


Inauguramos, no último dia 12, mais 
um importante equipamento público 
para a comunidade nova-limense: a nova 
Escola Municipal de Dança. Localizado no 
Bairro Oswaldo Barbosa Pena, o espaço 
dispõe de todas as condições necessárias 
para a prática da arte.

A nova escola nasce do nosso propósi-
to de descentralizar os serviços públicos e 
trazer, para mais perto das comunidades, 
ações que fazem a diferença. Além disso, 
ampliamos em três vezes a capacidade 
de atendimento, que chega a quase 1.000 
pessoas – o que está em consonância 
com nosso propósito de fazer uma gestão 
para todas e todos. 

Outra importante notícia para os no-
va-limenses na área da cultura é o retorno 
do Sexta na Feira, a partir do dia 6 de maio. 
Retomaremos esse projeto histórico para 
a cidade, com muitas novidades, sempre 
a partir das 18h, agora com uma identida-
de mais moderna e em um local mais am-

plo. A atração terá praça de alimentação, 
barracas novas e apresentações musicais 
a cada semana. Os expositores, que parti-
ciparam de cursos de qualificação do Se-
brae e da Emater, estão preparados para 
oferecer um atendimento de qualidade ao 
público.

Olhar para trás, relembrar os compro-
missos que assumimos e agora perceber 
os resultados do trabalho que realizamos 
até aqui mostra que estamos no caminho 
certo. Mais que isso: deixa claro que tra-
tamos a área cultural com todo respeito e 
carinho que ela merece.

Entre os dias 11 e 19 de abril, 
a Prefeitura realizou, em parce-
ria com o Conselho Municipal 
de Saúde, a 2ª Conferência Mu-
nicipal de Saúde Mental. O tema 
central abordado nesta edição 
foi “A política de saúde mental 
como direito: pela defesa do 
cuidado em liberdade, rumo a 
avanços e garantia dos serviços 
da atenção psicossocial no SUS”. 

A conferência abriu oportu-
nidade para que a população, 
representantes de órgãos pú-
blicos e trabalhadores da área 
sugerissem políticas públicas a 
serem implementadas no mu-
nicípio, a fim de trazer melhorias 
aos serviços de saúde mental 
ofertados. Na ocasião, também 
foram eleitos os delegados que 
representarão Nova Lima na 
conferência estadual.

Com o respeito e carinho 
que a cultura merece

Prefeitura promove conferência para 
discutir sobre saúde mental no município
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Gestão Municipal

Olhar para trás, relembrar 
os compromissos que 

assumimos e agora 
perceber os resultados do 
trabalho que realizamos 

até aqui mostra que 
estamos no caminho certo
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Os idosos acima de 70 anos já podem 
ser imunizados com a quarta dose da 
vacina contra a Covid-19. Para se vacinar, 
é necessário ter tomado a terceira dose 
há quatro meses, como recomenda o 
Plano Nacional de Imunização. A novidade 
é que, agora, de acordo com as novas 
orientações do Ministério da Saúde, não 
é mais necessário aguardar 30 dias após 
se vacinar contra a gripe para tomar a 
da Covid-19. É possível, por exemplo, se 
imunizar no mesmo dia contra ambas as 
doenças.

Está dentro do grupo elegível 
para a quarta dose? Acesse os locais, 
dias e horários de vacinação no site  
novalima.mg.gov.br.

MUTIRÃO

No sábado (08/04), a Prefeitura 
promoveu um mutirão de vacinação 
para a população colocar em dia as doses 
contra a Covid-19. No total, 664 pessoas 
foram imunizadas nos locais disponíveis: 
nas unidades básicas de saúde dos bairros 
Água Limpa, Cristais e Honório Bicalho, 
além do Complexo de Saúde do Jardim 
Canadá e Policlínica.

Em abril, iniciaram simultaneamente 
as campanhas de imunização contra o 
sarampo e a influenza. Em quase um mês, 
foram aplicadas 6.186 doses contra a gripe 
e 2.794 contra o sarampo.

A meta é vacinar, no mínimo, 95% de 
crianças entre 6 meses e menores de 

5 anos (4 anos, 11 meses e 29 dias), assim 
como atualizar o cartão de vacinas dos 
trabalhadores da saúde que ainda não 
tomaram as duas doses da tríplice viral, 
que protege contra o sarampo, caxumba 
e rubéola. 

Já a campanha contra a gripe vai ser 

dividida em duas fases. A primeira vai 
até o dia 2 de maio e contemplará idosos 
com mais de 60 anos e trabalhadores da 
saúde. Outros segmentos da população, 
como crianças, serão atendidos na 
segunda etapa, que começa em 3 de maio 
e termina em 3 de junho.

Cidade amplia cobertura de 
4ª dose da vacina contra a Covid-19

Cerca de 9 mil doses contra 
o sarampo e a gripe já foram aplicadas
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Informações e orientações 
que constam na Caderneta 
de Saúde da Pessoa Idosa

- Dados pessoais
- Histórico de 

medicamentos
- Histórico de 

diagnósticos e 
procedimentos, 
como internações 
e cirurgias 

- Histórico de quedas
- Reações adversas 

ou alergias a 
medicamentos

- Peso, altura, IMC e 
medidas corporais

- Dores crônicas
- Hábitos de vida
- Avaliação do 

ambiente social do 
idoso

- Controle de pressão 
arterial

- Controle de glicemia
- Calendário de 

vacinação
- Avaliação de saúde 

bucal
- Agenda de exames 

e consultas
- Direitos da pessoa 

idosa
- Uso e armazenamento 

de medicamentos
- Acesso a 

medicamentos 
no SUS

- Alimentação saudável
- Saúde bucal
- Prevenção de quedas
- Atividade física
- Sexualidade

Dedicar-se à saúde de forma 
integral é importante em todas as 
fases da vida. No entanto, à medi-
da que a idade avança, o corpo e a 
mente demandam mais cuidados, 
o que exige atenção redobrada para 
organizar a rotina de saúde. 

Para auxiliar nessa missão, todo 
cidadão a partir de 60 anos pode 
contar com a Caderneta de Saúde 
da Pessoa Idosa, um caderno que 
reúne dados pessoais, sociais, fami-
liares, histórico de saúde, hábitos de 
vida, agenda de consultas, exames, 
vacinação, bem como orientações 
de autocuidado. O documento é 
disponibilizado gratuitamente, nas 
Unidades Básicas de Saúde (UBS), 
para os usuários atendidos presen-
cialmente ou em casa.

As informações a serem regis-
tradas na caderneta são cedidas 
pela própria pessoa idosa, por seus 
familiares e cuidadores, e servem 
como base para a elaboração do 
Plano de Cuidado, construído em 
conjunto com os profissionais de 

saúde. É fundamental que os da-
dos sejam atualizados sempre que 
ocorra um atendimento em qual-
quer unidade de saúde ou em visita 
domiciliar.

Circuito da Saúde

Entre 21 e 26 março, a UBS Re-
tiro realizou um evento voltado 
para a entrega e atualização das 
cadernetas aos idosos usuários da 
unidade. No total, cerca de 70 pes-
soas participaram de um circuito 
de atendimentos feitos por uma 
equipe de enfermeiros, médico, 
educadora física, agentes comuni-
tárias de saúde, dentistas e auxilia-
res, a fim de analisar integralmente 
a saúde de cada participante. Ao 
final da semana de ações, 54 ido-
sos receberam os resultados da 
avaliação multidimensional e a ca-
derneta, a qual já começaram a 
preencher com a ajuda dos profis-
sionais da UBS.

Caderneta reúne informações 
e orientações sobre saúde do idoso
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“É muito importante ter esse grupo 
da saúde todo preparado cuidando 

da gente maravilhosamente bem. 
As atividades dão condição para 

a gente manter a saúde em dia. 
Agradeço muito aos profissionais, à 

turma e à Prefeitura”

Celso Bonzi, 
usuário da UBS Retiro

“Fazemos auriculoterapia e ginástica, 
recebemos vacinas e vamos fazer uma 
atividade para ajudar com a labirintite. 
Participamos também do Circuito da 
Saúde, em que passamos por vários 
profissionais. Foi muito bacana, porque 
a gente tem que cuidar da saúde”

Maria das Graças Bonzi, 
usuária da UBS Retiro

Fo
to

s:
 L

ív
ia

 B
as

to
s



Vôlei, basquete, handebol, peteca, 
natação, lutas, artes marciais, caminhada, 
corrida de rua e mais. Agora o esporte 
em Nova Lima é também para aqueles 
que buscam outras modalidades além 
do futebol de campo ou quadra, como 
a população reivindicava há anos. A 
Administração Municipal proporcionou 
essa nova realidade com a inclusão de 
outras modalidades para atender crianças, 
jovens e adultos que praticam ou querem 
buscar o esporte como saúde, diversão ou 
profissão. 

