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Volta às aulas com segurança e novidades
Neste mês, demos início ao ano letivo
de 2022, recebendo em nossas unidades de
ensino os mais de 9.300 estudantes. Cientes de que o enfretamento à Covid-19 ainda
requer muita atenção, primamos por seguir
todos os cuidados necessários para evitar a
transmissão da doença no ambiente escolar,
como uso de máscaras, higienização constante dos espaços e disponibilização de álcool 70%.
Além disso, não medimos esforços e já
convocamos todas as faixas etárias autorizadas pela Anvisa no Brasil a serem imunizadas contra a doença, inclusive crianças a
partir de 5 anos sem comorbidades.
Na rede municipal de ensino, nossas

equipes pedagógicas têm dado atenção especial para a aplicação das avaliações diagnósticas em estudantes do 1º ao 9º ano do
ensino fundamental, considerando diversos
fatores. Esse trabalho servirá como base
para as intervenções necessárias para superar as dificuldades estudantis.

Todo esse conjunto de ações e cuidados
contribui para oferecermos, a cada dia,
uma educação de mais qualidade em
Nova Lima

setas de manga, calças, jaquetas e pares de
tênis. De acordo com a faixa etária correspondente ao ano de estudo, cada aluno ainda pode ser contemplado com outros itens.
Nossos estudantes estão recebendo
também mochila, cadernos, estojos, lápis de
cor, canetinhas, entre outros materiais condizentes com a educação infantil ou ensino
fundamental.
Todo esse conjunto de ações e cuidados
contribui para oferecermos, a cada dia, uma
educação de mais qualidade em Nova Lima.

Outra medida importante é a entrega de
uniformes e materiais escolares para todos
os nossos estudantes. Para isso, investimos
mais de R$ 4 milhões na aquisição de cami-
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Carnaval sem eventos visa
prevenir casos de Covid-19
Foto: Lívia Bastos

Em função da alta de casos de Covid-19
nesses primeiros meses de 2022, a Prefeitura decretou medidas restritivas quanto às
celebrações do carnaval deste ano. De acordo com o Decreto 12.017/22, publicado em 31
de janeiro, não será permitida a realização de
eventos no município.
Até o dia 2 de março, estará suspensa a
concessão de alvarás para a realização de
eventos públicos ou particulares em Nova
Lima. Estão permitidos apenas eventos sociais, como casamentos, aniversários, formaturas e outros em que não haja venda de
ingressos e comercialização de bebidas e alimentos.
Essas medidas, associadas à forte fiscalização, são uma tentativa da Prefeitura de
coibir a movimentação de foliões em todo o
território.

Telefones para denúncias:
Guarda Municipal (31) 3541-5050
Ouvidoria (31) 98773-1172
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Prefeitura completa convocação
do público elegível para se vacinar
contra a Covid-19
Fotos: Lívia Bastos

No último dia 17, Nova Lima completou a
chamada para a vacinação infantil. O último
segmento do público apto a se imunizar contra a Covid-19 era de crianças com 5 anos e
sem comorbidades. Todo o público elegível
para tomar as vacinas, entre crianças e adultos, está contemplado no município.
Até a último dia 18, 63% da população
infantil havia se imunizado contra a Covid-19. Para aumentar esse número, a Prefeitura está promovendo uma busca ativa
feita pelos Agentes Comunitários de Saúde
nas comunidades de referência. O objetivo
é tranquilizar os pais e responsáveis, tirando dúvidas e levando informações confiáveis
sobre a imunização.
Neste momento, a Prefeitura trabalha
ainda para incentivar a população a partir
de 18 anos, que já atende aos critérios, a tomar a dose de reforço. Com 82% dos jovens
de 12 a 17 anos com a segunda dose, a meta
está sendo convocar o restante do público a
completar o esquema vacinal.

Bota-fora do Aedes recolhe mais
de 81 toneladas de resíduos
O caminhão do Bota-Fora do Aedes percorre os bairros de Nova Lima. A equipe de
coleta havia recolhido, até o dia 23 de fevereiro, 81,5 toneladas de materiais que podem servir como criadouro para o mosquito
transmissor da dengue, zika, chikungunya e
febre amarela. A ação é um reforço no com-

bate a essas doenças, especialmente durante as chuvas de verão.
De acordo com o último Levantamento
Rápido de Índices para Aedes aegypti (LIRAa) realizado antes das chuvas, entre 18 e
22 de outubro, a cidade apresenta índice de
infestação predial pelo mosquito de 2,3%,

resultado considerado de médio risco. Em 27
bairros foram encontradas amostras positivas para larvas do Aedes. A rota do caminhão do Bota-Fora contemplou 44 locais,
dentre aqueles em que foi detectado maior
índice de infestação e bairros vizinhos.
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Nova-limenses contam com apoio
da Prefeitura para parar de fumar
Há um ano, a UBS Santa Rita recebia
Maria, Karine e Geraldo, com um objetivo: ajudá-los a parar de fumar. Hoje, o
grupo comemora o abandono do vício
do cigarro, conquistado por meio do programa de antitabagismo oferecido nessa
e em outras unidades básicas de saúde.
O serviço, oferecido gratuitamente pelo SUS, tem o objetivo de facilitar
o acesso das pessoas que desejam parar de fumar ao tratamento e reduzir
a prevalência do tabagismo na cidade.
Por meio de uma abordagem cognitivo-comportamental, com apoio medicamentoso quando necessário, o programa
é dividido em etapas, que começam com
a promoção de encontros semanais, depois quinzenais e mensais, até completar
12 meses de acompanhamento.
No início do processo, os participantes são avaliados por uma equipe multidisciplinar, que traça seus perfis individuais, considerando a motivação para
parar de fumar, grau de dependência

do cigarro e a sua situação de saúde, se
apresentavam doenças e fatores de risco
relacionados ao tabagismo. A partir disso,
os profissionais do programa planejam o
tratamento adequado para cada um.
Vencido o primeiro ano do tratamento na UBS, agora Maria, Karine e Geraldo
passarão por acompanhamento semestral com o médico, a psicóloga e a enfermeira. Nesses encontros, os profissionais
avaliarão como os participantes estão
se saindo sozinhos, além dos efeitos do
abandono do vício na sua saúde física.
Como participar?
Todas as UBS oferecem o Programa
Antitabagismo. O tratamento pode ser
feito em grupo ou individualmente. O cidadão interessado pode procurar a sua
unidade básica de saúde de referência e
se cadastrar.

Dra. Julia P. Costa médica da família e
comunidade na UBS
Chácara Bom Retiro

Cigarro eletrônico
Qual o público que mais vem aderindo ao cigarro eletrônico?
Atualmente, o público jovem é o que mais faz
uso do cigarro eletrônico, principalmente na faixa etária de 20 a 40 anos.
Como funciona o vaping?
O cigarro eletrônico é um dispositivo que libera
substâncias através da vaporização e do aquecimento das mesmas.
Ele é menos nocivo do que o cigarro normal?
Não existe isso de cigarro melhor ou pior. Todos
os tipos de cigarro e de vícios são prejudiciais de
alguma forma. Então, nós profissionais de saúde, não indicamos nenhum deles.
Por que você acha que as pessoas têm essa
impressão?
É difícil saber de onde vem essa impressão. Não
dá para saber se é uma campanha de publicidade dos fabricantes, informação da internet ou se
é pelo odor que é liberado pelo cigarro eletrônico
ser mais fraco. Infelizmente existe na cabeça de
algumas pessoas que o cigarro eletrônico é menos prejudicial, mas não é verdade.

“Minha casa está mais cheirosa, eu estou mais disposta e sentindo o sabor
das coisas. Minha vida está bem melhor!”
Karine Cristina de Souza, usuária da UBS Santa Rita

“Fumava desde muito novo, já parei e voltei várias vezes, mas agora sinto
que é diferente. Estou conhecendo os motivos que me faziam fumar e isso
me ajudou a parar. Parei na terceira semana do acompanhamento”
Geraldo Miguel Batista, usuário da UBS Santa Rita

“Parei de fumar! Tudo melhorou, meu cheiro, meu olfato, o cheiro da
minha casa e o sabor das coisas. Foi um presente para meu marido, meus
filhos e meus netos. E quem está vivendo bem melhor sou eu!”
Maria da Conceição Lima, usuária da UBS Santa Rita
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Quais os perigos do vaping para a saúde?
O cigarro eletrônico pode trazer diversos perigos, como a chance do usuário se viciar não só
nele como no cigarro convencional e em outras
drogas, além de trazer problemas relacionados
tanto ao pulmão quanto ao sistema cardiovascular. Existe uma doença que chama Lesão
Pulmonar Associada ao Cigarro Eletrônico, que
atualmente vem sendo descrita, que pode trazer sintomas como tosse, falta de ar, internação
e, em alguns casos, até a morte.
O grupo antitabagismo da Prefeitura está
preparado para atender demanda de vício em
vaping?
A gente faz um trabalho bem interessante aqui
na unidade em relação ao tabagismo. Estamos
sim preparados para atender não só o vício em
cigarro eletrônico, mas também ao cigarro comum, ao cigarro de palha e outros tipos de fumo.

