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Pronto
Atendimento
Prefeitura
realiza obras no
Parque Rego dos
Carrapatos

24h

Governo Municipal amplia horário de funcionamento
dos serviços de urgência e emergência no Jardim
Canadá, inclusive em feriados, pontos
facultativos e finais de semana

5
Praça do Bicame
receberá diversas atrações
no dia 5 de junho
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Nova Lima terá Parceria
Público-Privada da
Iluminação Pública

20

EDI TO RIA L

Mais saúde e qualidade de vida
para a população
Ampliamos, no dia 16 de maio, o funcionamento do Pronto Atendimento do Jardim
Canadá, que era das 7h às 19h e passou a ser
24 horas por dia, inclusive feriados, pontos
facultativos e finais de semana. Essa é mais
uma antiga reivindicação da comunidade local, que atendemos em nosso governo. Com a
mudança, não apenas os moradores do bairro, mas também do Vale do Sol, São Sebastião
das Águas Claras (Macacos), Miguelão, Água
Limpa e de outras localidades, passarão a ser
beneficiados.
Nosso objetivo de expandir o serviço é
cada vez mais universalizar a saúde no nosso
município, de forma que o cidadão da Região

Noroeste não precise se deslocar até a sede de
Nova Lima, tarde da noite, para receber assistência em uma situação de emergência e urgência, tanto adulta quanto infantil.

A saúde é uma prioridade do nosso
governo. Mais que isso: comprova que
estamos mais próximos e ligados ao
dia a dia das pessoas
Entendemos também que o trabalho da
saúde precisa ser integrado com diferentes
áreas – assistência social, educação, esporte,
cultura, dentre outras – como forma de introduzir melhores práticas de prevenção nas

comunidades. Nesse sentido, realizamos outra
ação: a implantação, no início do mês, do Programa de Promoção da Saúde e Qualidade de
Vida – PromoVida. Trata-se de um conjunto de
políticas públicas com o objetivo de cuidar dos
nova-limenses de forma integral e gratuita.
Essas ações demonstram que a saúde é
uma prioridade do nosso governo. Mais que
isso: comprova que estamos mais próximos e
ligados ao dia a dia das pessoas, com foco em
ações de longo prazo voltadas para a saúde
preventiva, um trabalho consistente na atenção básica, que proporcionará mais qualidade
de vida para os nova-limenses.

Gestão Municipal

O U V IDO RIA

Governo Municipal realiza
Ouvidoria Ativa em UBSs
des e melhorias no serviço.
As próximas edições da Ouvidoria Ativa

ocorrerão em junho, nas UBSs Santa Rita e São
Sebastião das Águas Claras (Macacos).

Foto: Lívia Bastos

Durante o ano, o projeto Ouvidoria Ativa percorrerá as Unidades Básicas de Saúde
(UBSs) de Nova Lima para ouvir os usuários
dos serviços públicos municipais, além de coletar dados que permitam compreender a
qualidade do atendimento. As duas primeiras
edições ocorreram nas UBSs da Rua Kenon, no
Bairro Jardim Canadá, e do Cascalho.
Além das pesquisas feitas junto aos cidadãos, levantamentos também foram realizados com os servidores públicos, por meio de
um questionário que visa compilar a opinião e
a sugestão dos profissionais da saúde. Relatórios serão elaborados para traçarem priorida-

Canais de atendimento da Ouvidoria
Site: novalima.mg.gov.br
Aplicativo: eOuve
E-mail: ouvidoria@pnl.mg.gov.br
Tel.: (31) 3542-5980 / 98773-1172 / 98899-1217
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PREFEITURADE
NOVALIMAOFICIAL

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

Frio intenso: Prefeitura entrega
cobertores a pessoas em situação
de vulnerabilidade social
O inverno ainda não chegou, mas
as temperaturas despencaram na região sudeste e, em Nova Lima, não é
diferente. Pensando nas pessoas em
situação vulnerável ao frio, a Prefeitura intensificou a ação de abordagem
de quem vive em situação de rua.
Equipes da Secretaria de Desen-

volvimento Social, Defesa Civil e Guarda Civil Municipal realizam abordagens, durante os trabalhos de rotina,
com a entrega de cobertores e, quando necessário, orientação para que os
indivíduos busquem os equipamentos
municipais de assistência social.

Espaço Cidadania: de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h |
Rua José Wanderley, 42, Rosário | (31) 3694-3319
Casa de Passagem Masculina: atendimento 24h | Rua Rubi,
75, Barra do Céu | (31) 3542-3435
Casa de Passagem Feminina: atendimento 24h | Rua Nicarágua, 148, BNH | (31) 99400-6459
Serviço Especializado de Abordagem Social: de segunda a
sexta-feira, das 8h à 0h, e, aos sábados, domingos e feriados,
das 9h às 21h | (31) 98311-1811

Quando acionar o Samu?
Em caso de sinais de hipotermia (temperatura corporal abaixo de 35ºC),
quando a pessoa apresenta sintomas como pele fria e pálida, tremores,
dificuldade de respirar, movimentos lentos, confusão mental, diminuição da pulsação e sonolência.

Defesa Civil Municipal: 199, das 7h às 17h, e (31) 98699-1190
(Plantão)
Guarda Civil Municipal: (31) 3541-5050 e 153 (Plantão)

Com o avanço da vacinação contra a Covid-19, chegou a hora de voltar às atividades
no Centro de Referência da Pessoa Idosa. As
oficinas e práticas de relaxamento e recreação
foram retomadas este mês. Ao todo, 250 pessoas participam das ações, que são realizadas
de segunda a sexta-feira, nos turnos da manhã
e tarde.
Para incrementar as atividades, neste mês
também começaram os ensaios da quadrilha
junina, às segundas e quartas-feiras, das 17h às
18h. Para participar, basta entrar em contato
pelo telefone (31) 3542-5655.
O Centro de Referência da Pessoa Idosa
fica na Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 28,
Centro (prédio do antigo clube Aurilândia).

Foto: Lívia Bastos

Atividades do Centro
da Pessoa Idosa são retomadas

Trabalho para efetivação dos direitos
da população LGBTQIAP+
Em 17 de maio, foi celebrado o Dia Internacional de Combate à LGBTQIAP+fobia, data
em que o município apresentou a cartilha “Meu
nome importa”, na versão digital, disponível no
site da Prefeitura. A publicação ensina, passo a
passo, todo o processo burocrático para fazer
as alterações do prenome e/ou do marcador

de gênero na Certidão de Nascimento.
É evidente que o nome é importante para
a formação do indivíduo enquanto cidadão na
sociedade, pois identifica e diferencia cada
um. O documento visa propiciar a autonomia
das pessoas transgênero para concluir o processo, já que alterações podem ser feitas ex-

clusivamente por quem deseja fazer a modificação, sem a necessidade de um advogado ou
da defensoria pública.
Até então, não havia um documento do
município que fornecesse esse auxílio. Com
isso, as pessoas dependiam de orientação de
quem já concluiu esse processo.
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DESEN VO LVI M E NTO S O C I A L / E DUCAÇ ÃO

Capacitação gratuita oferece treinamento
para o mercado de trabalho
Foto: Janaína Santos

Cerca de 100 estudantes da Educação de Jovens e Adultos (EJA) matriculados nas escolas
municipais George Chalmers, Rubem Costa Lima
e Cristiano Machado estão participando, neste
mês, de quatro encontros voltados para a inserção no mercado de trabalho. A ação faz parte do
programa Acessuas Trabalho, oferecido por meio
de parceria com a ONG Rede Cidadã Nova Lima.
O programa contempla jovens a partir de 16
anos. Os participantes são orientandos sobre habilidades e competências valorizadas no mundo
corporativo, preparação para entrevistas de emprego, além de informações sobre programas de
aprendizagem, que são a principal porta de entrada no mercado para essa faixa etária.
Ao final dos encontros, os estudantes assíduos recebem um certificado de participação, que
pode ser incorporado ao currículo para pleitear
futuras vagas de trabalho ou estágio.