Outra inovação é a descentralização 
do local de realização dos campeonatos. 
Antes os jogos concentravam-se na sede 
da cidade, mas agora o esporte é levado a 
outras localidades, como o Circuito Nova 
Lima de Corrida Viva Runners, que ocorrerá 
em Honório Bicalho, região nordeste, e o 
Copão de Futsal Nova-limense, no Jardim 
Canadá, na região noroeste.

Diversificação esportiva 
envolve mais de 600 atletas

ESPORTE E L AZER

“Gostei muito de participar da competição, pois 
não é sempre que tem o torneio de handebol aqui 
em Nova Lima. Essa foi a primeira oportunidade 
pra gente. Quero que tenha mais vezes porque é 
muito bom sentir o gostinho da vitória”

Vitória Braga, 
moradora do Bela Fama e goleira menos vazada 
do torneio de handebol (equipe Mandrix)
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Fique ligado!

Informações: (31) 98462-1479 / (31) 98484-1446 / (31) 99522-6381 e (31) 98366-5379
Você ainda pode se informar no Cras de referência da sua região.

Agende seu atendimento (segunda a sexta-feira)
Quem não atualizar 
as informações, corre 
o risco de perder o 
desconto na conta de 
energia elétrica (tarifa 
social) e o Benefício de 
Prestação Continuada 
(BPC); também pode 
ter o pagamento 
do Programa 
Auxílio Brasil e do 

benefício municipal 
de transferência de 
renda bloqueado,bem 
como ser excluído 
do cadastro único da 
base nacional. 
É importante ressaltar 
que essas medidas são 
de responsabilidade 
do governo federal.

- Cras Cruzeiro 
(7h às 17h) 
(31) 3542-5684 
(31) 98006-4206 
(31) 98895-7202

- Cras Nordeste 
(8h às 18h)  
(31) 98817-2653 
(31) 98006-3484

- Cras Noroeste 
(7h às 17h)  
(31) 3581-3067 
(31) 98835-1866 
(31) 98868-8095 
(31) 98006-4205

- Cras Norte 
(8h às 18h) 
(31) 3541-6703 
(31) 98006-3502

- Cras Centro 
(8h às 18h) 
(31) 3542-1957 
(31) 98744-2148 
(31) 98006-3495

- Creas 
(8h às 18h) 
(31) 3541-4383

Famílias inscritas no CadÚnico 
devem ficar atentas a comunicados do 
governo federal para atualização dos 
dados no sistema. A averiguação anual, 
que ficou suspensa devido à pandemia 
e está sendo retomada, é importante 
para a manutenção dos benefícios 
sociais, desde que atendidos todos os 
critérios, e também para quem ainda 
não é contemplado, mas deseja recebê-
los.

Os cadastrados que necessitam 
de atualização são comunicados por 
cartas, mensagens no extrato de 
pagamento e na conta de energia 
elétrica para regularizar a situação. Para 
isso, é preciso agendar atendimento no 
Centro de Referência de Assistência 
Social (Cras) de referência ou Centro de 
Referência Especializado da Assistência 
Social (Creas).

Nova-limenses inscritos no Ca-
dÚnico, com idade entre 14 e 64 anos 
e que desejam se qualificar, têm a 
oportunidade nas oficinas gratuitas 
de orientação profissional do Acessu-
as Trabalho – Programa de Promoção 
do Acesso ao Mundo do Trabalho do 
Governo Federal que, em Nova Lima, 
é realizado em parceria com a Rede 
Cidadã, por meio da Prefeitura.

O objetivo é incentivar os parti-
cipantes a identificarem e desen-
volverem suas habilidades, contri-
buindo para o fortalecimento da 
autoestima e conhecimento para 

acesso às oportunidades de traba-
lho e renda. Este ano, 215 pesso-
as já concluíram as oficinas; no ano 
passado, 501 foram capacitadas.

As oficinas são realizadas, sema-
nalmente, no território dos Centros 
de Referência da Assistência Social 
(Cras), com abordagens sobre pilares 
do autoconhecimento, habilidades 
sociais, relações pessoais, trabalho em 
equipe, exigências atuais para contra-
tação de pessoas, empreendedoris-
mo, construção de currículo e como 
proceder em processos seletivos.  

Atualização do CadÚnico: revisão cadastral 
é realizada pelo governo federal 

Acessuas Trabalho oferece oficinas 
gratuitas de orientação profissional
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A Prefeitura realizou, no dia 18, o 
Café e Seminário com a População 
em Situação de Rua para ouvir os 
indivíduos, avaliar o cenário e discu-
tir os desafios.  Além de pessoas que 
vivenciam essa realidade, o evento 
contou com a presença de autori-
dades municipais e profissionais da 
área. A partir de agora a Administra-
ção Municipal reunirá as informações 
a fim de otimizar as condições para 
discutir os direitos dessa população 
no âmbito público e avançar nas polí-
ticas públicas.

Em Nova Lima, também há o fe-
nômeno da pessoa em situação de 
rua, assim como todo município de 
médio e grande porte do Brasil, sen-
do que a maioria já passou ou está 
inserida em algum dos serviços mu-
nicipais voltados para o atendimento 
a esse público: casas de Passagem, 
Programa de Atenção e Atendimen-
to à População em Situação de Rua e 
Serviço Especializado em Abordagem 
Social. Durante as abordagens, são 
passadas orientações e informações 
para minimizar as vulnerabilidades 
e auxiliar as pessoas a superarem a 
situação em que se encontram, por 
meio dos programas, projetos, servi-
ços ou benefícios ofertados pelo mu-
nicípio.

O Rota dos Sabores Intercity 
2022 promete movimentar as ci-
dades de Nova Lima, Raposos e 
Rio Acima, entre 9 de setembro e 
9 de outubro. Essa edição apre-
sentará um roteiro gastronômi-
co integrado entre os municípios 
vizinhos, que dividem afinidades 
naturais, culturais e históricas, 
além de várias opções de bares e 
restaurantes com vasta culinária. 

Cada estabelecimento criará 
um prato especialmente voltado 
para o festival, utilizando ingre-
dientes variados e iguarias típicas 
da região e de Minas Gerais.  A fim 
de divulgar o potencial turístico 
das cidades integrantes do rotei-
ro, o nome escolhido para o pra-

to deve fazer referência a um dos 
atrativos regionais. 

Os estabelecimentos interes-
sados em participar devem se ins-
crever, entre 10 e 24 de maio, por 
meio de formulários online dispo-
nibilizados pelas prefeituras. Nos 
meses de setembro e outubro, o 
público elegerá os melhores bares 
e restaurantes das três cidades, 
considerando os critérios: sabor, 
higiene, apresentação, atendi-
mento e tempo de espera. 

Informações: 
(31) 3581-8423 

novalima.mg.gov.br

Prefeitura ouve moradores em situação de rua 
para otimizar serviços que atendem esse público

Rota dos Sabores Intercity 
abre inscrições no próximo dia 10

DESENVOLVIMENTO SOCIAL

T URISMO

“Vivo em situação de rua há três anos, e há três meses 
vim de Belo Horizonte para Nova Lima.Fiquei sabendo 

do Espaço Cidadania e procurei ajuda para me socializar 
novamente. O lugar dá toda a assistência, não nos falta 
nada lá. Agora já vou começar a trabalhar para adquirir 

a minha moradia própria. Temos que querer, ter força 
de vontade e aceitar a ajuda que nos oferecem para 

sairmos das ruas”

Eliaber Lopes de Oliveira
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A Prefeitura realizou, no início do mês, a aula 
inaugural dos cursos gratuitos do Carreiras Tec+, 
com recepção dos mais de 600 calouros e palestra. 
Participaram do encontro autoridades municipais, 
representantes das instituições parceiras e diretores 
das empresas com atuação nas áreas dos cursos.

Oferecido em parceria com Senai, Senac e 
Sebrae, o Carreiras Tec+ é o maior programa de 
qualificação técnica da história da cidade e tem 
como foco preparar os jovens nova-limenses para 
ocuparem as vagas geradas no mercado de trabalho 
local.

A Gestão Municipal viabilizou a oferta de 11 
cursos: Enfermagem, Administração, Jogos Digitais, 
Segurança do Trabalho, Informática para Internet 
(Programação), Design Gráfico, Biotecnologia, 
Eletrotécnica, Edificações, Eletromecânica e 
Automação Industrial. A previsão de término de 
cada um varia de 12 a 18 meses.

A Prefeitura apresentou, no último dia 7, 
o programa Elas no Comando, uma inicia-
tiva que visa promover o desenvolvimento 
e a troca de conhecimento entre mulheres 
empreendedoras. O evento de lançamen-
to ocorreu no Alpes Buffet e contou com a 
palestra da empresária Mazé Lima.

