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E DITO RIA L

Uma nova era na educação
Em um evento cercado de muita expectativa pela comunidade escolar, apresentamos, no dia 11 de agosto, um pacote de soluções para superar a defasagem tecnológica
na rede municipal de ensino. A Revolução
Tecnológica da Educação marca o início de
uma nova era na cidade, com a aquisição de
7 mil tablets para os estudantes do 1º período ao 9º ano e mil notebooks para os educadores, todos conectados à internet.
Mais do que disponibilizar acesso gratuito, contaremos com um sistema que capta o
melhor sinal por região da cidade, com estabilidade e acesso móvel, inclusive em locais
com dificuldades de conexão. Somam-se a
isso as telas interativas para as salas de aula.

O programa oferece também a plataforma
Google Classroom, com login exclusivo para
cada aluno, assim como jogos matemáticos
e de raciocínio lógico.

Temos a certeza de que o
programa representa um
marco histórico para a
educação de Nova Lima
São mais de R$ 50 milhões investidos
nessa política pública, um compromisso de
governo. Por meio desses recursos, os educadores e estudantes poderão explorar toda

sua criatividade, tornando o processo de
aprendizagem cada vez mais atrativo. Temos
a certeza de que o programa representa um
marco histórico para a educação de Nova
Lima.
Prezamos pelo cuidado com o hoje para
que nossos cidadãos estejam preparados
para os desafios do futuro. Por essa razão,
não medimos esforços em busca de uma
educação de ponta. Afinal, investir na melhoria das condições de trabalho dos profissionais e de estudo é uma ação que contribui,
diretamente, para aumentar o aprendizado
dos nossos estudantes.

Gestão Municipal

SAÚDE

A Prefeitura está promovendo, até 9
de setembro, a campanha de vacinação
contra a poliomielite e para atualização
da caderneta de imunização contra várias outras doenças. A ação é voltada
para crianças e adolescentes menores
de 15 anos.
Além da vacina para a prevenção
contra a poliomielite, estão sendo disponibilizados, em 16 pontos pela cidade, imunizantes contra o sarampo, me-

Foto: Ana Thereza Magnani

Campanha imuniza
crianças e adolescentes
contra várias doenças
ningite C e ACWY, rotavírus, caxumba,
haemophilus, rubéola, varicela, febre
amarela, difteria, tétano, coqueluche, hepatites A e B, HPV, tuberculose,
pneumonia, gripe e Covid-19.
No dia 20 de agosto, as equipes intensificaram a ação em 22 pontos de
vacinação do município, com 3.008 doses aplicadas no Dia D.

Consulte os locais e documentos necessários
no site novalima.mg.gov.br.
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SAÚDE

Agosto Dourado conscientiza
e incentiva aleitamento materno
tização e incentivo ao aleitamento materno,
junto aos seus usuários. As mães e pais são
orientados quanto ao tema também por meio
dos grupos de gestantes, que promovem encontros com profissionais de saúde durante a
gravidez. A importância e o estimulo à amamentação são tratados ainda, de maneira mais
aprofundada, durante a puerpericultura, trabalho por meio do qual a equipe do Núcleo de
Apoio à Saúde da Família (Nasf) acompanha os

pais e o bebê, desde o nascimento.
A recomendação é que a criança seja amamentada até os 2 anos ou mais, sendo, de forma exclusiva, até os 6 meses de vida. Nessa
fase, não é necessário ingerir nada além do leite materno, nem mesmo água. Isso porque os
bebês alimentados somente pelo leite da mãe
até essa idade já recebem todos os nutrientes
e a hidratação que precisam.

Fotos: Lívia Bastos

Este mês é conhecido como Agosto Dourado por simbolizar a luta pelo incentivo à amamentação. O leite materno é o alimento mais
adequado para a nutrição e o desenvolvimento da imunidade da criança, ajudando a prevenir infecções. Por isso, é considerado padrão
ouro de qualidade, fator que levou à definição
da cor da campanha como dourada.
Ao longo do mês, as unidades básicas de
saúde (UBS) reforçaram as ações de conscien-

“

Estamos há 1 ano e 7 meses em amamentação. Nem
sempre é fácil, às vezes é cansativo. Mas, com todos os
benefícios que a amamentação traz pra mãe e pra criança,
vale a pena cada segundo!
Natalia Caroline de Carvalho,
mãe lactante

BENEFÍCIOS PARA O BEBÊ
• Maior contato com a mãe
• Melhora a digestão e minimiza as cólicas
• Diminui as chances de desenvolver doença de Crohn e linfoma
• Estimula e fortalece a arcada dentária
• Previne contra doenças contagiosas, como a diarreia
• Previne infecções respiratórias
• Influencia no desenvolvimento cognitivo e emocional

