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Gestão Municipal inova e implanta projeto em escolas,
para proporcionar o desenvolvimento cognitivo,
emocional e motor das crianças de 4 meses
a 5 anos de idade
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estrada que liga a Sabará
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Vila da Serra recebe nova
sede de divisão de elite
da Polícia Civil
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Mais inovação na
rede municipal de ensino
Implantamos, neste mês, mais um serviço
inovador no município: uma academia para
bebês. A iniciativa é resultado de uma parceria com a rede Baby Gym, referência no país
em metodologias inovadoras para o desenvolvimento da 1ª infância. Para isso, buscamos
o que há de mais moderno no Brasil, a fim de
proporcionar o desenvolvimento cognitivo,
emocional e motor das crianças.
Estruturamos cinco escolas, que contam
com 1.050 estudantes matriculados do berçário ao 2º período, para oferecer esse serviço
gratuito. Em cada uma delas, instalamos uma
sala estruturada com tatames, túneis, mascotes, tecidos, bolas de pilates, espumados e

brinquedos pedagógicos. Nossa expectativa é
ir além e levar esse serviço para outras unidades da rede municipal de ensino.

Buscamos o que há de mais moderno
no Brasil para proporcionar o
desenvolvimento cognitivo, emocional
e motor das crianças
Oferecemos o Baby Gym agora também
para proporcionar às nossas crianças, que perderam momentos de socialização importantes
durante a pandemia, a chance de se desenvolverem de forma integral nessa faixa etária.
Trata-se de uma oportunidade especial, já que

cerca de 80% do desenvolvimento cerebral do
ser humano se dá nos três primeiros anos de
vida.
Foram contratados profissionais com formações em educação física, psicologia e pedagogia, especializados na metodologia, para
acompanharem as atividades junto às crianças. Além disso, pais, mães e responsáveis
também podem participar do processo, em
conformidade com a premissa de integração
da comunidade escolar. Por tudo isso, podemos dizer, com orgulho, que somos a primeira
Prefeitura a ofertar um serviço que, até então,
era encontrado apenas em escolas particulares.
Gestão Municipal

O U V IDO RIA

Prefeitura assina acordo de cooperação
técnica com AMM e Ministério Público
apresentadas na Ouvidoria do MPMG para as
cidades.
A rede de ouvidorias municipais visa melhorar a prestação de serviço aos cidadãos. A
celebração do compromisso ocorreu na sede

do Ministério Público, em Belo Horizonte, e
contou com a presença de autoridades e representantes das prefeituras e instituições
participantes.

Foto: Lívia Bastos

O Governo Municipal assinou, por meio da
Associação Mineira de Municípios (AMM), um
acordo de cooperação técnica com o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), para agilizar e facilitar a tramitação de manifestações
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DESEN VO LVI M E NTO S O C I A L

Governo Municipal realiza
atualização do CadÚnico
A Prefeitura está intensificando as ações
de cadastramento e atualização do CadÚnico, que é o Cadastro Único para Programas
Sociais do Governo Federal. A ação já ocorre
nos cinco Centros de Referência de Assistência Social (Cras) do Município, e agora passa a
ser realizada também de forma itinerante, das
9h às 16h. Os bairros Galo, Cristais, Cabeceiras
e Chácara Bom Retiro já foram contemplados.

O registro, que permite conhecer e saber
como vivem as famílias de baixa renda no Brasil, serve como acesso para vários programas e
benefícios municipais, estaduais e federais. Ao
se inscrever ou atualizar, as famílias ou pessoas
elegíveis poderão acessar os vários programas
sociais, conforme critérios exigidos por cada
um deles ou benefício, como Cartão do Idoso,
Auxílio Brasil, Identidade Jovem (Carteira de

Estudante), Isenção de Tarifa Social de Energia
Elétrica, Benefício de Prestação Continuada
(BPC-Loas), dentre outros.

PRÓXIMAS
AÇÕES – CADASTRO
ITINERANTE
(DAS 9H ÀS 16H)
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27 e 28/6

Quadra de esportes em frente
à Regional Nordeste
(Rua Natalício de Jesus Carsalade,
358, Honório Bicalho)

29 e 30/6

UBS Nossa Senhora de Fátima
(Rua Uberaba, 322)

Campanha do
Agasalho 2022 segue
até o fim do inverno
Iniciada em maio, a Campanha
do Agasalho 2022 vai até 22 de setembro, com arrecadação de roupas, cobertores e calçados. Os itens
são doados para pessoas em vulnerabilidade social. Quem ainda não

fez a doação pode participar doando itens em bom estado de conservação. Para isso, basta levá-los a
um dos pontos de coleta, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

PONTOS DE COLETA
• Cras Centro (Rua Professor Juvenal Souza Costa, 34,
Olaria)
• Cras Cruzeiro (Rua Dr. Eduardo Aymoré Jones, 320,
Cascalho)
• Cras Nordeste (Rua Natalício de Jesus Carsalade, 358,
Honório Bicalho)
• Cras Noroeste (Rua Heston, 50, Jardim Canadá)
• Cras Norte (Rua Tamandaré, 458, Cabeceiras)
• Creas (Rua Dr. Cássio Magnani, 525, Centro)
• Espaço Cidadania (Rua José Wanderley, 42, Centro)
• Casa de Passagem Feminina (Rua Nicarágua, 148,
Jardim das Américas)
• Casa de Passagem Masculina (Rua Rubi, 75, Barra do Céu)

Semana de Prevenção ao Uso de Drogas
é promovida com foco na redução de
danos e no acolhimento de usuários
Redução de danos, acolhimento e mudança de comportamento. É com essas perspectivas que a Prefeitura realiza a Semana de Prevenção e Sensibilização sobre o Uso de Drogas,
com rodas de conversa e palestra. O objetivo
do Governo Municipal é contribuir para a redu-

ção de danos causados pelo consumo e abuso
de álcool e outras drogas, bem como promover
o acolhimento de usuários, a fim de amenizar
os sofrimentos.
O evento é voltado para os usuários dos
serviços públicos de assistência social e seus

familiares. As atividades ocorrem de 27 a 30
de junho. Não é necessário se inscrever, basta
comparecer aos locais nos dias e horários das
ações.
A programação completa está disponível
em novalima.mg.gov.br.
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Cidade sedia o I Encontro Regional
de Minas Gerais do Iclei América do Sul
Nova Lima sediou, nos dias 3 e 4 de junho,
o I Encontro Regional de Minas Gerais do Iclei
América do Sul. O evento ocorreu no Alphaville
e contou com a presença do cônsul do Reino
Unido em Minas Gerais, Lucas Brown. Parte
da programação também foi realizada em São
Sebastião das Águas Claras (Macacos).
O principal objetivo do encontro foi promover discussões de alto nível sobre sustentabilidade, que fomentam o compartilhamento
de boas práticas, a apresentação de experiências bem-sucedidas e de lições aprendidas
de projetos e outras ações implementadas
nas regiões. O evento promoveu o intercâmbio entre órgãos e entidades da administração
pública, sociedade civil, entidades não governamentais, empresas, universidades e grupos
de representação.
Além de pautas como o Desenvolvimento de Baixo Carbono, os participantes foram
mobilizados em torno do tema Ecoturismo e
Agroecologia, tendo a oportunidade de estar
em contato direto com o assunto, por meio de
uma visita a Horta Agroecológica em Macacos.