EDU CAÇ ÃO

1ª edição do Prove e Aprove faz
sucesso entre os estudantes

Fotos: Lívia Bastos

A Prefeitura realizou, no dia 29 de abril, a 1ª
edição do Prove e Aprove - comida de verdade,
evento no qual a comunidade escolar pôde experimentar pratos à base de Plantas Alimentícias Não-Convencionais (Pancs) e cogumelo
shitake. A edição de abertura do projeto, previsto para ocorrer trimestralmente, contemplou a E.M. José Brasil Dias.
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Participaram do encontro, promovido em
parceria com a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado Minas Gerais (Emater-MG), um aluno representante de
cada escola e os coordenadores de cozinha da
rede municipal de ensino. Produtores locais
acompanharam o evento, dando orientações
sobre os alimentos, junto aos chefs de cozinha

que desenvolveram os pratos.
Diante da aprovação dos participantes, o
estrogonofe de frango com cogumelo shitake
e suco de abacaxi com Pancs, servidos na ocasião, serão incorporados ao cardápio escolar
municipal.

ME IO A MB I E NT E

O Governo Municipal iniciou as obras de
recuperação, manutenção e desassoreamento
do Parque Natural Municipal Rego dos Carrapatos. Os trabalhos começaram em maio, com
previsão de durar três meses. O local passará
por 31 intervenções, inclusive as necessárias
para que o curso d’água retorne ao trajeto da
trilha.
Nos pontos onde ocorreram deslizamentos, novas contenções serão feitas, sem o uso
de máquinas e com modelos construtivos que
geram menos impacto ambiental, utilizando
madeiras de reflorestamento, que são sustentáveis. Nas áreas afetadas, será realizado o
plantio de árvores nativas.

Fotos: Lívia Bastos

Parque Rego dos Carrapatos: obras
permitirão retorno do curso d’água

Considerado um dos principais pontos de atividade física e lazer de Nova
Lima, o parque possui uma área com
cerca de 34 hectares, com formato
linear, e está inserido no Bioma Mata
Atlântica.

Cidade abre cadastro
para vacinação de
animais
A Prefeitura iniciou o cadastramento de equinos, jumentos e muares, para
vacinação e exames dos animais. O
serviço é realizado de maneira on-line,
preenchendo um formulário disponível
em novalima.mg.gov.br.
Caso o interessado tenha dificuldade, poderá ir presencialmente à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, lo-

calizada na Rua Doutor Cássio Magnani,
253, Centro.
A política pública visa manter os
animais saudáveis, contribuir para erradicação de doenças e permitir que o
cavaleiro possa participar de eventos
como poeirão, concursos de marchas e
cavalgadas, já que é exigido pela legislação estadual.

O grupamento ambiental da Guarda Civil Municipal (GCM)
tem acompanhado e realizado o resgate de animais silvestres
na cidade. Entre o mês de abril e a primeira quinzena de maio,
foram executadas mais de 250 ocorrências desse tipo.
Entre as espécies silvestres resgatadas estão onça, gambá, lobo, raposa, ouriço cacheiro, furão, cágados, maritacas,
papagaios e serpentes. Outros animas também foram assistidos, como equinos, caprinos, suínos, aves domésticas, cães
e gatos.
No dia 21 de maio, a GCM se fez presente na ocorrência
e providenciou a evacuação do Caic, o isolamento do local e
auxílio no resgate de uma onça parda que se encontrava em
um dos banheiros da quadra. A operação também contou
com a participação de integrantes do Corpo de Bombeiros de
Minas Gerais, polícias Militar e Florestal e ONG Asas e Amigos.

Fotos: Divulgação GCM

Guarda realiza fiscalização
e resgate de animais
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DEF ESA C IV I L

Defesa Civil promove simulado
em bairros da Sede
ração (PAEBM).
No mês anterior à ação, as equipes percorreram os bairros, de porta em porta, informando aos moradores a data de realização e
orientações para participação. O simulado começou às 15h, com acionamento do toque da
sirene, e teve duração de aproximadamente
30 minutos.

É importante ressaltar que não houve qualquer alteração na condição de segurança das
estruturas da MAC, que estão inativas. A realização do simulado teve caráter preventivo, em
cumprimento à legislação, assim como outras
atividades promovidas, como treinamentos de
evacuação e ações educativas em três escolas
que se encontram na ZAS.

Fotos: Welington de Oliveira

No último dia 30, as defesas civis municipal
e estadual, com o apoio da Vale, promoveram
um simulado em 20 bairros da sede do município, que integram a Zona de Autossalvamento
(ZAS) das barragens da Mina de Águas Claras
(MAC). Na ocasião, a comunidade pôde colocar em prática as instruções do novo Plano de
Ação de Emergência para Barragens de Mine-

DESEN VO LVI M E NTO ECO NÔM ICO

No dia 16 deste mês, começou o
curso Capacita Elas. As aulas ocorrem
às segundas e quartas-feiras, com duração de quatro meses. Estão sendo
oferecidas disciplinas como marca
pessoal, educação financeira, planejamento e processos, além de gestão de
mídias sociais, de pessoas e financeira.
Vale ressaltar que o projeto é aberto
para participação de mulheres que já
tenham finalizado o curso de Mentalidade Empreendedora.
As ações integram o Elas no Comando, que foi implantado no mês
passado. O programa da Gestão Municipal tem os objetivos de promover o
desenvolvimento e a troca de experiência entre mulheres empreendedoras
da cidade.
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Foto: Lívia Bastos

Mulheres empreendedoras participam
de atividades de capacitação

DESEN VO LVI M E NTO ECO NÔM ICO

Programa Carreiras Profissões
oferta 54 cursos técnicos à população
A população pode ficar por dentro de tudo
que será oferecido. Para isso, bastar salvar o
contato do Departamento de Trabalho e Renda – (31) 98652-3094 – e solicitar a participação na lista de transmissão pelo WhatsApp.
Associações e entidades interessadas, que
disponham de estrutura adequada de sala de
aula e tenham interesse em ceder o espaço

para os cursos, podem entrar em contato com
a Prefeitura, por meio de formulário disponível
no site.
Mais informações: (31) 98652-3094
A relação completa de cursos está publicada
em novalima.mg.gov.br

Fotos: Welington de Oliveira

O Governo Municipal realiza a maior oferta de cursos técnicos da história do município. São 54 opções dentro do projeto Carreiras
Profissões, para pessoas que desejam se inserir no mercado de trabalho ou se recolocar,
assim como profissionais que querem se aperfeiçoar ou empreender. Os cursos começam
em junho e podem ter até 60 dias de duração.

