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Vacinação 
de crianças de 5 
a 11 anos contra a 
Covid-19 é realizada na 
cidade
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É TEMPO DE
RECOMEÇAR

Prefeitura e Câmara Municipal criam programa
que reúne uma série de ações para reduzir

os impactos das chuvas do início do ano

11

Carreiras Tec+ oferece
cursos técnicos gratuitos

para os nova-limenses
Serviço de castração

de animais prevê mais 1.000
atendimentos em 2022

É TEMPO DE
RECOMEÇAR
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Natielly, que recebeu o auxílio emergencial, 
com as filhas  Micaelly (mais velha), Sofia (do 
meio) e Helena (mais nova) e o gatinho Rô



Mais uma vez, diversos bairros de nossa 
cidade foram severamente impactados pe-
las fortes chuvas que atingiram Nova Lima 
e a Região Metropolitana de Belo Horizonte, 
no início do mês. Ao longo desse episódio 
triste e que sensibilizou o Brasil, lançamos 
mão de todos os recursos para tornar esse 
atendimento mais ágil e assertivo possível.

Em meio a centenas de chamados re-
cebidos pela Coordenadoria Municipal de 
Proteção e Defesa Civil, mobilizamos esfor-
ços, inclusive, junto à Marinha do Brasil para 
prestar o devido socorro aos atingidos. E o 
trabalho seguiu em diversas frentes: acolhe-
mos os desabrigados, montamos pontos de 
apoio, distribuímos refeições e doações de 

todos os tipos, fizemos a compra de diversos 
itens necessários, em caráter de emergência, 
e reunimos uma frota de 41 máquinas, entre 
caminhões, retroescavadeiras, carregadei-
ras e outras para atuar nos locais afetados 
fazendo a retirada da lama e dos destroços.

Ao lado de instituições, empresas e das 
centenas de voluntários que se somaram 
aos nossos trabalhos, estivemos ao lado das 
pessoas para levar todo tipo de apoio neces-
sário nesse momento difícil e desafiador.

Para fazer frente aos impactos sociais e 
econômicos, construímos, em conjunto com 
os vereadores da cidade e o Conselho da As-
sistência Social, o programa Recomeço, que 
reúne um conjunto de ações para dar uma 

resposta rápida às necessidades dos atingi-
dos. Com mais essa política pública distinta, 
esperamos propiciar progressivamente um 
ambiente que viabilize o retorno das pessoas 
aos seus lares e a retomada econômica nas 
localidades impactadas por enchentes, ala-
gamentos e deslizamentos.

Recomeço para os atingidos pelas chuvas
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OUVIDORIA

Usuário poderá avaliar 
a qualidade dos serviços do eOuve

Buscando aprimorar o atendimento e 
avaliar o grau de satisfação dos usuários da 
Ouvidoria, foi acrescentada a ferramenta 
pesquisa na plataforma eOuve. Além disso, 
no final da avaliação, será possível o cidadão 
justificar a sua resposta.

Antes da mudança, os cidadãos avalia-
vam o atendimento dos servidores com uma 
das opções “gostei” ou “não gostei”. Agora, 
poderão informar se a sua manifestação foi 
atendida ou não pela secretaria responsá-
vel pelo avanço e atribuir notas de 0 a 10 ao 

atendimento da Ouvidoria.
A pesquisa de satisfação, além de ser 

mais um canal de diálogo com o cidadão, 
servirá para coletar avaliações do serviço 
prestado pela Ouvidoria e das secretarias 
que respondem às demandas dos usuários.

Entre em contato 
com a Ouvidoria

As manifestações podem ser regis-
tradas pelo site da Prefeitura, na aba 
Ouvidoria; pelo aplicativo eOuve; 
presencialmente na Rua Scott, 69 A, 
Centro; pelos telefones 
(31) 3542-5980 / 98773-1172 / 
98899-1217 e pelo e-mail
ouvidoria@pnl.mg.gov.br. 
O atendimento presencial ou por 
telefone é feito de segunda a sexta-
-feira, das 8h às 17h.

Ao lado de instituições, empresas 
e das centenas de voluntários que 
se somaram aos nossos trabalhos, 
estivemos ao lado das pessoas para 
levar todo tipo de apoio necessário 
nesse momento difícil e desafiador
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Vacinação infantil contra 
a Covid-19 é realizada na cidade

Casos de síndromes gripais crescem 
e impactam sistema de saúde

3

A cidade avança na imunização infantil 
contra a Covid-19, medida de prevenção que 
pode evitar quadros graves e óbitos pela do-
ença. O serviço começou no dia 18 de janei-
ro, atendendo crianças com comorbidades, 
e já está contemplando a faixa etária de 8 
a 11 anos sem comorbidades. Cada frasco é 
aberto após um número mínimo de pessoas 
necessário para não haver perda de doses.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitá-
ria (Anvisa) aprovou a indicação das vacinas 

Pfizer/Comirnaty pediátrica e a Coronavac 
para imunização contra Covid-19 em crian-
ças de 5 a 11 anos de idade. A autorização foi 
concedida após análise técnica de dados e 
estudos clínicos conduzidos pelos laborató-
rios.

É importante lembrar que crianças com 
sintomas gripais não podem receber a vaci-
na; em caso de diagnóstico positivo para Co-
vid-19, é necessário aguardar 30 dias a partir 
da data do resultado do exame.

SAÚDE
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“Em meio a essa nova onda da variante 
da Covid-19 e a alta dos casos em nossa 
cidade, estava muito preocupado com 
minha filha, de ela estar desprotegida, 
pois sofre de doença respiratória. Acredito 
muito na ciência, acho justo e coerente dar 
a ela a oportunidade de se proteger, pois 
sabemos que a vacina reduz muito a forma 
grave e os sintomas. Assim que se iniciou 
a vacinação nas crianças, fiquei muito 
aliviado, juntei os relatórios médicos e no 
primeiro dia já fomos à policlínica. Minha 
filha estava super feliz e empolgada para 
ser vacinada”
Odirley Antônio Santos,  
pai de Valentine Antonella, moradores do 
Residencial Chácara Belarmino

O aumento dos casos de síndromes gri-
pais é motivo para redobrar as medidas de 
prevenção. Na primeira semana do ano, os 
diagnósticos positivos de Covid-19 em Nova 
Lima cresceram 550%, em relação à última 
semana de dezembro. Apenas no dia 25 de 
janeiro, foram registrados 1.528 novos casos 
da doença na cidade.

Em situação semelhante à que ocorre 
com todo o Brasil, os casos de Covid-19 de-
ram um salto, desde a última semana de de-
zembro de 2021.

O crescimento da curva de contamina-
ção está relacionado ao afrouxamento das 

medidas de prevenção durante as festas de 
fim de ano e à nova variante Ômicron.

Onde buscar atendimento?

O reflexo da alta de casos – tanto de 
Covid-19 quanto de gripe e outras viroses 
– pode ser visto nos serviços de saúde pú-

blicos e privados. Na UPA, a média de aten-
dimentos chegou a 565 pacientes por dia, 
somando-se os que apresentam essas e ou-
tras enfermidades não respiratórias.

Após a chegada de novos testes, os aten-
dimentos foram retomados nas Unidades 
Básicas de Saúde.

Documentação

Prevenção ainda 
é o melhor remédio

É necessário levar a Certidão de Nas-
cimento, comprovante de endereço em 
nome de um dos pais ou responsável, 
assim como laudo médico ou receita de 
medicamentos que comprove a condição 

da criança que tenha comorbidade ou 
deficiência. Caso a criança esteja acom-
panhada por outra pessoa, é necessário 
apresentar um termo de consentimento 
assinado por um dos pais.

Embora as contaminações estejam em alta, 
muitas pessoas seguem descumprindo as medi-
das de prevenção contra a Covid-19, que também 
se aplicam a outras doenças, como a gripe. Para se 
proteger, é necessário:
• Usar máscaras
• Evitar aglomerações
• Higienizar as mãos com álcool 70%
• Vacinar-se
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Nova-limenses já podem agendar 
o cadastro para o Passe Estudantil

O ano letivo está aí e, por isso, estudan-
tes em situação de vulnerabilidade de ren-
da que precisam de auxílio para transporte 
público devem ficar atentos ao programa 
Passe Estudantil, que está com o agenda-
mento aberto para cadastramento. O au-
xílio é concedido de acordo com critérios 
estabelecidos, por meio do cartão magné-
tico, para estudantes residentes em Nova 
Lima. O Governo Municipal investe mais de 
R$ 1,2 milhão no programa.