A Prefeitura continua com o serviço de
castração de cães e gatos no município. Até
maio, já esteve presente nos bairros Oswaldo
Barbosa Pena, Cristais, Bela Fama, Honório
Bicalho, José de Almeida, Galo, Barra do Céu,
Mingu, Santa Rita e Centro.
A próxima parada será na Praça Bernardino
de Lima, no dia 9 de julho, das 8h às 16h.
O serviço é voltado para atender animais da
população de baixa renda, animais comunitários e outros tutelados por ONGs e protetores.
O Castramóvel é resultado de um acordo celebrado entre a Prefeitura e o Ministério Público
de Minas Gerais.
Para agendar a cirurgia, é necessário que o
animal tenha tomado a vacina múltipla (cães)
ou tríplice (gato) nos últimos 12 meses – os
filhotes felinos devem pesar, no mínimo, 1 kg.
Caso não esteja em dia, poderá agendar a vacinação no Castramóvel ou pelo WhatsApp no
telefone (31) 99792-7099.

Foto: Lívia Bastos

Castramóvel já atendeu quase
900 animais em 2022

ATENDIMENTOS DO CASTRAMÓVEL EM 2022
JANEIRO

FEVEREIRO

MARÇO

ABRIL

MAIO

62 206 162 237 231
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TOTAL

898

A DM IN IST R AÇ ÃO

Prefeitura pagará primeira
parcela do 13º salário em 8 de julho

Fotos: Lívia Bastos

No próximo dia 8, a Prefeitura vai realizar o pagamento antecipado de
metade do 13º salário para os servidores municipais. A previsão é de que
aproximadamente R$ 9,7 milhões sejam injetados na economia.
Nos valores creditados, não incidirá desconto previdenciários
nem fiscais. Somente na parcela final, haverá os descontos relativos à Previdência, Receita Federal e outros determinados.
Além de contribuir com o planejamento familiar dos
servidores, o pagamento da folha de junho somada à
do adiantamento do 13º salário, após uma semana,
contribui para aquecer diversos segmentos da
economia local em julho. A decisão tomada pela Gestão Municipal reconhece o
trabalho do funcionalismo público e
permite que os servidores tenham
mais condições de honrar seus
compromissos, sobretudo
nesse momento de alta
dos preços no país.

FA Z EN DA

Cidadãos podem doar 10% do valor
do IPTU para fundos municipais
Em 2022, a Prefeitura passou a aceitar a
doação de 10% do valor do Imposto Predial e
Territorial Urbano (IPTU) para três fundos municipais: dos Direitos da Criança e Adolescente, do Idoso e de Habitação.
Os interessados ainda podem participar. O
campo de doação e os fundos de escolha aparecem no próprio link para retirada da guia de
pagamento e ficam visíveis assim que o índice
cadastral do imóvel é inserido no site da Prefeitura. Essa opção ficará acessível tanto para
quem dividiu o pagamento do imposto, ou decidiu pagar à vista, quanto para aqueles que já
pagaram, podendo solicitar a doação da mesma forma que os demais.
Uma vez assinalada a opção e selecionado o fundo para doação, não é possível mudar
a escolha. A solicitação da guia pode ser feita
pelo e-mail iptu2022@pnl.mg.gov.br ou pelo
site novalima.mg.gov.br.
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S EG UR A N Ç A E M O B I L I DA DE URBANA

Guarda Civil Municipal participa de Curso
Anual de Qualificação Profissional
parte da grade curricular.
Durante a qualificação, as equipes participam de palestras de legislação aplicada,
balística e munição, técnicas de abordagem,
limpeza de armas de fogo, técnicas de saque,
classificação das armas, conduta e manejo do

equipamento, tiro avançado, entre outras. As
capacitações ocorrem na Sala Geraldo Mingau, no Centro de Educação Ambiental (CEA).
Já o treinamento prático está sendo feito em
Nova Lima e no distrito de Ravena, em Sabará.

Foto: Lívia Bastos

Entre os dias 1º de junho e 18 de julho, os
agentes da Guarda Civil Municipal participam
do Curso Anual de Qualificação Profissional.
As atividades estão divididas em quatro turmas para conciliar com o serviço prestado pela
corporação. Ações teóricas e práticas fazem

JUNTA ADMINISTRATIVA
DE RECURSOS DE INFRAÇÕES - JARI

BOLETIM INFORMATIVO
Nos termos e conformidade dos dispositivos regulamentares vigentes,
faz-se público, para conhecimento dos interessados, que esta 1ª Junta
Administrativa de Recursos de Infrações - Nova Lima, quando da sua
19ª Sessão Ordinária, realizada em 18/05/2022, julgou os recursos abaixo especificados, proferindo as seguintes decisões:

INDEFERIMENTO

Recurso

Placa

4895001202200025
4895001202200026

RMZ9H94
HMZ7335

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
20ª Sessão Ordinária, realizada em 25/05/2022, julgou os recursos abaixo especificados, proferindo as seguintes decisões:

DEFERIMENTO

Recurso

Placa

4895001202200028

HFM7590

DEFERIMENTO

Recurso

Placa

4895001202200027

HID5I98

Nos termos e conformidade dos dispositivos regulamentares vigentes,
faz-se público, para conhecimento dos interessados, que esta 1ª Junta
Administrativa de Recursos de Infrações - Nova Lima, quando da sua
5ª Sessão Extraordinária, realizada em 31/05/2022, julgou os recursos
abaixo especificados, proferindo as seguintes decisões:

INDEFERIMENTO

Recurso

Placa

4895001202200029
4895001202200030

HJL5261
QUT4738

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 21ª
Sessão Ordinária, realizada em 02/06/2022, julgou os recursos abaixo
especificados, proferindo as seguintes decisões:

INDEFERIMENTO

Recurso

Placa

4895001202200031
4895001202200032

RFG3H58
RFG3H58

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
22ª Sessão Ordinária, realizada em 09/06/2022, julgou os recursos
abaixo especificados, proferindo as seguintes decisões:

INDEFERIMENTO

Recurso

Placa

4895001202200033
4895001202200034

QQF3771
RMM8C41

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
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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

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DA AUTUAÇÃO
DA INFRAÇÃO DE TRÂNSITO
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:

Notificação da Autuação de Infração
à Legislação de Trânsito
Período de devolução: 11/05/2022 a 24/05/2022
Placa
FFM-0E36
FSH-3B49
GSI-3336
GYC-7302
GZG-3326
HAR-9C52
HCO-6314
HDD-4809
HGS-2301
HHB-0062
HKF-6581
HLH-9786
HLH-9786
HLH-9786
HMO-5865
HNZ-8H19
HOJ-8551
KLY-4596
KRV-0C01
OEJ-4599
OWO-7956
PBE-2I82
PXI-6004
PYS-2J73
QNI-7439
QOR-5691
QOS-9955
QPV-7942
QPV-7942
QQR-5601
RQP-2I86