O programa é voltado para mulheres 
que desejam criar seu próprio negócio, 
que tenham uma ideia de empreendimen-
to formado ou em fase de construção; 

microempreendedoras individuais, micro-
empreendedora ou proprietária de empre-
sa de pequeno porte (EPP) já constituída 
em Nova Lima e que tenham CNPJ junto à 
Receita Federal.

Dentre os vários projetos que compõem 
o Elas no Comando, se destaca o Menta-
lidade Empreendedora, que já formou 70 
mulheres e reúne agora mais de 150 parti-
cipantes.

Começa o maior programa gratuito de 
qualificação técnica da história da cidade

Elas no Comando incrementa 
ações para mulheres empreendedoras
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DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

“Eu fico encantada com essas 
parcerias da Prefeitura com o 

Senai, Senac e Sebrae. Tenho uma 
expectativa muito grande de que 
esse curso passa ser agregado ao 
meu currículo e valorizar a minha 

vida profissional”

Kelly Liciana, estudante do curso 
de Administração e moradora do 
Bairro Nossa Senhora de Fátima

“A minha expectativa é grande porque o 
curso técnico é muito bem visto no mercado 

de trabalho. Eu já fui aluno do Senai e sei que 
a estrutura é totalmente propícia a fornecer 

o conhecimento pra gente. A Eletrotécnica 
é uma área em que eu já pretendia atuar há 

um tempo e agora tenho essa oportunidade”

Richard Ferreira, estudante do 
curso de Eletrotécnica e morador 

do Bairro Santa Rita

Próximas ações:

- Capacita Elas, nas áreas de 
marketing, marca pessoal, gestão 
financeira, gestão de pessoas, 
planejamento estratégico e 
processos;

- Café com Elas, que terá dois 
encontros anuais, com palestras, 
treinamentos e cursos;

- Fórum Municipal de Mulheres 
Empreendedoras, que abordará 
temas relevantes para as 
mulheres aplicarem em seus 
negócios;

- Projeto Mentoria, uma parceria 
com instituições de classe 
empresarial cujas mulheres 
possam contribuir para o 
desenvolvimento de outras;

- Feira de Negócios, que vai 
reunir mulheres que participam 
de algum projeto do Elas no 
Comando, a fim de gerar 
negócios.
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Viver de arte nem sempre é fácil e, com 
a cantora nova-limense Amanda Rocha, 
não foi diferente. Fã da saudosa Marília 
Mendonça, Amanda brilha nas apresenta-
ções sertanejas de voz e violão e nos shows 
que apresenta com a banda que leva o seu 
nome. Com persistência e dedicação, hoje, 
aos 22 anos, ela trabalha profissionalmente 
na área e participa das atividades do proje-
to Meu Negócio é Música. “O curso é muito 
bacana e interessante. Pra nós, artistas e 
cantores, está sendo mais do que útil, pois 
nos auxilia a gerenciar e administrar melhor 
a carreira na música”, diz.

Sua trajetória nas artes vem desde 
criança, aos 3 anos, quando iniciou no balé 
em escola particular. Depois continuou na 
Escola Municipal de Dança até os 18 anos. O 
contato com a música começou aos 7 anos, 
no coral da Escola de Música José Acácio 
de Assis Costa – Zé Fuzil. Foi lá que Amanda 
ainda se formou em violino.

Nas aulas particulares de violão e can-
to, a artista sertaneja recebeu incentivos 
do professor que descobriu nela o dom de 
cantar. Com timbre de voz parecido com o 
da cantora Paula Fernandes, Amanda Ro-
cha passou a ser convidada para participar 
de apresentações em eventos, festas parti-
culares, barzinhos, restaurantes e em aber-
tura de shows de outros artistas, mas até 
então sem receber cachê.

Aos 16 anos, Amanda começou a se 
apresentar profissionalmente como can-
tora sertaneja. Já conhecida no meio mu-
sical, gravou um CD com músicas de artis-
tas sertanejos. Em 2019, se apresentou na 
abertura do show da cantora e compositora 
Naiara Azevedo, na Festa do Cavalo, com a 
banda que leva o seu nome.

“Meu sonho é ser reconhecida com a 
música sertaneja e continuar levando ale-
gria e transmitindo para o público, por meio 
da minha voz, a conexão e emoção indes-
critível que isso representa em minha vida”.

Acompanhe a artista pelo Instagram: 
@amandarocha
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Em abril, o programa nova-limense 
Banco de Talentos serviu de modelo 
para a Prefeitura de Paracatu, cidade 
localizada no noroeste de Minas Gerais, 
que também implantou seu serviço 
voltado para conectar pessoas em 
busca de oportunidades de trabalho e 
empresas que precisam contratar, além 
da oferta de cursos de capacitação e 
profissionalização e orientações. Em 
Nova Lima, essa política pública já 
intermediou cerca de 2 mil vagas de 
emprego aos nova-limenses.

Protocolo de intenções 
das cidades-irmãs

Durante o evento, as prefeituras 
de Nova Lima, Paracatu e Itabira, três 
dos principais municípios mineradores 
de Minas Gerais, iniciaram os trâmites 
legais para se tornarem cidades-irmãs. 
Com esse status, os municípios passarão 
a compartilhar projetos e cooperar 
em soluções conjuntas para questões 
comuns, além buscar a diversificação 
econômica.

O Governo Municipal deu 
início, em abril, à nova turma do 
projeto “Meu negócio é música” 
em parceria com o Sebrae. Os 
artistas e profissionais da área 
terão a oportunidade de aprender 
sobre produção, gestão cultural 
e aplicação de planejamento 
estratégico, além de participarem 
de workshops sobre divulgação, 
portfólios, projetos de Leis de 
Incentivo e muito mais.

Com 200 horas de duração, 
o curso ainda oferece, aos 
participantes, a oportunidade de 
gravar uma música em estúdio 
como forma de alavancar a 
carreira.

Banco de Talentos 
inspira criação de programa 

em Paracatu

Projeto “Meu negócio é 
música” incentiva a carreira 

de artistas locais

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO / CULT URA

Coluna da Nova-limense

Amanda Rocha
Sonho de levar alegria ao público 

por meio da música sertaneja

“Pra nós, artistas e cantores, 
o ‘Meu Negócio é Música’ está 

sendo mais do que útil, pois nos 
auxilia a gerenciar e administrar 

melhor a carreira na música”
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Prestigie!
A programação da nova Sexta na Feira 
começa no dia 6 de maio, às 18h, no 
Espaço de Caminhada da AngloGold 
Ashanti (próximo à Praça da Bíblia).

Um dos pontos de encontro mais 
tradicionais de Nova Lima logo estará de 
volta! A partir de 6 de maio, a Prefeitura 
retoma o projeto Sexta na Feira com muitas 
novidades e em um novo local.

Agora, a atração estará em uma área 
mais ampla, localizada no Espaço de 
Caminhada AngloGold Ashanti (Rua Amélia 
de Magalhães Pessoa, s/nº, Centro - próximo 
à Praça da Bíblia), com praça de alimentação, 
barracas novas e adequadas, além de shows 
musicais semanais, a partir de 18h.

Os feirantes também contam com 
novidades: participaram de cursos de 
qualificação do Sebrae e da Emater, além 
de receberem uniformes, terem cardápio 
personalizado e contarem com toda 
identidade visual produzida pela Prefeitura.

Com o objetivo de incentivar e divulgar o 
trabalho dos escritores da cidade, o projeto 
Nova Lima Literária realizou o lançamento de 
três importantes obras. No dia 31 de março, 
a escritora, pedagoga, fundadora-presidente 
da Academia Nova-limense de Letras, Else 
Dorotea Lopes, lançou o seu livro “Viagem 
literária e outros contos” – um convite para 
a experiência de contação de histórias, por 
meio de um texto leve e envolvente.

Já no dia 11 de abril, a terapeuta, 
psicopedagoga, professora e escritora 
Nanci Otoni apresentou o livro infanto-
juvenil “Vozes da Literatura Cantada”. Com 
sensibilidade, a autora convida o leitor para 
viajar e encantar-se pelo mundo da poesia, 
registrando na memória momentos que 
contribuem para o desenvolvimento criativo.

O projeto também recebeu o lançamento 
do Caderno de Orientações do Centro 
Psicopedagógico de Nova Lima, uma 
iniciativa a ser difundida em toda rede 
municipal, que tem como objetivo contribuir 
para que os professores possam identificar, 
de maneira mais assertiva, crianças com 
atrasos significativos nos processos de 
aprendizagem.

Sexta na Feira vem aí com 
novidades e em outro local

Nova Lima Literária apresenta 
mais três livros de autores da cidade
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É notório o quanto a dança contri-
bui para o desenvolvimento, criativida-
de, saúde e felicidade das pessoas. Em 
Nova Lima, a Prefeitura tem trabalha-
do para que, a cada dia, mais pessoas 
tenham acesso a esse serviço. Por isso, 
inaugurou, no dia 12 de abril, a nova Es-
cola Municipal de Dança, localizada na 
Rua Wilson Fernandes da Silva, 11, Bair-
ro Oswaldo Barbosa Pena (próximo à 
antiga Utramig).