O benefício pode ser solicitado por es-
tudantes que moram a mais de 2 km do 
estabelecimento de ensino, com renda per 
capita menor ou igual a 1,5 salário mínimo 
e residentes em Nova Lima (pelo menos há 

O cadastro para solicitação
do benefício deve ser 
previamente agendado pelo 
telefone: (31) 3542-5906.
Mais informações e 
documentação estão 
disponíveis em
novalima.mg.gov.br

Programa Passe
Estudantil

O período chuvoso é sempre o momento 
de redobrar as atenções para prevenir as do-
enças causadas pelo Aedes aegypti. As chu-
vas combinadas com as altas temperaturas 
do verão favorecem a proliferação do mos-
quito transmissor da dengue, chikungunya, 
zika e febre amarela. 

Em contato com a água das chuvas, os 
ovos colocados há semanas ou meses nas 
casas podem dar origem a novos mosquitos. 

Ao mesmo tempo, com as chuvas, aumen-
ta a oferta de criadouros para o desenvolvi-
mento do Aedes.

Somados aos desafios habituais, estão 
os obstáculos ainda causados pela Covid-19. 
Desde o início da pandemia, cresceu o nú-
mero de subnotificações dessas doenças 
causadas pelo Aedes, devido à semelhança 
de sintomas. 

Combate à transmissão

Em 2021, a Prefeitura realizou 22 inter-
venções com a bomba costal em regiões que 
apresentaram casos notificados ou confir-
mados de dengue, zika, chikungunya ou fe-
bre amarela; a ação de combate é feita no 
raio de 150 a 300 m da ocorrência, com pra-
zo máximo de 15 dias após notificação do 
caso pelo Serviço de Saúde.

Chuvas de verão: hora de redobrar
os cuidados contra o Aedes
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SAÚDE

A prevenção dessas arboviroses pode 
ser feita com práticas simples que evi-
tam, principalmente, a reprodução do 
mosquito transmissor, por meio da eli-
minação de objetos que acumulem água. 
Os agentes de endemias do município 
trabalham juntos para ajudar a popula-
ção a cumprir essa tarefa, por isso, a im-
portância de recebê-los em casa.

É necessário que todos 
façam sua parte!

DESENVOLVIMENTO SOCIAL

um ano para moradores da região noroeste 
e dois anos das demais regiões). Eles devem 
estar matriculados e frequentes em cursos 
profissionalizantes, de nível técnico e su-
perior, pré-vestibular e pré-Enem (quando 

oferecidos gratuitamente pelo município), e 
em estágio curricular obrigatório, cuja dura-
ção seja de, no mínimo, três meses e frequên-
cia mínima de duas vezes por semana.
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EDUCAÇÃO

Diretores escolares tomam posse nas 
unidades da rede municipal de ensino

Prefeitura realiza 1º Colóquio sobre 
Dificuldades e Transtornos de 
Aprendizagem

A Prefeitura realizou, no dia 4 de janeiro, 
a posse dos novos diretores da rede munici-
pal de ensino. Os educadores assumem a di-
reção das unidades com mandato que vai de 
2022 a 2024. Foram realizadas várias etapas, 
considerando prova escrita e votação direta.

Cerca de 6.000 votantes participaram 
da escolha, dentre eles: responsáveis pelos 
alunos, estudantes maiores de 16 anos e ser-
vidores em atuação nas unidades de ensino.

Indicações do Executivo

Não houve candidatos em quatro uni-
dades: Harold Jones (Vila Aparecida), Dulce 
Santos Jones (Santa Rita), Ana do Nasci-
mento Souza de Educação Especial (Campo 
do Pires) e José Brasil Dias (Vale da Esperan-
ça); coube a indicação do Poder Executivo, 
que recorreu à lista de aprovados na prova 
escrita para nomear as diretoras dessas es-
colas.

Nas escolas Emília de Lima de Ensino 
Fundamental (George Chalmers), Urcino 
do Nascimento (Água Limpa) e Centro de 
Educação Infantil Professor Cássio Magnani 
(Jardim Canadá), as diretoras estão há me-
nos de dois anos na função e permanecerão 
nos cargos, já que as três unidades de ensino 
se encontram em processo de regularização.

O Governo Municipal reforça o compro-
misso de estimular o debate e experiências 
exitosas na promoção da aprendizagem esco-
lar em Nova Lima. Com esse objetivo, realizou, 
no final de janeiro, o 1º Colóquio sobre Dificul-
dades e Transtornos de Aprendizagem.

O encontro foi organizado pelo Centro 
Psicopedagógico (CPP), em parceria com o 
Instituto Professora Ângela Mathylde, e con-
tou com mais de 30 palestrantes referência 
nas áreas de educação e saúde, transmitidas 
ao vivo pelo canal PrefeituraDeNovaLimaOfi-
cial, no YouTube.

O colóquio foi uma oportunidade de pro-
mover o diálogo entre educadores, familia-
res e profissionais, em busca de condições 
de aprendizado mais favoráveis, garantindo a 
assimilação do conhecimento dos estudantes 
por meio de metodologias reconhecidas no 
meio acadêmico.

A relação completa dos novos diretores 
da rede municipal de ensino está 
disponível em novalima.mg.gov.br.
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Nova Lima se mobiliza 
para recuperar estragos

IMPACTOS DAS CHUVAS

Diante das fortes e constantes chuvas 
que atingiram Nova Lima nos últimos dias 
(consideradas as de maiores volumes dos 
últimos 30 anos), a Prefeitura decretou situ-
ação de emergência, no último dia 9, e tem 
mobilizado todos os esforços necessários 
para prestar socorro aos atingidos e diminuir 
os impactos causados em diversos pontos 
da cidade.

Uma frota de 41 máquinas, entre cami-
nhões, retroescavadeiras, carregadeiras e 
outras, foi enviada aos locais afetados para 
fazer a retirada da lama e dos destroços. O 
trabalho de limpeza, que já contemplou a 
maioria das vias e casas, continua.

Além disso, o Governo Municipal segue 
atuando em outras frentes, com diversas 
equipes da Defesa Civil, Desenvolvimen-
to Social, Segurança, Planejamento, Obras, 
Meio Ambiente, Saúde, dentre outras, coor-
denado pelo Comitê de Gestão de Crise.
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Defesa Civil registra quase 700 chamados

IMPACTOS DAS CHUVAS

Os bairros amplamente afetados foram 
Honório Bicalho e Santa Rita, com ao me-
nos 600 imóveis atingidos pelo aumento de 
volume do Rio das Velhas. Nova Suíça e Bela 
Fama, ambos também região nordeste de 
Nova Lima também sofreram impactos. Já 
na região noroeste, foram afetados os bair-
ros Vale do Sol, Água Limpa e São Sebastião 

das Águas Claras (Macacos), que teve seus 
acessos comprometidos por quedas de en-
costas e aumento do volume das águas, as 
quais cobriram pontes.

Nesse período de chuvas, a Defesa Civil 
registrou quase 700 chamados pelas mais 
diversas razões, dentre elas, deslizamentos 
de taludes, alagamentos e abatimento de 

vias públicas, além de imóveis, muros e ár-
vores com risco de queda.

A Rodovia MG-030, principal ligação en-
tre Nova Lima e Belo Horizonte, também foi 
impactada pelas chuvas. Nesse e nos outros 
pontos atingidos, a Gestão Municipal tem 
atuado para solucionar os problemas.
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A Prefeitura alerta que os moradores 
devem seguir as orientações da Defesa 
Civil Municipal e não entrar nos imóveis 
avaliados como situação de risco, seja por 

qualquer motivo, inclusive tentar resgatar 
algum bem material. Essa medida é 
importante e pode salvar vidas. Pessoas 
em situações de risco podem acionar a 

Defesa Civil pelos números (31) 3542-5610 
ou (31) 98699-1190.