SAÚDE

Programa Saúde na Escola supera
meta de ações em 2021
Fotos: Lívia Bastos

Apesar do período sem aulas presenciais
no ano passado, em função da pandemia, o
Programa Saúde na Escola (PSE) conseguiu
ultrapassar a meta estabelecida pelo Governo Federal. Entre 2021 e 2022, mais de 540
atividades educativas e práticas de saúde
foram desenvolvidas nas redes municipal e
estadual de educação junto aos estudantes.
Ao todo, 25 escolas participaram das
ações do PSE, o que corresponde a um público-alvo de 9.300 alunos. Nas instituições
municipais, a equipe interdisciplinar do programa atuou inclusive durante o ensino
remoto, abordando assuntos como saúde
bucal, Covid-19, alimentação saudável, combate ao Aedes aegypti, saúde mental, entre
outros. A apresentação dos temas é feita por
meio de atividades lúdicas, dentre elas música, teatro, meditação e brincadeiras.

DESEN VO LVI M E NTO S O C I A L

Inscrições prorrogadas para participar do
concurso Eu me cuido, eu mando a real
As inscrições para participar do concurso
cultural Eu me cuido, eu mando a real foram
prorrogadas até 26/2. O concurso tem o objetivo de conscientizar os jovens quanto às
drogas, incentivando-os a produzir conteúdos musicais sobre o tema: Eu tô ligado, eu
me cuido - desenvolvendo mecanismos de
proteção ao uso prejudicial de drogas.
Para divulgar a ação, a Prefeitura convidou os jovens artistas: Roxie, DJ Akila, Pedro
Dorpe, Vulgo Casa 1 e Jyoru7 – cadastrados

no Mapa Cultural e na Lei Aldir Blanc – que
percorreram as escolas estaduais mostrando um pouco do trabalho que fazem e convidando os estudantes para se inscreverem
no concurso de música autoral.
Para participar é simples, basta soltar a
imaginação e criar uma música dentro do
tema. A canção deve ser gravada em vídeo
com duração de 30 segundos e enviada pelo
WhatsApp para o número (31) 98006-2868.
A música pode ser à capela ou acompanha-

da de instrumentos, entre outros recursos
de produção audiovisual.
A competição ocorrerá no instagram @
prefeituranovalima_lives, de 28/2 a 5/3, período em que os vídeos serão publicados e os
seguidores poderão escolher o melhor. O resultado final será publicado no dia 7/3.
Quer participar? Confira o regulamento
do concurso, bem como outras informações,
no site novalima.mg.gov.br.
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Volta às aulas recebe mais de 9.300
estudantes da rede municipal de ensino
relação às providências que devem ser tomadas diante da suspeita de Covid-19 e situações em que a permanência do aluno em
casa é obrigatória.
Avaliações diagnósticas
Desde a primeira semana, as equipes
pedagógicas aplicam avaliações diagnósticas em estudantes do 1º ao 9º ano do ensino
fundamental, considerando a capacidade de
leitura e escrita, cálculo e raciocínio lógico.
Os resultados servirão de base para as intervenções necessárias para superar as dificuldades estudantis.

Fotos: Lívia Bastos

O ano letivo 2022 foi iniciado no município, no dia 7 de fevereiro, seguindo todos
os cuidados necessários para evitar a transmissão da Covid-19 no ambiente escolar. O
uso de máscaras segue indispensável nas
unidades de ensino, os espaços são higienizados com frequência e há disponibilização
de álcool 70%.
Além disso, os diretores das instituições
foram instruídos a respeito da aplicação da
7ª versão estadual do Protocolo Sanitário de
Retorno às Atividades Escolares Presenciais,
a fim de prevenir o contágio por doenças
respiratórias nas escolas.
Os responsáveis pelos estudantes também são orientados pela direção escolar em

“É muito bom ver meu filho de
volta às aulas na escola. Sei do
compromisso da Prefeitura de Nova
Lima para garantir esse retorno com
toda segurança. Também observo o
carinho e o cuidado dos professores e
diretores com os estudantes”
Naiara Oliveira,
mãe de Davi Oliveira, estudante do 4º ano
da Escola Municipal Vera Wanderley Dias
(Bairro Mingu)

Guarda Municipal realiza ações
de segurança no trânsito,
durante o retorno escolar
Com o aumento do trânsito de pessoas e veículos nas vias próximas às escolas,
a Guarda Civil Municipal (GCM) vem atuando com o auxílio no controle do tráfego,
para garantir a segurança dos estudantes,
responsáveis, funcionários e demais pedestres. Em algumas regiões, foram realizados
desvios no trânsito e pare e siga. Além das
ações, os agentes da GCM vêm observando
o movimento e colhendo dados para que o
departamento de trânsito busque soluções
de mobilidade.
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Prefeitura investe mais de R$ 4 milhões
na entrega de uniformes e kit-escolar
R$ 4 milhões na aquisição desses materiais.
Cada conjunto de uniforme inclui: 4 camisetas de manga curta, 1 camiseta de manga
longa, 2 calças unissex, 1 jaqueta de inverno
com capuz e 1 par de tênis por aluno. Conforme a faixa etária correspondente ao ano
de estudo, ainda podem ser entregues: 2

Fotos: Lívia Bastos

A Prefeitura realiza a distribuição gratuita de uniformes e materiais escolares para
uso individual dos estudantes matriculados
na rede municipal de ensino. Mais de 9.300
estudantes serão beneficiados por essa iniciativa.
O Governo Municipal investiu mais de

calças (Capri), 2 shorts-saia, 2 bermudas ou
2 bermudões.
Além dos uniformes, a Prefeitura disponibilizará ainda mochila, cadernos, estojos,
lápis de cor, canetinhas, entre outros itens
condizentes com a educação infantil ou ensino fundamental.

“A padronização dos uniformes é
uma forma de tentar igualar todos
os estudantes, trazendo maior
conforto e valorização desses, além
de contribuir muito no orçamento
familiar. A utilização do uniforme
traz ainda maior segurança, pois
possibilita a identificação dos alunos
dentro e fora da unidade escolar, além
de incentivar a todos a manterem o
foco na aprendizagem e o respeito
às normas, fundamental para a vida
em sociedade. É gratificante ver a
felicidade no olhar de cada criança ao
receber o tão esperado uniforme e
isso tudo demonstra imensamente o
comprometimento da Prefeitura com
a educação”
Marcela Souza,
mãe da estudante Maya, da Escola
Municipal Carlos Henrique Roscoe (Bairro
Retiro)

Administração Municipal investe
mais de R$ 350 mil na aquisição
de novos materiais esportivos
Promover a saúde integral nas escolas
e desenvolver as habilidades psicomotoras
estudantis, por meio do esporte, após mais
de ano de pandemia em casa sem atividades
físicas contínuas, também são prioridades
do Governo Municipal. Para garantir esse
direito, a Prefeitura investiu R$ 358 mil em
materiais esportivos que estarão disponíveis

nas unidades de ensino a partir da primeira
quinzena de março.
A educação infantil, por exemplo, será
equipada com bambolês, bolas de iniciação,
cordas individuais para brincadeiras lúdicas
e disco de equilíbrio, que servirão de suporte
nas aulas de Educação Física. Já os educares
físicos que atuam no ensino fundamental

receberão bolas de basquete, handebol, futsal e vôlei, além de petecas, peças de tatame, raquetes e balizas para o gol, entre outros equipamentos para estimular o esporte
e garantir a prática adequada de todas as
possibilidades da cultura corporal em movimento.
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Prefeitura prepara novos cursos
com foco na reinserção no mercado
meio das suas redes sociais, do currículo, da
sua apresentação em entrevistas de emprego, entre outras estratégias para impulsionar a imagem do profissional. O projeto tem
como principais públicos os trabalhadores
nova-limenses, entre 30 e 60 anos, que se
encontram desempregados e buscam um
novo trabalho.
O Movimente-se! terá início no dia 8 de
março, com aulas no turno da noite, todas as

terças-feiras, durante quatro semanas. Nesse primeiro momento, está prevista a abertura de duas turmas de 15 alunos.
Para participar, o candidato deve se inscrever no site novalima.mg.gov.br, até o dia
3 de março. Os participantes selecionados
deverão levar, no primeiro dia de aula, original e cópia da carteira de identidade, CPF e
comprovante de endereço.