Começam as aulas preparatórias
para o Enem
Municipal Benvinda Pinto Rocha, no Jardim
Canadá (Região Noroeste).
Foram 130 vagas disponibilizadas e ainda
é possível se inscrever. As aulas ocorrem nos
turnos da tarde e da noite. É importante destacar que o aluno que tiver três faltas injustifi-

cadas perderá a vaga no curso.
A ação da Prefeitura tem o intuito de preparar os cidadãos nova-limenses para ingressar no ensino superior.

Foto: Lívia Bastos

No dia 17 de maio, teve início o curso do
Pré-Enem, de forma presencial, em três regiões do município: Escola Municipal Dalva Cifuentes Gonçalves, em Honório Bicalho (Região Nordeste); Escola Estadual Augusto de
Lima, no Bairro Bom Jardim (sede) e Escola
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FA Z EN DA

Prefeitura libera retirada de guia
on-line do IPTU em junho
Jardim Canadá), Nordeste (Rua Natalício de
Jesus Carsalade, 358, Honório Bicalho) e Norte

(Serena Mall, Rodovia Januário Carneiro, 8625,
4º andar da Torre 2, Vale do Sereno).
Foto: Lívia Bastos

A partir do próximo dia 1º, o Governo Municipal inicia a emissão das guias do Imposto
Predial e Territorial Urbano (IPTU) 2022 no formato on-line. O pagamento começa em 21 de
junho, tanto para quem optar pelo pagamento à vista (cota única), com desconto de 5%,
quanto para os contribuintes que escolherem
o parcelamento, que poderá ser feito em até
seis vezes mensais e consecutivas.
A solicitação da guia pode ser feita pelo
e-mail iptu2022@pnl.mg.gov.br ou pelo site
novalima.mg.gov.br. Os contribuintes que necessitarem de auxílio poderão retirar o documento durante a vigência do plantão.
Plantão Especial
Para tirar dúvidas, de 1º a 21/06, funcionará o Plantão Especial do IPTU, na Rua Pereira
de Freitas, 84, Centro. Também haverá atendimento nas regionais Noroeste (Rua Kenon, 119,
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
15ª Sessão Ordinária, realizada em 19/04/2022, julgou os recursos abaixo especificados, proferindo as seguintes decisões:

INDEFERIMENTO

Recurso

Placa

4895001202200015
4895001202200016

HIE9515
HLI0G97

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 Extraordinária, realizada em 28/04/2022, julgou os recursos
abaixo especificados, proferindo as seguintes decisões:

INDEFERIMENTO

Recurso

Placa

4895001202200019
4895001202200020

HJQ2230
OFF1A97

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 16ª
Sessão Ordinária, realizada em 26/04/2022, julgou os recursos abaixo
especificados, proferindo as seguintes decisões:

INDEFERIMENTO

Recurso

Placa

4895001202200017
4895001202200018

OQH5489
PUT4800

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 17ª
Sessão Ordinária, realizada em 05/05/2022, julgou os recursos abaixo
especificados, proferindo as seguintes decisões:

INDEFERIMENTO

Recurso

Placa

4895001202200021
4895001202200022

OFF1A97
EIA8793

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
18ª Sessão Ordinária, realizada em 12/05/2022, julgou os recursos abaixo especificados, proferindo as seguintes decisões:

INDEFERIMENTO

Recurso

Placa

4895001202200023
4895001202200024

OXJ8C57
OQA1320

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

Notificação da Autuação de Infração
à Legislação de Trânsito
Período de devolução: 13/04/2022 a 26/04/2022
Placa

Infração

Data

Hora

AIT

GVR-5544
GWA-4735
HEX-6H40
HHP-7154
HIX-7586
HKL-5C74
HKN-3663
HKP-8G24
HMZ-7C79
HNS-4345
HNT-9490
HXQ-7A96
LUQ-4E42
OQE-6055
OXJ-9552
OYN-9866
PZH-4499
PZH-4499
QBK-5A92
QBL-1965
QNA-2C22
QOL-5742
QQK-6773
QUD-0315
QUT-2B75
QUY-5H82
QYR-5F68
QYR-5F68
RMU-2B72

545-21
555-00
555-00
555-00
554-14
554-11
545-21
554-12
554-12
554-13
554-12
556-80
545-26
554-11
550-90
555-00
555-00
555-00
556-80
555-00
762-52
554-11
556-80
653-00
555-00
545-22
540-10
562-22
581-94

18/03/2022
14/03/2022
28/03/2022
26/03/2022
01/04/2022
29/03/2022
06/04/2022
14/03/2022
07/04/2022
28/03/2022
04/04/2022
02/04/2022
06/04/2022
29/03/2022
30/03/2022
07/04/2022
24/03/2022
23/03/2022
01/04/2022
17/03/2022
28/03/2022
29/03/2022
07/04/2022
28/03/2022
09/04/2022
01/04/2022
29/03/2022
29/03/2022
08/04/2022

08:54
09:20
08:52
08:39
08:38
11:14
15:54
11:10
09:34
10:40
11:05
14:03
14:55
11:20
09:40
08:55
10:17
16:03
10:26
15:01
10:55
11:25
15:24
22:10
11:49
16:37
11:26
11:26
09:38

AG03726344
AG03726500
AG03726544
AG03726542
AG03726502
AG03726828
AG03726471
AG03726174
AG03727014
AG03726549
AG03726907
AG03726280
AG03726918
AG03726752
AG03726756
AG03727011
AG03726624
AG03726619
AG03726845
AG03726638
AG03726548
AG03726753
AG03725917
AG03718991
AG03727057
AG03726513
AG03722015
AG03722016
AG03723117

Notificação da Autuação de Infração
à Legislação de Trânsito
Período de devolução: 26/04/2022 a 10/05/2022
Placa
GPY-0108
GYW-3751
HBV-2885
HCQ-9269
HEG-2023
HFI-0147
HMD-1411
HMQ-7016

Infração

Data

Hora

555-00 18/04/2022 12:37
554-12
01/04/2022 09:24
556-80 06/04/2022 15:28
554-11 20/04/2022 11:20
556-80 15/04/2022 11:35
554-14 08/04/2022 10:24
556-80 11/04/2022 09:50
556-80 09/04/2022 14:02