Infração

Data

Hora

554-12
581-96
555-00
545-26
554-14
555-00
554-13
762-52
555-00
555-00
556-80
556-80
556-80
554-12
554-14
555-00
545-21
555-00
555-00
555-00
555-00
554-12
554-14
554-12
554-12
554-12
554-12
538-00
545-26
554-12
554-14

02/05/2022
02/05/2022
09/04/2022
25/04/2022
29/04/2022
10/04/2022
27/04/2022
12/04/2022
04/05/2022
12/05/2022
29/04/2022
12/05/2022
13/05/2022
04/05/2022
12/05/2022
25/04/2022
27/04/2022
18/04/2022
03/05/2022
28/04/2022
21/04/2022
28/04/2022
10/05/2022
26/04/2022
07/05/2022
28/04/2022
12/05/2022
26/04/2022
26/04/2022
28/04/2022
04/05/2022

09:14
09:32
11:54
12:15
08:24
16:24
09:38
11:13
11:29
10:25
15:03
09:20
09:10
11:39
15:40
15:01
11:11
15:53
10:38
11:05
11:00
11:14
10:00
14:43
10:34
11:07
10:20
12:25
12:27
11:30
11:12

AIT
AG03727414
AA04959577
AG03727058
AG03726092
AG03727268
AG03726368
AG03727224
AG03727084
AG03726374
AG03727531
AG03727343
AG03727525
AG03727537
AG03727422
AG03727536
AG03727217
AG03727272
AG03726961
AG03727275
AG03726437
AG03727144
AG03727409
AG03727515
AG03727354
AG03727198
AG03727372
AG03727530
AG03726971
AG03726972
AG03727375
AG03726439

Notificação da Autuação de Infração
à Legislação de Trânsito
Período de devolução: 25/05/2022 a 01/06/2022
Placa
APA-6E81
AUM-8415
BJJ-8I80
GSP-3H26
GWK-2475
GYB-4954
GYW-4221
HBR-3128
HDC-4593
HLG-2203
HNG-3968
HNK-5H46
HNW-3994
HOG-6325
OOL-1774
OQS-1853
OXD-6J53
PQZ-0D30
PWP-6691
PYV-3123
QOV-1431
QPD-1D32
QQO-2A20
QUI-1934
RFC-3E27
RMH-7A77

Infração

Data

Hora

554-14
555-00
554-11
581-96
555-00
555-00
555-00
604-12
554-11
545-21
554-13
555-00
550-90
556-80
581-96
556-80
545-22
554-12
554-12
545-22
550-90
550-90
555-00
554-12
554-12
554-11

07/05/2022
09/05/2022
21/04/2022
06/05/2022
26/04/2022
10/05/2022
05/05/2022
11/05/2022
25/04/2022
11/05/2022
07/05/2022
09/05/2022
18/05/2022
04/05/2022
02/05/2022
05/05/2022
09/05/2022
10/05/2022
12/05/2022
02/05/2022
20/05/2022
06/05/2022
02/05/2022
10/05/2022
13/05/2022
11/05/2022

11:21
16:14
15:30
14:35
16:01
08:58
15:00
15:36
11:46
11:00
14:25
10:38
10:10
11:38
12:09
16:53
15:41
10:18
10:02
10:00
16:15
22:02
11:58
10:23
10:04
16:50

AIT
AG03727233
AG03727552
AG03724143
AG03727392
AG03727361
AG03727282
AG03727502
AG03724201
AG03727253
AG03723350
AG03727235
AG03727245
AG03727548
AG03726443
AA04959760
AG03727230
AG03727250
AG03727737
AG03727747
AG03727415
AG03728043
AG03726778
AG03726988
AG03727521
AG03727538
AG03724205

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: 11/05/2022 a 24/05/2022
Placa
GUF-1H15
HDD-3531
HJI-6444

Infração

Data

Valor

AIT

554-12
555-00
554-11

09/11/2021
19/01/2022
26/12/2021

195,23
130,16
195,23

AG03724280
AG03725655
AG03723736

Notificação da Penalidade de Multa
Período de devolução: 11/05/2022 a 24/05/2022
Placa
HLD-5H79
HMC-0270
HNK-3703
HNX-5G69
LPM-7A04
MTO-8379
ODZ-8A30
OLW-6939
OLW-6939
OPI-3442
OQS-6104
OXC-0712
PVV-7802
PVW-2083
PWI-6F99
PWP-6691
PXT-2849
PYC-4J15
QNU-0640
QWR-5713
RBG-9C22
REQ-0C00
RMG-3F91
RTI-9D70

Infração

Data

Valor

AIT

653-00
555-00
554-14
554-12
554-12
653-00
554-12
648-30
520-70
555-00
555-00
573-80
554-12
554-14
554-11
554-12
554-12
554-12
554-12
601-74
545-26
554-12
556-80
555-00

14/12/2021
17/01/2022
16/02/2022
18/01/2022
15/12/2021
29/10/2021
10/02/2022
09/12/2021
09/12/2021
30/12/2021
03/01/2022
13/01/2022
14/01/2022
07/12/2021
10/12/2021
13/12/2021
25/02/2022
22/12/2021
15/02/2022
08/02/2022
20/12/2021
23/12/2021
28/12/2021
17/01/2022

195,23
130,16
195,23
195,23
195,23
195,23
195,23
88,38
88,38
130,16
130,16
293,47
195,23
195,23
195,23
195,23
195,23
195,23
195,23
293,47
195,23
195,23
195,23
130,16

AG03722984
AG03725073
AG03726194
AG03724844
AG03724769
AG03719606
AG03725726
AG03723794
AG03723793
AG03725231
AG03725240
AG03723582
AG03725633
AG03724922
AG03723601
AG03724873
AG03726252
AG03725008
AG03726137
AG03724119
AG03725105
AG03725204
AG03723731
AG03725074

Notificação da Penalidade de Multa
Período de devolução: 25/05/2022 a 01/06/2022
Placa
BWB-4536
HCA-3H73
HDC-4026
HJQ-5163
HJQ-5163
HLH-1415
PWG-1349
PXZ-6843
PYZ-4263
QNY-5F05
QPB-3C83

Infração

Data

Valor

545-26
581-96
601-74
521-51
703-01
556-80
704-81
554-12
550-90
554-14
555-00

16/02/2022
01/12/2021
06/12/2021
24/11/2021
24/11/2021
03/03/2022
02/12/2021
22/11/2021
23/02/2022
25/02/2022
23/12/2021

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

AIT
AG03725863
AA05198968
AA04959536
AG03717888
AG03717891
AG03724823
AG03722179
AG03724621
AG03726248
AG03726415
AG03723020

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

Novos públicos estão sendo convocados
para tomar o reforço da vacina contra a Covid-19. Segundo recomendação do Ministério
da Saúde, o município ampliou as faixas etárias para serem contempladas com a terceira
e quarta dose, além dos profissionais de saúde.
Desde o dia 30/5, estão aptos a serem
imunizados com a terceira dose adolescentes
de 12 a 17 anos, que tomaram a segunda há,
pelo menos, quatro meses. Já a quarta dose é
disponibilizada para pessoas acima de 40 anos
e profissionais de saúde, que também já receberam a terceira há, pelo menos, quatro meses.
Com a ampliação do público, 13% das pessoas elegíveis já tomaram a quarta dose, e 12%
dos adolescentes de 12 a 17 anos avançaram no
esquema de vacinação com a terceira dose.