O novo local conta com mais de 
200 m², sala ampla de treinamento, 
administração, copa, banheiros e toda 
estrutura preparada especialmente 
para receber com qualidade os alunos.

Com capacidade para atender até 
975 alunos, a escola oferece os cursos 
gratuitos de Ballet Clássico (infantil, 
infanto-juvenil e juvenil), Jazz (infantil, 
infanto-juvenil, juvenil e intermediá-
rio-adulto), Jazz Contemporâneo (ju-
venil e intermediário-adulto) e Danças 
Urbanas/Hip-hop (infantil, juvenil e 
adulto).

Além disso, tem um Corpo de Baile 
com a formação de até 60 alunos de 
Ballet Clássico (infantil e juvenil) e um 
grupo experimental de Jazz (juvenil).

Nova Escola Municipal de Dança é 
inaugurada para atender quase 1.000 alunos

CULT URA

“É muito emocionalmente participar desse momento.  A 
Escola Municipal de Dança sempre contribuiu para minha 

formação por inteiro e fez toda a diferença na minha 
vida. A dança não forma somente bailarinos, profissionais 

e professores, ela forma pessoas. E fico feliz em ver que 
investimentos importantes como esse estão sendo feitos”

Vanessa Teixeira, 
bailarina e ex-aluna da Escola Municipal de Dança

“Essa é uma excelente oportunidade. É uma forma de 
sair um pouco daquela bolha que a pandemia criou e que 
era muito prejudicial para as crianças. Estamos muito 
felizes. É uma experiência nova para minha filha e ela está 
ansiosa pelo início das aulas”

Rose Maia, moradora do Bairro Oswaldo Barbosa 
Pena II, acompanhada da filha Thalita Maia, de 13 anos, 
que participará das aulas de Dança de Rua

11

A inauguração da Escola Municipal 
de Dança contou com a apresentação 

dos bailarinos Juan Henrique, 
Vanessa Teixeira e Flávia Moreira, 
além de show com o grupo D’Lima

Inscrições abertas
Estão abertas as inscrições para novos 
alunos na Escola Municipal de Dança. 
Podem participar pessoas com idade 
entre 5 e 28 anos para o curso de Ballet 
e, de 8 a 28 anos, para os cursos de Jazz 
e Danças Urbanas/Hip-Hop. As vagas 
são limitadas e a classificação é por 
ordem de inscrição.
Os interessados devem comparecer, 
das 9h às 16h, na Escola Casa Aristides, 
localizada na Praça Coronel Aristides, 
s/nº, Centro ou à Escola Municipal 
de Dança, localizada na Rua Wilson 
Fernandes da Silva, 11, Bairro Oswaldo 
Barbosa Pena, munidos de cópias 
de carteira de identidade, CPF, 
comprovante de endereço e foto 
3x4. Os pais ou responsáveis pelos 
estudantes menores de idade devem 
apresentar também a documentação 
completa. 

Mais informações: 
(31) 3541-4333 ou 3542-5966
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Desenvolver a criatividade, estimular 
o raciocínio, melhorar a concentração e 
promover a integração social são alguns 
dos benefícios que os alunos da rede 
municipal de ensino têm vivenciado com 
as aulas gratuitas de capoeira, maculelê, 
dança, artesanato, concerto didático e 
dançaterapia.

As oficinas, que fazem parte da 
contrapartida de projetos da Lei Aldir 
Blanc, tiveram início no fim de março 
e seguem durante o ano letivo com 
profissionais artistas de Nova Lima. 

Como resultado das aulas, além de 
uma melhora na coordenação motora, 
flexibilidade e postura, os estudantes têm 
maior consciência corporal, noções de 
espaço e concentração, o que facilita e 
potencializa o processo de aprendizagem.

Os estudantes do 1º pe-
ríodo do Centro de Educa-
ção Infantil Professor Cássio 
Magnani, localizado no Bair-
ro Jardim Canadá, iniciaram, 
em abril, oficinas de judô. A 
iniciativa é fruto da parceria 
do Governo Municipal com o 
projeto social Judô Sara Plan-
tando Sementes, que atua na 
comunidade local.

As aulas são oferecidas 
duas vezes por semana e con-
tribuem para os aspectos fí-
sicos e mentais das crianças, 
principalmente no desenvol-
vimento da disciplina e socia-
bilidade que são fundamen-
tais nessa faixa etária. 

Cultura nas escolas

200 estudantes da CEI Professor Cássio Magnani 
são beneficiados por projeto de judô
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EDUCAÇÃO / CULT URA

“Disciplina, respeito e responsabilidade 
são princípios que fazem parte da filosofia 
do judô. Para nossa equipe, trabalhar com 

crianças da educação infantil é muito 
gratificante, já que, além de estimular o 

esporte, contribuímos também para a 
formação do caráter desses estudantes”

Gleyson Ribeiro, 
mestre em Educação Física
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A Prefeitura encaminhou, em março, 
à Câmara de Nova Lima, o projeto de lei 
2.129/2022 que regulamenta a premiação das 
unidades da rede municipal de ensino que 
alcançarem as metas estipuladas com base 
na avaliação dos estudantes no Índice de 
Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb). 
A proposta foi aprovada pelos vereadores.

Com essa iniciativa, todos os servidores 
da educação em exercício nas escolas que 
obtiveram a média definida pelo MEC, 
referente ao ano de 2019, receberão um 
incentivo no valor de até dois salários 
mínimos nacional ainda neste ano, desde que 
cumpridos os critérios estabelecidos pela 
legislação

A valorização dos servidores da educação 
é um compromisso da Gestão Municipal de 
trabalhar para oferecer, cada vez mais, um 
ensino de excelência na cidade.

As unidades da rede municipal de en-
sino terão capital próprio repassado di-
retamente ao caixa escolar. A medida foi 
proposta pelo Poder Executivo e apro-
vada pela Câmara, estabelecendo tam-
bém as normas referentes à transferên-
cia, utilização e prestação de contas dos 
recursos financeiros, de acordo com os 
moldes do Programa Dinheiro Direto na 
Escola (PDDE), do governo federal.

Em regra, a nova legislação benefi-
ciará toda a comunidade escolar, facili-
tando a implementação de projetos pe-
dagógicos, dentre eles, na avaliação da 
aprendizagem dos estudantes. Também 
facilita a execução de manutenção, con-
servação e pequenos reparos na infraes-
trutura física escolar. Os recursos ainda 
poderão ser empregados na aquisição de 
material permanente e de consumo des-
ses espaços.

Servidores da educação 
receberão Prêmio Ideb 2019

Programa Dinheiro Direto na 
Escola garantirá autonomia na gestão escolar

EDUCAÇÃO
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Entrega de 
uniformes 

esportivos às 
escolas

Os estudantes das Escolas Municipais 
David Finlay (Galo) e Vera Wanderley Dias 
(Mingu) foram beneficiados pela parceria 
com a AngloGold Ashanti, que possibilitou 
a entrega de 140 uniformes, em abril, aos 
alunos participantes das aulas de futsal e 
voleibol. O projeto esportivo é ministrado 
pela ONG Instituto Mais Ação, por 
intermédio da Lei de Incentivo ao Esporte 
Federal, sendo vinculado ao programa 
Escola em Tempo Integral.
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No próximo dia 11, a Prefeitura 
entregará, na sede da Defesa Civil 
Municipal (antiga Utramig), kits para 
horta, apicultura, queca, lamparina e 
quitanda aos produtores agroecológicos 
locais. A ação é fruto de uma parceria 
entre a Gestão Municipal e a Empresa de 
Assistência Técnica e Extensão Rural do 

Estado de Minas Gerais (Emater-MG).
A iniciativa tem o objetivo de incenti-

var a economia solidária, produção arte-
sanal, agricultura familiar rural e urbana 
do município, fortalecendo as famílias 
que trabalham com o cultivo de hortali-
ças, confeitaria tradicional nova-limense, 
quitanda, mel e derivados. 