Fotos: Lívia Bastos

O Governo Municipal iniciou, no último
dia 21, as inscrições para o Movimente-se!,
que oferece cursos preparatórios cuja finalidade é abrir portas para o mercado de trabalho, capacitando o cidadão para participar
de processos seletivos. O projeto faz parte
do programa Carreiras e tem previsão de início para a primeira semana de março.
As aulas visam trabalhar a projeção do
aluno diante do mercado de trabalho, por

Movimente-se
Data de início: 08/03/2022
Horário: terças-feiras, das 18h às 22h
Local: auditório da Secretaria de
Desenvolvimento Econômico - Rua
Marquês de Sapucaí, S/N, Centro.
Inscrições: novalima.mg.gov.br

Carreiras Tec+ fecha inscrições
com 1.700 candidatos

Processo seletivo
O cronograma das provas pode ser
acompanhado nas redes sociais da Prefeitura de Nova Lima e do Senai. A prova escrita
(português e matemática) será realizada de
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8 a 11 de março, e a entrevista (apenas para o
curso de técnico em Administração), de 16 a
24, na sede e no Jardim Canadá.
O resultado final do processo seletivo
será divulgado nos canais oficiais da Prefei-

tura de Nova Lima e do Senai, no dia 25 de
março. Os aprovados devem ficar atentos ao
período – de 28/3 a 1º/4. As aulas iniciam-se
em 4 de abril.

Fotos: Lívia Bastos

Cerca de 1.700 candidatos se inscreveram para participar do processo seletivo dos
cursos que integram o Carreiras Tec+. Esse é
o maior pacote de cursos técnicos ofertados
de forma gratuita em Nova Lima, disponibilizando 605 vagas, em 11 áreas diferentes,
para jovens de 16 a 29 anos.
As aulas serão ministradas em parceria
com o Senai-Fiemg, Sebrae e Senac, podendo ser concluídas de um ano a um ano e
meio, de acordo com cada curso. O Carreiras
Tec+ é uma das fases do programa Carreiras,
criado no ano passado pelo Governo Municipal para promover capacitação e qualificação da população, de maneira que os nova-limenses apresentem um perfil profissional
cada vez mais competitivo no mercado de
trabalho.

DESEN VO LVI M E NTO ECO NÔM ICO

Banco de Talentos ofertou quase 2 mil
vagas de emprego em 2021
des por meio do programa foi o de construção civil, com 490 cargos em contratação. A
maior parte dos postos de trabalho se localizavam na região noroeste, sede de 46% das
vagas anunciadas.
O perfil de candidato mais procurado foi
o de profissionais com ensino médio completo, experiência na função pretendida,
conhecimento básico de informática e que

Fotos: Lívia Bastos

O Governo Municipal disponibilizou 1.981
oportunidades de emprego pelo Banco de
Talentos em 2021. O bom resultado se deve
a várias ações realizadas pela Prefeitura para
captar e oferecer as vagas, como o lançamento de uma plataforma virtual, de forma
inédita, para o cadastramento de empresas
contratando.
O setor que ofertou mais oportunida-

apresentasse características, como comprometimento, trabalho em equipe, flexibilidade, boa vontade, disciplina, proatividade.
A tabela abaixo mostra o número de vagas por formação, região e segmento.

Números de vagas
por segmento
Construção civil
490 vagas
Alimentício
385 vagas
Gastronomia
215 vagas
Industrial/Manutenção
em Geral
185 vagas
Serviços em geral
145 vagas
Administrativa/financeira
125 vagas

No ano de 2021, foram 1.981 vagas captadas
Vagas por formação:
Alfabetizado: 148
Ensino fundamental completo: 700
Ensino médio completo: 807
Nível técnico completo: 208
Superior completo: 50
Superior cursando: 68

Até o final do mês de outubro de
2021, o município de Nova Lima gerou
5.375 novas vagas de empregos formais,
ficando em 1º lugar dentre as cidades do
Brasil com até 100 mil habitantes e em
7º dentre os 853 municípios de Minas

Vagas captadas por região:
Jardim Canadá: 903
Vila da Serra: 750
Sede: 275
Outras localidades: 53

Segurança
116 vagas
Departamento
Pessoal/Contábil
95 vagas
Estágios em geral
90 vagas

Gerais, de acordo com o Cadastro Geral
dos Empregados e Desempregados
(Caged), do Ministério da Economia.
Dessas vagas, 733 contratações foram
feitas por meio do Banco de Talentos,
cerca de 14,4%.

Saúde/ Educação
85 vagas
Infraestrutura doméstica
50 vagas
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Programa Recomeço já contemplou mais
de 500 famílias com o auxílio emergencial
Fotos: Lívia Bastos

O Programa Recomeço já contemplou
523 famílias com o pagamento de pelo menos uma parcela auxílio emergencial. O valor
pago a cada uma das beneficiárias representa cerca de R$ 2,1 milhões em circulação
no comércio local.
A Prefeitura divulgou o nome dos contemplados em duas listas, uma publicada no
dia 28/01 e outra em 16/02. Constam nessas
relações as famílias que atendem aos critérios do programa e que já possuem Conta Social Digital aberta na Caixa Econômica
Federal.
Quem ainda não possui a conta social da
Caixa está sendo contatado pela equipe da
assistência social para o levantamento dos
dados pessoais necessários para a abertura da poupança, uma vez que não é possível
que o pagamento seja feito por outro tipo de
conta ou instituição bancária.

Mais de 130
empreendedores
beneficiados
O Programa Recomeço beneficiou ainda 133 empreendedores, entre empresas de pequeno porte, microempresas, microempreendedores individuais e pequenos produtores rurais impactados pelos deslizamentos,
movimentações de terra e alagamentos causados pelas
chuvas. O valor corresponde a R$ 750 mil em circulação
para serem investidos pelos beneficiários na reconstrução de seus negócios.

“As fortes chuvas causaram um estrago
muito grande no restaurante. Não tem nem
um ano que abrimos o estabelecimento e já
passamos por essa situação. Agora estamos
trabalhando com um quadro reduzido de
funcionários. Com ajuda de voluntários e
do auxílio empresarial, tivemos uma luz
para tentar recomeçar. Também tivemos
a oportunidade de fornecer o almoço
para a população e trabalhadores, graças
à Prefeitura, fazendo com que muitas
pessoas conhecessem o nosso trabalho.
Com isso, mais clientes surgiram mesmo
em um período de reestruturação”
Caroline Morais e Luciano Martins,
empreendedores de Honório Bicalho

Saque do FGTS é liberado para
nova-limenses atingidos
A Caixa Econômica Federal liberou o saque do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) por calamidade para moradores
de Nova Lima. Os trabalhadores residentes
em áreas atingidas pelas fortes chuvas de
janeiro e que se enquadrem nos critérios podem solicitar o saque até 27/4.
É necessário possuir saldo positivo na
conta do FGTS e não ter realizado saque
pelo mesmo motivo em período inferior a
12 meses. O valor máximo para retirada é de
R$ 6.220,00.
A solicitação é realizada de forma fácil
e rápida pelo aplicativo FGTS, pelo celular,
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sem a necessidade de comparecer a uma
agência. Ao registrar a solicitação, é possível
indicar uma conta da Caixa, inclusive a poupança digital Caixa Tem, ou de outra instituição financeira para receber os valores, sem
nenhum custo.
Saque digital pelo app FGTS
O aplicativo está disponível para
download gratuito nas plataformas digitais e é compatível com
os sistemas operacionais Android e IOS.