Fotos: Lívia Bastos

Vacina de reforço contra a Covid-19
contempla mais públicos

Mutirão aplica 800 doses de vacinas
de rotina em crianças e adolescentes
No dia 28/05, a Prefeitura realizou um mutirão de intensificação das vacinas de rotina
para crianças e adolescentes menores de 15
anos. No total, 800 doses foram aplicadas para
imunizar contra o sarampo, influenza e outras
doenças.
Participaram como pontos de vacinação
as UBSs Água Limpa, Cristais, Honório Bica-

lho, Jardim Canadá e a Regional Norte (Vila da
Serra). Foram disponibilizadas as vacinas BCG,
Rotavírus, Meningocócica C, Pneumocócica 10,
Hepatite B, Pentavalente, Pólio Inativada, Pólio
Oral, Meningo C, Febre Amarela, Hepatite A,
DTP, Varicela, Meningocócica ACWY, HPV, Tríplice Viral, Dupla Adulto e Gripe.
O evento foi promovido em parceria com

o Rotary E-club Estrada Real, Colégio Santo Agostinho - Nova Lima e Shopping Serena
Mall. Foram disponibilizados nos locais brinquedos, como totó, piscina de bolinhas, pula-pula, além de pipoca e algodão doce.

“

Com a menor gravidade da pandemia,
eu optei por atualizar o cartão vacinal
dos meus filhos. O serviço estava
muito organizado! Achei interessante
os atrativos para as crianças, o que
facilita o atendimento
Ana Carolina de Faria Lemos,
moradora do Bairro Vila da Serra
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E S PO RT E E L A Z E R

Prefeitura investe R$ 350 mil
em aulas de iniciação esportiva
A Administração Municipal assinou um
termo de fomento à iniciação esportiva, a
partir do chamamento público que contemplou cinco instituições, de acordo com critérios estabelecidos. Ao todo, serão destinados
R$ 350 mil para investimento em modalidades

voltadas para crianças e adolescentes: handebol, capoeira, hóquei, futsal e paradesporto.
Essa ação confirma, mais uma vez, o empenho do Governo Municipal em promover a
diversificação do esporte no município. As cinco instituições vencedoras colocarão em prá-

tica o plano esportivo de trabalho, durante um
período de oito a dez meses. Cada modalidade será implantada em localidades diferentes:
handebol (região Noroeste), capoeira (Nordeste), hóquei (Centro), futsal (Cabeceiras) e paradesporto (Campo do Pires).

Foto: Lívia Bastos

ENTIDADES CONTEMPLADAS /
MODALIDADES:
• Instituto Lincoln Raso – handebol:
Jardim Canadá
• Cruzeiro Futebol Clube – capoeira:
Honório Bicalho
• Associação Mineira do Paradesporto –
paradesporto: Campo do Pires (Escola
Ana do Nascimento Souza de Educação Especial)
• Associação Esportiva Ferrulha – futsal:
Cabeceiras
• Federação Mineira de Hóquei – hóquei:
Centro

As praças e ruas da cidade serão palco para
o lazer de crianças, adolescentes e jovens. Em
junho, a Prefeitura iniciou o projeto Rua do Lazer – Viva Bairro, que ocorrerá sempre em um
domingo de cada mês, com brincadeiras e jogos de recreação. O público poderá se divertir
na piscina de bolinha, cama elástica, balão pula-pula, oficina de arte e serviços de animação
de palco, com palhaço e malabarista. Haverá
ainda distribuição de pipoca e algodão doce.
A Praça Bernardino de Lima também receberá, no primeiro domingo de cada mês, a Rua
do Lazer, de julho a novembro. Os eventos têm
início sempre a partir das 8h.
Outro evento para crianças e adolescentes é o Viva Rua, que levará jogos esportivos e brincadeiras – de corda, arco, cama
elástica dentre outras – às comunidades,
em pontos estratégicos da cidade, e
ocorrerá também aos domingos, a partir
das 8h. A comunidade poderá se divertir
em jogos de tênis de mesa e totó, aparelho de slackline, peteca, dentre outros.
A programação dos eventos com os
locais e datas de realização está no site
novalima.mg.gov.br.
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Foto: Divulgação

Rua do Lazer agita a cidade
com atividades de recreação

ESPO RT E E L A Z E R

Nova-limenses podem
se inscrever para receber
Vale do Atleta
de entre 11 e 18 anos, em pleno treinamento e
em preparação para competições, desde que
já esteja federado, com renda familiar igual ou
abaixo de dois salários mínimos por pessoa.
Quem tem menos de 18 anos deve estar matriculado e frequente em uma instituição de
ensino regular.
Para ter acesso ao benefício, é preciso se
inscrever na Secretaria Municipal de Esporte e
Lazer, até o 10º dia útil de cada mês.

Foto: Divulgação

Atletas e paratletas nova-limenses federados em pleno treinamento ou que participam
de competições esportivas oficiais podem receber o Vale do Atleta e Paratleta da Prefeitura.
O apoio é dado por meio da concessão de passagem de ônibus intermunicipal, cujo objetivo
é contribuir com os custos das despesas de
deslocamento. Os primeiros contemplados do
ano já receberam o benefício em maio.
Podem participar nova-limenses com ida-

“

Eu treino em um time de Contagem e
o meu sonho é ser jogador profissional
de futebol e ajudar a minha família. O
Vale do Atleta me ajuda com a verba,
assim, minha família gasta menos
e economiza para as despesas de
dentro de casa
Arthur Henrique Souza de Oliveira,
beneficiário do Vale do Atleta

INSCRIÇÕES PARA O VALE DO ATLETA
Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Rua Melo Viana, 174, Centro), das 8h às 16h,
sempre nos dez primeiros dias úteis de cada mês.
DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA:
• CPF
• Comprovante de endereço
• Identidade do responsável legal
• Declaração de frequência da entidade esportiva onde o beneficiário encontra-se
vinculado
• Comprovante de inscrição na federação esportiva da modalidade
• Comprovante ou declaração de matrícula e frequência no ensino regular (para menores
de 18 anos)
• Comprovante de renda familiar
• Documentos pessoais de todos que moram na mesma residência
• Uma foto 3x4

Coluna

Nova_
limense
Felipe Sales Saraiva Peixoto
Atleta de Mountain Bike XC
e ciclismo de estrada
Nova-limense, 24 anos, atleta de
Mountain Bike XC e ciclismo de estrada.
Essa é uma das faces de Felipe Sales Saraiva
Peixoto, jovem que vem se destacando
em grandes competições estaduais e
nacionais, com o auxílio do Bolsa Atleta
Municipal. Estudante de Educação Física,
Felipe trabalha como treinador nessas
modalidades e ainda atua como personal
trainer.
As competições com bike entraram na
vida de Felipe aos 19 anos, embora desde
criança se dedique a um esporte. “A história
com o Mountain Bike começou com um
intercâmbio que fiz no ensino médio,
quando consegui adquirir minha primeira
bicicleta para a prática. Voltei para o Brasil,
iniciei o curso de Educação Física e entrei
em um estágio na PowerCycle Brasil, uma
academia especializada em ciclismo de alta
performance, onde pude me desenvolver
profissionalmente e também como atleta”,
relembra.