Governo Municipal entrega kits de 
equipamentos e insumos a produtores locais

14

MEIO AMBIENTE

JUNTA ADMINISTRATIVA
DE RECURSOS DE INFRAÇÕES - JARI

BOLETIM INFORMATIVO

Nos termos e conformidade dos dispositivos regulamentares 
vigentes, faz-se público, para conhecimento dos interessa-
dos, que esta 1ª Junta Administrativa de Recursos de Infrações 
- Nova Lima, quando da sua 9ª Sessão Ordinária, realizada em 
21/03/2022, julgou os recursos abaixo especificados, proferindo 
as seguintes decisões:

Nos termos e conformidade dos dispositivos regulamentares 
vigentes, faz-se público, para conhecimento dos interessa-
dos, que esta 1ª Junta Administrativa de Recursos de Infrações 
- Nova Lima, quando da sua 10ª Sessão Ordinária, realizada em 
23/03/2022, julgou os recursos abaixo especificados, proferindo 
as seguintes decisões:

Nos termos e conformidade dos dispositivos regulamentares 
vigentes, faz-se público, para conhecimento dos interessa-
dos, que esta 1ª Junta Administrativa de Recursos de Infrações 
- Nova Lima, quando da sua 11ª Sessão Ordinária, realizada em 
25/03/2022, julgou os recursos abaixo especificados, proferindo 
as seguintes decisões:

Nos termos e conformidade dos dispositivos regulamentares 
vigentes, faz-se público, para conhecimento dos interessa-
dos, que esta 1ª Junta Administrativa de Recursos de Infrações 
- Nova Lima, quando da sua 12ª Sessão Ordinária, realizada em 
28/03/2022, 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 3ª Sessão Extraordinária, realizada em 
30/03/2022, julgou os recursos abaixo especificados, proferindo 
as seguintes decisões:

Nos termos e conformidade dos dispositivos regulamentares 
vigentes, faz-se público, para conhecimento dos interessa-
dos, que esta 1ª Junta Administrativa de Recursos de Infrações 
- Nova Lima, quando da sua 13ª Sessão Ordinária, realizada em 
07/04/2022, julgou os recursos abaixo especificados, proferindo 
as seguintes decisões:

Nos termos e conformidade dos dispositivos regulamentares 
vigentes, faz-se público, para conhecimento dos interessa-
dos, que esta 1ª Junta Administrativa de Recursos de Infrações 
- Nova Lima, quando da sua 14ª Sessão Ordinária, realizada em 
13/04/2022, julgou os recursos abaixo especificados, proferindo 
as seguintes decisões:

Importante frisar que as decisões proferidas pela JARI, sujeitam-
-se a interposição de recursos administrativos ao Conselho Esta-
dual 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 penali-
dade, cópia do CRLV, cópia do documento de identificação con-
tendo 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).

DEFERIMENTO

INDEFERIMENTO

INDEFERIMENTO

INDEFERIMENTO

INDEFERIMENTO

DEFERIMENTO

INDEFERIMENTO

INDEFERIMENTO

INDEFERIMENTO

Recurso 

Recurso 

Recurso 

Recurso 

Recurso 

Recurso 

Recurso 

Recurso 

Recurso 

4895001202100306  

4895001202200002  
4895001202200003

4895001202200004  
4895001202200005  

4895001202200006  
4895001202200008

4895001202200009  
4895001202200010  

4895001202200011  

4895001202200013  
4895001202200014

4895001202200012  

4895001202200001

GNK1373 

HNY3J28 
HNV3J69 

HAY0404 
DIT8501

HDX3H47 
GHS8I68 

GHS8I68 
HDD6H68

QOF2090

OQJ8897 
HIE9515 

HBU9878 

FJY9958 

Placa

Placa

Placa

Placa

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                                       

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 - CE-
TRAN-MG, considerando que a Empresa Brasileira de Correios e 
Telégrafos - ECT, devolveu as Notificações de Autuação de Infra-
ções de Trânsito por não ter localizado os proprietários dos veí-
culos abaixo relacionados, notifica-os das respectivas autuações, 
concedendo-lhes, o prazo de 30 (trinta) dias, contados desta pu-
blicação, 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 Resolu-
ção 619/16, do CONTRAN, como segue:

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 Brasi-
leiro, na Deliberação nº 66/04, do Conselho Estadual de Trânsi-
to - 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 Pe-
nalidade de Multas por não ter localizado os proprietários dos 
veículos abaixo relacionados, notifica-os das respectivas pena-
lidades, 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 Autuação de Infração
à Legislação de Trânsito                               

Período de devolução: 23/02/2022 a 08/03/2022                   

Notificação da Autuação de Infração
à Legislação de Trânsito                               

Período de devolução: 23/02/2022 a 08/03/2022                   

Notificação da Autuação de Infração
à Legislação de Trânsito                               

Período de devolução: 09/03/2022  a  22/03/2022                 

Notificação da Autuação de Infração
à Legislação de Trânsito                               

Período de devolução: 23/03/2022  a  12/04/2022                                            

Notificação da Penalidade de Multa                                                               
Período de devolução: 09/03/2022 a 21/03/2022                                                         

Notificação da Penalidade de Multa                                                               
Período de devolução: 23/03/2022 a  11/04/2022                                                         

Placa

Placa

Placa

Placa

Placa

Nº Defesa 

Infração

Infração

Infração

Infração

Infração

Data

Data

Data

Data

Data

Placa

Hora

Hora

Hora

Valor

Valor

AIT

AIT

AIT

AIT

AIT

Nº Processamento 

GQF-8005       555-00     02/02/2022      14:51         AG03724710   
GYE-4513         581-94       16/02/2022     08:32        AG03726158   
GZT-6091         555-00      11/02/2022      08:35       AG03724797   
HCJ-5195         555-00      10/02/2022      08:10       AG03723108  
HCL-6F54        546-00     03/02/2022       23:17        AG03716573   
HDM-3E75       554-12      10/02/2022        11:16        AG03725044   
HDY-0173         581-94       16/02/2022     08:31        AG03726160   
HGC-2052       581-94       16/02/2022      08:13       AG03726168  
HGZ-8583       554-12       10/02/2022       11:50        AG03725049   
HIC-7B77          554-14       01/02/2022      09:49       AG03725801   
HJF-6253         554-12       10/02/2022     09:38       AG03725902   
HJO-7600        573-80      12/02/2022       11:24        AG03726193   
HJU-7659         554-12        17/02/2022      09:51        AG03726218   
HLD-9062        581-94      14/02/2022      09:05       AG03726185   
HLQ-5447        555-00     08/02/2022      15:50       AG03726108   
HMZ-7335        554-12      08/02/2022      10:19        AG03726065   
HMZ-7335        554-12      03/02/2022      10:00       AG03725813   
HOD-4J06      555-00      10/02/2022      09:53       AG03725880   
HOI-7732          554-12       10/02/2022      17:25        AG03725778  
JIZ-4173            554-14       07/02/2022       10:15        AG03726056   
LOD-7139          554-12      01/02/2022       10:37       AG03725126   
LQD-8992        704-81       18/01/2022      15:40       AG03724791   
OLR-9624        555-00     08/02/2022      10:40       AG03726066   
OLS-7888         581-94       14/02/2022     08:50      AG03726192   
OMG-0140      550-90      10/02/2022      10:25       AG03726120   
OPO-0602      550-90      10/02/2022       10:19       AG03725146   
OPQ-5E98       555-00     08/02/2022      15:28      AG03726106   
ORB-7474         555-00      04/02/2022      11:00       AG03725827   
OWL-7I61          552-50      05/02/2022      20:11       AG03709020   
OXH-3J33        554-12        17/02/2022      09:37      AG03726215   
PUA-0E65       555-00      08/02/2022      15:10       AG03726104   
PUP-1013          555-00     04/02/2022      15:35        AG03725839   
PUY-6864        555-00     08/02/2022      15:20       AG03726105   
PUZ-5457          554-12     08/02/2022     09:33       AG03726203   
PVL-5J06          554-12      10/02/2022       11:08       AG03726122   
PVT-0722         546-00      30/01/2022     10:00       AG03719467   
PWC-2350       581-96      08/02/2022      18:19       AA04958522   
PWC-8J42        554-12      08/02/2022     10:05       AG03726068   
PWN-9593      555-00      02/02/2022      10:10       AG03725812  
PWY-5569        552-50     02/02/2022       11:18        AG03725876   
PXI-0544          555-00      07/02/2022      14:20       AG03725845   
PYI-5642          556-80     10/02/2022      15:30        AG03724719   
PYJ-4676          556-80     10/02/2022      16:00        AG03726176