“

A amamentação torna o início do processo de se tornar
mãe mais fácil, porque cria um vínculo com o bebê. Nós,
mães, temos autonomia para amamentar, quando e onde
quisermos, mas pouco vale esse direito se não tivermos
apoio. Eu só consegui ter esse direito garantido com o
cuidado e acolhimento do Nasf, um suporte integral e
valioso que o município oferece.
Juliane Caroline,
mãe lactante, atendida pela UBS José de Almeida

BENEFÍCIOS PARA A MÃE
• Diminui o sangramento no pós-parto
• Acelera a perda de peso
• Reduz a incidência de câncer de mama, ovário e endométrio
• Evita a osteoporose
• Protege contra doenças cardiovasculares, como o infarto
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DE S EN VO LVI M E NTO S O C I A L

Agosto também é mês de sensibilização
pelo fim da violência contra a mulher
lher promove ações itinerantes para levar informações sobre leis de proteção, identificação dos tipos de violência e o atendimento
feito no equipamento. A equipe percorre os
bairros Honório Bicalho, São Sebastião das

Águas Claras (Macacos), Jardim Canadá e
Centro. As regionais Nordeste e Noroeste sediam também rodas de conversa, ocasião em
que a comunidade pode tirar dúvidas e dialogar com os profissionais sobre esses temas.

O QUE FAZER EM CASO
DE AGRESSÃO?

Fotos: Lucas Mendes

Ao longo de agosto, a Prefeitura desenvolveu atividades para esclarecer sobre direitos e
serviços oferecidos no município pelo fim da
violência contra as mulheres e transfemininas.
A equipe do Centro de Referência da Mu-

1. Em situação de risco, ligue
para o número 190 (PMMG) atendimento 24h
2. Procure atendimento médico
em uma unidade de pronto-atendimento. Além de oferecer
amparo e cuidado, esse procedimento deixa registrado em
prontuário os ferimentos ocasionados pela agressão*
3. Registre um Boletim de Ocorrência junto à Polícia Militar, à
Delegacia de Atendimento à
Mulher (Deam) ou em qualquer
outra unidade da Polícia Civil,
caso esta não esteja disponível
*Em caso de violência sexual,
procure hospitais de referência em BH:
Hospital das Clínicas UFMG: (31) 3307-9330
Hospital Júlia Kubitschek: (31) 3389-7880
Hospital Odilon Behrens: (31) 3277-6198

Segundo a Lei Maria da Penha, há cinco tipos de violência contra a mulher: física,
psicológica, moral, sexual e patrimonial.

Hospital Risoleta Neves: (31) 3459-3200
Maternidade Odete Valadares: (31) 3298-6000

Centro de Referência da Mulher
retorna a imóvel do Bairro Rosário
Na próxima quarta-feira (30), o Centro de
Referência da Mulher (CRMulher) voltará a
atender no antigo endereço, no Bairro Rosário. Os serviços funcionaram por um tempo na
Rua Chalmers, para que o imóvel passasse por
melhorias de infraestrutura, proporcionando
mais segurança e privacidade para as usuárias.
O centro de referência disponibiliza uma
equipe composta por assistentes sociais, psicólogas e assistente jurídica para atender mulheres e transfemininas, acima de 18 anos, que
sofrem algum tipo de violência doméstica. Por
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meio do equipamento, é possível ter acesso a
benefícios, como o aluguel social, para aquelas
cidadãs que moram com o agressor e se encaixam nos requisitos previstos em lei.
O CRMulher não registra Boletim de Ocorrência nem denúncias; também não realiza investigações sobre o caso, nem abre processos
judiciais. No entanto, a equipe faz o encaminhamento para a Delegacia de Atendimento
à Mulher (Deam) e continua dando o suporte
necessário após a ocorrência.

CRM MULHER
FUNCIONAMENTO:
segunda a sexta-feira, das 8h às 18h
Telefones: (31) 3542-5918
PLANTÃO EMERGENCIAL 24H:
(31) 98876-5069
ENDEREÇO:
Rua Dr. Antonino Fonseca Junior, 88, Rosário

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

Rodas de conversa e atividades
de recreação colocam juventude
em protagonismo
O Mês das Juventudes foi celebrado com
atividades de recreação e rodas de conversa
nas escolas estaduais instaladas no município:
E.E. Josefina Wanderley Azeredo, E.E. Maria
Josefina Sales Wardi e E.E. Augusto de Lima.
O evento, que ocorreu nos dias 20, 25 e 26 de
agosto, abordou o enfrentamento à ansiedade,
questão que afeta cada vez mais jovens.
As ações, promovidas pela Prefeitura, seguiram a proposta da campanha nacional de
colocar o jovem em protagonismo, especialmente quanto às pautas que dizem respeito
ao seu bem-estar e desenvolvimento. O Mês
das Juventudes foi instituído para dar mais visibilidade às atividades de conscientização da
população sobre a educação e o papel desse
segmento da população, reforçando o objetivo
do Dia da Juventude, comemorado em 12 de
agosto.