“A partir do momento que eu comecei
a receber a bolsa, meus resultados
melhoraram. Em 2022 estão sendo
meus melhores resultados”
Há seis meses contemplado com o
Bolsa Atleta, no valor de R$ 700, o jovem
destaca a importância do auxílio oferecido
pela Prefeitura, frente aos altos custos para
a prática da modalidade. “O atleta precisa
manter seu equipamento e o corpo técnico,
que demandam um bom investimento.
O benefício é uma ajuda importante
para seguir com os treinos e impulsionar
a performar melhor”, pondera. “A partir
do momento que eu comecei a receber
a bolsa, meus resultados melhoraram”,
complementa.
Contudo, o esporte vai muito além
das competições. Felipe Sales quer sim
chegar ao topo das principais disputas,
mas também deseja deixar um legado e
incentivar outras pessoas que se dedicam à
prática do ciclismo. “Eu quero ser campeão
brasileiro, claro, mas o objetivo dentro do
esporte é bem mais amplo que o resultado
em competições. Além de ser minha fonte
de renda, minha paixão, traz uma missão
para nossa vida de apoiar outras pessoas
nessa caminhada”, ressalta.

9

EDU CAÇ ÃO

“Arraial do Reencontro” movimenta
unidades de ensino
para comemorar o retorno das celebrações
com as famílias.
Os participantes podem contar com diversas atrações, como apresentações de quadrilhas dos estudantes, brincadeiras, variedades
de comida típica, música e muita animação. As

festas são abertas à comunidade escolar, contando com a participação de 27 unidades de
ensino, além do Centro Psicopedagógico (CPP).
A programação completa está disponível no
site novalima.mg.gov.br.

Foto: Divulgação

Bandeirinha, comida gostosa e muito arrasta-pé. As festas juninas presenciais estão
de volta às escolas da rede municipal de ensino.
Após dois anos de suspensão dos eventos, em
virtude da pandemia, a Prefeitura está promovendo o Arraial do Reencontro, até 16 de julho,

A Prefeitura realizou, no dia 9 de junho, a
entrega dos uniformes do programa Escola em
Tempo Integral para os 1.300 estudantes do 4º
e 5º ano da rede municipal de ensino. A ação
inédita proporciona a identificação dos estudantes que participam das atividades.
Além da camisa, os estudantes têm direito
a refeições e transporte. As práticas educativas e culturais são ofertadas no extraturno,
pelo menos duas vezes por semana.
Após repaginação, o programa passou a
oferecer aos estudantes módulos com orientações para o futuro, que incluem o desenvolvimento de habilidades socioemocionais,
mantendo o reforço de matemática e língua
portuguesa, além das oficinas esportivas e
culturais. No total, são 28 modalidades ofertadas nas escolas, com 72 oficineiros atuando
exclusivamente nas atividades.
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Foto: Lívia Bastos

Estudantes recebem uniformes do
programa Escola em Tempo Integral

EDU CAÇ ÃO

Fotos: Lívia Bastos

Academia para bebês chega à rede
municipal de ensino, atendendo
1.000 crianças

“

Minha filha é apaixonada pelo Baby
Gym! Chega em casa e quer repetir
todas as atividades com a gente.
Vejo muito valor nesse projeto e
agradeço o carinho enorme e a
atenção de todos profissionais que
a acompanham. Sem contar que
é um ganho do ponto de vista da
autonomia, pois, mesmo com sua
condição de mielomeningocele e
hidrocefalia, ela gosta bastante de
participar com os coleguinhas
Ana Gabriela de Oliveira,
mãe de Geovanna de Oliveira, estudante
do CEI Professor Cássio Magnani (Jardim
Canadá)

O Governo Municipal lançou, no dia 10 de
junho, mais um serviço inédito: uma academia
para bebês. O projeto tem o objetivo de estimular crianças de 4 meses a 5 anos de idade
a desenvolver suas habilidades sociais, psicomotoras, cognitivas, sensoriais e emocionais.
Na ocasião, foram inauguradas as salas exclusivas para a prática das atividades em cinco
escolas-piloto.
A iniciativa é fruto de uma parceria com a
rede Baby Gym, referência no país em metodologias inovadoras para o desenvolvimento
da 1ª infância. Nova Lima é a primeira cidade
do Brasil a viabilizar um investimento desse
porte com esse enfoque no ensino público. Até
então, a metodologia havia sido implantada
apenas na rede privada.
Cinco unidades de ensino, que abrangem
um total de 1.050 estudantes matriculados
do berçário ao 2º período, foram estruturadas com salas equipadas com tatames, túneis,
mascotes, tecidos, bolas de pilates, espumados e brinquedos pedagógicos. Foram contemplados os Centros de Educação Infantis
(CEIs) Nize Conceição Silva Ribeiro (Honório
Bicalho), Professor Cássio Magnani (Jardim
Canadá), Maria de Lourdes Scoralick Serretti

(Bela Fama), Nancy Romani Duarte (Oswaldo
Barbosa Pena II) e a Escola Áurea Lima Taveira
(Oswaldo Barbosa Pena II).
O projeto está sendo implementado em um
momento providencial, levando em consideração o período de isolamento e ensino remoto,
adotados durante a pandemia, que trouxeram
impactos para crianças da faixa etária contemplada. As atividades estão sendo oferecidas aos estudantes durante o horário regular e
em horário integral, com acompanhamento de
professores treinados para aplicar a metodologia em exercícios que trabalham autonomia,
criatividade e comunicação.
Participação da comunidade escolar

“

Para promover a integração da comunidade escolar, os pais e responsáveis também podem participar das dinâmicas, comparecendo
às aulas presenciais, de acordo com o cronograma de cada espaço. Além disso, os familiares receberão orientações sobre como realizar
os exercícios em casa, reforçando o vínculo
afetivo em momentos de aprendizado e diversão no lar.