Alerta
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“Nós não esperamos que a chuva 
viesse como veio, porque todo ano ela 
vinha até certo ponto e parava. Todos 
trataram a gente com muito carinho 
e amor. A Defesa Civil pegou a gente e 
colocou no barco, depois viemos para 
o abrigo. Tivemos cobertor, colchão e 
travesseiros novos. Sobre os alimentos 
também não temos nada a reclamar, 
tem café da manhã, almoço, janta e 
lanche. Agora é pedir a direção a Deus 
para saber o que fazer daqui para 
frente”
Reginaldo de Carvalho,  
morador de Honório Bicalho

Prefeitura acolhe e abriga 
pessoas atingidas

Animais também foram abrigados

IMPACTOS DAS CHUVAS

A Prefeitura mobilizou uma força-tarefa 
para atendimento às vítimas das intensas e 
constantes chuvas que assolaram parte da 
cidade, em janeiro. No total, 2.400 pessoas 
de Honório Bicalho e Santa Rita precisaram 
deixar suas residências.

Os atingidos que não puderam ser enca-
minhados para a casa de familiares e amigos 
foram acolhidos no abrigo temporário es-

truturado pela Administração Municipal na 
E.M. Ana do Nascimento Souza e nas casas 
de passagem masculina e feminina.

Na chegada ao abrigo temporário, os 
acolhidos receberam os primeiros atendi-
mentos de saúde e fizeram o teste de Co-
vid-19. Em seguida, foram acomodados em 
quartos com sua respectiva família, tendo à 
disposição peças de vestuário arrecadadas e 

triadas nos pontos de doação.
A Prefeitura ofereceu quatro refeições 

diárias e lanches rápidos, que estavam sem-
pre disponíveis entre o horário de uma ali-
mentação e outra. As pessoas abrigadas 
também contaram com o acompanhamen-
to integral de assistentes sociais e oficinas 
para as crianças.

A Administração Municipal empenhou 
esforços também no resgate dos animais 
que se encontravam nas regiões impactadas 
pelas chuvas. Em parceria com a Do Bem 
Pet e com o Grupo de Resgate de Animais 
em Desastres (Grad), um ponto de apoio foi 
instalado no estacionamento do residencial 
Eco Vila, em Honório Bicalho, para acolher 
animais de pequeno e grande porte atingi-
dos e prestar os primeiros atendimentos ve-
terinários.

Aqueles que não estavam acompanha-
dos dos respectivos tutores no momento do 
resgate foram abrigados temporariamente. 
Todos os cães e gatos foram vacinados, ver-
mifugados e receberam coleira antiparasi-
tária.

Além dos animais abrigados, outros 
acompanharam seus tutores que foram 
acolhidos na E.M. Ana do Nascimento Souza.
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Após a enchente do dia 9 de janeiro, o 
Governo Municipal acionou o Centro de 
Apoio Operacional de Defesa do Meio 
Ambiente – Caoma, um órgão auxiliar 
do Ministério Público para questões 
ambientais, e aguarda o resultado da 
análise dos aspectos físicos e químicos 

dos sedimentos encontrados em Honório 
Bicalho e Santa Rita. A Secretaria de Estado 
de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável, por meio do Instituto Mineiro 
de Gestão das Águas – Igam, também 
está avaliando a qualidade da água nessas 
localidades.

Governo Municipal aciona órgãos ambientais
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Cadastramento socioassistencial 
alcança quase 700 famílias

Pontos de apoio criados 
em Honório Bicalho e Santa Rita

Equipes da assistência social percorreram os lo-
cais mais afetados, passando de casa em casa, para 
cadastrar as famílias atingidas. O objetivo da ação 
foi mapear a situação e as necessidades de cada 
uma no momento pós-chuvas. Essas informações 
também foram utilizadas na elaboração das ações 
de reparação das pessoas que tiveram suas vidas 
impactadas pelos efeitos das chuvas. Cerca de 700 
famílias atingidas já foram cadastradas pelas equi-
pes.

Tão logo emitiu o alerta para os morado-
res em risco deixarem suas casas, a Prefeitura 
instalou pontos de apoio nas áreas atingidas 
para agilizar o atendimento às vítimas das 
inundações. Em Honório Bicalho, o Centro de 
Educação Infantil Nize Conceição Silva Ribeiro 
funcionou como referência para os morado-
res. Em Santa Rita, a estrutura disponibilizada 
foi a Escola Municipal Dulce Santos Jones.

Ao longo dos dias, foram vários os veículos 
que chegaram às comunidades impactadas 
para entregar doações, como galochas, luvas 
e outros equipamentos de proteção individu-
al às pessoas em campo. Lanches e marmitas 
(comprados pela Gestão Municipal e doados 
pela comunidade nova-limense) também fo-
ram disponibilizados também são disponibili-
zados para os moradores nos pontos de apoio.

Todo esse trabalho se somou ao suporte 
oferecido nos equipamentos de assistência 
social, que foram estruturados para amparar 
os cidadãos.
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A Prefeitura realiza ainda a imunização 
das pessoas que tiveram contato com as 
águas da enchente, inclusive, com busca 

ativa do público eletivo. Foram oferecidas 
as vacinas contra hepatite A, aplicada em 
dose única (quem já tomou em qualquer 

época não precisar repetir), e antitetânica, 
cujo reforço é necessário após cinco anos 
da última dose.

Um mutirão para emissão de documentos 
para quem perdeu a primeira via nos 
alagamentos foi organizado, junto ao 
Cartório de Registro Civil de Nova Lima e 
ao Sindicato dos Oficiais de Registro Civil de 
Minas Gerais.

Vacina

Emissão de Documentos

IMPACTOS DAS CHUVAS
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Prefeitura realizou diversas 
compras para reduzir 
efeitos dos temporais

Governo Municipal, 
população, empresas e 
instituições se unem em 
prol dos atingidos

Em função do decreto de situação de 
emergência, as compras feitas pela Pre-
feitura foram agilizadas sem prejuízo das 
restrições da Lei de Responsabilidade Fis-
cal. Mais de 750 ferramentas para auxílio 
na limpeza das vias e das casas foram ad-
quiridas, além de quase 2.000 mil pares de 
galochas e mais de 7 mil litros de produtos 
de limpeza, entre outros itens.

Foram compradas também mais de 50 

mil unidades de água mineral, cerca de 3 
mil refeições para moradores e voluntá-
rios das localidades atingidas, além de 800 
cestas de legumes.

Para o abrigo temporário, a Adminis-
tração Municipal comprou travesseiros, 
colchões, toalhas de banho, lanches, pro-
dutos de higiene pessoal e mais diversos 
itens para atender a população acolhida.

Em meio aos estragos e empenho para 
a recuperação das áreas afetadas, a popu-
lação nova-limense deu exemplo de soli-
dariedade ao se unir em prol dos atingidos 
pelas chuvas. O trabalho dos voluntários e 
as doações de empresas, instituições e ci-
dadãos comuns somaram-se às ações da 
Prefeitura para superar mais esse desafio.

Equipes da Administração Municipal 
realizaram a triagem e distribuição às víti-

mas do que foi arrecadado, como refeições, 
cestas básicas, equipamentos de proteção 
individual, vestuários, produtos de limpeza 
pesada, entre outros itens.

Foram arrecadados milhares de litros 
de água e cestas básicas, toneladas de pro-
dutos de limpeza e itens de higiene pessoal, 
além de colchões e roupas doados por em-
presas, instituições e população em geral. 

• Mais de 50.000 unidades de água 
mineral

• Mais de 7.000 litros de produtos de 
limpeza

• 4.000 máscaras PFF2
• Quase 2.000 pares de galochas

• Mais de 750 ferramentas para auxílio 
na limpeza das vias e das casas

• 800 cestas de legumes
• Mais de 600 pares de luvas
• 600 unidades de capa de chuva

Aquisições feitas:

IMPACTOS DAS CHUVAS

Sensibilidade e cuidado para com o pró-
ximo. Ainda que tenha passado por extrema 
dificuldade pelos estragos provocados pelo 
transbordamento do Rio das Velhas, em Honó-
rio Bicalho, no início de janeiro, deixando mui-
ta lama nas ruas e casas – dentre elas, a sua 
–, dona Antônia do Rosário de Souza, 75 anos, 
encontrou forças para ajudar as pessoas em 
meio ao caos. Em um gesto de solidariedade, 
essa moradora da Rua São João, de expressão 
calma no rosto, sentiu que precisava fazer algo 
para ajudar quem está trabalhando na limpeza 
das vias e casas. 