O U V IDO RIA

Prefeitura cria projeto para apoiar a
regularização das associações de bairro
A Administração Municipal deu início ao “Programa de Apoio às Associações de Bairro”, a fim de auxiliar
na regularização e organização dessas instituições já
existentes, instruindo as lideranças que queiram constituir entidades representativas em seus bairros.
A iniciativa busca identificar as deficiências e prioridades de cada localidade, propiciando o direcionamento de esforços do poder público de forma mais
assertiva e eficiente. Além disso, busca consolidar o
papel das associações comunitárias como canal de informação e contato direto com a Gestão Municipal.
Com esse trabalho, a Prefeitura pretende fortalecer as relações com a sociedade civil, bem como a democracia participativa na cidade, fomentando um dos
seus pilares de governo: o diálogo.

COMO PARTICIPAR
Os representantes de associações de bairro e as
lideranças interessados em participar do programa
devem solicitar o formulário de cadastramento:
relacionamentocomcomunidades@pnl.mg.gov.br ou
(31) 98711-8469.
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DESEN VO LVI M E NTO ECO NÔM ICO

Cursos técnicos e profissionalizantes
preparam mais 200 nova-limenses

Foto: Jerson Melo

A Prefeitura deu o pontapé inicial em nove
novas turmas do Carreiras Profissões, além de
outra do curso de Enfermagem do Carreiras
Tec+. As aulas começaram neste mês de agosto e a previsão é de que os participantes dos
cursos profissionalizantes se formem ainda
em 2022, enquanto os estudantes do ensino
técnico concluirão em 2024.
Foram 766 inscrições para as 160 vagas
destinadas aos cursos profissionalizantes de
Power Bi, Pacote Office, Operador de Retroescavadeira, Cozinheiro, Jardineiro, Cabelereiro e
Manutenção em Smartphone e Tablets, com
aulas no Jardim Canadá, Sede, Água Limpa,
Macacos e Honório Bicalho. Já o curso técnico
de Enfermagem é oferecido no Senai. Foram
170 inscrições para as 40 vagas selecionadas.
Vale lembrar que elas foram preenchidas
com base no cumprimento dos pré-requisitos
descritos na inscrição.

BeerLab capacita produtores
de cerveja artesanal
taria Municipal de Desenvolvimento Econômico, localizada na Rua Jesus Othero, esquina
com Marquês de Sapucaí, s/n, no Centro. Já a
parte prática ocorrerá na Cervejaria Colt, situada na Rua José Braga da Silva, 132 B, no Bairro
Oswaldo Barbosa Pena II.

Após a capacitação, será realizada uma
feira de exposição no mês de outubro, no Jardim Canadá, para apresentar as receitas de
cervejas fabricadas durante a formação.

Foto: Arquivo Cervejaria Colt

O Governo Municipal iniciou, nesta semana, o BeerLab, um projeto com o intuito de capacitar os produtores de cerveja artesanal da
cidade e fomentar essa tradição local. O curso
será realizado até 16 de setembro.
As aulas teóricas são oferecidas na Secre-
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FA Z EN DA

Prefeitura agiliza atendimento
a profissionais autônomos e MEI
Foto: Lucas Mendes

Os profissionais autônomos e os microempreendedores individuais - MEIs agora têm
mais facilidade em alguns serviços oferecidos
pela Divisão de Rendas Mobiliárias - DVRM, na
Sede da cidade. O atendimento para abertura de empresa, inscrição municipal e alvará de
localização e funcionamento ficou mais ágil,
passando de um tempo de espera de 15 dias
para 48 horas.
Para fazer a solicitação, o MEI deverá ter
o requerimento deferido na Junta Comercial
de Minas Gerais (Jucemg) e, em seguida, abrir
processo administrativo presencial no seguinte endereço: Rua Pereira de Freitas, 84, Centro. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 12h e das 13h às 17h. Já
o profissional autônomo deverá apenas abrir o
processo de forma presencial.