Heloneida Abade,
mãe de Emilly Abade, estudante do CEI
Maria de Lourdes Scoralick Serretti (Bela
Fama)

Minha menina é outra depois que as
atividades do Baby Gym começaram
no Centro de Educação Infantil. No
período de isolamento social, ela
se tornou mais retraída porque só
brincava com o celular. Agora, ela está
mais comunicativa e independente,
e quer descobrir todos os espaços.
É impressionante essa mudança no
comportamento
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Novas vagas para o curso
de enfermagem

Foto: Lívia Bastos

A Prefeitura, em parceria com o Senac, vai
oferecer mais uma turma do curso técnico de
enfermagem por meio do programa Carreiras
Tec+. Além das 80 vagas inicialmente oferecidas, mais 40 nova-limenses terão a oportunidade de se qualificarem gratuitamente, totalizando 120 alunos.
A turma tem previsão de início para o próximo mês. As inscrições iniciaram no dia 20 e
ainda estão disponíveis, presencialmente, até
o dia 27 de junho, na Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Econômico – localizada na
Rua Marquês de Sapucaí, s/nº, Centro.
Para se cadastrar, é necessário possuir 16
anos ou mais, estar no 3º ano ou ter concluído o ensino médio e, preferencialmente, ser
morador de Nova Lima. A nova turma possui
caráter social e, por isso, inscritos no CadÚnico
terão prioridade. As aulas ocorrerão no período da manhã, no Senai.

Cerca de 130 nova-limenses
se formaram no NEJ
ram 50 novos profissionais, totalizando cerca
de 130 jovens nova-limenses já capacitados
pelo projeto.
O NEJ desenvolve comportamentos, habilidades e competências dos alunos, buscando
formar, além de técnicos em administração,

profissionais aptos ao mercado de trabalho,
capazes de empreender em qualquer área.
Atualmente, existem mais duas turmas
em andamento e a previsão é que outras duas
sejam abertas no próximo ciclo do programa
Carreiras Tec+.

Foto: João Victor Moraes

No dia 1º de junho, mais duas turmas se
formaram pelo Núcleo de Empreendedorismo
Juvenil (NEJ). O curso técnico em administração, oferecido gratuitamente pela Prefeitura,
conta com metodologia de ensino do Sebrae e
é ministrado pelo Senai. Na ocasião, se forma-
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Vem aí mais uma edição do Desafio Brou
A expectativa é de que 12.000 pessoas passem
pela localidade durante os três dias de evento.
Essa é a segunda vez que o município recebe
o Desafio Brou. A primeira foi em 2019, quando
o evento mostrou para o país as características
esportivas da região, valorizando os atrativos
naturais, como trilhas, patrimônio histórico-

cultural e a preservação de meio ambiente.
Além de movimentar a comunidade local,
o Desafio Brou sensibiliza os moradores
da região para seus inúmeros potencias de
desenvolvimento.

Foto: Lívia Bastos

Nova Lima se prepara para sediar mais uma
edição do Desafio Brou, evento de mountain
bike e trail run promovido pela empresa Brou
Aventuras em diversas cidades do Brasil. Mais
de 1.600 atletas se inscreveram para participar
das competições que serão disputadas em
Honório Bicalho e região, de 1º a 3 de julho.

O projeto Mentalidade Empreendedora,
que é sucesso na sede de Nova Lima, chega
agora ao Jardim Canadá. A iniciativa faz parte
do programa Elas no Comando e tem como intuito capacitar mulheres empreendedoras que
já possuem seu próprio negócio, seja ele físico
ou on-line, para desenvolver comportamentos
e habilidades pessoais capazes de promover o
crescimento em seus negócios. As turmas, que
totalizam 40 mulheres, iniciaram as aulas no
último dia 20.
O curso ocorre na sede da Agência de Desenvolvimento Econômico e Social dos Inconfidentes e Alto Paraopeba (Adesiap) – Unidade
Jardim Canada, localizada na Avenida Niágara,
489 – e tem duas turmas, sendo uma na parte da manhã, das 9h às 12h, e outra no turno
da noite, das 19h às 22h. O projeto é oferecido
em parceria com a CDL BH e Nova Lima, Associação Comercial e Empresarial (ACE) de Nova
Lima e Sebrae.

Foto: Cissa Caroline

Começam novas turmas do projeto
Mentalidade Empreendedora
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Projeto Visite Nova Lima na Praça
estreia em grande estilo no Bicame
bandas Doctor Ray e Cogumelus Derrapantis.
A festa foi regada por muita cerveja artesanal nova-limense, harmonizada com tira-gostos feitos na hora. O público também
pôde adquirir produtos típicos como a queca e
a lamparina.

Realizado em parceria com a Acervan, o
Visite Nova Lima na Praça foi escolhido para
compor o projeto Mineiridade, do governo estadual.

Foto: Divulgação

O Bicame, tradicional símbolo da cidade,
voltou a receber um grande evento, em 05/06,
com a estreia do Visite Nova Lima na Praça.
Em um dia típico de outono, com céu azul e sol
brilhante, o público deu um show de animação
nos embalos dos ritmos jazz, blues e rock das

“

Que saudade que eu estava de curtir
um som ao vivo, na companhia dos
amigos, ao ar livre pela cidade. Após
dois anos em casa, eu precisava de
um evento incrível como este em
Nova Lima
Karoliny Alvarenga,
moradora do Bairro Cascalho

Os comerciantes inscritos no Festival Rota dos
Sabores Intercity participaram, no último dia 7, de
workshop para preparação do evento gastronômico
que vai movimentar Nova Lima, Raposos e Rio Acima.
A oficina foi realizada em parceria com a Vigilância Sanitária do município e o Sebrae-MG. Foram
abordadas questões sobre manipulação de alimentos, gestão de negócios, empreendedorismo, estratégia comercial e marketing.
O Rota dos Sabores Intercity será realizado em
setembro e outubro. Na oportunidade, cada estabelecimento vai criar um prato que faça referência
a um dos atrativos das cidades, usando ingredientes
e iguarias típicas da região.

Novos
conselheiros do
Comtur tomam
posse
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Foto: Juliana Marçal

Rota dos Sabores Intercity: donos de
estabelecimentos se preparam em workshop

No último dia 2, representantes do poder
público e da sociedade civil, além de segmentos como eventos, restaurantes, meios de
hospedagem, agências de viagem, associações comunitárias, dentre outros, foram empossados no Conselho Municipal de Turismo
(Comtur), para o mandato de 2022 a 2024.

O órgão tem a missão de auxiliar, fomentar e promover a atividade turística em Nova
Lima; é fundamental para a gestão pública de
turismo; e existe há 20 anos como um conselho atuante e participativo.

CULT UR A

Teatro Municipal é
preparado para oferecer
mais segurança

EDITAL DE CULTURA POPULAR

ções de segurança previstas na legislação.
Dentre as intervenções em andamento,
estão as instalações de vidros de proteção,
guarda-corpo, sistema de alarmes de incêndio com sensores infravermelhos, sinalização,
pintura de corrimãos, além de treinamento de
brigadista para os funcionários.