R ECO M EÇO

Governo Municipal mobiliza força-tarefa
para concessão de Bolsa Moradia
A Prefeitura continua empreendendo esforços para minimizar os prejuízos causados
pelas intensas chuvas de janeiro aos moradores das áreas de alagamento e deslizamentos de encostas. Além de todo o trabalho
de recuperação dos bairros, da disponibilização de benefícios de auxílio emergencial
e isenções, o Governo Municipal mobilizou
uma força-tarefa para a concessão do Bolsa
Moradia.
Neste momento, a Prefeitura deferiu
32 requisições e está analisando outros 20
protocolos abertos por famílias de Honório Bicalho e Santa Rita que não puderam

voltar para suas casas, pelo fato de os imóveis apresentarem risco aos moradores. O
processo de concessão do Bolsa Moradia
demanda tempo, já que compreende nove
etapas, dentre elas: vistoria da Defesa Civil
no imóvel inicial e no imóvel a ser alugado,
entrevista social, parecer jurídico, cadastro
para depósito do benefício, entre outras.
O programa, regulamentado por meio
da Lei Municipal nº 2.649/2018, visa a concessão temporária emergencial a famílias de
baixa renda destinadas à locação de imóveis
para casos de realização de obras públicas
ou pelo fato das residências estarem em si-

tuação de risco geológico ou construtivo. O
valor da Bolsa Moradia é de R$ 880 e tem
validade de um ano, podendo ser renovado
por igual período.
Como solicitar?
Quem precisa requerer o benefício e se
enquadra nos critérios legais deve abrir um
processo administrativo solicitando o Bolsa
Moraria no Setor de Protocolo, sediado no
prédio principal da Prefeitura, na Praça Bernardino de Lima, 80, Centro.

Quais os critérios para
receber o benefício?
• Ter laudo de interdição total da habitação, comprovando o risco de permanência no local, da Defesa Civil.
• Residir na moradia de origem há pelo
menos 1 ano;
• Residir no município há pelo menos 5
anos;
• Comprovar posse do imóvel interditado e não possuir outro imóvel residencial;
• Ter renda familiar mensal bruta de
até dois salários mínimos;
• Enquadramento nos critérios sociais definidas pela lei 2.649 de 26 de
setembro de 2018, por meio do laudo
social circunstanciado elaborado pela
Secretaria de Habitação;
• Estar cadastrado no Cadastro Único
dos programas sociais Cad. Único

Trechos impactados
pelas chuvas
As intensas chuvas que acometeram o
município em janeiro provocaram estragos não só nas casas e imóveis comerciais,
como nas ruas e espaços públicos. A Prefeitura atuou de forma emergencial na limpeza e desobstrução de algumas vias para dar
condições ao tráfego de pessoas e veículos.
Neste momento, o Governo Municipal continua fazendo o diagnóstico dos locais mais
impactados pelos temporais, que ainda atingem a cidade.
Na MG-030, a Prefeitura está acompanhando, por meio da Defesa Civil Municipal,
o deslizamento de terra registrado no trecho
entre os trevos dos Cristais e das Quintas II,

no último dia 17 de fevereiro. Com as chuvas
constantes, o solo nessa extensão está saturado, de forma que a tentativa de retirada do
material da via pode desestabilizar a estrutura e provocar mais deslizamentos.
Desde a última quinta-feira (24), o trânsito no trecho está sendo liberado entre as
5h às 19h, no esquema de pare e siga, com
interdição parcial e apenas uma pista liberada. No período da noite, após o impedimento do tráfego, os motoristas devem usar os
desvios nos trevos da Escavadeira e Cristais
para acessar a cidade.

Rua Ludovico Barbosa
Em 2020, foi realizada uma obra de
contenção em caráter emergencial na
via para reparar estragos dos temporais que acometeram a cidade naquele ano. Em decorrência das chuvas de
2022, o local foi novamente impactado
pelas chuvas. A Administração Municipal notificou a empresa responsável
pela construção em 2020 e já está elaborando o projeto e orçamento da nova
contenção. Na sequência, a Prefeitura
dará andamento à contratação emergencial para execução da intervenção,
tão logo passe o período chuvoso.
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R EG IÃO N OR DE ST E

Atingidos pelas chuvas em situação
de pobreza e extrema pobreza
recebem doações
formação das Famílias e Indivíduos em Situação de Emergência, preenchidos pela
equipe técnica desde o início do período de
atendimento aos atingidos. Além disso, realizou o cruzamento das informações com
os dados do Cadastro Único para Programas
Sociais do Governo Federal (CAD Único), de
forma a viabilizar a entrega para a população
atingida em situação de pobreza e extrema

pobreza.
Estão sendo priorizadas as famílias que
têm crianças e/ou adolescentes, idosos ou
pessoas com deficiência. Para além desses,
algumas famílias em situação de baixa renda também serão contempladas, de acordo
com o menor Índice de Desenvolvimento
Familiar.

Fotos: Lívia Bastos

O grupo Mulheres do Brasil/Magazine
Luiza iniciou, no último dia 11, a distribuição
de geladeiras, fogões e colchões para a população de Nova Lima impactada pelas fortes chuvas de janeiro. No total, serão entregues 110 kits formados pelos três itens.
A fim de assegurar o recebimento pelas pessoas mais necessitadas, a Prefeitura
avaliou os Formulários para Registro de In-

A relação dos contemplados está disponível em novalima.mg.gov.br.

2ª via de certidões são entregues para
quem perdeu documentos na enchente
As pessoas que solicitaram, em janeiro, a
emissão da 2ª via de certidões de Nascimento, Casamento e Óbito receberam gratuitamente os documentos. Ao todo, 56 pessoas
buscaram a documentação, de um total de
128 solicitações.
A Prefeitura fez o levantamento da demanda e a entrega das certidões, que aconteceu de 8 a 12 de fevereiro, no Clube do
Sindicato, onde está instalado um ponto de
apoio da Assistência Social. Quem ainda
não foi buscar a sua certidão deve procurar
o Cartório de Registro Civil (Rua José Sabino
Duarte, 160, Centro), até o dia 8 de março de
2022.
Essa ação foi viabilizada por uma parceria da Administração Municipal junto ao Sindicato dos Oficiais de Registro Civil de Minas
Gerais, por meio do Projeto Cartórios de Registro Civil Promovendo a Cidadania para a
confecção dos documentos. A ação contribuiu para facilitar o acesso à gratuidade das
2ª vias de certidões de Nascimento, Casamento e Óbito para as pessoas em situação
de vulnerabilidade social.
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DEF ESA C IV I L

Prefeitura promove estudos sobre
os recursos hídricos do município
Fotos: Lívia Bastos

Diante dos efeitos das chuvas atípicas
que acometeram o município, no início deste ano, a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil está realizando um estudo
hidrológico para compreender fenômenos
como os que ocorreram em 2022. A ideia é,
por meio do monitoramento dos recursos
hídricos, diagnosticar o comportamento de
cada sub-bacia, durante as fases dos períodos de chuvas e antecipar riscos com mais
precisão.
Diariamente, a equipe da Defesa Civil faz
a medição dos pluviômetros instalados na
cidade, para monitorar a média de precipitações, além da leitura das réguas de Honório
Bicalho e Santa Rita, que apontam o nível do
Rio das Velhas. A coordenadoria municipal
acompanha ainda o controle feito nas cidades que também fazem parte da bacia do
Rio das Velhas, como Itabirito e Rio Acima.
Na sequência, todas as informações são
consolidadas na base de dados que será utilizada para construir o Plano de Contingência, planejamento que contém a definição
de procedimentos, ações e decisões que serão tomadas em caso de desastres.

Serviços da Defesa Civil Municipal
passam por modernização
Com o objetivo de garantir mais agilidade na prestação de serviços ao cidadão, a
Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil está modernizando seus processos. No final de janeiro deste ano, a equipe
foi estruturada com tablets e um novo sistema de georreferenciamento, que trouxe

mais precisão para os resultados das vistorias.
Um dos principais benefícios da digitalização do fluxo de trabalho da Defesa Civil é
a redução do tempo para entrega dos relatórios de vistoria. Durante este período atípico
de chuvas, com alta demanda por avaliação

de imóveis atingidos por alagamentos e movimentações de terra, o prazo de emissão
dos laudos diminuiu de 15 para cinco dias.
A expectativa é de que, após a normalização
do clima, os resultados sejam entregues no
mesmo dia.
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DE FESA C IV I L

Pontos de informação sobre barragens
são instalados na cidade
A Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (COMPDEC), junto à Vale,
está implementando estandes em bairros de
Nova Lima para orientar os cidadãos quanto às mudanças na legislação de barragens.
Os pontos de atendimento são uma forma
de tranquilizar a população e levar informações confiáveis sobre as medidas que serão
tomadas na cidade.
De acordo com novo protocolo da Agên-

cia Nacional de Mineração, será necessário
atualizar o Plano de Ação de Emergência
para Barragens de Mineração (PAEBM) das
estruturas em todo o país. Conforme as
novas regras, o plano deverá considerar o
cenário mais crítico de um eventual rompimento, na hipótese de escoamento de 100%
dos rejeitos das barragens. A legislação antiga permitia que a análise de risco fosse feita
baseando-se no vazamento de 70% do ma-

terial.
A atualização do PAEBM das barragens
da Vale instaladas no município ou com risco
de impacto previsto para Nova Lima refletirá na ampliação das manchas de inundação. Com mais áreas contempladas dentro
da mancha, será necessária a realização de
simulados, instalação de placas de rota de
fuga e pontos de encontros, e outras trabalhos com as comunidades.