DOCUMENTAÇÃO
NECESSÁRIA:
Disponível em novalima.mg.gov.br/
para-as-empresas
Mais informações: minasfacil@pnl.
mg.gov.br e (31) 3581-8420

R EG IÃO N O RT E

Gestão Municipal amplia serviços
para empreendedores
A Prefeitura ampliou a oferta de serviços da
área da Fazenda para cidadãos que procuram
atendimento na sede da Regional Norte, localizada no Serena Mall. Desde o início de agosto,
o processo de abertura de empresas está fácil
e ágil, já que o Núcleo de Apoio ao Empreendedor (NAE) oferece as orientações necessárias

ao contribuinte e realiza o cadastro. Antes, era
preciso se deslocar até o centro de Nova Lima
ou ao Jardim Canadá para acessar o serviço.
As melhorias não param por aí. Em julho,
outra demanda local foi atendida, quando a
Regional Norte passou a disponibilizar todo o
suporte para assuntos relacionados ao Impos-

REGIONAL NORTE
Funcionamento: de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h30
Endereço: Edifício Serena Mall – Rodovia Januário Carneiro, 8.625,
4º andar da Torre 2, Vale do Sereno
SERVIÇOS:
• Abertura de processo para todas as secretarias
• Atendimento da Secretaria de Fazenda
• Sala de Vacinação (terças e quintas, das 9h às 12h e das 13h às 16h)

to sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), como auxílio no cancelamento e reemissão de notas fiscais.
Essas solicitações devem ser feitas tanto
pelo e-mail notafiscal@pnl.mg.gov.br quanto
pelo telefone (31) 3581-7090.

CONTATOS:
• Protocolo: protocolo.vs@pnl.mg.gov.br | (31) 3262- 1714
• Fazenda: fazenda.vs@pnl.mg.gov.br | (31) 3541- 4368
• Suporte Nota Fiscal: notafiscal@pnl.mg.gov.br | (31) 3581-7090
• NAE: minasfacil.vs@pnl.mg.gov.br | (31) 3581-7090
• Fiscalização Tributária: (31) 3581-7631
• Expansão Urbana: atendeurbana@pnl.mg.gov.br
• Vacinação: (31) 3547-5205 | 98835-1093
• Subsecretaria da Regional Norte: regional.norte@pnl.mg.gov.br |
(31) 3581-7392
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R EG IÃO N O RT E

Dando sequência à colocação de mobiliários urbanos em Nova Lima, o Governo
Municipal instalou mesas de piquenique, pingue-pongue e futmesa na Rua das Flores, no
Bairro Vila da Serra. Outra localidade contemplada foi a Pracinha Manacás, situada no Vale
do Sereno, que recebeu equipamentos para
exercícios de alongamento.
Além disso, a Prefeitura também providenJUNTA 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
28ª Sessão Ordinária, realizada em 12/07/2022, julgou os recursos abaixo especificados, proferindo as seguintes decisões:

INDEFERIMENTO

Recurso

Placa

4895001202200047
4895001202200048

HJU6E10
HNU2115

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
7ª Sessão Extraordinária, realizada em 14/07/2022, julgou os recursos
abaixo especificados, proferindo as seguintes decisões:

INDEFERIMENTO

Recurso

Placa

4895001202200049
4895001202200050

HOK2786
RMH1D37

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
29ª Sessão Ordinária, realizada em 04/08/2022, julgou os recursos
abaixo especificados, proferindo as seguintes decisões:

INDEFERIMENTO

Recurso

Placa

4895001202200051
4895001202200052

RMH1D37
OOX2511

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
30ª Sessão Ordinária, realizada em 11/08/2022, julgou os recursos abaixo especificados, proferindo as seguintes decisões:

DEFERIMENTO

Recurso

Placa

4895001202200054

PUX2609

Recurso

Placa

4895001202200053

QOP7978

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

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: 20/06/2022 a 20/06/2022
Placa
JGX-1364
JGX-1364

Infração

Data

Hora

AIT

653-00
545-21

03/06/2022
03/06/2022

22:14
22:14

AG03716616
AG03716617

Notificação da Autuação de Infração
à Legislação de Trânsito
Período de devolução: 22/06/2022 a 11/07/2022
Placa
GHA-7G65
GWE-6C45
GWE-6C45
GXD-2001
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GXW-6E82
HDH-4733
HDJ-6645
HEV-0D22
HGL-2531
HMH-3I46
KKU-6648
LMJ-7I52
LRM-2A58
OMG-0140
OPH-5123
OPR-3A53
OQZ-2886
OWI-1752
OWI-3334
PUO-2069
PXA-0C53
PYJ-4676
PYV-3123
PZI-7B13
QNB-0A90
QNC-2128
QNR-6314
QNZ-1013
QOI-1912
QUD-5848
QUK-3F27
RFB-3C66
RFX-9A90
RMY-1G50
RNC-4B34
RUC-9J96