Ela conta que ficou sensibilizada vendo as 
pessoas ali retirando a sujeira e passou a fa-
zer café para servir-lhes. “Eu moro aqui há 42 
anos e nunca tinha visto uma enchente assim. 
A água entrou na minha casa, mas encontrei 
forças para ajudar, fazendo um cafezinho para 
essas pessoas. Logo nos primeiros dias, o café 
era por minha conta. Também sirvo água e bis-
coitos vindos de doações. Fico feliz que estão 
gostando”, disse satisfeita.  

Todos os dias, ela levanta às 7h e faz um ca-
fezinho. Tudo fica bem na entrada da sua ga-
ragem em uma mesinha: são duas garrafas de 
manhã e duas à tarde, além de água, biscoitos 
e copo descartável. Funcionários da Prefeitu-
ra, voluntários e tantos outros, que fazem com 
que o bairro volte à normalidade, costumam 
dar uma paradinha no serviço para tomarem 
o café. “Logo na segunda-feira (10 de janeiro), 
quando a água abaixou das ruas e começou a 
limpeza, eu comecei a servir” - relembrou.  

Viúva, dona Antônia é mãe de cinco filhos, 
tem sete netos e uma bisneta, é natural de 
Itambé do Mato Dentro, mas morou em outras 
cidades antes de chegar a Nova Lima, com o 
marido, quando se instalaram no Bairro Casca-
lho. Em 1980, eles mudaram para Honório Bi-
calho. “Eu gosto de trabalhar, fazer alguma coi-
sa pelas pessoas. Na minha família, eu ajudava 
quando surgia alguma doença. Fazer alguma 
coisa útil é sempre bom”. 

Em meio à tristeza de ver o bairro invadi-
do pelas águas e pela lama, Dona Antônia é um 
verdadeiro exemplo e símbolo da luta dos mo-
radores atingidos pela enchente. 

Dona Antônia do 
Rosário de Souza

Solidariedade em meio aos 
estragos da enchente 

Eu moro aqui há 42 anos e nunca 
tinha visto uma enchente assim.
A água entrou na minha casa, mas 
encontrei forças para ajudar
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GOVERNO

Programa reúne 
conjunto de ações 
para população 
impactada pelas 
chuvas

Com o objetivo de dar uma respos-
ta rápida às necessidades das pessoas, a 
Prefeitura criou o programa Recomeço. 
Construída em conjunto com os vereado-
res e avaliada pelo Conselho Municipal de 
Assistência Social, a nova política pública 
faz frente aos impactos sociais e econô-
micos decorrentes das chuvas torrenciais 
que atingiram Nova Lima, entre 7 e 11 de 
janeiro.

O programa prevê a concessão de 
auxílio financeiro para micro e pequenas 
empresas, MEIs e famílias; isenção de 
taxas e impostos no exercício de 2022; 
oferta de Microcrédito Empresarial e de 
aluguel social, além da intermediação 
para Saque Calamidade (FGTS) e recons-
trução de vias e espaços públicos.

Com ele, a cidade busca propiciar pro-
gressivamente um ambiente que viabili-
ze o retorno das pessoas aos seus lares 
e a retomada econômica nas localidades 
atingidas por enchentes, alagamentos e 
deslizamentos.

Frentes de atuação

De acordo com a lei aprovada, a atu-
ação do programa Recomeço se dará em 
diversas frentes. A primeira é a conces-
são de benefício eventual, em virtude 
da vulnerabilidade temporária vivencia-
da por famílias do município diretamente 
atingidas por deslizamentos, movimen-
tações de terra e alagamentos. O auxílio 
será pago no valor total de R$ 8 mil para 
cada unidade familiar.

A segunda é a oferta de auxílio emer-
gencial às Empresas de Pequeno Porte, 
Microempresas, Microempreendedo-

res Individuais e Pequenos Produtores 
Rurais impactados pelos deslizamentos, 
movimentações de terra e alagamentos. 
O pagamento terá o valor de R$ 10 mil 
para micro e pequenas empresas e R$ 5 
mil para MEIs. Além disso, será disponibi-
lizado microcrédito empresarial de R$ 5 
mil a R$ 30 mil.

A terceira é a isenção de tributos, 
como Imposto sobre a Propriedade Pre-
dial e Territorial Urbana (IPTU) e da Taxa 
de Serviços Urbanos (TSU), assim como 
da Taxa de Fiscalização e Funcionamen-
to/Alvará de Funcionamento (TFF), aos 
proprietários ou possuidores de imóveis 
edificados atingidos, para o exercício de 
2022.

A Prefeitura ainda concede aluguel 
social e realiza a recuperação das áreas 
públicas afetadas.

População atendida

Serão contemplados aqueles que 
comprovarem residir ou possuir estabele-
cimento na área delimitada no documen-
to oficial denominado “Mapa Referencial 
de Áreas Impactadas”, emitido pela Coor-
denadoria Municipal de Proteção e Defe-
sa Civil.

Também serão atendidos aqueles 
que, em qualquer localidade do municí-
pio, comprovarem, por meio de Laudo 
Técnico emitido pela Defesa Civil, ter sido 
impactados com perdas patrimoniais pe-
las chuvas ocorridas em janeiro de 2022, 
por inundações, deslizamentos de encos-
tas e taludes, desmoronamentos de sua 
edificação (total ou parcial) e interdição 
do imóvel pela Defesa Civil.

Ao todo, 379 famílias e 35 empresas 
já receberam o auxílio emergencial –  
R$ 1,5 milhão e R$ 215 mil, respectiva-
mente, totalizando mais de R$ 1,7 mi-
lhão injetados no comércio local. É im-
portante lembrar que há cadastros de 
famílias ainda em avaliação e uma nova 
lista de beneficiárias será publicada 
em novalima.mg.gov.br e também uma 
nova lista de empresas contempladas já 
está disponível no site.

“Quando chegamos aqui na 
barbearia e nos deparamos com 
o cenário devastador, achamos 
que não teríamos força para nos 
reerguer. Graças a Deus, aos amigos 
e voluntários, conseguimos colocar 
as coisas em ordem. E hoje, podendo 
contar com a ajuda do Programa 
Recomeço, da Prefeitura, sabemos 
que nossa Barbearia continuará 
firme e forte, com cada coisa em 
seu devido lugar, tendo assim a 
esperança de dias melhores em 
recomeçar mais uma vez”

“Eu nasci e cresci em Nova Lima e nunca vi 
algo parecido. Um vizinho me avisou que minha 
casa estava debaixo d’água. Vi minha casa 
tomada pela enchente, perdi todos os móveis, 
alimentos, roupas e alguns eletrodomésticos. 
Deus abençoe a cada um e à Prefeitura, que 
juntamente com a Defesa Civil, veio na minha 
casa e me forneceu colchões, cesta básica, 
produtos de limpeza e toda assistência. 
Agora, graças ao auxílio emergencial, famílias 
retornaram para suas casas e terão um 
recomeço. Com o auxílio providenciarei a 
compra de móveis, freezer, enfim, quero voltar 
a fazer chup-chup que também é a minha 
renda”

Davidson Eduardo da Silva Santos,  
empresário em Honório Bicalho

Natielly Souza Anacleto,
moradora do Bela Fama

Ações 
propostas
• Concessão de auxílio financeiro 

no   valor de R$ 8 mil para cada 
unidade familiar;

• Concessão de auxílio financeiro 
no valor de R$ 10 mil para micro 
e pequenas empresas;

• Concessão de auxílio financeiro 
no valor de R$ 5 mil para MEIs;

• Oferta de Microcrédito Empre-
sarial no valor e R$ 5 mil a R$ 30 
mil;

• Isenção de taxas e impostos no 
exercício 2022;

• Aluguel social;
• Intermediação para Saque Cala-

midade (FGTS);
• Reconstrução de vias e espaços 

públicos.
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Prefeitura investe R$ 6 milhões 
em pacote de obras de drenagem 
para Honório Bicalho

Convênio entre Governo Municipal 
e DER-MG contempla obras na MG-030

OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Bairro mais afetado pelas inundações 
decorrentes dos temporais que assolaram a 
cidade no início de janeiro, Honório Bicalho 
receberá um pacote de intervenções de dre-
nagem pluvial, a partir da próxima semana. 
O investimento da Administração Pública 
será da ordem de R$ 6 milhões.