AIT
AG03726367
AG03726840
AG03726883
AG03726970
AG03725921
AG03727120
AG03727129
AG03726568

Notificação da Autuação de Infração
à Legislação de Trânsito
Período de devolução: 26/04/2022 a 10/05/2022
Placa
HMR-7I74
HMZ-0C88
HNQ-5H61
NYB-5127
OOV-6081
OWN-6792
PUL-0061
PVJ-2688
PVY-9918
PWF-6741
QOD-1G53
QOD-1914
RMG-1D58
RNA-2H26
RTY-4C74

Infração

Data

556-80 15/04/2022
556-80 15/04/2022
556-80 21/04/2022
554-12 20/04/2022
554-12 05/04/2022
556-80 15/04/2022
555-00 06/04/2022
581-94 08/04/2022
555-00 25/04/2022
555-00 15/04/2022
581-94 08/04/2022
581-94 08/04/2022
554-14
12/04/2022
581-94 06/04/2022
581-96 26/04/2022

Hora

AIT

15:55
11:38
10:49
10:58
09:22
15:59
15:29
09:23
10:29
16:07
09:39
09:32
11:10
14:20
18:05

AG03725925
AG03725922
AG03727074
AG03726968
AG03727006
AG03727331
AG03726923
AG03726949
AG03727215
AG03727334
AG03727108
AG03727103
AG03727083
AG03727009
AA04959750

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: 13/04/2022 a 26/04/2022
Placa

Infração

Data

Valor

AIT

DFG-0292
EBN-7E22
FJY-3400
GZW-5140
GZW-5140
HBA-7574
HEH-0A79
HHE-5276
HKE-9856
HLL-4667
HMF-5295
HMR-5710
HMZ-7335
PKM-4309
PKM-4309
PWK-5070
PZY-4781
QMU-8045

554-12
546-00
555-00
554-12
554-14
550-90
581-96
581-94
554-12
581-96
581-94
554-12
554-12
555-00
555-00
555-00
556-80
554-12

02/12/2021
03/11/2021
26/01/2022
09/11/2021
17/11/2021
20/01/2022
11/11/2021
01/02/2022
19/11/2021
24/11/2021
06/12/2021
16/11/2021
10/12/2021
19/11/2021
19/11/2021
19/11/2021
21/01/2022
24/01/2022

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

AG03724887
AG03724275
AG03724792
AG03724282
AG03724093
AG03725091
AA04897971
AG03724346
AG03724654
AA04896504
AG03724777
AG03724078
AG03724976
AG03724614
AG03724657
AG03724660
AG03725665
AG03723101

Notificação da Penalidade de Multa
Período de devolução: 13/04/2022 a 26/04/2022
Placa

Infração

QPW-3331
QUC-6663
QUL-8891
QXU-2B12
RFB-6D42
RFF-0E98
RMM-8E96

555-00
554-14
604-12
554-12
554-12
555-00
556-80

Data

Valor

23/01/2022 130,16
04/11/2021 195,23
17/01/2022 195,23
17/11/2021
195,23
02/12/2021 195,23
25/10/2021 130,16
22/10/2021 195,23

AIT
AG03725677
AG03723976
AG03723592
AG03724090
AG03724886
AG03723901
AG03718470

Notificação da Penalidade de Multa
Período de devolução: 26/04/2022 a 10/05/2022
Placa

Infração

Data

Valor

AIT

FJQ-3F03
GMC-5659
GQQ-7885
GSK-2525
HGO-1574
HHQ-5755
HIA-1E73
HIO-5286
HMB-8115
HMZ-7335
KEP-3273
LQQ-9335
LTZ-3644
MRF-8G84
OMA-4238
OPI-6919
OQI-1951
OQK-3115
OQK-3115
ORB-3629
OWW-6111
PUF-3525
PUJ-1162
PUX-0222
PWF-0570
PXA-6066
PXA-9391
PXA-9391
PXH-8365
PXH-8365
PXH-8365
PYX-6D00
QNP-4695
QNW-3920
QOR-5691
QOY-3F28
QPA-1502
QQJ-4725
QQK-3840
QUX-0263
RMU-6I36
RNM-6J34
RNX-4I10

554-12
554-12
554-14
554-12
555-00
581-96
554-14
556-80
554-14
554-12
596-70
538-00
555-00
554-12
554-14
555-00
554-12
556-80
556-80
763-32
554-12
554-11
554-14
554-14
581-96
554-12
554-14
554-12
545-22
554-12
548-70
554-11
554-14
555-00
554-12
554-12
601-74
554-14
555-00
554-12
538-00
581-96
555-00

10/02/2022
10/02/2022
17/02/2022
11/02/2022
27/10/2021
20/12/2021
22/12/2021
15/12/2021
03/12/2021
27/01/2022
30/11/2021
22/10/2021
28/12/2021
10/02/2022
02/02/2022
10/02/2022
16/11/2021
17/01/2022
13/01/2022
01/02/2022
22/12/2021
22/10/2021
16/02/2022
18/11/2021
02/02/2022
02/02/2022
19/10/2021
23/11/2021
19/11/2021
02/12/2021
02/12/2021
21/12/2021
10/12/2021
28/12/2021
10/02/2022
16/02/2022
25/01/2022
29/01/2022
24/01/2022
18/01/2022
27/12/2021
19/01/2022
28/12/2021

195,23
195,23
195,23
195,23
130,16
880,41
195,23
195,23
195,23
195,23
1.467,34
130,16
130,16
195,23
195,23
130,16
195,23
195,23
195,23
293,47
195,23
195,23
195,23
195,23
880,41
195,23
195,23
195,23
195,23
195,23
195,23
195,23
195,23
130,16
195,23
195,23
293,47
195,23
130,16
195,23
130,16
880,41
130,16

AG03723122
AG03725779
AG03726213
AG03725734
AG03723936
AA04959733
AG03725011
AG03724989
AG03723898
AG03725687
AG03724339
AG03723876
AG03725122
AG03725728
AG03725809
AG03726118
AG03724080
AG03725066
AG03725364
AG03725129
AG03725009
AG03722947
AG03726207
AG03723769
AG03724112
AG03725314
AG03724425
AG03724680
AA04958731
AG03724916
AA04959529
AG03723602
AG03724960
AG03723729
AG03726123
AG03726210
AG03724101
AG03725292
AG03725702
AG03724787
AG03721658
AA04959738
AG03725215

Carlos Eduardo Rodrigues Leite
Secretário Municipal de Segurança e Mobilidade Urbana/
Autoridade de Trânsito do Município de Nova Lima/MG
JORNAL #INFORMA_13ª EDIÇÃO_27/5/2022

Na última publicação, as informações veiculadas foram JORNAL #INFORMA_10ª EDIÇÃO_25/02/2022 e deveria ser JORNAL #INFORMA_12ª EDIÇÃO_ 29//04/2022
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SAÚDE

Risco de doenças transmitidas
pelo Aedes aumenta no município
Foto: Lívia Bastos

No mês de abril, o número de imóveis na
cidade com a presença do Aedes cresceu, em
relação ao último estudo feito em outubro de
2021, conforme o novo Levantamento Rápido
do Índice de Infestação por Aedes aegypti (LIRAa). Os resultados apontaram 32 bairros com
registro de focos positivos do mosquito.
Os locais que apresentaram maior índice
de infestação estão na sede e na Região Nordeste, respectivamente. Todos os depósitos
de larvas foram encontrados pelos agentes
de endemias dentro das residências, de forma que os vasos de plantas apareceram como
principais criadouros do mosquito.