Foto: Welington de Oliveira

Pontos de Informação
• Defesa Civil Municipal
• Escola Municipal Florie Wanderley Dias
• Sebrae
• Praça Bernardino de Lima
• Praça da Bíblia
• Praça Coronel Aristides
• Poliesportivo do Olaria
• Escola Municipal David Finlay
• Campo do Villa
• Rodoviária
• Hall da Prefeitura
• Praça Raimundo Guimarães
• Quadra do Bairro Boa Vista
Consulte o cronograma em
novalima.mg.gov.br

MEIO A MB I E NT E

Coleta seletiva ultrapassa 400 toneladas
de materiais recolhidos
O programa de coleta seletiva reciclou,
entre agosto de 2021 e janeiro de 2022, cerca
de 409 toneladas de lixo. O serviço abrange,
até o momento, 28 bairros da cidade.
Os principais objetivos do programa são
incentivar a diminuição dos resíduos reaproveitáveis que são descartados junto ao lixo,
além de promover economia para o município e gerar renda à Cooperativa de Catadores de Papel e Material Reciclável de Nova
Lima, para onde os materiais coletados são
direcionados.
O cidadão dos bairros já contemplados
que quiserem participar devem separar os
descartes não recicláveis, como restos de
alimentos e lixo de banheiro, dos resíduos
recicláveis (vidro, metal, papel e plástico).
O caminhão passa nos pontos de coleta em
horários diferentes do recolhimento de lixo.
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Agosto - 3.690 kg
Setembro - 69.200 kg
Outubro - 71.340 kg
Novembro - 85.080 kg
Dezembro - 97.400 kg
Janeiro - 82.412 kg

OB R AS

Manutenção da iluminação
segue na BR-040
A BR-040, após o viaduto da Mutuca,
sentido Alphaville (2,2km), na região noroeste, segue recebendo os serviços de reparos na iluminação pública. No total, 110
lâmpadas e 260 metros de cabeamento
elétrico já foram substituídos no trecho.
Durante o período chuvoso, os trabalhos são realizados com cautela, e, por

isso, demandam mais tempo. Por motivo
de segurança dos trabalhadores e usuários, as atividades só podem ser executadas de segunda a quinta-feira e a troca de
lâmpadas das 22h às 4h.
Ainda estão previstas para essa extensão da rodovia mais melhorias. A Prefeitura elaborou um planejamento para recu-

Foto: Lívia Bastos

A comunidade do Bairro Parque Aurilândia vai ganhar uma quadra poliesportiva
coberta, construção demandada pelos moradores há cerca de 30 anos. A ordem de
serviço para início das obras foi assinada, na
manhã do último dia 12, durante um evento
que reuniu representantes do Governo Municipal, da construtora responsável e da população.
O projeto prevê uma área total de mais
de 620 m² de quadra, com cobertura metálica e vestiário com mais de 100 m². Para garantir mais segurança e estabilidade no local,
o contrato também contempla a execução
de uma contenção de encosta de cerca de
700 m², adjacente à quadra, na travessa Jonas Nazaré Santiago.
A previsão é de que a quadra seja entregue aos moradores em até 12 meses. O empreendimento conta com investimento da
Prefeitura da ordem de, aproximadamente,
R$ 2 milhões.

Foto: João Victor Moraes

Governo Municipal investe na construção
de quadra no Parque Aurilândia

peração da iluminação, que inclui, além da
troca do cabeamento elétrico, a reposição
com novas luminárias e postes. O projeto
está em análise na Cemig e, após aprovação, tem previsão de execução até julho
deste ano.
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JUNTA ADMINISTRATIVA
DE RECURSOS DE
INFRAÇÕES - JARI

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
DA AUTUAÇÃO DA INFRAÇÃO
DE TRÂNSITO

BOLETIM INFORMATIVO

O Secretário Municipal de Segurança e Mobilidade Urbana 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
queiram, interpor defesa da autuação, junto ao Órgão
Executivo Municipal - SEMOB / 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:

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 1ª
Sessão Ordinária, realizada em 06/01/2022, julgou os
recursos abaixo especificados, proferindo as seguintes
decisões:

INDEFERIMENTO
Placa
Recurso
4895001202100283
HKK2810
4895001202100284
HBB2361
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 2ª
Sessão Ordinária, realizada em 13/01/2022, julgou os
recursos abaixo especificados, proferindo as seguintes
decisões:

DEFERIMENTO
Placa
Recurso
4895001202100288
MPI7G37
INDEFERIMENTO
Placa
Recurso
4895001202100285
HNX7206
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 3ª
Sessão Ordinária, realizada em 19/01/2022, julgou os
recursos abaixo especificados, proferindo as seguintes
decisões:

INDEFERIMENTO
Placa
Recurso
4895001202100289
HNP0864
4895001202100290
OOW0016
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 4ª
Sessão Ordinária, realizada em 27/01/2022, julgou os
recursos abaixo especificados, proferindo as seguintes
decisões:

INDEFERIMENTO
Placa
Recurso
4895001202100291
RMY4F04
4895001202100293
PVI0186
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 1ª
Sessão Extraordinária, realizada em 31/01/2022, julgou
os recursos abaixo especificados, proferindo as seguintes decisões:

DEFERIMENTO
Placa
Recurso
4895001202100295
GZY8489
INDEFERIMENTO
Placa
Recurso
4895001202100294
HCD3528
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 5ª
Sessão Ordinária, realizada em 03/02/2022, julgou os
recursos abaixo especificados, proferindo as seguintes
decisões:

INDEFERIMENTO
Placa
Recurso
4895001202100296
HDY5E10
4895001202100297
HDY5E10
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 Ordinária, realizada em 11/02/2022, julgou os
recursos abaixo especificados, proferindo as seguintes
decisões:

INDEFERIMENTO
Placa
Recurso
4895001202100298
OOV7648
4895001202100299
OOV7648
Importante frisar que as decisões proferidas pela JARI,
sujeitam-se a interposição de recursos 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
protocolizado junto à Secretaria da JARI, situada à Rua Edgar Cassemiro, nº 71, bairro Oswaldo Barbosa 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 documento que comprove
a representação (Contrato social-Última alteração).

Visto: Jefferson Rodrigo Câmara
Presidente da Junta Administrativa de Recursos
de Infrações - Nova Lima
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Notificação da Autuação de Infração
à Legislação de Trânsito
Período de devolução: 22/12/2021 a 11/01/2022
Placa

Infração

Data

Hora

AIT

AYJ-8701

555-00 20/12/2021 14:50

GVV-4515

555-00

02/12/2021 08:58

AG03723786

GWI-7447

545-26

14/12/2021

16:15

AG03724988

10/12/2021 10:45

AG03724958

555-00 20/12/2021 14:49

AG03725106

GXA-2406 555-00
HBY-5B75

AG03725707

HDC-4026 601-74

06/12/2021 18:04

AA04959536

HGS-2268

554-12

23/12/2021 09:09

AG03725115

HGX-2083

554-12

22/12/2021 10:23

AG03725010

HHB-6C52 556-80 26/12/2021 15:43

AG03725177

HHE-5710

AG03723799

612-20

13/12/2021

14:01

HHQ-5755

581-96 20/12/2021 18:03

AA04959733

HIA-1E73

554-14

22/12/2021 10:39

AG03725011

HIO-5286

556-80

15/12/2021 10:18

AG03724989

HJQ-5163

521-51

24/11/2021

19:50

AG03717888

HJQ-5163

703-01

24/11/2021

19:50

AG03717891

HLD-5H79 653-00 14/12/2021

16:49

AG03722984

HMU-3515

604-12

24/11/2021

11:54

AG03721686

HNB-9I55

554-11

16/12/2021 09:46

AG03724647

HNH-4G16 581-96
HNI-3481

24/11/2021

16:46

AA04896506

555-00 10/12/2021

16:00

AG03724986

15/12/2021 16:50

AG03725056

HNK-7125

545-22

HNS-4345

581-94 20/12/2021

17:05

AG03721698

HNX-6947

554-11

15/12/2021

11:57

AG03724775

LPM-7A04

554-12

15/12/2021 09:38

AG03724769

LTZ-3644

555-00

28/12/2021 11:20

AG03725122

Notificação da Autuação de Infração
à Legislação de Trânsito
Período de devolução: 25/01/2022 a 08/02/2022
Placa