CPL-0548        555-00      10/02/2022     10:00         AG03723115   
EBU-7A50        554-12       03/03/2022      14:51         AG03725760   
FTV-0F40        556-80     26/02/2022      16:17         AG03726384   
GUM-5342      555-00      14/02/2022      15:17         AG03726135   
HCC-5H66       554-12      04/03/2022     16:45        AG03726301   
HDQ-0839      736-62      23/02/2022      11:15         AG03724815   
HEH-5058       555-00      10/02/2022     09:30       AG03723114  
HHA-9A51        550-90     24/02/2022      14:50       AG03726409   
HLH-9786         554-12      22/02/2022     09:31        AG03726225  
HMC-0406      555-00      21/02/2022     09:40      AG03726234   
KRK-5J70         604-12       04/03/2022     14:18        AG03723743   
OQZ-1G22        554-12       09/02/2022     15:29         AG03726134   
OVP-9I44          554-12      08/03/2022     09:35      AG03726486   
OWU-7504       581-96       14/02/2022      14:21       AA04959563   
PWM-9901       550-90     24/02/2022      15:00       AG03726249   
PWN-9593      554-14        16/02/2022     10:05        AG03726140   
PYM-4B01        554-12       16/02/2022      10:17        AG03726142  
QPD-0002       555-00     25/02/2022     09:58       AG03726254   
QPK-7614          554-12        17/02/2022      09:18       AG03726145   
QQK-3840       554-14       25/02/2022     09:50      AG03726418   
QQM-7950      550-90      24/02/2022      15:05      AG03726250   
QQO-8064      581-96      21/02/2022      10:00       AA04958527   
QUX-7410         556-80      28/02/2022      11:05       AG03726385   
QXH-9691        703-01       10/03/2022      10:05       AG03726491   
QXQ-3A76        554-12      23/02/2022     08:00       AG03726244   
RFF-7I61            554-12       22/02/2022     09:22       AG03726223   
RMI-8B54        581-94       04/03/2022     16:15        AG03726483   
RNU-9C11        556-80      10/02/2022      14:20       AG03724120   
RNV-8G93       554-14      08/03/2022     08:50      AG03726484   

DKX-3503         554-12      14/03/2022       11:15         AG03726579   
EZA-3F75         554-12       16/03/2022      16:05       AG03726664   
GMP-2050       545-26     09/03/2022      10:55       AG03726490   
GOW-3083      554-12      22/03/2022      16:00      AG03726739   
GVL-1805          763-32      24/02/2022     12:40       AG03723744   
HDK-7714          545-21       31/03/2022      09:10       AG03726863   
HGL-6126         554-12       24/02/2022      15:52       AG03726380   
HIY-8085         581-94       16/02/2022     08:22       AG03726165   
HJG-4123         554-12       16/03/2022      11:39        AG03726658   
HJJ-6759         556-80     03/03/2022      11:50        AG03724820   
HKG-5795       556-80       17/02/2022       11:05        AG03724809   
HKQ-8971        555-00     30/03/2022     08:39       AG03726719   
HKS-1738         555-00      17/03/2022        11:26        AG03726671   
HME-1249        556-80      18/03/2022      11:55        AG03726552   
HMH-7968      555-00      14/03/2022      10:00       AG03726652   
HOK-7926        556-80      21/03/2022      11:38       AG03726608   
NIN-6944         554-14      04/03/2022     10:32       AG03726482   
NXX-8B06       573-80      16/03/2022       11:10       AG03726594   
NXY-4E95        606-81      05/03/2022     22:23       AG03721665   
OHP-1996        550-90      22/03/2022     15:53       AG03726698   
OPI-6919          555-00      14/03/2022     09:55       AG03726651   
ORB-9062       550-90      21/03/2022     16:00        AG03726611   
PKP-1D30         550-90     24/03/2022      10:45       AG03726747   
PKZ-2821           554-12      22/02/2022     09:28       AG03726224   
PSX-9C67         555-00     22/03/2022      17:12         AG03726561   
PUG-6275        546-00     08/03/2022     16:25        AG03723747   
PXQ-7731          554-14       10/03/2022      15:25        AG03723749   
PYG-1100         555-00       17/03/2022       11:24        AG03726637   
PZO-7356         554-12      09/03/2022      16:08       AG03725772   
QNF-4381       543-60      16/03/2022       11:36        AG03726597   
QNP-8J21        606-81      05/03/2022      22:20      AG03721668   
QNP-8915        555-00     18/03/2022      10:05        AG03726551   
QPW-7479        555-00       17/03/2022     10:30        AG03726668   
QQD-2206       545-26      14/03/2022      14:24        AG03726581   
QWV-6446      555-00      22/03/2022    09:06       AG03726562   
RAK-2E36         555-00     22/03/2022     08:21        AG03726728   
RFT-8B38        555-00       17/03/2022       15:41        AG03726453   
RFT-8B38         554-12      22/03/2022       11:17         AG03726693   
RMK-9D38       541-00      10/02/2022      17:23        AG03725411   
RNE-8G77       555-00       14/03/2022     16:48        AG03726626  
RNZ-4E22        581-94      23/03/2022      11:00        AG03726811   
RNZ-7A56         581-96      15/03/2022       18:21        AA04958545   
RTC-3F37          554-11       25/03/2022     15:00        AG03726708

FDX-7J01          555-00      22/12/2021       130,16       AG03724040   
GVV-4515        555-00      08/12/2021      130,16       AG03724929   
HAO-2575       555-00       21/12/2021      130,16       AG03725007   
HAQ-6013       573-80       23/11/2021     293,47       AG03722042   
HBQ-5869       604-12       01/12/2021      195,23      AG03724854   
HDM-3E75      545-26       27/12/2021      195,23       AG03724345  
HEJ-6827        555-00      29/12/2021      130,16       AG03725308   
HGQ-8577      573-80       14/12/2021      293,47      AG03725053   
HHB-5791        555-00      22/12/2021      130,16       AG03724030   
HMO-3096      554-12       14/12/2021      195,23       AG03724967   
HNA-0A10       556-80     09/12/2021      195,23      AG03724951   
HNV-8J42        581-94      16/12/2021     880,41       AA04959549   
MTB-1D49        554-14        10/11/2021     195,23       AG03724024  
OLW-2719        555-00      26/12/2021      130,16       AG03724597   
OPH-3020       550-90      19/10/2021      130,16       AG03724362   
OQY-3743         581-96     02/10/2021     880,41       AA04958713   
OXJ-1557          555-00      28/12/2021     130,16        AG03725214   
PNX-8B00       555-00     03/09/2021      130,16       AG03723179   
PUL-6407          554-12       15/12/2021      195,23       AG03724771  
QCP-7J23         556-80      03/11/2021      195,23       AG03723920   
QMU-8469      545-21       05/12/2021     195,23        AG01948776   
QWU-0015       554-11        26/12/2021     195,23       AG03725180   
QWY-7676        581-96       29/11/2021     880,41       AA05198969   
RFM-3I37         556-80       15/12/2021     195,23       AG03724968   
RMJ-4676        554-14        16/12/2021     195,23       AA04896751   
RNC-4E45        554-11        16/12/2021     195,23        AG03724649   
RNU-1E08        545-26       10/12/2021     195,23        AG03724956   
RNU-1E08        545-26       15/12/2021     195,23        AG03724970

GZA-0022        550-90     04/01/2022     130,16        AG03725254   
HGX-9J02         554-11       16/02/2022     195,23       AG03726197   
HHG-7F51        556-80       28/12/2021     195,23       AG03723735   
HJQ-2271          601-74        17/01/2022     293,47       AG03723595   
HLP-8425        555-00       07/01/2022     130,16       AG03725347   
NYA-7J69          554-11        26/12/2021     195,23       AG03724600   
OPQ-3487       555-00      13/01/2022      130,16       AG03724048   
OPU-3D94       554-12       04/01/2022     195,23      AG03724827   
PXL-2377           555-00      10/01/2022     130,16       AG03725266  
QFM-4583       554-13       22/12/2021     195,23       AG03724944   
QNH-3G15       573-80      04/01/2022    293,47      AA05199989   
QNS-2J53        545-26     20/02/2022     195,23       AG03726082   
RNR-2C07        555-00     04/01/2022      130,16       AG03725259   

2489502022000036   HCZ4306            1115632  
2489502022000046   OPU9880            1219707  
2489502022000070   OXG2899            1128090  
2489502022000043   PVD9327            1127677  
2489502022000045   PVI3481            1128763  
2489502022000059   PWR1124            1125883  
2489502022000067   RME2F27            1132761  

Placa Infração Data Hora AIT
QOY-0212         581-96      09/02/2022     18:11          AA04958524   
QQK-6358       550-90     09/02/2022     09:50        AG03725822   
QQV-2740        554-12       10/02/2022      17:09        AG03725732   
QUP-7186        550-90      10/02/2022      10:18         AG03725145   
RFV-8E31        555-00       10/02/2022     08:29        AG03723110   
RNO-4I30       556-80      04/02/2022     01:09         AG03719119

COMUNICAÇÃO DE ACOLHIMENTO
DA DEFESA DA AUTUAÇÃO                                                                                                                               

Nos termos do artigo 9º, parágrafo 1º da Resolução 619/16 – 
CONTRAN, faz-se público, para conhecimento do interessado, 
que a defesa da autuação abaixo especificadas, teve seu respec-
tivo registro arquivado.

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

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

Carlos Eduardo Rodrigues Leite
Secretário Municipal de Segurança e Mobilidade Urbana/ 
Autoridade de Trânsito do Município de Nova Lima/MG
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Uma das etapas de revisão do Plano 
Diretor de Nova Lima consiste na escuta 
à população para levantar informações 
e demandas sobre os bairros, regiões e 
município, na opinião dos moradores. 
A coleta desses dados será feita por meio 
de oficinas comunitárias, que começarão 
neste sábado (30), em São Sebastião das 
Águas Claras (Macacos).