Fotos: Gerson Melo

Mais de 60 toneladas recolhidas
De 9 a 16 deste mês, o caminhão do bota-fora recolheu mais de 60 toneladas de
materiais com potencial para servirem
como criadouro do Aedes aegypti.

Nova Lima tem pré-conferências
de saúde até 11 de junho
A Prefeitura promoverá, em parceria com o
Conselho Municipal de Saúde, a 11ª Conferência de Saúde, programada para o próximo mês.
Na última semana, foram realizadas as primeiras pré-conferências, que discutiram os desafios da saúde do trabalhador e da população
negra no SUS.

Os interessados podem acompanhar as
pré-conferências, até 11/06, em formato presencial ou on-line, em horários variados de
manhã, tarde e à noite. No total, serão organizados 11 encontros, sendo seis on-line, dois híbridos e três presenciais, nas regiões Noroeste,
Nordeste e Sede.

Não é necessário se inscrever, basta acessar o canal do Youtube PrefeituraDeNovaLimaOficial ou comparecer ao local de participação presencial. Veja a programação no site
novalima.mg.gov.br.

9

SAÚDE

O Governo Municipal realizou, em maio,
o lançamento do Programa de Promoção da
Saúde e Qualidade de Vida – PromoVida, que
reúne um conjunto de políticas públicas gratuitas para a população cuidar da sua saúde de
forma integral e preventiva. O evento de apresentação foi promovido na Praça Bernardino
de Lima, onde foram oferecidas amostras dos
serviços que integram o programa.
Na ocasião, os participantes puderam fazer testagem rápida de ISTs (HIV, hepatites virais e sífilis); aferição de peso, altura e índice
de massa corporal (IMC) e de pressão arterial;
avaliação nutricional, orientações sobre tabagismo e uso prejudicial de álcool. O público
também pôde praticar alongamento e aerodance em aulas coletivas, curtir a apresentação de artistas locais, receber mudas de plantas alimentícias não convencionais (Pancs),
adquirir produtos artesanais e levar as crianças para brincar na Rua do Lazer.
A programação fechou com culinária. Uma
equipe de nutricionistas responsáveis pelos
cardápios da merenda escolar ensinou uma
receita de brigadeiro de chuchu. E o projeto
“Cozinha, Coração da Casa” preparou, ao vivo,
a receita iscas de lombo com taioba, feita pela
chef de cozinha Janine Rocha, com a participação de Leo Marques e de uma nutricionista.

Veja o que o PromoVida tem para
você fazer boas escolhas todo dia:
Para cuidar da alimentação
• Grupos de reeducação alimentar nas
UBSs
• Cozinha Coração da Casa
• Merenda escolar equilibrada
• Doação de mudas de árvores frutíferas
e Pancs
• Projeto de hortas urbanas e comunitárias
Para cuidar do corpo e da mente
• Grupos de atividades físicas das UBSs
• Núcleos do Viva Cidade
• Visite Nova Lima nas Trilhas
• Aulas do Centro de Atividades Culturais
(CAC)
• Atividades do Centro de Referência da
Pessoa Idosa
Para largar o cigarro
• Grupo Antitabagismo das UBSs
Para controlar o consumo de álcool
• Acompanhamento nas UBSs e Caps-ad
Para ter um ambiente saudável
• Coleta seletiva
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Fotos: Gerson Melo

Prefeitura apresenta programa
de saúde integral e qualidade de vida

R EG IÃO N ORO E ST E

Pronto Atendimento
do Jardim Canadá agora é 24h
pediátricos. Na primeira semana de ampliação
do serviço, foram realizados 86 atendimentos,
em média, por noite.
Inaugurado em junho de 2019, o PA oferece
atendimento de urgência e emergência para
a população adulta e infantil. Atualmente, a
unidade conta com três consultórios médicos,
sendo dois clínicos e um pediátrico, salas de
classificação de risco, observação, urgência,
farmácia, serviço social, curativos e sutura,
inalação, laboratório e raio-X.

Fotos: Lívia Bastos

Neste mês de maio, o horário de funcionamento do Pronto Atendimento do Jardim
Canadá foi ampliado. Agora, a população da
região pode acessar os serviços durante 24 horas, todos os dias, incluindo feriados, pontos
facultativos e finais de semana.
Com o antigo expediente de 12 horas, o PA
recebia, em média, 100 pacientes diariamente. Agora passou para 117. De janeiro deste ano
até a segunda semana de maio, a unidade já
realizou 8.819 atendimentos adultos e 2.439

“

Muitas vezes eu precisava levar meus
pais idosos de madrugada para a
sede de Nova Lima. Tínhamos muitos
problemas com a distância, que é
de 50 km ida e volta. Agora com a
unidade aberta à noite, vai ajudar
muito a população
Cléia de Sousa Mendes, 55,
moradora do Alphaville

Pronto Atendimento do Jardim Canadá
• Endereço: Rua Vancouver, 225, Jardim Canadá
• Horário de funcionamento: todos os dias, 24h
• Telefone: (31) 3542-7566

Mais saúde no
Bairro Vale do Sol
Graças a uma parceria entre iniciativa privada, comunidade e poder público, agora há mais serviços à disposição na
Região Noroeste. A estrutura física da sede da Associação
dos Proprietários e Moradores do Vale do Sol (Aprevs) foi
reformada pela Vale e, assim, a Prefeitura ampliou o atendimento de saúde no espaço.
Com isso, o serviço odontológico, que era uma antiga
demanda, foi implantado. Na sede já funcionavam os atendimentos médico e de enfermagem. Situada na Avenida
Terra, 178, a associação agora abriga três consultórios, ponto de apoio da Polícia Militar e área de convivência.
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REG IÃO N O RO E ST E

Trilhas são demarcadas
na região do Alphaville
No último dia 6, foi apresentada a readequação do traçado da trilha denominada Volta
da Lagoa, no Alphaville. Dentro da área do projeto Csul, na região do Alphaville Lagoa dos Ingleses, há 38 quilômetros de trilhas que estão
entre os quase 400 km tombados com localização nas regiões Noroeste, Nordeste, Norte e
Sede.

Para preservar as trilhas tombadas, qualquer alteração no traçado, rumos e caminhos
pode ser feita se houver proposta de realocação das vias que não prejudique a interligação
com as demais ou impeça seu uso tradicional.
Para qualquer interferência no traçado, deve
ser criado um novo a partir do já existente, segundo a legislação municipal, com a anuência

do Conselho Municipal de Desenvolvimento
Ambiental (Codema) e do Conselho Municipal
de Turismo (Contur).
Assim, a Prefeitura mantém o compromisso com a preservação das trilhas, conciliando o
desenvolvimento planejado da área.