Foto: Lívia Bastos

O Governo Municipal tem realizado uma
série de adequações e reformas no Teatro Manoel Franzen de Lima, com o objetivo de oferecer mais segurança aos usuários do espaço.
Pela primeira vez, o imóvel terá o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) – certificado que atesta à edificação todas as condi-

AG EN DA CULT UR AL

Terminam, no dia 27 de junho, as inscrições para o Edital do Prêmio de Cultura Popular. Neste ano, o concurso selecionará até 12 trabalhos que receberão
o pagamento de premiação no valor de
R$ 20 mil, totalizando um investimento
de R$ 240 mil. O edital completo está no
site novalima.mg.gov.br.
NOVA LIMA LITERÁRIA
O Projeto Nova Lima Literária lança, no dia 30 de junho, às 19h, a Revista
nº 5 do Instituto Histórico e Geográfico
do Alto do Rio das Velhas, na Escola Casa
Aristides. Prestigie!
II ENCONTRO DE COLAGEM
A Prefeitura realiza, até 26 de junho,
na Escola Casa Aristides, o II Encontro
de Colagem, com exposição do artista
Bitious, workshop com o designer Samuel Eller e mostra cultural com Bitious,
Chukaka e André Moreno. Toda a programação é gratuita.

Vem aí o Arraial de Nova
Lima. Preparem-se!

Com o objetivo de valorizar as atividades desenvolvidas pelas corporações musicais, além de trabalhar a formação de público e novos músicos para
a cidade, a Prefeitura iniciou, em junho, o projeto
Vem Ver a Banda. Serão realizadas apresentações
em espaços públicos, além de ensaio aberto pago
pelo município, para que as diversas corporações
musicais da cidade mostrem seu trabalho. Todas as
atividades são gratuitas.
Neste mês, a Corporação Musical União Operária abriu o projeto, no dia 12 de junho, e, para comemorar os 126 anos de existência, a Corporação
Musical Sagrado Coração de Jesus realiza uma
apresentação especial neste domingo (26/6), às 11h,
na Praça Bernardino de Lima.

Foto: Miguel Gonçalves

“Vem Ver a Banda” encanta público com a
apresentação das corporações musicais
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O B R AS E S E RVI ÇOS UR BA NOS

Governo Municipal executa
manutenções pela cidade
Augusto de Lima, a Prefeitura executou a manutenção em estruturas de esgotamento sanitário. Além disso, máquinas iniciaram o serviço

de retirada da terra acumulada na MG-030,
após estabilização do solo que cedeu junto a
um barranco.

Fotos: Lívia Bastos

A Administração Municipal segue realizando serviços na cidade. Nas últimas semanas,
nas ruas Melo Viana, Clark, Antônio Jardim,

Rota de capina e limpeza contemplou
mais de 20 localidades em junho
O Governo Municipal segue realizando a
limpeza e a capina nos bairros da cidade. As
ações neste mês de junho passaram pelos
bairros Alto do Gaia, Nossa Senhora de Fátima,
Alvorada, Fazenda do Benito, Vila São Luiz, Vale
da Esperança, Cariocas, Vila Marise, Monte
Castelo, Capela Velha, Vale do Sol, Bela Fama,
Fazenda Belarmino, Paulo Gaetani, Cruzeiro,
Chácara Bom Retiro, Oswaldo Barbosa Pena I e
Honório Bicalho, além do Conjunto Padre João
Marcelino, da Alameda Carlos Drummond de
Andrade e Avenida Presidente Kennedy.
Simultaneamente, os serviços de limpeza
foram executados na Banqueta do Rego Grande, na qual foram empenhados esforços em
ações de desassoreamento do canal.
Na primeira quinzena de julho, serão contempladas as seguintes localidades: Olaria,
Oswaldo Barbosa Pena II, Parque Aurilândia,
Vila São José, Ipê, Ipê da Serra, Nova Suíça,
Jardinaves, Jardim das Mangabeiras e Jardim
Canadá, além das rotas da Rua Dr. Cássio Magnani e Professor Aldo Zanini.
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Outros serviços
As equipes se mobilizaram ainda, neste
mês, para cuidar dos jardins que compõem o

paisagismo do trevo da máquina e da Praça da
Estação, em Honório Bicalho, assim como para
realizar a poda de árvores no Vale do Sereno.

O B R AS E S E RVI ÇOS UR BA NOS

Prefeitura firma convênio com o Governo
do Estado para asfaltar estrada que liga
Nova Lima a Sabará
Fotos: Lívia Bastos

Um convênio de cooperação técnica e financeira foi celebrado, no início do mês, entre
a Prefeitura e o Governo de Minas, por meio
do Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais
(DER-MG) e da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade. A parceria vai tornar
realidade uma antiga demanda da população
nova-limense: obras de infraestrutura com
asfaltamento da estrada que liga o município
até Sabará.
Autoridades dos municípios do estado
anunciaram a obra, que terá o investimento de
R$ 25,4 milhões aportado por Nova Lima, que
permitirá a pavimentação de 8,3 km da rodovia
– entre a MG-030 e a MG-437, na divisa entre
as duas cidades. Caberá ao DER-MG viabilizar
financeiramente o trecho final de 4,3 km, até a
MGC-262. Os trabalhos no trecho devem começar no segundo semestre deste ano.

Obras para reparar estragos
na MG-030 são iniciadas
Duas intervenções na MG-030, previstas
no convênio firmado entre a Prefeitura e o governo estadual, foram iniciadas neste mês. As
obras estão sendo feitas por meio de contrato do DER-MG e custeados pelo município, no
valor de R$ 13,1 milhões.
Serão recuperados os locais mais afetados
pelas chuvas que atingiram a rodovia neste e

em outros anos. No km 15, em frente ao Ville
de Montagne, está sendo construído um muro
de contenção. Já no km 33, em Santa Rita, intervenções na rede elétrica começaram a ser
feitas. O serviço é a preparação inicial para que
um talude de aterro possa ser estabilizado. Finalizadas as etapas estruturais, a estrada será
revitalizada nesses pontos.

O convênio contempla ainda a construção
de contenção de uma encosta no Bairro Alvorada, na Rua Hum, no local conhecido como
Voçoroca – uma demanda de mais de 30 anos
da comunidade. O serviço está em processo de
licitação conduzido pelo DER-MG.

Trecho em duplicação
recebe postes de
iluminação
O Governo Municipal dá continuidade ao trabalho de instalação de novos postes de iluminação na Rodovia
MG-030, para aumentar a segurança
de quem circula pelo local. No total, serão colocados 143 estruturas no trecho
que passa por obras de duplicação, todas com lâmpadas de LED, que iluminam mais, são mais econômicas e têm
maior durabilidade.
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R EG IÃO N O R DE ST E

UBS e Escola Municipal
David Finlay, no Galo, são ampliadas
odontológico com escovário; banheiros masculino, feminino e para portadores de mobilidade reduzida. Além disso, a recepção passa a

contar com um espaço maior para cadeiras de
esperas.