As obras vão melhorar o atual sistema 
de drenagem, ampliando a capacidade de 
captação e escoamento da água das chuvas. 

Entre os benefícios proporcionados por essa 
ação, o principal será o de minimizar os im-
pactos para a comunidade em futuros perí-
odos chuvosos, reduzindo riscos às pessoas, 
aos demais seres vivos e às propriedades. 

No pacote, estão previstas instalação de 
guias e sarjetas, mais bocas de lobo, galerias 
de drenagem, sistemas de detenção e infil-
tração nos pavimentos, esgotamento sani-
tário e pavimentação das vias.

A Prefeitura e o Departamento de Edi-
ficações e Estradas de Rodagem do Esta-
do de Minas Gerais (DER-MG) firmaram 
convênio para a execução de obras em 
alguns pontos da MG-030. No total, mais 
de R$ 13 milhões serão investidos pelo Go-
verno Municipal. 

As ações serão executadas para recu-
perar pontos críticos da rodovia entre os 
km 13 e 35 da rodovia. Será construído um 
muro de contenção com tirantes no km 15, 
cuja obra tem previsão de durar seis me-

ses após a contratação, em frente ao Ville 
de Montagne. Já no km 33 será feita uma 
estabilização de talude de aterro na altura 
do Bairro Santa Rita.

O convênio prevê ainda a construção 
de contenção de uma encosta no Bairro 
Alvorada, na Rua Hum, no local conhecido 
como Voçoroca – uma demanda de mais 
de 30 anos da comunidade.

No momento, está sendo realizado o 
processo licitatório das respectivas inter-
venções.
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OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Avenida Presidente Kennedy
passa por reparos

Os danos no asfalto e na calçada detec-
tados na Avenida Presidente Kennedy co-
meçaram a ser reparados pela Prefeitura, 
no final de janeiro. As atuais estruturas co-
meçaram a ser demolidas para dar lugar ao 
novo passeio e receber o recapeamento na 
via.

Durante vistoria no último dia 19, foram 
identificados uma trinca no passeio e um 
rebaixamento na pavimentação, no trecho 
localizado após a Cemig, sentido Belo Ho-
rizonte. Na ocasião, a equipe de engenharia 
realizou uma sondagem na área para verifi-
car o que causou os danos no local. A partir 

do resultado da investigação geotécnica, a 
Administração Municipal poderá não só so-
lucionar o problema pontualmente, como 
tratá-lo de forma preventiva.

Trevo das Quintas recebe
obras de infraestrutura

A Prefeitura está executando uma sé-
rie de obras e serviços de infraestrutura na 
MG-030, na altura do Trevo das Quintas. 
As intervenções fazem parte do projeto de 
duplicação da rodovia, principal empreendi-
mento para solucionar os problemas de mo-
bilidade urbana na extensão municipalizada 
da via.

O muro de gabião da alça que liga a Ala-
meda Carlos Drummond de Andrade, no 
Bairro Quintas II, à MG-030 e a contenção 
seguem em andamento. As estruturas têm 
a finalidade de dar estabilidade e controlar 
a erosão na área onde as obras estão sendo 
feitas. 

Também estão planejados para serem 

feitos nesse período o aperfeiçoamento da 
pavimentação, a instalação de iluminação 
no trecho e a finalização com a implantação 
do layout no trevo.

Em virtude das obras e para garantir a 
segurança das pessoas que transitam nas 
imediações, os acessos de saída e entrada 
da cidade pelo local continuam interditados.
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PL ANEJAMENTO

Prefeitura disponibiliza informações 
geográficas do município

A Prefeitura já disponibilizou para a po-
pulação o Sistema de Informações Geográ-
ficas de Nova Lima (GeoPNL), em que po-
dem ser visualizadas diversas informações e 
serviços, por meio de camadas para consul-
ta e utilização de ferramentas para análise, 
gestão ou representação do espaço e dos 
fenômenos que ocorrem no município.

Trata-se de uma ferramenta que vem 
sendo utilizada cada vez mais pelos órgãos 
públicos e privados. Uma das suas principais 
aplicações é no planejamento e ordenamen-
to territorial, como controle e monitora-
mento urbano e ambiental de uma cidade.

Atualmente, encontram-se disponíveis 
no GeoPNL várias informações, como loca-
lização dos equipamentos urbanos de saú-
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de e educação, nomes de logradouros com 
seu respectivo CEP, localização de pontos de 
ônibus, curvas de níveis, hidrografia, acesso 

à rede de referência cadastral do município, 
entre outras.

GeoPNL
Para mais informações sobre o GeoPNL, aces-
se novalima.mg.gov.br. Em caso de dúvidas ou 
sugestões, o cidadão pode enviar e-mail para 
geoprocessamento@pnl.mg.gov.br.
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Inscrições prorrogadas
para a prova de corrida feminina

Vem aí o Torneio Municipal de Peladeiros
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As inscrições para o Circuito Nova Lima 
de Corrida - Viva Runners - Etapa feminina 
foram prorrogadas até 25 de fevereiro. As 
vagas são limitadas a 600 cadastros. Para 
participar, é preciso apresentar um docu-
mento de identidade original com foto na 
Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, lo-
calizada na Rua Melo Viana, 174, Centro. Não 
haverá inscrições on-line. É importante res-
saltar que somente o titular pode realizar a 
inscrição e não é aceita cópia de documento. 

A prova será realizada no dia 13 de março, 

com largada às 8h, da Avenida Ribeirão Car-
doso (próximo da rodoviária), passando pela 
Avenida José Bernardo de Barros e chegada 
na Ribeirão Cardoso.

Percursos

Serão dois percursos, sendo o de 3 km 
para caminhada e o 5 km para corrida, divi-
dido em cinco categorias: de 16 a 20 anos, 21 
a 29 anos, 30 a 39 anos, 40 a 49 anos e acima 
dos 50 anos. Os inscritos receberão medalha 

de participação no evento. Além disso, have-
rá premiação por categoria, do 1º ao 5º lugar, 
com troféus. A retirada dos kits da corrida 
ocorrerá nos dias 9 e 10 de março, das 9h às 
18h30, no Teatro Municipal Manuel Franzen 
de Lima.

As inscrições para o Torneio Municipal de 
Peladeiros 2022 vão até 11 de fevereiro, para 
equipes, e de 14 a 25 deste mês que vem, para 
atletas, em novalima.mg.gov.br. O campeo-
nato de futebol de campo (masculino) será 
disputado a partir de 5 de março, no Centro 
de Treinamento Municipal, localizado na Rua 
Professor Jason Albergaria, 2.050, no Bairro 
Honório Bicalho. 

É importante ressaltar que só poderão ser 
inscritos jogadores maiores de 40 anos e ti-
mes de Nova Lima, além de não ser permiti-
do utilizar nomes nem representar clubes do 
futebol amador. Cada equipe pode ter até 25 
jogadores e três membros de comissão téc-
nica.

Congresso técnico

Depois de finalizadas as inscrições das 
equipes, será promovido um congresso téc-
nico, no dia 16 fevereiro, para definir todos os 
detalhes da competição, que terá premiação 
para os dois primeiros colocados com troféus 
e medalhas; também serão contemplados o 
artilheiro, destaque e goleiro menos vazado.

Torneio Municipal de Peladeiros 2022 (masculino)

Circuito Nova Lima de Cor-
rida - Viva Runners - Etapa 
feminina

Local: Centro de Treinamento Municipal – Rua Professor Jason Albergaria, 2.050, 
Honório Bicalho
Inscrições das equipes: Até 11 de fevereiro 
Inscrições atletas (maiores de 40 anos): 14 a 25 de fevereiro
Congresso técnico: 16 de fevereiro
Início da competição: 5 de março

Inscrições: até 25 de fevereiro (vagas 
limitadas)
Local: Secretaria Municipal de Esporte 
e Lazer - Rua Melo Viana, 174, Centro
Horário: 8h às 17h
Contato: (31) 3541-4328

Retirada do Kit
Data: 9 e 10 de março
Local: Teatro Municipal Manuel Fran-
zen de Lima – Praça Bernardino de 
Lima, s/n, Centro
Horário: 9h às 18h30

Prova
Data: 13 de março
Horário: 8h
Local: Largada e chegada na Avenida 
Ribeirão do Cardoso (próximo à ro-
doviária), percorrendo a Avenida José 
Bernardo de Barros
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GOVERNO

Cidade define novas medidas 
de enfrentamento à Covid-19

Diante do posicionamento do Governo 
de Minas de manter na Onda Verde a ma-
crorregião na qual Nova Lima está inserida, 
o Comitê de Enfrentamento à Covid-19 do 
município se reuniu novamente, no último 
dia 31, e reavaliou as medidas de combate à 
doença na cidade. O município de Nova Lima 
permanecerá adotando as regras e protoco-
los sanitários do Minas Consciente, do go-
verno estadual. 