“
Fotos: Lívia Bastos

Com esse decreto, é possível conciliar
o crescimento econômico do
município, sem prejudicar as trilhas,
mantendo a qualidade de vida e
preservando esses caminhos tão
importantes para o ecoturismo de
Nova Lima
Fred Lanna,
idealizador do Projeto Trilhas, juntamente
com Christian Wagner

As famílias que participam da Horta Comunitária do Capela Velha, localizada na Rua
Josefina Fabeis, 126, região de São Sebastião
das Águas Claras (Macacos), receberam um

“

Foto: Lívia Bastos

Moradores recebem ferramentas
para Horta Comunitária
conjunto de equipamentos para execução dos
trabalhos. No total, 44 ferramentas foram entregues.

Pra gente é de suma importância receber os equipamentos, pois nos ajuda
a trabalhar na horta. Nosso objetivo com o projeto é justamente trazer
essa mudança de pensamento na comunidade, para a importância da
preservação do meio ambiente, as boas práticas, melhoria da alimentação e
resgate da cultura popular das pessoas mais antigas, além de aproximar da
nova geração
Daniela Menezes Martins,
presidente do Instituto Mani e idealizadora do projeto Yba Horta Comunitária
do Capela Velha

Vias passam por melhorias
A manutenção em vias dos bairros segue no Jardim Canadá, São Sebastião das
Águas Claras, Estância Estoril e Água Limpa. As ruas Toronto, Vancouver, Montreal,
Hudson com Groelândia, Avenida Canadá e
outros locais passaram pela operação tapa-
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-buracos. Também recebeu o serviço a via
do Capela Velha. Agora esses locais estão
em condições melhores para a circulação
de veículos e pedestres.
Já em Água Limpa, a Prefeitura estendeu a Rua México, abrindo um trecho da via

onde havia terra e mato, até a marginal da
BR-040, facilitando o acesso à rodovia.
Neste mês, também foi realizada a limpeza de 70 bocas de lobo e a troca de 40
grelhas que estavam danificadas no Bairro
Jardim Canadá.

R EG IÃO N O R DE ST E

Fachadas de casas de Honório Bicalho
começam a ser revitalizadas
Fotos: Lívia Bastos

O projeto Estação das Cores chegou em
Honório Bicalho. Até o momento, 38 casas do
bairro e 39 de Santa Rita, atingidas pelas enchentes de janeiro, já passaram pelo processo
de revitalização de fachadas.
Todas as casas impactadas pelas inundações foram cadastradas e receberão pintura
de paredes, portões, grades e muros, assim
como recuperação de partes soltas de reboco,
trincas e outras avarias, se necessário. As revitalizações estão sendo realizadas em parceria
com pessoas físicas e empreendedores, que
doaram materiais e mão de obra.
O projeto, que visa alcançar mais de 600
imóveis, faz parte do Programa Recomeço,
criado pelo Governo Municipal para auxiliar a
população a se reerguer no pós-chuvas. O trabalho tem o objetivo de apagar os rastros das
inundações e suavizar as lembranças dos prejuízos que a população teve com os temporais,
reforçando a autoestima da comunidade.

Conjunto de melhorias é executado
no Bairro Santa Rita
Além do trabalho de recuperação das fachadas atingidas pela enchente, dentro do
projeto Estação das Cores, a Prefeitura intensificou as ações de manutenção em Santa Rita.
A praça do bairro passou por revitalização e as
vias locais, por serviços de capina e limpeza.
A fim de melhorar as condições de trânsito,

foi realizada a operação tapa-buracos nos pontos mais críticos. Para aumentar a segurança,
também está prevista a pintura de sinalização.
A comunidade também foi contemplada
com a doação de mudas de árvores frutíferas
e insumos, além dos serviços do Castramóvel,
que esteve no bairro nesta semana.

R EG IÃO N ORT E

Vila da Serra terá oficina comunitária
do Plano Diretor, em 11 de junho
Após a realização de oficinas comunitárias do Plano Diretor em São Sebastião das
Águas Claras (Macacos), no Jardim Canadá
e em Honório Bicalho, a Prefeitura e a Fundação Gorceix, empresa responsável pela revisão da lei, promovem mais uma edição do
encontro, desta vez, no Vila da Serra. O objetivo é ouvir os moradores da região para levantar informações e demandas locais.
As inscrições seguem abertas no site novalima.mg.gov.br. Podem participar representantes de associações, ONGs e comunidade.
A quinta oficina comunitária do Plano Di-

retor ocorrerá na Sede, no dia 25 de junho.
Próximas oficinas comunitárias de revisão
do Plano Diretor
11/06 - Vila da Serra
8h às 11h30 | Regional Norte: Rodovia Januário Carneiro, 8.625, 4° andar da Torre 2
(Ed. Serena Mall), Vale do Sereno
25/06 - Sede
8h às 11h30 | Escola Municipal Cristiano Machado: Rua Madre Tereza, 391, Centro
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S EG UR A N Ç A E M O B I L I DA DE URBANA

Maio Amarelo marca ações
de conscientização no trânsito
gens, palestras e blitze educativas no município. A Guarda Civil Municipal (GCM) participou
das ações.
Além disso, a corporação também vem
reforçando o policiamento nas comunidades,

por meio do programa Guarda nos Bairros. Os
agentes realizam ainda ações voltadas para a
região comercial de Nova Lima, principalmente nos dias de maior movimentação.

Fotos: Gerson Melo

Este mês também é lembrado pelas ações
do Maio Amarelo, que é a campanha para
conscientizar e reduzir a ocorrência de acidentes de trânsito. Com o tema “Juntos salvamos
vidas’’, a mobilização contou com panfleta-

O B R AS E S E RVI ÇOS UR BA NOS

A Prefeitura dá prosseguimento às diversas ações de manutenção na cidade. A MG030 vem recebendo os trabalhos de limpeza e
capina, serviços também iniciados, neste mês,
na Rua Campina Verde, localizada no Bairro
Campo do Pires, seguindo pela via que leva ao
Jardins de Petrópolis.
Areião do Matadouro, Conde, Santa Rita,
Vila Operária, Vila Passos, Bela Vista, Olaria,
Banqueta, BNH, Cristais, Quintas, Matozinhos,
Vale do Sol e algumas vias do Centro foram
contemplados em maio.
Para a primeira quinzena de junho, a programação prevê o atendimento aos bairros
Cariocas, Monte Castelo, Oswaldo Barbosa
Pena, Cascalho, Vila Nova Betânia, Vila São
Luís e Retiro.
Além da capina e limpeza, outro cuidado
da Gestão Municipal é a retirada de entulho
nos bairros.
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Foto: Lívia Bastos

Prefeitura intensifica ações de limpeza

OBR AS E S E RVI ÇOS UR BA NOS

MG-030: Governo Municipal
assina acordo sobre desapropriação
no Parque Aurilândia
Fotos: Lívia Bastos

A Prefeitura e a Defensoria Pública de
Minas Gerais assinaram um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), para solucionar
a questão da desapropriação de imóveis no
Bairro Parque Aurilândia. O próximo passo é
a contratação de uma equipe de perícia para
vistoriar os imóveis na área a ser desocupada.
Desde 2020, o município busca soluções junto aos moradores para dar andamento à parte
das obras da MG-030.
No momento, estão em execução os serviços de terraplenagem, redes e dispositivos de
drenagem, pavimentação e revegetação dos
taludes; confecção de valetas, passeios, sarjetas e canteiro central; obras de contenção; e
instalação de barreiras de segurança. Ao final
dos trabalhos, será duplicado o trecho entre a
ponte sobre o Ribeirão dos Cristais, altura do
Bairro Chácara Bom Retiro, e o trevo da máquina (no final da Avenida Presidente Kennedy), totalizando 4,2 km.