Foto: Lívia Bastos

O Governo Municipal realiza, na próxima
sexta-feira (1º de julho), a cerimônia de reabertura da Escola Municipal David Finlay, localizada no Bairro Galo. Mais de R$ 1,3 milhão foi
investido em obras estruturais da unidade.
Além da entrega de uma biblioteca e construção de mais três salas de aula e um vestiário, foram providenciadas instalação de guarda-corpos, uma nova estrutura do telhado da
unidade de ensino e reforma da cozinha e dispensas.
As instalações ampliadas vão melhorar as
condições de trabalho dos profissionais da escola e beneficiar as 175 crianças atendidas no
local.
UBS ampliada e de cara nova
Outro importante equipamento público
que, em breve, será entregue aos moradores
do bairro é a Unidade Básica de Saúde (UBS),
cuja área construída passou de 57 m² para
137 m². As melhorias foram executadas no local pela Prefeitura para atender os usuários
com mais comodidade.
Com a revitalização, o imóvel terá três
consultórios, sendo um deles com banheiro acessível; sala de curativos e consultório

Quadra poliesportiva
do bairro é reformada

Ao longo das últimas semanas, o
Governo Municipal providenciou a revitalização da quadra poliesportiva do
Bairro Galo. Dentre os serviços executados, estão a troca das antigas lâmpadas de vapor por novas de LED e a

Programa de Hospedagem
Domiciliar capacita moradores
para oportunidade de negócios
relacionados ao Turismo
Para atender à demanda criada pela retomada do turismo e eventos na cidade, a Prefeitura implantou o programa Hospedagem,
Cama e Café – em áreas turísticas que têm
carência desse serviço. O objetivo é preparar
a comunidade para aproveitar as oportunidades relacionadas a esse tipo de negócio e gerar
renda a partir da atividade turística.
A região de Honório Bicalho, por exemplo,
atrai, semanalmente, turistas interessados em
atividades em contato com a natureza e esportes como Mountain Bike e Trail Run. Para o
evento Desafio Brou, que vai acontecer em ju-
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lho, são esperados mais de 2.000 atletas, além
de familiares e amigos.
O programa prevê a realização de cursos e
capacitações sobre temas como hospitalidade, empreendedorismo, marketing e gestão.
Cama e Café é um dos sete meios de hospedagem estabelecidos pelo Sistema Brasileiro de
Classificação e se caracteriza por ser oferecido
em residências com, no máximo, três unidades
habitacionais, em que o dono more no local e
ofereça café da manhã e serviço de limpeza.

pintura completa das marcações, arquibancadas e traves. Além disso, foram feitos o reparo nas telas e calhas e
a solda nas estruturas danificadas. Os
vestiários também foram reformados,
com pintura e reparo do forro.

R EG IÃO N O RO E ST E

Grupo Valence terá sede no Jardim
Canadá, gerando emprego e renda
para a população local
Nova Lima sabe utilizar, estrategicamente,
suas receitas para remodelar e alavancar o seu
desenvolvimento econômico, tão dependente
da atividade minerária. A vocação da cidade
para a atração de novos negócios se tornou
uma das grandes vantagens competitivas do
município. Prova disso é que, até 2023, o município receberá uma unidade do Grupo Valence,

concessionária de veículos e máquinas para o
setor agrícola e minerário. O empreendimento
pode gerar aproximadamente 70 empregos diretos no Jardim Canadá.
O Grupo Valence vai se juntar aos demais
fornecedores de insumos para a cadeia produtiva da atividade minerária, já instalados localmente, e passará a integrar o grupo de ne-

gócios desse ramo, contribuindo diretamente
para a diversificação econômica.
A instalação da unidade vem para fortalecer ainda mais a economia local, contribuindo
para a pluralidade e o incremento dos negócios
em Nova Lima.

Unidade da Defesa Civil em Macacos
passa por revitalização

Foto: Lívia Bastos

No final de maio, a sede da Defesa Civil
localizada em Macacos foi reinaugurada. Por
meio de um acordo com a Vale, o imóvel passou por revitalização, que incluiu reparos estruturais e nova mobília.
A realização dos serviços permitiu a otimização do atendimento à população, feito por
uma equipe maior, composta por engenheiro,
arquiteto, agente de Defesa Civil e recepcionista. O horário de funcionamento, que antes
era organizado conforme agendamento, agora
é de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h, atendendo demandas espontâneas, como abertura
de solicitação para vistorias.
No evento de inauguração também foram
entregues os certificados do curso Incident
Command System – ICS, de reconhecimento
internacional, aos servidores participantes. A
capacitação oferece preparo para atuação em
casos de emergências e desastres.

Ação itinerante do
desenvolvimento econômico
Nos dias 8 e 9 de junho, a Prefeitura realizou a ação itinerante do Desenvolvimento Econômico no Ginásio Marcos Sant’Anna, no Jardim Canadá. Foram ofertados os
principais serviços da área, entre eles: Banco de Talentos, que conecta nova-limenses
a oportunidades de emprego; Sala do Em-

preendedor, que oferece atendimento e assessoria aos empreendedores da região; e o
Carreiras, que oportuniza qualificação profissional para quem quer se preparar para o
mercado de trabalho.
Na ocasião, a rede de supermercados
Verdemar participou da ação, recrutando

candidatos para vagas em aberto na empresa. A ação itinerante tem como objetivo facilitar o acesso dos moradores de diferentes
localidades aos serviços, de modo que não
precisem se deslocar até a sede da cidade.
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R EG IÃO N O RT E

Prefeitura e Polícia Civil inauguram sede
da Coordenadoria de Recursos Especiais
no Vila da Serra
risco. A unidade está localizada na Alameda
Oscar Niemeyer, no Vila da Serra, e é fruto de
um convênio entre a Polícia Civil e a Prefeitura,
que cedeu e reformou o espaço para receber a
coordenadoria. Dentre as atribuições da Core,

estão a condução de prisões e escoltas de alto
risco, o resgate de reféns e o gerenciamento
de crises. A instalação dessa divisão tática e de
força da Polícia Civil vai trazer mais segurança
para os moradores e frequentadores da região.

Fotos: João Victor Moraes

No dia 22/06, foi inaugurada a nova sede
da Coordenadoria de Recursos Especiais –
Core, divisão de elite da instituição que atua no
Departamento de Operações Especiais – Deoesp, responsável pelas intervenções de alto

PL AN EJA M E NTO E G E STÃO

A Prefeitura abriu uma consulta pública
sobre o novo Código de Edificações do município. Os nova-limenses podem dar sua opinião
sobre o projeto, por meio de formulário eletrônico, até 4 de agosto.
O Código de Edificações é um instrumento urbanístico, que permite ao poder público
municipal fiscalizar e controlar o espaço edificado nas cidades. O documento reúne regras
a serem obedecidas, desde o projeto, licenciamento, execução, manutenção e utilização de
obras e imóveis.
A revisão do documento é uma iniciativa
que visa atualizar os parâmetros utilizados hoje
em dia, por meio do Código de Obras, vigente
desde 1998. Os interessados podem participar
acessando o site novalima.mg.gov.br.
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Foto: Júlio de Freitas

Consulta abre espaço para população
opinar sobre novo Código
de Edificações