Os eventos estão permitidos, seguindo 
os protocolos do plano. Excepcionalmente, 
de 18 de fevereiro a 2 de março, ficará sus-
pensa a concessão de alvarás para realização 
de eventos públicos ou particulares em todo 
o município. É importante esclarecer que ca-
samentos, aniversários, formaturas e outros 
que não se caracterizam pela ocorrência de 
venda de ingressos e comércio interno de 
bebidas e alimentos seguirão autorizados. 

O decreto em vigor está disponível em 
novalima.mg.gov.br. 

Fo
to

: J
ul

ia
na

 R
oc

ha

JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS
DE INFRAÇÕES - JARI

BOLETIM INFORMATIVO

Nos termos e conformidade dos dispositivos regulamentares vigentes, faz-se público, 
para conhecimento dos interessados, que esta 1ª Junta Administrativa de Recursos de 
Infrações - Nova Lima, quando da sua 33ª Sessão Ordinária, realizada em 07/12/2021, 
julgou os recursos abaixo especificados, proferindo as seguintes decisões:

Nos termos e conformidade dos dispositivos regulamentares vigentes, faz-se público, 
para conhecimento dos interessados, que esta 1ª Junta Administrativa de Recursos de 
Infrações - Nova Lima, quando da sua 34ª Sessão Ordinária, realizada em 09/12/2021, 
julgou os recursos abaixo especificados, proferindo as seguintes decisões:

Importante frisar que as decisões proferidas pela JARI, sujeitam-se a interposição de re-
cursos administrativos ao Conselho Estadual de Trânsito de Minas Gerais - CETRAN/MG, 
no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data de publicação do presente edital no jornal 
de circulação de notícias do Município de Nova Lima, cujo recurso deverá ser protocoliza-
do junto à Secretaria da JARI, situada à Rua Edgar Cassemiro, nº 71, bairro Oswaldo Bar-
bosa Pena II - Nova Lima/MG – CEP: 34.002-128, juntamente com as razões do recurso, 
cópia da notificação de imposição da penalidade, cópia do CRLV, cópia do documento de 
identificação contendo assinatura e da procuração (quando for o caso), sendo que caso 
o veículo seja de propriedade de pessoa jurídica, deverá ser apresentado cópia do docu-
mento que comprove a representação (Contrato social-Última alteração).

Nos termos e conformidade dos dispositivos regulamentares vigentes, faz-se público, 
para conhecimento dos interessados, que esta 1ª Junta Administrativa de Recursos de 
Infrações - Nova Lima, quando da sua 35ª Sessão Ordinária, realizada em 14/12/2021, 
julgou os recursos abaixo especificados, proferindo as seguintes decisões: 

Nos termos e conformidade dos dispositivos regulamentares vigentes, faz-se público, 
para conhecimento dos interessados, que esta 1ª Junta Administrativa de Recursos de 
Infrações - Nova Lima, quando da sua 6ª Sessão Extraordinária, realizada em 16/12/2021, 
julgou os recursos abaixo especificados, proferindo as seguintes decisões:

INDEFERIMENTO

DEFERIMENTO

INDEFERIMENTO

INDEFERIMENTO

INDEFERIMENTO

Recurso 

Recurso 

Recurso 

Recurso 

Recurso 

4895001202100269  
4895001202100270   

4895001202100271

4895001202100272

4895001202100273  
4895001202100276 

4895001202100278  
4895001202100280 

PWM8B18 
PUT4800 

HKZ6826 

QUM8760 

RMJ0G23 
QUW3868 

RFE6H25 
OWR1596

Placa

Placa

Placa

Placa

Placa

Visto: Jefferson Rodrigo Câmara
Presidente da Junta Administrativa de Recursos de Infrações - Nova Lima                                      

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DA AUTUAÇÃO 
DA INFRAÇÃO DE TRÂNSITO                                       

O Secretário Municipal de Segurança, Trânsito e Transportes Públicos do Município de 
Nova Lima, na qualidade de Autoridade de Trânsito, com fulcro nos artigos 281 e 282, do 
Código de Trânsito Brasileiro, na Deliberação nº 66/04, do Conselho Estadual de Trânsito 
- CETRAN-MG, considerando que a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT, 
devolveu as Notificações de Autuação de Infrações de Trânsito por não ter localizado os 
proprietários dos veículos abaixo relacionados, notifica-os das respectivas autuações, 
concedendo-lhes, o prazo de 30 (trinta) dias, contados desta publicação, para, caso quei-
ram, interpor defesa da autuação, junto  ao  Órgão  Executivo  Municipal  -  SEMST / Nova 
Lima – MG, sito à Rua Edgar Cassemiro, nº 71, bairro Oswaldo Barbosa Pena II, Nova Lima/
MG – CEP: 34.002-128, e, ainda, para  indicação do  condutor  infrator,  nos  termos  do 
artigo 257 do C.T.B. e Resolução 619/16, do CONTRAN, como segue:

Notificação da Autuação de Infração à Legislação de Trânsito 
Período de devolução: 09/11/2021  a  21/12/2021

Notificação da Autuação de Infração à Legislação de Trânsito 
Período de devolução: 09/11/2021  a  21/12/2021

Notificação da Penalidade de Multa                                                               
Período de devolução: 10/11/2021 a 21/12/2021                                                             

Placa Infração Data Hora Processamento

DFG-0292             554-12             02/12/2021               11:35                  AG03724887   
EBN-7E22             546-00             03/11/2021              18:09                 AG03724275   
GNV-4384            555-00             19/11/2021               22:31                 AG03723850   
GUF-1H15              554-12              09/11/2021             09:00                 AG03724280   
GXZ-2211               581-96              24/11/2021              17:56                  AA04896516   
GZW-5140            554-12              09/11/2021              09:12                 AG03724282   
GZW-5140            554-14               17/11/2021               11:20                  AG03724093   
HCA-7720             554-14              24/11/2021               10:54                AG03721684   
HEH-0A79            581-96              11/11/2021                12:04                 AA04897971   
HEQ-3631             554-12              18/11/2021               10:47                 AG03724602   
HEW-1052             554-11               11/10/2021              01:00                 AG03722233   
HGC-5J92             554-14            08/10/2021              10:45                 AG03722939   
HGO-1574             555-00             27/10/2021              15:59                  AG03723936   
HHV-2724             555-00             19/11/2021              09:49                 AG03724612   
HKE-9856             554-12              19/11/2021               10:05                 AG03724654   
HKJ-5132              555-00             19/11/2021               09:45                AG03724655   
HLL-4667              581-96             24/11/2021               16:39                 AA04896504   
HLO-7322             554-14              19/10/2021              09:53                AG03724360   
HLQ-7777              555-00             28/10/2021             16:16                 AG03723945   
HMB-8115             554-14              03/12/2021             13:53                 AG03723898   
HMF-5295            581-94             06/12/2021             17:35                  AG03724777  
HMR-4578            605-02             16/11/2021              07:48                AG03723382   
HMR-5710             554-12              16/11/2021              09:28                 AG03724078   
HMV-7125              554-12             01/09/2021              11:10                  AG03722540   
HMZ-7335             554-12             10/12/2021              09:40                AG03724976   
HNV-5839             554-12             17/11/2021                11:07                  AG03724091   
KEP-3273              596-70             30/11/2021              18:20                 AG03724339   
KWN-7H14            556-80            23/11/2021              17:00                 AG03724683   
LQQ-9335            538-00            22/10/2021             14:55                 AG03723876  
LTO-4729              554-12              18/11/2021               10:52                 AG03724074   
MTO-8379           653-00            29/10/2021             18:53                  AG03719606   
NIA-4133              555-00             09/11/2021             15:37                  AG03723968   
NTH-8A09           545-26             21/10/2021             14:15                   AG03723807   
NZU-7328             554-12             04/10/2021             10:15                   AG03724483   
OQE-0H63           581-96             24/11/2021              18:16                  AA05198963   
OQF-3410             555-00            28/10/2021            09:50                 AG03723910   
OQI-1951                554-12             16/11/2021               10:40                 AG03724080   
OQR-0401             554-12             25/10/2021             09:41                 AG03724550   
OXB-0049             554-12             25/11/2021              10:23                 AG03724467   
PJP-5458               763-31              21/11/2021              15:13                  AG03723896  
PKM-4309            555-00            19/11/2021               09:51                 AG03724614   
PKM-4309            555-00            19/11/2021              09:53                 AG03724657   
PUF-3525               554-11             22/10/2021              16:49                 AG03722947   
PUX-0222              554-14             18/11/2021               10:39                 AG03723769   
PVO-7403              554-12             26/11/2021               11:10                  AG03724628   