Obra de contenção na Rua Ludovico
Barbosa é iniciada
O Governo Municipal está executando uma
obra emergencial de contenção de encosta na
Rua Ludovico Barbosa, via que leva a São Sebastião das Águas Claras (Macacos). A intervenção no local tem previsão para ser concluída em 180 dias. A Tema Engenharia e Logística
LTDA é a empresa responsável pelos trabalhos.
A alternativa de acesso para Macacos é
a estrada do Jardins de Petrópolis, que passa
pelo Campo do Pires, já que na Rua Ludovico
Barbosa será permitido somente o trânsito
local dos moradores do Pau Pombo e Jardim
Serrano, durante a obra.

Manutenções pela cidade
A Prefeitura também vem realizando manutenções, como ações na rede
de esgoto da Rua Professora Antonieta
Dias de Sousa, no Bairro Vila São Luís;
na Rua Celso Clark Lima, no Olaria, e no
Bairro Chácara Bom Retiro.
Já no Vila da Serra, vêm sendo reali-

zados serviços de drenagem e, próximo
à entrada do Rego dos Carrapatos, foi
executada compactação de vala. Na Rua
Dom João VI, na Vila Maria do Carmo,
máquinas realizaram retirada de terra
de encosta que havia cedido.

15

CULT UR A

Projeto Sexta na Feira retorna
em grande estilo
sido um verdadeiro sucesso. Logo na reestreia,
o público compareceu em grande número para
assistir aos shows de Wilson Sideral e outros
artistas.
Toda a programação tem início às 18h e

termino às 23h. O evento ocorre toda sexta-feira, no Espaço de Caminhada da AngloGold
Ashanti (Rua Amélia de Magalhães Pessoa, s/
nº, Centro – próximo à Praça da Bíblia).

Fotos: Lívia Bastos

Praça de alimentação, barracas novas e
adequadas, além de atrações musicais, intervenções teatrais, artesanato, culinária e Rua
do Lazer. O projeto Sexta na Feira, que foi retomado pela Prefeitura no dia 6 de maio, tem

Fique por dentro da programação semanal com as atrações do projeto Sexta
na Feira no site novalima.mg.gov.br e no Instagram @culturanovalima

Inscrições abertas para curso
de capacitação sobre editais culturais
A Prefeitura recebe, até a próxima terça-feira (31), as inscrições para o Curso de Capacitação sobre Editais Culturais, que tem por
objetivo contribuir para que os artistas e produtores de Nova Lima possam se qualificar e
acessar os diversos editais lançados em âmbito municipal, estadual e federal.
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Os interessados devem comparecer na
Secretaria Municipal de Cultura, na Regional
Nordeste ou no Centro de Atividades Culturais
do Jardim Canadá, das 9h às 17h, para preencher um cadastro. As vagas são limitadas por
ordem de inscrição.
As aulas serão realizadas de 6 a 8 de junho,

às 18h, na Escola Casa Aristides, localizada na
Praça Coronel Aristides, s/nº, Centro. Durante o curso, os alunos estudarão sobre Leis de
Incentivo, elaboração de projetos e conceitos
básicos de gestão de projetos e prestação de
contas.

CULT UR A

Prefeitura vai premiar propostas
da Cultura Popular com R$ 240 mil
Estão abertas, até 27 de junho, as inscrições
para a segunda edição do Concurso Municipal
de Premiação de Propostas de Cultura Popular, uma iniciativa da Prefeitura para valorizar
os trabalhos que contribuem para a formação
da identidade cultural e social de Nova Lima.
Podem ser inscritos projetos já realizados
por mestres, grupos sem constituição jurídica e pessoas jurídicas sem fins lucrativos, com
natureza ou finalidade cultural, que envolvam
as expressões das culturas populares que detenham e repassem esses saberes, tenham
longa permanência na atividade e que sejam
reconhecidos por sua própria comunidade
como referência na transmissão de saberes,
celebrações ou formas de expressões da tradição popular.
Serão selecionados até 12 trabalhos, nas
variadas linguagens artístico-culturais, relacionados à cultura popular, mediante pagamento de premiação no valor de R$ 20 mil, totalizando um investimento de R$ 240 mil.

As inscrições serão efetuadas, conforme cronograma, das 9h às 17h, com a
entrega do envelope no Departamento de Contratos e Licitações, localizado na
Rua Bias Fortes, 62, Centro.
O edital completo pode ser acessado no site: novalima.mg.gov.br
Mais informações: (31) 3541-9635

Nova-limenses ainda podem participar
da Escola Municipal de Dança
16h, munidos de cópias de carteira de identidade, CPF, comprovante de endereço e duas
fotos 3x4. Os pais ou responsáveis pelos estudantes menores de idade devem apresentar
também a documentação completa.
Para o curso de ballet clássico e Jazz, po-

dem se inscrever pessoas com idade entre 12
e 28 anos. Já para o curso de danças urbanas/
hip-hop, as vagas remanescentes são limitadas e voltadas para pessoas com idade entre
8 e 10 anos e de 16 a 28 anos. A classificação é
por ordem de inscrição.

Fotos: Lívia Bastos

A Escola Municipal de Dança segue com
inscrições abertas para vagas dos cursos de
ballet clássico, danças urbanas / hip-hop e
jazz. Os interessados devem comparecer à
sede da escola (Rua Wilson Fernandes da Silva, 11, Bairro Oswaldo Barbosa Pena), das 9h às
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ESP O RT E

Delegação da cidade alcança
feito inédito no Jemg
Delegação campeã
• Centro Educacional
São Tomás de Aquino:
Vôlei feminino 2
Vôlei masculino 1
Vôlei masculino 2
Fotos: Divulgação

Mais uma vez, as escolas da cidade brilharam
no cenário estadual. Pela primeira vez, Nova Lima
se sagrou campeã de todas as modalidades/categorias que participou (basquete, handebol, vôlei
e futsal), classificando as 16 equipes para a etapa
regional que ocorrerá em Pará de Minas, em junho
e julho.
A etapa microrregional dos Jogos Escolares
de Minas Gerais (Jemg) 2022 foi disputada neste mês, em Caeté. A delegação de Nova Lima foi
composta por 192 alunos-atletas – das escolas
João Felipe da Rocha, Colégio Santo Agostinho e
Centro Educacional São Tomás de Aquino – e fez
bonito.