Infração

Data

Hora

AIT

555-00
596-70
579-70
555-00

21/06/2022
22/05/2022
22/05/2022
03/06/2022

09:55
20:10
20:10
08:55

AG03728259
AA05198943
AA05198944
AG03726261

Infração

Data

Hora

AIT

555-00
550-90
555-00
573-80
554-13
555-00
555-00
762-51
545-21
550-90
554-12
555-00
552-50
552-50
545-26
555-00
554-14
555-00
554-12
550-90
555-00
554-14
554-11
555-00
555-00
552-50
599-10
555-00
556-80
555-00
550-90
573-80

23/06/2022
13/06/2022
21/06/2022
13/05/2022
22/06/2022
06/06/2022
23/06/2022
18/06/2022
19/05/2022
13/06/2022
15/06/2022
12/06/2022
12/06/2022
12/06/2022
14/06/2022
06/06/2022
18/06/2022
20/06/2022
14/06/2022
16/06/2022
22/06/2022
22/06/2022
21/05/2022
12/06/2022
24/06/2022
18/06/2022
19/05/2022
24/06/2022
21/06/2022
22/06/2022
26/05/2022
18/06/2022

09:50
15:35
09:40
09:50
16:18
11:26
09:45
17:40
10:00
15:55
12:06
15:00
14:35
14:40
13:30
11:00
09:25
16:17
10:14
19:25
09:04
09:55
23:20
15:01
15:30
08:51
15:27
15:19
15:52
09:03
22:23
08:26

AG03728271
AG03728069
AG03728257
AG03727396
AG03727669
AG03727583
AG03728270
AG03727882
AG03724164
AG03728071
AG03727298
AG03728078
AG03727600
AG03728076
AA05199931
AG03728191
AG03728089
AG03727664
AG03728073
AG03725485
AG03728277
AG03728234
AA05199921
AG03728079
AG03728932
AG03728088
AG03717131
AG03728930
AG03727775
AG03728276
AG03723461
AG03724222

Notificação da Autuação de Infração
à Legislação de Trânsito
Período de devolução: 12/07/2022 a 25/07/2022
Placa

INDEFERIMENTO

ciou a construção de passeio no entorno da
área verde que fica na Rua Gonzalez Pecotche,
no Vila da Serra, a fim de garantir a segurança
dos pedestres.
A partir da execução dessas medidas, a
comunidade local passa a contar com novas
opções de lazer em área pública, além de condições mais adequadas para a prática de atividades físicas na região.

Notificação da Autuação de Infração
à Legislação de Trânsito
Período de devolução: 22/06/2022 a 11/07/2022
Placa

EZR-6J66
GSL-4113
GUV-7569
GXW-4524
HFS-9073
HGH-1252
HLO-5G35
HMW-2329
NXX-9958
OMB-8843
OPJ-5505
OWY-2489
OXC-0559
PBA-3A96
PUC-3992
PVP-0945
PVU-2A19
PVW-2083
PXT-7A07
PXX-3322
PXY-7179
QQB-9524
QQB-9524
QUF-2030
QXS-9D18
RFA-2C47
RTI-7E58
RTW-6H05
RUC-3G59
RUC-3G59

Infração

Data

Hora

AIT

554-11
573-80
762-51
555-00
550-90
545-26
554-14
555-00
554-12
554-14
554-12
546-00
762-52
550-90
555-00
555-00
604-12
548-70
762-51
555-00
556-80
707-21
704-81
555-00
550-90
555-00
550-90
550-90
554-12
554-12

04/07/2022
20/06/2022
03/07/2022
14/07/2022
21/06/2022
08/07/2022
01/07/2022
02/07/2022
27/06/2022
11/07/2022
07/07/2022
02/07/2022
06/07/2022
28/06/2022
08/07/2022
24/06/2022
28/06/2022
26/06/2022
24/06/2022
08/07/2022
21/06/2022
21/05/2022
21/05/2022
07/07/2022
23/06/2022
12/07/2022
23/06/2022
07/07/2022
07/07/2022
05/07/2022

17:48
11:05
10:35
09:25
11:05
17:29
10:10
09:26
09:59
10:00
09:48
20:21
10:17
09:35
12:37
14:46
13:15
12:57
16:56
15:14
10:00
17:30
17:30
09:04
09:55
09:42
20:28
10:03
11:38
08:54