Infração

Data

Hora

AIT

OQC-3344 554-14 03/01/2022 10:53

AG03725242

OQK-3115

556-80

17/01/2022

14:55

AG03725066

OQK-3115

556-80 13/01/2022

10:22

AG03725364

OQS-6104

555-00 03/01/2022 10:09

AG03725240

OXC-0712

573-80 13/01/2022

22:17

AG03723582

PVV-7802

554-12 14/01/2022

10:45

AG03725633

PWI-4014

555-00

17/01/2022 15:03

AG03725072

PWN-9593 555-00 04/01/2022 16:15

AG03725262

QQA-7718

555-00

17/01/2022

AG03725076

QQJ-4725

554-14

29/01/2022 09:27

AG03725292

QQK-3840 555-00 24/01/2022 09:29

AG03725702

QQK-3840 555-00 28/01/2022 09:43

AG03725716

QUX-0263

554-12

16:18

18/01/2022 09:48 AG03724787

QWU-9F23 555-00 23/01/2022 15:20

AG03725678

RCZ-4H36 555-00 19/01/2022

15:09

AG03725653

RNM-6J34 581-96 19/01/2022

12:12

AA04959738

RTI-9D70

15:05

AG03725074

555-00 17/01/2022

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

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DA
PENALIDADE DE MULTA
O Secretário Municipal de Segurança e Mobilidade Urbana 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 Notificações
de Penalidade de Multas por não ter localizado os proprietários dos veículos abaixo 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 SEMOB, 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:
Notificação da Penalidade de Multa
Período de devolução: 27/12/2021 a 11/01/2022

OLW-6939 648-30 09/12/2021 13:50

AG03723794

Placa

Infração

OLW-6939 520-70 09/12/2021 13:49

AG03723793

EBN-7E22

554-13

16/07/2021 195,23

AG03720980

OQJ-4222

581-91

18/12/2021

14:15

AG03722058

EIA-8793

554-14

12/07/2021

195,23

AG03722488

OQP-6724

554-17

09/12/2021 10:32

AG03724744

GCZ-0A20 556-80 14/08/2021 195,23

AG03722776

OWW-6111

554-12

22/12/2021 09:32

AG03725009

HAG-0855 554-12

12/08/2021 195,23

AG03722529

OXD-9816

555-00 22/12/2021

14:16

AG03724940

HBY-4095

545-26

29/07/2021 195,23

AG03722433

PUR-5550

601-74

06/12/2021 19:39

AA04959537

HDI-2589

555-00 02/07/2021 130,16

AG03721839

PVW-2083 554-14

Data

Valor

AIT

Notificação da Penalidade de Multa
Período de devolução: 13/01/2022 a 24/01/2022
Placa

Infração

Data

Valor

AIT

GXS-2688
HCQ-9219
KOB-2C30
OPV-8B85
PUK-9607
PWR-3279
QOD-2922
QQB-6284
QXZ-0F85

550-90
572-00
554-12
554-12
581-94
554-12
556-80
554-11
581-94

27/10/2021
14/10/2021
07/10/2021
25/10/2021
21/10/2021
05/11/2021
27/10/2021
20/10/2021
02/08/2021

130,16
195,23
195,23
195,23
880,41
195,23
195,23
195,23
880,41

AG03723906
AG03710882
AG03724535
AG03724506
AG03724372
AG03723954
AG03723909
AA04621419
AG03722516

Notificação da Penalidade de Multa
Período de devolução: 25/01/2022 a 08/02/2022
Placa

Infração

BDR-3E01 555-00
EZA-3F75 554-12
GSX-4178
601-71
GWF-8J58 550-90
GZB-5H21 555-00
HEG-4120 705-61
HFS-7414
596-70
HJF-6041 556-80
HKE-2439 581-94
HMF-3644 555-00
HNO-2147 554-12
OLU-3D78 554-12
OWO-2B36 554-12
OXJ-1942
554-12
PWC-1718 556-80
PWH-4H25 554-12
PWL-8316 554-12
PWY-5A28 554-12
PWY-5A28 554-12
PWY-5A28 554-12
PXL-7415
554-12
PYE-6176
554-12
PYZ-2760 545-22
QMR-1655 554-12
QQQ-5185 545-26
QQQ-5185 552-50
QUW-7E45 555-00
RMM-8E96 556-80

Data

Valor

09/07/2021 130,16
09/11/2021 195,23
09/09/2021 293,47
31/08/2021 130,16
04/09/2021 130,16
01/11/2021 293,47
11/09/2021 1.467,34
30/08/2021 195,23
31/08/2021 880,41
18/09/2021 130,16
15/10/2021 195,23
09/11/2021 195,23
08/11/2021 195,23
27/10/2021 195,23
16/09/2021 195,23
16/09/2021 195,23
16/11/2021 195,23
09/11/2021 195,23
05/11/2021 195,23
08/11/2021 195,23
22/09/2021 195,23
09/11/2021 195,23
17/09/2021 195,23
16/11/2021 195,23
07/10/2021 195,23
07/10/2021 130,16
04/09/2021 130,16
22/08/2021 195,23

AIT
AG03722476
AG03723888
AG03720420
AG03722326
AG03722609
AG03722108
AG03719071
AG03723029
AG03723034
AG03716525
AG03723818
AG03723837
AG03723957
AG03723929
AG03723059
AG03723057
AG03724060
AG03724011
AG03724019
AG03723958
AG03723098
AG03724012
AG03723214
AG03724066
AG03724329
AG03724330
AG03721722
AG03720396

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

COMUNICAÇÃO DE
ACOLHIMENTO DA DEFESA
DA AUTUAÇÃO
Nos termos do artigo 9º, parágrafo 1º da Resolução
619/16 – CONTRAN, faz-se público, para conhecimento dos interessados, que as defesas da autuação abaixo
especificadas, tiveram seus respectivos registros arquivados.