BRH-7562          555-00            09/09/2021             130,16                 AG03722966   
GWH-7158         555-00            10/08/2021              130,16                 AG03722732   
GWI-0314          573-80            19/08/2021              293,47                AA04958874   
HBL-5215           737-40             21/08/2021              293,47                AG03719147   
HEC-0C10         581-94             12/08/2021             880,41                 AG03721621   
HFS-3553          556-80            24/09/2021            195,23                 AG03723221   
HGU-3I10          601-74              06/08/2021            293,47                 AG03722752   
HIE-4143             554-12             16/08/2021            195,23                  AG03722781   
HKT-0117             554-11             02/09/2021            195,23                  AA04621432   
HNG-1B27          554-14             22/09/2021           195,23                   AG03722646   
KFO-2B03          554-12              11/08/2021            195,23                   AG03722738   
KJH-3742            554-12             16/09/2021            195,23                  AG03722619   
OBN-5726          554-14             27/08/2021            195,23                   AG03722841   
OLV-9930          555-00            18/09/2021             130,16                   AG03716522   
OXJ-1259            548-70            05/08/2021           195,23                   AG03721703   
PWB-4134           555-00           17/08/2021             130,16                    AG03722748   
PWX-0395          556-80            17/09/2021            195,23                  AG03723166   
PWY-5A28           554-12           22/09/2021            195,23                  AG03723096   
PXX-2C43            555-00          10/09/2021             130,16                   AG03723197   
PYE-6176             554-12            22/09/2021            195,23                  AG03722882   
QOS-1013            763-32           10/08/2021             293,47                 AG03722727   

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 
DA PENALIDADE DE MULTA                                                                                                                     

O Secretário Municipal de Segurança, Trânsito e Transportes Públicos do Município de 
Nova Lima, na qualidade de Autoridade de Trânsito, com fulcro nos artigos 281 e 282, do 
Código de Trânsito Brasileiro, na Deliberação nº 66/04, do Conselho Estadual de Trânsito 
- CETRAN-MG, e Resolução nº 619/16, do Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN, 
considerando que a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT, devolveu as Notifi-
cações de Penalidade de Multas por não ter localizado os proprietários dos veículos abai-
xo relacionados, notifica-os das respectivas penalidades, concedendo-lhes, o prazo de 30 
(trinta) dias, contados desta publicação, para, caso queiram, interpor recurso junto à JARI 
- Junta Administrativa  de Recursos de Infrações da SEMST, sito à Rua Edgar Cassemiro, 
nº 71, bairro Oswaldo Barbosa Pena II, Nova Lima-MG, CEP: 34.002-128, ou  proceder  ao  
pagamento da multa por  oitenta por cento do seu valor, na forma estabelecida no artigo 
284  do  C.T.B, como segue:

Carlos Eduardo Rodrigues Leite
Secretário Municipal de Segurança e Mobilidade Urbana
do Município de Nova Lima/MG

#INFORMA_4/2/2022

PWK-5070          555-00             19/11/2021               10:05                  AG03724660   
PXA-7314             554-12              22/10/2021             10:23                   AG03724571   
PXA-9391             554-14             19/10/2021             10:28                   AG03724425   
PXA-9391             554-12             23/11/2021              11:53                    AG03724680   
PYU-1E10             554-12             19/10/2021             09:55                   AG03724559  
QNN-2331          554-12              22/11/2021             09:45                   AG03724618   
QUC-6663         554-14              04/11/2021             11:33                    AG03723976   
QXF-2J45            554-12              18/11/2021             10:38                    AG03724075   
QXJ-2H23           555-00            04/11/2021              16:17                    AG03723979   
QXU-2B12            554-12              17/11/2021               10:57                   AG03724090   
RFB-1A92            555-00            30/11/2021              15:40                   AG03724699   
RFB-6D42           554-12             02/12/2021              11:07                    AG03724886   
RFF-0E98           555-00            25/10/2021              15:55                    AG03723901   
RMM-8E96        556-80            22/10/2021             02:00                  AG03718470

Placa

Placa

Infração

Infração

Data

Data

Hora

Valor

Processamento

Processamento
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Retorno das aulas presenciais
As redes de ensino, em todos os níveis, 
podem definir o início do ano letivo, des-
de que garantido o cumprimento integral 
dos protocolos sanitários definidos pelo 

Minas Consciente. As escolas da rede 
municipal retornarão no dia 7 de feverei-
ro.



No último dia 27, o projeto Nova Lima Lite-
rária realizou o lançamento do livro “Vida, Co-
nexões de Saberes”, do escritor, engenheiro, 
membro do Instituto Histórico e Geográfico 
do Alto Rio das Velhas e da Academia Nova-
-Limense de Letras, Gilmar Dieguez Lopes. 

Publicada pela editora Sete Autores, a obra 
tem como abordagem uma coleção de peças 
filatélicas (artigos relacionados a selos) agru-
padas pelo autor de forma a convidar o leitor 
a observar as artes estampadas nos selos e 
refletir sobre a conexão entre 
as mais variadas áreas dos 
saberes humanos. 

Criado em 2021, o 
Nova Lima Literá-
ria realiza e apoia o 
lançamento mensal 
de livros de auto-
res nova-limenses, 
com o objetivo de 
divulgar as obras e 
valorizar os escritores 
da cidade.
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MEIO AMBIENTE

CULT URA

Cerca 1.000 animais já foram 
castrados em projeto social

Escritor Gilmar Dieguez lança livro
no projeto Nova Lima Literária

O Castramóvel começa 2022 com a 
meta de atender novamente cerca de 1.000 
animais em toda a cidade. Em janeiro, o pro-
jeto da Prefeitura esteve no Oswaldo Bar-
bosa Pena; de 8 a 10 de fevereiro, o serviço 
funcionará na Sede da Morro Velho, no Bair-
ro Cristais, e de 22 a 24, em Honório Bicalho.

Podem ser atendidos animais da popu-

lação de baixa renda, animais comunitários 
ou tutelados por ONGs e protetores. Para 
agendar a cirurgia, é necessário que o ani-
mal tenha tomado a vacina múltipla (cães) 
ou tríplice (gato) nos últimos 12 meses – os 
filhotes felinos devem pesar, no mínimo, 1 kg. 
Caso não esteja em dia, essa vacinação po-
derá ser agendada no Castramóvel ou pelo 

WhatsApp do telefone (31) 99792-7099.
No ano passado, foram realizadas 964 

castrações em cães e gatos. O projeto es-
teve em vários bairros da cidade, entre eles 
Honório Bicalho, Água Limpa, Jardim Cana-
dá, Cabeceiras, Cariocas, Macacos, Santa 
Rita e Centro.
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CULT URA

Nova Lima é a primeira do Estado 
a receber o “Selo Cidade Amiga do 
Audiovisual”

Participe dos Clubes de Leitura
do Núcleo de Atividades Literárias

O município recebeu, em dezembro, o 
selo “Cidade Amiga do Audiovisual” – um 
projeto da Secretaria de Estado de Cultura 
e Turismo de Minas Gerais, em parceria com 
a Prefeitura, para fomentar o setor audiovi-
sual mineiro.