• Colégio Santo Agostinho:
Basquete masculino 1
Basquete feminino 1
Basquete feminino 2
Futsal masculino 1
Handebol feminino 1
Handebol masculino 1
Handebol feminino 2
Vôlei feminino 1
• Escola Estadual João Felipe
da Rocha (Polivalente):
Basquete masculino 2
Futsal feminino 1
Futsal feminino 2
Futsal masculino 2
Handebol masculino 2

Conhecidos os campeões dos torneios
municipais de vôlei, handebol e corrida
enquanto as meninas da Charm conquistaram
o campeonato em cima das Quintas.
Outra competição realizada pela Prefeitura e que agitou a Região Nordeste foi o Circuito de Corrida Viva Runners – etapa Centro da
Vida, que ocorreu no último dia 15, em Honório
Bicalho. Além do viés esportivo, a prova é mais

uma iniciativa para incrementar a atividade
turística e o comércio local. Ao todo, mais de
500 pessoas com idade acima de 16 anos percorreram os 5 km de corrida e 3 km de caminhada. O resultado está disponível em novalima.mg.gov.br.

Fotos: Ana Thereza Magnani

Dando sequência à diversificação esportiva em Nova Lima, mais competições tiveram
seus vencedores definidos. No campeonato
de handebol, cinco equipes se inscreveram na
categoria masculina, cuja final foi vencida pela
La Máfia sobre o Skina. Já o torneio de vôlei, o
Skina venceu a equipe Blackout, no masculino,
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T URIS MO

“Visite Nova Lima na Praça”
estreia no Bicame

Foto: Lívia Bastos

Tradicionais pontos de encontro, as praças de Nova Lima
serão palco do projeto “Visite Nova Lima na Praça”, que vai
reunir música e gastronomia e incentivar a retomada das
atividades turísticas.
O evento estreia dia 5 de junho (domingo), das 10h às 15h,
na Praça Ernani Ribeiro da Silva (Bicame), e vai contar com
o melhor da culinária típica nova-limense e cervejas artesanais, além de apresentação de música ao vivo com artistas
locais.
O “Visite Nova Lima na Praça” tem a cara da cidade e foi
escolhido para compor o projeto Mineiridade, do governo estadual, que propõe a celebração do jeito de ser mineiro, valorizando costumes, tradições e histórias. A iniciativa também
tem por objetivo fomentar os núcleos de Produtores de Cerveja Artesanal e de Queca e Lamparina – e a transversalidade entre os setores de turismo e cultura da cidade.

Próxima edição da Feira Artesanal
Itinerante será no dia 4 de junho
Na semana que vem, será realizada mais
uma edição da Feira Artesanal Itinerante,
desta vez no Centro de Educação Ambiental
da AngloGold Ashanti, no dia 4 (sábado). Produtos como pães caseiros, queca, lamparina,

agroecológicos, além de artesanato, estarão
disponíveis para que os visitantes possam
adquiri-los.
Os alimentos e produtos oferecidos pelos
produtores são frescos, saborosos e de boa

qualidade – tudo feito por nova-limenses.
O objetivo da feira é ser um espaço de encontro entre produtores locais e o público.

Antenada à realidade de crescimento do ecoturismo no Brasil e no mundo e,
considerando as potencialidades naturais
da cidade, a Prefeitura promoveu o V Seminário Municipal de Ecoturismo, uma
oportunidade de debate e troca de ideias
entre gestores, estudantes, empresários,
ONGs e sociedade civil. O encontro ocorreu no Centro de Educação Ambiental da
AngloGold Ashanti.
Nova Lima tem seu potencial já reconhecido em ações como o Plano Municipal
de Ecoturismo, o projeto Trilhas, quatro
monumentos naturais e o tombamento de
mais de 400 km em caminhos e trilhas na
cidade – muitas delas já conhecidas e frequentadas por visitantes de diversas regiões, que praticam atividades como Mountain Bike, Trekking e caminhadas.

Foto: Juliana Marçal

V Seminário Municipal de Ecoturismo
debate ideias para a cidade

“

Nova Lima precisa depender cada vez
menos da mineração e assumir seu
potencial de ecoturismo, despontando
também como cidade polo para
prática de esportes radicais na
natureza
Guilherme Alvarenga,
ONG Ipê Nativa
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PL AN EJA M E NTO E G E STÃO

Lei que autoriza PPP da Iluminação
Pública é aprovada
No dia 17/05, o projeto de lei que autoriza a
Parceria Público-Privada da Iluminação Pública foi aprovado na Câmara Municipal. A iniciativa prevê a modernização do sistema, proporcionando mais eficiência no serviço prestado à
população.
A proposta é trocar lâmpadas de vapor de
sódio por lâmpadas de LED e implantar a telegestão em todas as vias de acesso rápido
da cidade, que permite o controle remoto dos
pontos. Com esta tecnologia, o operador da
rede consegue saber exatamente a localização
de cada ponto de luz, recebendo instantaneamente informações sobre seu desempenho
ou possíveis falhas no equipamento, providenciando a manutenção de forma mais ágil.
Há prevista ainda no projeto, a possibili-

dade de instalar wi-fi gratuito no município e
câmeras de segurança. Com essas novas estruturas, o novo sistema de iluminação pública visa promover a redução da criminalidade
e acidentes de trânsito, proporcionando mais
segurança para a população no convívio noturno em espaços públicos, bem como mais
atratividade turística para a cidade.
Agora, o projeto seguirá para a fase de licitação. A previsão é de que o processo seja
finalizado em agosto, na B3, uma das maiores
empresas de mercado financeiro do mundo.
Valores
Em 2021, o município arrecadou R$ 11 milhões de Contribuição de Iluminação Pública

(CIP), de forma que, aproximadamente, R$ 7,5
milhões foram pagos à Cemig pelo consumo de
energia e o restante destinado a manutenções
e investimentos. A modernização do sistema
demandará um investimento máximo de R$
631 mil mensais, durante o prazo de concessão
(13 anos), por parte da Prefeitura, e promoverá
a redução de mais de 50% no valor da conta de
luz do município.
É importante ressaltar que os valores arrecadados com a CIP só podem ser gastos com
serviços e manutenções de iluminação pública
apenas.

20 mil

Foto: Lívia Bastos

pontos de luz na cidade

+ 6 mil

modernizados entre
2019 e 2020

13,7

ainda não modernizados

Pontos de Iluminação
A cidade possui atualmente 20 mil pontos de iluminação pública, sendo que, desses, mais de 6 mil pontos foram modernizados, entre 2019 e 2020. O projeto da parceria
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público-privada considera a adaptação, no
primeiro ano de contrato, de 13,7 mil pontos
ainda não modernizados, além da manutenção nos que já passaram por esse processo.
A concessionária será responsável, portanto,
pela operação de todo o parque (20 mil pon-

tos), bem como de novos pontos previstos
para serem instalados, tanto em áreas ainda
não atendidas por iluminação pública, quanto para suprir as necessidades decorrentes
de uma futura expansão do município.