Mais quatro localidades receberão 
as atividades das oficinas: Jardim 
Canadá, Honório Bicalho, Vila da Serra e 
Sede. Podem participar representantes 
de associações, ONGs e moradores. 
As inscrições já estão abertas no site 
novalima.mg.gov.br.

No dia 5 de abril, a De-
fesa Civil Municipal, em 
parceria com a Vale, pro-
moveu um seminário para 
apresentar à comunidade 
o novo Plano de Ação de 
Emergência para Barra-
gens de Mineração (PAE-
BM) da Mina de Águas Cla-
ras. Cerca de 160 pessoas 
participaram do encontro e 
esclareceram suas dúvidas 
sobre a nova mancha de 
inundação e nível de segu-
rança das estruturas, além 
de outras orientações.

Foram convidados para 
o evento os moradores da 
sede da cidade, região que 
se encontra na mancha de 
inundação na hipótese de 
um rompimento. O público 

pôde participar presencial-
mente no prédio da Defesa 
Civil Municipal ou de forma 
on-line, de casa ou em um 
dos oito pontos de trans-
missão disponíveis. 

De acordo com novo 
protocolo da Agência Na-
cional de Mineração, será 
necessário atualizar o PAE-
BM das estruturas em todo 
o país. Conforme as novas 
regras, o plano deverá con-
siderar o cenário mais crí-
tico de um eventual rom-
pimento, o que refletirá na 
ampliação das manchas de 
inundação. Antes, a legisla-
ção permitia que a análise 
de risco fosse feita base-
ando-se no vazamento de 
70% do material.

Inscrições abertas para participar 
das oficinas comunitárias do Plano Diretor

Seminário apresenta novo plano de 
emergência das barragens da Mina de Águas Claras 

PL ANEJAMENTO 

DEFESA CIVIL

15

Oficinas comunitárias do Plano Diretor
Veja as datas e os locais mais próximos de sua residência

Simulado

São Sebastião 
das Águas Claras 
(Macacos)
30/04 - 8h às 11h30
Escola Municipal 
Rubem Costa Lima 
Estrada dos Mendes, 
30, Capela Velha

Jardim Canadá
14/05 - 8h às 11h30
Escola Municipal 
Benvinda Pinto Rocha  
Av. Vitória, 506, 
Jardim Canadá

 

Honório Bicalho
21/05 - 8h às 11h30
Escola Municipal 
Dalva Cifuentes 
Gonçalves 
Rua Jardim, 10, 
Honório Bicalho

Vila da Serra
11/06 - 8h às 11h30
Regional Norte 
Rod. Januário 
Carneiro, 8.625, 
4° andar da Torre 2 
(Ed. Serena Mall), Vale 
do Sereno 

Sede
25/06 - 8h às 11h30
Escola Municipal 
Cristiano Machado  
Rua Madre Tereza, 
391, Centro

As Defesas Civis Municipal e Estadual realizam, neste sábado 
(30 de abril), às 15h, um simulado de emergência, com apoio da Vale, 
na sede.

Para saber mais sobre a ação e os pontos de interdição, acesse 
novalima.mg.gov.br.
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As vias do município passam 
por um amplo processo de sina-
lização de trânsito, com reco-
locação de placas e pintura de 
pistas. O acesso entre o Trevo 
da Máquina e o centro da cidade 
recebem o serviço de revitaliza-
ção. 

As ações foram intensifica-
das no final do mês passado e 
seguem em andamento para 
melhorar a circulação de moto-
ristas e pedestres. Para reduzir 
o impacto no trânsito, a equipe 
técnica faz as demarcações e, 
durante a noite e a madrugada, 
a empresa responsável realiza 
o trabalho. Quando há necessi-
dade de correções, a Prefeitura 

aciona a contratada para que o 
serviço seja refeito.

Serviço nos bairros

O Governo Municipal realiza 
também a sinalização de vias 
em vários bairros do município, 
como no Oswaldo Barbosa Pena, 
Água Limpa, BNH e Vale do Sol, 
com faixas central, de bordo e 
de pedestre, além de parada 
obrigatória. São Sebastião das 
Águas Claras (Macacos), Retiro, 
Cristais, Cariocas, Nova Suíça, 
Galo, Chácara dos Cristais e Vila 
Alpina também foram contem-
plados.

O aplicativo da Ouvidoria-
-Geral do Município comple-
tou oito meses de implantação, 
totalizando mais de três mil 
usuários cadastrados, que re-
presentam 42% das manifes-
tações abertas pelos cidadãos 
no período.

Criado para facilitar e am-
pliar o relacionamento dos 
nova-limenses com a Admi-
nistração Municipal, as ma-
nifestações podem ser regis-
tradas a qualquer momento 
e, após concluir o cadastro, o 
usuário recebe o número de 
protocolo e pode acompanhar 
seu andamento de forma vir-
tual. Fotos e vídeos também 
podem ser anexados. O aplica-

tivo possui um design intuitivo, 
prático e rápido de ser usado. 
Outra vantagem é que a fer-
ramenta é leve e ocupa pouca 
memória no celular.

Para ter acesso ao eOuve é 
necessário baixar o aplicativo 
gratuitamente no smartphone 
ou tablet, disponível nas ver-
sões Android e IOS.

Prefeitura intensifica sinalização no município

Aplicativo se consolida 
como canal de manifestações

SEGURANÇA E MOBILIDADE URBANA

OUVIDORIA

A população pode solicitar o serviço abrindo 
processo administrativo na Prefeitura ou em 

uma das regionais

Além do eOuve, todos os outros canais 
de atendimento permanecem:

Site: novalima.mg.gov.br • E-mail: ouvidoria@pnl.mg.gov.br
Telefones: (31) 3542-5980 / (31) 398773-1172 / (31) 398899-1217

Presencial: Rua Scott, 69 A, Centro (segunda a sexta-feira, das 8h às 17h)
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A Prefeitura executa os serviços de 
manutenção em asfalto que apresen-
ta irregularidades. Para manter as ruas 
mais seguras, a operação tapa-bura-
cos é executada em vias que apresen-
tam desgaste ou passaram por abertura 
para execução de serviços de esgoto ou 
água.

Ao longo do mês, também foram exe-
cutados trabalhos de retirada de terra e 
limpeza em locais onde houve queda de 
encostas, em decorrência das chuvas, 
como nas avenidas Geraldo Dias Borges 
e Benedito Alves Nazaré, além da MG-
030, altura do Bairro Alto do Gaia.

Limpeza de vias públicas

O serviço de capina segue com equipes 
que se revezam, de acordo com uma pro-
gramação definida, para atender todo o 
município. Recebem os serviços os bairros 
Cabeceiras, Mingu, Boa Vista, Oswaldo Bar-
bosa Pena II, Jardim Canadá, Jardinaves e 
Ipê.

Completa a manutenção de limpeza nas 
vias, a pintura de meios-fios, que já foi fi-
nalizada do Trevo da Máquina, passando 
pela Avenida Presidente Kennedy, até a área 
central, seguindo pela Avenida José Bernar-
do de Barros.

Os serviços de manutenção e 
ligação de esgoto nas vias da cidade 
são executados diariamente pela 
Prefeitura. Os trabalhos são realizados 
de acordo com a urgência da situação 
e seguindo uma ordem de abertura dos 
pedidos.

Nas ruas E (Morro das Pedrinhas), 
Agripino Mendes (Montividiu), Garimpo 
(Cascalho), Vila Lobos (Cabeceiras) 
e José de Melo (Retiro), foi feita 
manutenção na rede coletora. Já a Rua 
Geraldo Ferreira das Mercês (Chácara 
Bom Retiro) passou por manutenção 
de drenagem urbana, enquanto as 
ruas B (Vila Marise) e Lauro Magalhães 
Santeiro (Chácara dos Cristais) 
receberam ligação de rede. 

O trevo das Quintas segue em obras e, por 
isso, ainda não foi liberado para o trânsito de 
veículos. Durante o avanço dos trabalhos, uma 
sondagem detectou a presença de rochas que 
dificultam a execução dos serviços no local e 
precisam ser cortadas.

A Administração Municipal e a empresa 
responsável pelas obras seguem empenhadas 
para que o acesso seja liberado o quanto antes.

Com relação à iluminação da via em du-
plicação, a Cemig já aprovou o projeto que 
contempla o trecho entre o Trevo dos Cristais 
e o Quintas do Sol. O projeto entre o Quintas 
do Sol  e o Trevo da Máquina passa por ajustes 
finais.

Convênio com o DER

O convênio firmado entre a Pre-
feitura e o DER-MG no mês de fe-
vereiro, no valor de R$ 13 milhões, 
segue em andamento. As obras na 
MG-030, a altura  de Santa Rita e 
Ville de Montagne,  já foram licita-
das e aguarda somente a ordem de 
serviço do governo estadual para 
começar. Já a intervenção na Vo-
çoroca (Alvorada) será licitada no 
próximo dia 24. Custeadas pelo 
Governo Municipal, as obras serão 
executadas pelo DER-MG.