AG03728965
AG03727662
AG03727445
AG03728326
AG03728099
AG03728131
AG03728987
AG03727706
AG03728938
AG03729008
AG03728996
AG03727315
AG03728970
AG03728941
AG03728134
AG03728282
AG03728953
AG03727899
AG03727894
AG03728248
AG03728260
AA05199718
AA05199719
AG03728353
AG03727802
AG03728358
AG03727861
AG03728999
AG03729001
AG03728989

Notificação da Autuação de Infração
à Legislação de Trânsito
Período de devolução: 27/07/2022 a 09/08/2022
Placa
FVH-8187
GQK-6482
HHJ-3J69
HLQ-2109
HOA-3423
LPS-4639
OMA-7725
OME-1C49
OOG-9F07
OQG-5796
OQL-3446
PQG-5G36
PRF-0A28
PUA-2H94
PVE-5D92
PXE-7729
QNZ-5H43
QNZ-8146

Foto: Lucas Mendes

Mobiliário urbano é
instalado no Vila da Serra

Infração

Data

Hora

AIT

554-14
581-94
554-12
554-12
545-22
554-12
546-00
581-94
545-25
596-70
555-00
554-12
545-21
545-25
550-90
554-12
554-12
554-12

20/07/2022
26/07/2022
01/07/2022
21/07/2022
13/07/2022
12/07/2022
19/07/2022
26/07/2022
19/07/2022
13/07/2022
24/06/2022
11/07/2022
19/07/2022
19/07/2022
19/07/2022
25/07/2022
18/07/2022
11/07/2022

10:05
15:40
09:44
10:40
15:20
10:21
16:45
15:35
22:00
13:55
14:53
10:40
22:01
22:00
16:26
08:34
10:32
10:33

AG03728208
AG03729528
AG03728985
AG03729403
AG03729023
AG03728141
AG03720367
AG03729503
AG03725518
AA04620760
AG03728288
AG03727099
AG03725517
AG03725516
AG03728396
AG03728371
AG03728391
AG03727098

Notificação da Autuação de Infração
à Legislação de Trânsito
Período de devolução: 27/07/2022 a 09/08/2022
Placa
QQA-4874
RFN-2G51
RGD-8H33
RMO-2F60
RUL-8C03

Infração

Data

Hora

AIT

554-14
554-12
554-12
550-90
554-12

26/07/2022
25/07/2022
21/07/2022
27/07/2022
15/07/2022

08:38
08:43
10:45
19:54
09:41

AG03729418
AG03729413
AG03729404
AG03717141
AG03728385

Cristiano Antônio Vieira Gomes
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: 21/06/2022 a 21/06/2022
Placa
OLU-6C41

Infração

Data

Valor

555-00

01/04/2022

130,16

AIT
AG03726774

Notificação da Penalidade de Multa
Período de devolução: 22/06/2022 a 11/07/2022
Placa
DKX-3503
EDU-2779
GUC-9455
GZK-2477
HCQ-7986
HFD-4103
HHW-0329
HIJ-6197
HLQ-3146
HMC-0406
HMI-4950
HNE-2179
JUL-6862
MOT-1307
NLT-7929
OLX-3E47
OMC-9999
OPO-2E33
OPU-5662
OVH-8369
OWY-6240
PKZ-2821
PUA-0E65
PUU-7I18
PVS-1I69
PXI-7524
PYW-4F33
QNW-4619
QNX-6720
QOR-7718
QOY-0212
QOY-8385
QQK-3840
QQK-6358
QQO-8064
RNV-8G93
RTO-0D53

Infração

Data

Valor

554-12
554-12
556-80
555-00
554-12
574-61
554-12
574-63
581-96
555-00
554-14
555-00
545-21
762-51
581-94
555-00
555-00
554-12
763-32
554-12
581-96
554-12
555-00
554-12
554-12
550-90
556-80
554-12
581-96
556-80
581-96
550-90
554-14
550-90
581-96
554-14
581-96

14/03/2022
30/03/2022
09/04/2022
30/03/2022
01/04/2022
19/04/2022
02/05/2022
19/01/2022
15/03/2022
21/02/2022
05/04/2022
11/04/2022
06/04/2022
24/03/2022
08/04/2022
01/04/2022
06/04/2022
11/04/2022
23/03/2022
08/04/2022
28/03/2022
22/02/2022
08/02/2022
07/04/2022
08/04/2022
12/04/2022
07/04/2022
28/03/2022
29/03/2022
06/04/2022
09/02/2022
30/03/2022
25/02/2022
09/02/2022
21/02/2022
08/03/2022
25/03/2022