07/12/2021

09:10

AG03724922

HEJ-0535

554-14 20/08/2021 195,23

AG03722828

PWG-1349

704-81 02/12/2021

19:33

AG03722179

HET-6339

554-12

27/08/2021 195,23

AG03721438

PWI-6F99

554-11

10/12/2021

13:05

AG03723601

HGH-1252

554-12

22/07/2021 195,23

AG03721774

PWP-6691

554-12

13/12/2021 10:38

AG03724873

HGO-6365 581-94 28/08/2021 880,41

AG03722813

PWV-9309

581-96 22/11/2021

22:15

AA04896503

HIR-1272

554-12

16/08/2021 195,23

AG03722795

PXH-8365

554-12 02/12/2021

11:07

AG03724916

2489502018000711

HGH1967

8590660

HJA-9019

555-00 06/07/2021 130,16

AG03721800

PXH-8365

548-70 02/12/2021

18:45

AA04959529

HJK-9372

554-14 10/08/2021 195,23

AG03722731

2489502021000197

HHG5428

1084998

PXH-8365

545-22

19/11/2021

14:37

AA04958731

HMU-3F40 596-70

2489502021000200

QOM8C65

1093681

PXZ-6843

554-12

22/11/2021

10:26

AG03724621

HMU-3F40 604-12 24/08/2021 195,23

AG03722441

2489502021000204

RMQ5B64

1081068

PYC-4J15

554-12

22/12/2021

09:10

AG03725008

HMZ-7335

01/10/2021 195,23

AG03724399

2489502021000213

PZJ6115

1097881

PYX-6D00

554-11

21/12/2021

12:20

AG03723602

HNS-8G98 552-50 30/10/2021 130,16

AG03719543

2489502021000215

QNQ1541

1093525

QNP-4695

554-14

10/12/2021 11:20

2489502021000219

HAY5904

6188866

2489502021000223

GYV5433

1091980

2489502021000224

HEO8075

1097844

2489502021000230

QNX2475

1105014

2489502021000238

HGN1C12

1095358

2489502021000239

RMV0B33

1099957

554-12

14/07/2021 1.467,34 AA04959313

Nº Defesa

Placa

Nº Processamento

AG03724960

HNS-8G98 545-21 30/10/2021 195,23

AG03719545

QOD-3491 555-00 28/12/2021 15:48

AG03725124

KRS-6958

AG03722532

REQ-0C00 554-12

23/12/2021 09:37

AG03725204

MZH-6J99 762-52 30/10/2021 293,47

AG03723882

RMG-3F91 556-80 28/12/2021 16:09

AG03723731

NYC-0033

545-21 29/07/2021 195,23

AG03722572

RMT-2C66 555-00 08/12/2021

AG03724731

OLR-8808

581-96 08/07/2021 880,41

AG03718662

OLR-9624

555-00 10/08/2021 130,16

AG03722737

OOZ-8703 556-80 29/07/2021 195,23

AG03722574

2489502021000240

QWV4685

1110319

OPD-9011

554-12

01/10/2021 195,23

AG03724397

2489502021000253

HNX0705

1115522

OPJ-1585

554-14

21/07/2021 195,23

AG03722553

2489502021000256

FPY1047

1112321

OPY-8807

550-90 01/07/2021 130,16

AG03721735

2489502021000262

PUM7550

1204723

AG03724533

2489502021000270

NYY7778

1106913

15:21

Notificação da Autuação de Infração
à Legislação de Trânsito
Período de devolução: 12/01/2022 a 24/01/2022
Placa

Infração

550-90 18/08/2021 130,16

Data

Hora

GYD-9986 596-70

27/12/2021

12:24

AG03725018

OQV-8545 604-12

HBY-9183

27/12/2021 09:59

AG03725206

OXK-0463

556-80 15/07/2021 195,23

AG03721741

HCA-3H73 581-96

01/12/2021

AA05198968

2489502022000004

PVW8980

1204143

PFO-7482

554-12

AG03724476

HJI-6444

554-11

26/12/2021 16:02

AG03723736

2489502022000007

NYY7778

1111339

PWK-7750

555-00 20/08/2021 130,16

AG03722797

HJQ-7962

612-20

06/01/2022 16:10

AG03724785

2489502022000014

OEI0134

1108518

PXI-0106

556-80 26/08/2021 195,23

AG03722835

HML-7365

555-00 29/12/2021 10:30

AG03725223

PXT-5247

581-96 03/10/2021 880,41

AA04958718

2489502022000015

PYQ3C86

1107135

OPI-3442

555-00 30/12/2021 09:40

AG03725231

PYD-6H15

581-96 12/07/2021 880,41

AG03718667

2489502022000017

PXS5340

1204142

OXF-7F98

538-00

27/12/2021 16:00

AG03725064

PZS-1710

550-90 01/07/2021

130,16

AG03721734

2489502022000018

HMW2369

1112130

PGR-8953

548-70

31/12/2021

19:12

AG03719373

PZW-7837

555-00 17/08/2021

130,16

AG03722750

2489502022000019

PXD1838

1111413

QNW-3920 555-00 28/12/2021

AG03722472

2489502022000011

PUL7999

1107516

2489502022000012

QUF7418

1111342

2489502022000021

GMD8810

1205767

2489502022000025

QNO5431

1117006

2489502022000035

QUR1310

1214574

556-80

12:11

AIT

07/10/2021 195,23
01/10/2021 195,23

16:01

AG03723729

QNA-1F38 550-90 09/07/2021 130,16

QPB-3C83 555-00 23/12/2021 10:26

AG03723020

QOC-4B60 596-70 01/10/2021 1.467,34 AG03716742

RBG-9C22 545-26 20/12/2021

10:55

AG03725105

RMU-6I36 538-00

27/12/2021 21:00

AG03721658

RNO-2H56 554-14

07/01/2022 09:20

AG03725342

RNX-4I10

28/12/2021 15:57

AG03725215

555-00

Notificação da Autuação de Infração
à Legislação de Trânsito
Período de devolução: 25/01/2022 a 08/02/2022
Placa

Infração

Data

Hora

Placa

Infração

Data

Valor

QQX-9898 554-12 27/09/2021 195,23
QUM-8760 554-12

AIT
AG03724380

14/07/2021 195,23

AG03722497

581-96 21/08/2021 880,41

AA04958819

AIT

QXO-1270
QXX-0H91

554-12

07/07/2021 195,23

AG03722354

RFG-7G12

556-80 07/10/2021 195,23

AG03724500

RGB-1C01

581-96 08/10/2021 880,41 AA04958681

GZX-9682

550-90 20/01/2022 15:58

AG03725092

HDD-3531

555-00 19/01/2022

15:13

AG03725655

HKC-0119

555-00 14/01/2022

15:23

AG03725643

HMC-0270 555-00

17/01/2022 15:04

AG03725073

HMZ-7335

27/01/2022 10:10

AG03725687

HNX-5G69 554-12 18/01/2022 09:39

AG03724844

554-12

Notificação da Penalidade de Multa
Período de devolução: 27/12/2021 a 11/01/2022

RMZ-9H94 545-22 02/10/2021 195,23

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

AG03719538
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T URISM O

Coluna

Nova_
limense

“Visite Nova Lima Nas Trilhas” desafia
aventureiros com
percurso inédito
A próxima edição do projeto “Visite Nova
Lima - Nas Trilhas” vai propor um percurso
inédito e desafiador: o circuito Para Raios,
que será feito a pé no dia 20 de março (domingo).
Ao todo, são 10km de trajeto e, por isso, o
nível é considerado difícil. Os inscritos serão
guiados pela equipe do Departamento de
Turismo da Prefeitura. A concentração será

Visite Nova Lima nas Trilhas
Fotos: Lívia Bastos

Thais Rocha
Bailarina da Cia. de Dança
Opera Slaska (Polônia)
A nova-limense Thais Rocha começou,
aos 13 anos, na Escola Municipal de Dança
de Nova Lima, sua jornada como bailarina.
Com uma rede de apoio quase familiar, entre os alunos e professores da escola, Thais
foi se aproximando cada vez mais da dança
até chegar o momento de procurar outros
caminhos e oportunidades para se profissionalizar.
“Eu passei por várias escolas em Belo
Horizonte, fiz aulas também em Brasília, fui
para Joinville no Festival Internacional de
Dança da Escola Bolshoi, visitei Nova York
e profissionalmente voltei aos EUA para
trabalhar na Dance Alive Cia. de Dança, em
Gainesville – Flórida. Sou muito grata por
ter tido a oportunidade de conhecer tantos lugares e pessoas incríveis por causa da
dança”, afirma.
Com muita dedicação e talento, Thais
leva o nome de Nova Lima agora para a
Europa. Ela trabalha na Cia. de Dança Opera Slaska, na Polônia, e fala sobre os seus
desafios: “Não é fácil, a dança exige muita disciplina, uma boa rotina de sono e
alimentação, uma inteligência emocional
grande, um trabalho físico pesado e contínuo. Manter tudo isso em equilíbrio é o
grande desafio da profissão. Além disso,
veio a pandemia com as restrições, fora a
saudade do meu esposo que não pode estar aqui, dos meus amigos e familiares, da
comida e do clima do Brasil”, completa.
Para quem quer seguir carreira na
dança, Thais deixa um recado importante.
“O mais necessário é acreditar em você!
A dança é muito exigente, você vai ouvir
a todo momento que não está bom, mas
não internalize isso. Encare cada correção
como um passo na direção certa e não
como julgamento da sua competência. Nós
somos capazes de tudo que quisermos fazer, se fizermos com amor”, finaliza.

na Praça Raimundo Guimarães, às 7h30 da
manhã. Os interessados em participar devem se inscrever de 1º a 17 de março, pelo
site novalima.mg.gov.br.
O projeto “Visite Nova Lima – nas Trilhas”
visa promover a atividade de ecoturismo,
sensibilizando a comunidade local para o
potencial da região, por meio da experiência
com o território.

Inscrições: 1º a 17 de março em
novalima.mg.gov.br
Data da caminhada: 20/03 (domingo), às 7h30
Idade mínima: 12 anos
Concentração: Praça Raimundo
Guimarães (Bairro Boa Vista)
Orientações: levar água e lanche,
além de usar protetor solar, óculos,
roupas leves e confortáveis.