Manutenção e limpeza em vias públicas 
seguem diariamente em várias frentes

Obras na MG-030

Bairros recebem serviços 
de esgotamento sanitário

OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
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O Governo Municipal segue com obras 
de infraestrutura no Vale do Sol, bairro da 
região noroeste do município. São reivin-
dicações de décadas e que passaram a ser 
atendidas para solucionar problemas vivi-
dos pelos moradores, dentre eles, alaga-
mentos.  As obras incluem drenagem plu-
vial e manutenção da rede viária existente.

No momento, está sendo executada a 
drenagem da Rua Despina, que receberá o 
efluente das ruas Nereida e Mercúrio. Já 
foram feitos o levantamento topográfico, 
desassoreamento e rebaixamento do ca-
nal, bem como o levantamento das redes 
de drenagem pluvial existentes em parte 
do bairro.

Os serviços de pavimentação e comple-
mentares, além de pequenas contenções 
de vias, serão executados posteriormente.  
Com isso, problemas antigos de alagamen-
tos e mobilidade serão solucionados para 
dar mais segurança aos moradores, moto-
ristas e pedestres.

A Prefeitura segue executando 
serviços de manutenção em vias 
dos bairros da região noroeste. O 
Estância Estoril II recebeu o serviço 
de patrolamento para dar mais 
segurança a motoristas e pedestres 
que passam pelo local, uma demanda 
da comunidade. 

Já a operação tapa-buracos foi 
realizada na Rua Punck e Av. Quinta, 
no Vale do Sol, e na Rua Dona Maria 
da Glória e nas localidades Capela 
Velha, Estrada dos Mendes e Jardim 
Amanda, em São Sebastião das 
Águas Claras. O serviço também 
avança no Jardim Canadá, pelas 
ruas Labrador, Monte Vista, Ontário, 
Hudson, Palo Alto e Kremlin, além da 
Avenida Montreal.

Vale do Sol recebe obras de infraestrutura

Vias passam por manutenção 

REGIÃO NOROESTE
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O Governo Munici-
pal também dá atenção 
especial aos bairros da 
região nordeste e realiza 
intervenções nessa lo-
calidade. Para corrigir as 
imperfeições nas vias, a 
operação tapa-buraco foi 
executada no Bela Fama, 
Nova Suíça e Honório Bi-
calho. O Bairro Nossa Se-
nhora de Fátima, por sua 
vez, passou por obras de 
manutenção de esgoto 
em abril.

No início da semana, 

foi iniciada a revitaliza-
ção completa da praça 
esportiva de Honório Bi-
calho, situada em frente 
à sede da Regional Nor-
deste. No local, serão 
instalados equipamentos 
de ginástica, brinquedos 
infantis, bicicletário, fut-
mesa e outros equipa-
mentos para utilização 
da comunidade. Outra 
praça atendida no bairro 
foi a Maria Alves Leocá-
dia, que recebeu serviços 
de jardinagem.

Intervenções na Trincheira das 
Seis Pistas serão concluídas no próximo mês

Prefeitura realiza serviços diversos 
em Honório Bicalho, Bela Fama, 

Nova Suíça e Nossa Senhora de Fátima

REGIÃO NORTE
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As obras na Trinchei-
ra das Seis Pistas, que vi-
sam organizar e dar mais 
segurança e fluidez ao 
trânsito na região do Vila 
da Serra, estão na reta 
final. As intervenções 
viárias vão possibilitar 
a melhor circulação de 
veículos e pedestres no 
local, já que antes havia 
somente uma pista de 
acesso para a Alameda 
Oscar Niemeyer e outra 
para a Rua Ministro Oro-
zimbo Nonato.

Os trabalhos são re-
sultado de um Termo de 
Compromisso assina-
do entre o município de 
Nova Lima, o Ministério 
Público de Minas Gerais, 
a BHTrans e a Associa-
ção de Empreendedores 
do Vila da Serra e Vale 
do Sereno (AVS), para 
destinar valores provin-
dos de medidas com-
pensatórias de empre-
endimentos instalados 
na região para obras de 
mobilidade.

Quem segue pela 
MG-030 no sentido Belo 

Horizonte/Nova Lima 
e pega a pista lateral 
à direita para fazer a 

conversão à esquerda e 
entrar na Alameda Oscar 

Niemeyer.

Motoristas que saem 
da Oscar Niemeyer com 
destino à Rua Ministro 
Orozimbo Nonato ou a 

Nova Lima.

Motoristas que seguem no sentido Nova Lima/BH com destino à Alameda Oscar Niemeyer: terão a 
conversão à esquerda, no sentido Rua Ministro Orozimbo Nonato ou retorno para Nova Lima.

Fo
to

: L
ív

ia
 B

as
to

s

 A
rt

e 
so

br
e 

fo
to



A Prefeitura iniciou, no final de mar-
ço, a revitalização da fachada de casas 
atingidas pelas chuvas que acometeram 
a cidade em janeiro deste ano. Já foram 
contempladas edificações da Rua Sete, 
em Santa Rita, e, em seguida, serão con-
templadas aquelas situadas em Honório 
Bicalho. O projeto Estação das Cores, que 
visa alcançar mais de 600 imóveis, é mais 
uma das ações do programa Recomeço, 
criado pelo Governo Municipal para auxi-
liar a população a se reerguer.  

Receberão os trabalhos de revitaliza-
ção todas as casas que tenham sido atin-
gidas pelas inundações. Passarão pelas 
intervenções apenas as fachadas, ou seja, 
a área externa das edificações que pode 
ser vista observando-se de fora do imó-
vel. O projeto abrange a recuperação de 
partes soltas de reboco, trincas e outras 
avarias, além de pintura de paredes, por-
tões, grades e muros. 

O trabalho tem o objetivo, além de 
apagar os rastros das inundações, de su-
avizar as lembranças dos prejuízos que a 
população teve com os temporais. Uma 
iniciativa que visa ajudar as comunidades 
da região nordeste a reforçar sua autoes-
tima, de forma que as famílias não preci-
sem reviver todos os dias as marcas das 
perdas que as chuvas provocaram nos 
seus lares.

Cadastramento

Antes de iniciar os trabalhos em cada 
local, uma equipe de técnicos da Prefei-
tura percorreu as comunidades impacta-
das cadastrando as edificações. Durante 
o levantamento, os moradores puderam 
escolher a cor que será utilizada na sua 
fachada, conforme disponibilidade em 
uma paleta que considera os tons mais 

Fachadas de casas atingidas 
pelas enchentes são revitalizadas
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Prefeitura 
oferece 

isenção no 
IPTU 2022 

para atingidos 
pelas chuvas

Em mais uma medida do programa Recomeço, Governo Municipal vai conceder isenção 
no Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e na Taxa de Fiscalização e Funcionamento 
(TFF) – alvará de funcionamento. O benefício será voltado para os contribuintes que 
tiveram o imóvel atingido pelas chuvas de janeiro de 2022 e que estão na listagem de 
endereços organizada pela Defesa Civil Municipal. 
 
Os interessados deverão abrir processo administrativo até o dia 17 de maio, munidos de 
documento de identidade com foto e comprovante de residência, na Prefeitura (Praça 
Bernardino de Lima, 80, Centro), Regional Nordeste (Rua Natalício de Jesus Carsalade, 358, 
Honório Bicalho) e Regional Noroeste (Rua Kenon, 95 - Jardim Canadá).

O contribuinte que teve o imóvel afetado, mas seu endereço não consta 
na lista, deve entrar em contato com a Defesa Civil Municipal pelo telefone 
(31) 3542-5610 ou e-mail defesa.civil@pnl.mg.gov.br.

predominantes na região. As famílias que 
não estavam em casa, no momento da visi-
ta da equipe, deverão informar presencial-
mente à Regional Nordeste, situada na Rua 
Natalício de Jesus Carsalade, 358, Honório 
Bicalho.

Parceiros do Bem

As revitalizações promovidas pelo Es-
tação das Cores estão sendo realizadas em 
parceria com pessoas físicas e empreen-
dedores, que doaram materiais e mão de 
obra para viabilizar o projeto. O efetivo de 
profissionais dedicado ao serviço, como 
pedreiro e pintores, é majoritariamente 
composto por trabalhadores formados por 
cursos oferecidos pela Prefeitura.

“Fiquei muito feliz com a pintura da fachada 
da minha casa, que deu energia e alegria à 
rua. Ainda faltam algumas casas, mas com a 
continuidade do trabalho, vai dar uma nova 
vida ao bairro depois de um momento de 
muita tristeza”
Dona Terezinha Evangelista dos Santos, 
moradora do Bairro Santa Rita
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