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

AIT
AG03726579
AG03726852
AG03726565
AG03726759
AG03726878
AG03727159
AG03725892
AG03725083
AA05198980
AG03726234
AG03726518
AG03727062
AG03726470
AG03726540
AG03727026
AG03726510
AG03726922
AG03727033
AG03725950
AG03726888
AA04958559
AG03726224
AG03726104
AG03726940
AG03727155
AG03726426
AG03725918
AG03726823
AA04958555
AG03725941
AA04958524
AG03726854
AG03726418
AG03725822
AA04958527
AG03726484
AA04958560

Notificação da Penalidade de Multa
Período de devolução: 12/07/2022 a 20/07/2022
Placa
CPL-0548
EZA-3F75
HAB-8F60
HDK-7714
HDM-1485
HDM-3E75
HJG-4123
HJJ-6759
HLH-9786
HOI-7732
HOK-7926
JII-5580

Infração

Data

Valor

AIT

555-00
554-12
554-14
545-21
554-14
554-12
554-12
556-80
554-12
554-12
556-80
555-00

10/02/2022
16/03/2022
26/04/2022
31/03/2022
21/04/2022
10/02/2022
16/03/2022
03/03/2022
27/04/2022
10/02/2022
21/03/2022
28/04/2022

130,16
195,23
195,23
195,23
195,23
195,23
195,23
195,23
195,23
195,23
195,23
130,16

AG03723115
AG03726664
AG03727149
AG03726863
AG03727335
AG03725044
AG03726658
AG03724820
AG03727366
AG03725778
AG03726608
AG03727410

Notificação da Penalidade de Multa
Período de devolução: 12/07/2022 a 20/07/2022
Placa
LOD-7139
NIN-6944
OLR-9624
OPU-9622
ORB-7474
OVP-9I44
OXH-3J33
PSX-9C67
PWC-8J42
PWM-9901
PYJ-4676
PZO-7356
QMX-6049
QQD-2206
QQN-0837
QUX-7410
QWV-6446
QXH-9691
RFV-8E31
RNO-4I30

Infração

Data

Valor

AIT

554-12
554-14
555-00
583-50
555-00
554-12
554-12
555-00
554-12
550-90
556-80
554-12
554-13
545-26
539-80
556-80
555-00
703-01
555-00
556-80

01/02/2022
04/03/2022
08/02/2022
30/04/2022
04/02/2022
08/03/2022
17/02/2022
22/03/2022
08/02/2022
24/02/2022
10/02/2022
09/03/2022
03/05/2022
14/03/2022
09/04/2022
28/02/2022
22/03/2022
10/03/2022
10/02/2022
04/02/2022

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

AG03725126
AG03726482
AG03726066
AG03727378
AG03725827
AG03726486
AG03726215
AG03726561
AG03726068
AG03726249
AG03726176
AG03725772
AG03727226
AG03726581
AG03716601
AG03726385
AG03726562
AG03726491
AG03723110
AG03719119

Notificação da Penalidade de Multa
Período de devolução: 26/07/2022 a 09/08/2022
Placa
DWZ-4980
GPZ-4600
GTV-5462
GUM-5342
GYW-3751
HEO-0H39
HGW-7C44
HKQ-4818
HKQ-4818
HMZ-0C88
HMZ-7C79
HNS-4345
HNT-9490
HOD-4J06
LUQ-4E42
NYF-1982
OXJ-9552
PUF-7648
PVY-9918
PWF-6741
PWT-0875
QOD-1914
QPW-4960
QUT-2B75
QXG-3460
RMI-8B54
RUC-3G59

Infração

Data

Valor

AIT

581-94
554-12
545-26
555-00
554-12
555-00
550-90
554-12
554-12
556-80
554-12
554-13
554-12
555-00
545-26
556-80
550-90
554-12
555-00
555-00
554-12
581-94
550-90
555-00
554-14
581-94
554-12

07/02/2022
07/05/2022
20/05/2022
14/02/2022
01/04/2022
07/05/2022
13/05/2022
12/05/2022
05/05/2022
15/04/2022
07/04/2022
28/03/2022
04/04/2022
10/02/2022
06/04/2022
19/05/2022
30/03/2022
06/05/2022
25/04/2022
15/04/2022
07/05/2022
08/04/2022
20/05/2022
09/04/2022
12/05/2022
04/03/2022
09/05/2022