Nova Lima foi o primeiro dos 853 muni-

cípios mineiros que passou a integrar esse 
projeto da Minas Film Commission e dá um 
passo importante para movimentar a cadeia 
de produções audiovisuais, estimulando o 
turismo, gerando emprego e renda para a 
população e colocando a cidade em uma vi-
trine para o país e para o mundo.

Com o objetivo de incentivar a leitura e 
promover a divulgação do trabalho de escri-
tores de Nova Lima, a Prefeitura tem desen-
volvido diversas ações por meio do Núcleo 
de Atividades Literárias. Um exemplo são os 
Clubes de Leitura “Clarice Lispector” e “Au-
gusto de Lima”, que se encontram mensal-
mente no Centro de Memória (localizado na 
Rua Tiradentes, 78, Centro).

Além de ler, trocar impressões e debater 
as obras escolhidas – que vão desde auto-
res nacionais a clássicos internacionais –, os 
integrantes dos clubes recebem a visita de 
escritores como do nova-limense Roberto 
Márcio, autor dos livros “Andante das Gerais” 
e “Janelas Visitadas”. 

O Clube de Leitura “Clarice Lispector” 
se reúne sempre na primeira terça-feira do 
mês, às 14h. Já o Clube de Leitura “Augusto 
de Lima” se reúne na primeira quinta-feira 
do mês, às 19h. Para participar, basta entrar em contato pelo telefone: (31) 3541-4425
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Regional Norte é criada para melhorar 
serviços prestados à população

Grupo de Trabalho discute projeto de 
mobilidade para solucionar trânsito local

Saiba quais os bairros fazem 
parte da Regional Norte:

Regional Norte – Vila da Serra 
e Região

REGIONAL NORTE

Bosque da Ribeira, Conde, Estância Del Rey, 
Estância Serrana, Jardim da Torre, Jardim 
das Mangabeiras, Jardinaves, Piemonte, 
Riviera, Serra do Curral Del Rey, Vale do 
Sereno, Vale dos Cristais, Vila Alpina, Vila 
Campestre, Vila Castela, Vila Castela II, Vila 
da Serra, Vila Del Rey, Vila Verde, Village 
Terrasse I e II.

Endereço: Ed. Serena Mall, Rodovia Januário 
Carneiro (MG-030), 8.625, 4º andar da Torre 
2 - Vale do Sereno - 34.006-000
Funcionamento: de segunda a sexta-feira, 
das 8h30 às 12h e das 13h às 16h30
Contatos: viladaserra@pnl.mg.gov.br / (31) 
3262-1714

Diante da importância e relevância es-
tratégica da região para o município, a Pre-
feitura elevou a Unidade Vila da Serra para 
Regional Norte. O local é um dos maiores 
polos empresariais de Nova Lima, reunindo 
em torno de 4.500 empresas, além de ser 
formado por mais de 20 bairros que abrigam 
uma média de 8.500 residências. 

Com essa medida, o Governo Municipal 
pretende aprimorar o diálogo e se aproxi-
mar cada vez mais da população. Com mais 
autonomia, agilidade e menos burocracia, a 
Regional disponibiliza uma gama de serviços 
para facilitar e otimizar o tempo do cidadão, 

oferecendo a comodidade de ter mais próxi-
mos os serviços da Prefeitura.

Serviços

A abertura de processos administrativos 
para todas as secretarias, sem precisar se 
deslocar até a sede da cidade, deve ser feita 
sempre de forma presencial. Já a solicitação 
de informações sobre a documentação ne-
cessária junto à Regional Norte pode ocorrer 
pelo e-mail protocolo.vs@pnl.mg.gov.br.

Dentre os serviços disponíveis, estão: 
aprovação de projetos arquitetônicos, emis-

são de número oficial de imóvel, certidão 
de Baixa e Habite-se, credencial de esta-
cionamento para idoso e deficiente físico, 
certidão de inteiro teor, IPTU e ITBI. A rela-
ção completa está disponível em novalima.
mg.gov.br.

Sala de Vacinação

O atendimento ocorre às terças e quin-
tas-feiras, das 9h às 12h e das 13h às 16h, 
para aplicação das doses do calendário vaci-
nal do Ministério da Saúde, exceto de imuni-
zantes contra a Covid-19.

A Prefeitura segue empenhada em tra-
zer solução de mobilidade para o município, 
principalmente na divisa com Belo Horizon-
te, trecho onde há gargalos no trânsito, que 
provocam congestionamentos em determi-
nados horários. Neste mês, o Governo Mu-
nicipal apresentou o projeto de engenharia 
ao grupo de trabalho criado para discutir as 
soluções locais.

Nos próximos encontros, serão apro-
fundados os aspectos técnicos, bem como 
o custeio das obras. O grupo é formado por 
representantes das prefeituras de Nova 
Lima e Belo Horizonte, Governo do Estado e 
promotores do Ministério Público de Minas 
Gerais.
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DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Carreiras Tec+ vai oferecer cursos
técnicos gratuitos para os nova-limenses

Município assina convênio para 
diversificação da economia nova-limense

No último dia 24, representantes da Pre-
feitura, Senai-Fiemg, Sebrae e Senac, reali-
zaram uma assinatura simbólica para mar-
car o lançamento do projeto Carreiras Tec+. 
Esse é o maior pacote municipal de cursos 
técnicos disponibilizados de forma gratuita 
para os nova-limenses; ao todo, são onze 
cursos em diversas áreas.

Até 18 de fevereiro, o Governo Municipal 
abre inscrições para o processo seletivo que 
vai selecionar jovens de 16 a 29 anos para 
preenchimento de 605 vagas.

Para se inscrever, os interessados deve-
rão comparecer no Senai – Unidade Nova 
Lima (Rua Resende, 170, Centro), portando 
original e cópia de documento de identidade, 
CPF, comprovante de endereço e histórico 
ou declaração escolar. As inscrições ocorrem 
somente em dias úteis.
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A Prefeitura assinou, no último dia 1º, junto 
ao Instituto Brasileiro de Mineração (IBRAM) 
e à Associação dos Municípios Mineradores 
de Minas Gerais (Amig), um protocolo de 
intenções para fomentar a diversificação 
econômica em Nova Lima. O objetivo é am-
pliar as possibilidades de desenvolvimento 
do município por meio de outras atividades, 
minimizando a dependência da mineração, 
que é atualmente o carro chefe da cidade. 
Para consolidar as ações propostas no ter-
mo, a Administração Municipal vai atuar em 
parceria com o Instituto de Estudos Pró-Ci-
dadania (PRÓ-CITTÀ). 

O município já apresenta grande voca-
ção para atração de novos investimentos, 
como sua localização geográfica, um Plano 
Diretor em revisão, além de meios de finan-
ciamento, a exemplo do Fundo de Desenvol-
vimento Econômico, que é abastecido com 

recursos da Compensação Financeira pela 
Exploração Mineral (CFEM). O protocolo de 
intenções é mais uma iniciativa da gestão 
para transformar esse potencial em ações 
concretas e efetivas.

Programa de Desenvolvimento Econômi-
co de Nova Lima

Essas e outras estratégias já vêm sendo 
elaboradas, desde 2021, e serão consolida-
das dentro do Programa de Desenvolvimen-
to Econômico de Nova Lima (PDENL), com 
previsão de lançamento para este ano. O 
programa visa principalmente a atração de 
empresas com baixo impacto ambiental, au-
mentando a arrecadação municipal e prepa-
rando mão de obra local qualificada para a 
ocupação dos postos de trabalho gerados.

Embora uma das metas seja redu-
zir a dependência da mineração, todo 
esse trabalho de diversificação é feito 
a partir da atividade minerária, de suas 
múltiplas cadeias produtivas e de ou-
tros negócios ligados a ela. Em Nova 
Lima, duas grandes empresas minera-
doras são proprietárias de 40% do ter-
ritório municipal. Uma das propostas 
é que elas participem ativamente do 
processo de diversificação econômica, 
destinando terrenos para a ocupação 
de novos negócios, por exemplo.

Negócios esses que fornecerão 
seus produtos e serviços também para 
outras empresas e não somente para 
as mineradoras.

Cursos: Administração, Biotecnologia, Segurança do Tra-
balho, Informática para Internet (Programação), Eletro-
técnica, Edificações, Eletromecânica, Automação Indus-
trial, Enfermagem, Jogos Digitais e Design Gráfico.