OUVIDORIA

Conheça os canais de
manifestação da Ouvidoria
Municipal
Você já conhece os canais de comunicação com a Prefeitura de Nova Lima? A Ouvidoria é o local oficial para o cidadão fazer
sugestões, reclamações, elogios e solicitações para o Governo Municipal, por meio de
plataformas virtuais, telefone ou presencialmente.
O Simplifique! é uma das ferramentas
oferecidas e tem o objetivo de promover a
desburocratização dos serviços públicos.
Por meio dele, o usuário pode relatar sua ex-

periência com o atendimento oferecido pela
Prefeitura, relatando o que considerou demorado, ineficiente e inoperante.
Já o aplicativo eOuve é um dos canais
para fazer manifestações diversas sobre, por
exemplo, invasão de terreno público, maus
tratos a animais, fiscalização, vacinação, entre outros. Ao final do registro, é fornecido
um número de protocolo por meio do qual o
solicitante pode acompanhar o andamento
da sua demanda.

Canais da Ouvidoria
Site: novalima.mg.gov.br | e-mail: ouvidoria@pnl.mg.gov.br
Telefone: (31) 3542-5980 / 98773-1172
Presencial: Rua Scott, 69 A - Centro (segunda a sexta-feira, das 8h às 17h)

17

E S PO RT E

Governo Municipal vai oferecer assessoria
esportiva para corredores e caminhantes

Foto: Lívia Bastos

Quem pratica corrida ou faz caminhada
pode se inscrever pelo site novalima.mg.gov.
br, até 11 de março, para receber orientações
esportivas de um profissional de educação
física sobre a prática correta e saudável das
atividades. O projeto Assessoria Esportiva –
Viva Runners terá início no dia 4 de abril, em
locais estratégicos.
Os pontos de atendimento serão: Espação (Bairro Matadouro, próximo à Praça da
Bíblia), Banqueta do Rego Grande (Avenida
Professor Aldo Zanini, esquina com Rua Abolição) e Trevo da MG-030 (espaço próximo
ao Nova Lima Mall), de acordo com dias e
horários disponíveis no formulário de inscrição.

Foto: Lívia Bastos

Foto: Rafael

Prefeitura abre inscrições para
torneios de peteca e vôlei
Começam, no início de março, as inscrições para torneios esportivos de peteca e
vôlei. Podem participar atletas de Nova Lima
e convidados.
O cadastro para o Torneio de Peteca
pode ser feito no site novalima.mg.gov.br,
de 4 a 16 de março. O congresso técnico para
alinhamento dos jogos será em 16 de março.
Já os atletas de vôlei podem se inscrever de
3 a 16 de março, também no site da Prefeitura; o congresso técnico para definição de
detalhes sobre a competição será no próximo dia 23.
Ambas as competições terão início em 2
de abril.

Torneio de peteca
Inscrições: de 4 a 16/3
Congresso técnico: 16/3
Início da competição: 2/4

Torneio de vôlei
Inscrições: de 3 a 16/3
Congresso técnico: 23/3
Início da competição: 2/4
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ESP O RT E

Vêm aí os torneios de lutas e de artes
marciais em Nova Lima
finalistas. Os torneios serão realizados no
Ginásio do Olaria, a partir das 8h.
Benefícios das atividades
Quem pratica luta e artes marciais regularmente alcança melhor resistência, força,
velocidade de reação, movimentação, coordenação, flexibilidade, agilidade e concentração.

Torneio de lutas e
de artes marciais
• Jiu-Jitsu: inscrições 2 a 16/3
(início da competição - 3/4)
• Taekwondo: inscrições 2 a 16/3
(início da competição - 3/4)
• Karatê e Judô: inscrições de 2 a 16/3
(início da competição - 10/4)

Aulas gratuitas
de aerodance

Fotos: Lívia Bastos

Chegou a hora de mostrar as habilidades
nas lutas e de artes marciais. As inscrições
para os torneios de Jiu-Jitsu, Taekwondo,
Karatê e Judô começam semana que vem,
de 2 a 16 de março, e podem ser feitas em
novalima.mg.gov.br. Podem participar atletas de Nova Lima e convidados.
As competições de Jiu-Jitsu e Taekwondo começam em 3 de abril; já as de Karatê
e Judô, dia 10; os inscritos serão divididos
em categorias de acordo com idade, faixa e
peso. Haverá entrega de medalhas para os

Quem busca saúde e equilíbrio com a prática do aerodance também pode se inscrever no site novalima.mg.
gov.br. As aulas iniciam-se em março nos dois núcleos:
nos bairros Boa Vista e Mingu, com 40 alunos cada turma.
No Bairro Mingu, a atividade acontecerá às segundas
e quartas-feiras, das 18h30 às 19h15, na quadra da escola (Rua José Joaquim de Souza, 80); no Boa Vista será às
terças e quintas-feiras, das 18h15 às 19h, na sede da igreja
de Santa Terezinha (Travessa Joaquim Nabuco, 50).
A prática do aerodance fortalece o coração e melhora o sistema circulatório; tonifica os músculos, principalmente das pernas; queima calorias e trabalha ritmo,
equilíbrio e coordenação, além de melhorar a flexibilidade
e liberar as tensões.

R EG IÃO N O RO E ST E

Inscrições para o Copão de Futsal
começam no dia 1º de março
Atletas de futsal que moram na região
noroeste já podem se preparar. O Copão
Nova-limense de Futsal da Região Noroeste,
categoria masculina, estará com inscrições
abertas de 1º a 18 de março. No próximo
dia 23, haverá congresso técnico, às 19h30,
no Ginásio Poliesportivo Marcos Sant’Anna
Martins, no Jardim Canadá, para definir e
explicar os detalhes e regras da competição,
que começará em 4 de abril.
Além de movimentar a região com o esporte, o Copão selecionará as dez primeiras
equipes para participarem do Campeonato
Nova-limense de Futsal – Região Noroeste
deste ano. Essa é uma iniciativa do Governo Municipal que visa facilitar o acesso dos
moradores da região aos projetos esportivos
da cidade.
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PL AN EJA M E NTO

Plano Diretor entra na etapa
de coleta de dados em campo
O Governo Municipal segue caminhando com a revisão do Plano Diretor da cidade.
Neste mês, a equipe da Gorceix, fundação
terceirizada pela Prefeitura para fazer os
estudos que embasarão o plano, terminou
o levantamento de informações junto às secretarias municipais. A etapa seguinte, que
iniciou nesta semana, consiste na coleta de

dados por meio de visitas de campo.
Os técnicos agora estão trabalhando em
todas as regiões da cidade levantando referências topográficas, de vegetação, infraestrutura, ocupação, dentre outras informações. No próximo mês, a equipe vai realizar
oficinas comunitárias para ouvir a população, buscando dados pessoais para agregar

no andamento do plano.
Essa é a segunda etapa da revisão do
Plano Diretor, que será feita em quatro fases. O cidadão pode consultar todas as etapas e produtos a serem produzidos no site
planodiretornl.gorceix.org.br.

Sala do Plano Diretor
O município criou a Sala do Plano
Diretor para o cidadão se manter informado sobre os trabalhos, por meio de
cartilhas e apostilas, além de profissionais prontos para atendê-lo. No local, a
população pode consultar as pautas de
reuniões já realizadas, datas e horários
de próximos eventos, além do cronograma de elaboração do Plano Diretor.
Endereço:
NL Shopping: Rua Benedito Valadares,
69, Centro, sala 2
Funcionamento:
Segunda a quinta: 8h às 12h e 13h às 17h
Sexta-feira: 8h às 12h e 13h às 16h

REG IO N A L NO RO E ST E

Quadra do Jardim Amanda é revitalizada
A comunidade do Jardim Amanda, localizada na região de São Sebastião das Águas
Claras (Macacos), recebeu, no último dia 23,
a entrega das obras de recuperação da quadra poliesportiva. Iniciada em outubro, a revitalização do espaço contou com a recom-
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posição dos alambrados, nova iluminação e
pintura. Além disso, parte da antiga escola
provisória foi transformada em vestiários e
salas administrativas.
A obra integra o Plano de Compensação e Desenvolvimento de Macacos, que foi

construído em conjunto com a comunidade
local. A partir de agora, a manutenção e administração do espaço serão feitas pela Prefeitura de Nova Lima.