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

AG03726080
AG03727191
AG03728041
AG03726135
AG03726840
AG03727349
AG03724163
AG03727745
AG03727425
AG03725922
AG03727014
AG03726549
AG03726907
AG03725880
AG03726918
AG03728033
AG03726756
AG03725898
AG03727215
AG03727334
AG03727200
AG03727103
AG03727453
AG03727057
AG03727522
AG03726483
AG03727729

Cristiano Antônio Vieira Gomes
Secretário Municipal de Segurança e Mobilidade Urbana
Autoridade de Trânsito do Município de Nova Lima/MG

COMUNICAÇÃO DE ACOLHIMENTO
DA DEFESA DA AUTUAÇÃO
Nos termos do artigo 9º, parágrafo 1º da Resolução 619/16 – CONTRAN,
faz-se público, para conhecimento do interessado, que a defesas da
autuação abaixo especificadas, teve seu respectivo registro arquivado.

Nº Defesa
2489502022000094
2489502022000093
2489502022000087
2489502022000181
2489502022000145
2489502018000348
2489502022000182
2489502022000112
2489502022000164
2489502022000171
2489502022000170
2489502022000159
2489502022000178
2489502022000130
2489502022000149
2489502022000126
2489502022000160
2489502022000151
2489502022000106
2489502022000155
2489502022000163

Placa
FMW5I44
GNN0420
GZG5253
HBU9878
HIP3155
HNN5008
LMJ7I52
OLP1314
OMB1979
OQZ1G22
OWY6399
PUB0465
PUB8427
PYD0951
PYD0951
QNI7439
QOZ5182
QPX6488
RNV9C74
RTU0F16
RTV6E99

Nº Processamento
1135934
1232010
1134084
1154080
1153673
8219903
1150008
1135951
1154378
1123423
1147208
1157322
1160663
1141612
1148454
1145866
1141449
1144628
1132359
1141434
1152361

Cristiano Antônio Vieira Gomes
Secretário Municipal de Segurança e Mobilidade Urbana
Autoridade de Trânsito do Município de Nova Lima/MG
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EDU CAÇ ÃO

Nova Lima apresenta mascotes
do Minha Família Também me Ensina
Neste mês, a Prefeitura realizou a distribuição de mais de 9 mil revistas em quadrinhos do
Minha Família Também me Ensina, aos estudantes da rede municipal de ensino. Durante
as apresentações artísticas, o público conheceu Liminha e Aninha, mascotes da história.
Mais do que estimular a leitura, a iniciativa
tem enfoque lúdico e destaca a importância do

vínculo familiar e estudo em casa, como parceiros estratégicos do Saber +, o Plano de Recuperação e Aceleração da Aprendizagem. Ao
final da história, há diversas atividades a serem
trabalhadas tanto em classe quanto em casa.
O material também se encontra disponível
no site novalima.mg.gov.br.

Foto: Divulgação

“

O projeto tem sido um estímulo e
tanto para o meu Sebastian. Como
ele gosta bastante de desenhos e
é um material atraente, facilita a
compreensão da leitura e escrita
do português, já que somos
venezuelanos. Ele até consegue
se comunicar no idioma daqui,
mas, como está na fase da leitura,
esse material complementa e
deixa bastante acessível. Meu filho
também ficou encantado com os
bonecos gigantes que visitaram a
escola. Antes, na Venezuela, eu tinha
dificuldade de convencê-lo a ir à aula,
mas, aqui, ele vai feliz e volta cheio de
novidades
Cindy Paola Constante,
mãe de Sebastian Constante, estudante
da E.M. Benvinda Pinto Rocha

No dia 22 de agosto, teve início a 8ª Copa
de Futsal das Escolas Municipais, que vai até
novembro. O jogo de abertura foi disputado na
quadra da Escola Dalva Cifuentes Gonçalves,
em Honório Bicalho, onde os estudantes da
equipe anfitriã enfrentaram os da Vera Wanderley Dias.
Nesta edição, 12 unidades participam das
disputas nas categorias feminina e masculina,
reunindo estudantes com 10 e 11 anos de idade.
A novidade deste ano é a inclusão da queimada mista no quadro de modalidades.
Prevista para ser disputada até novembro, a Cofem representa a retomada de competições esportivas nas escolas. Tudo com o
principal objetivo de dar destaque à educação
física e à importância de contribuir com a formação integral dos estudantes.

Foto: Lucas Mendes

Disputas de futsal e queimada
movimentam escolas municipais
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EDU CAÇ ÃO

Governo Municipal entrega
quadra reformada da E.M. Dalva
Cifuentes Gonçalves
dade escolar, com mais segurança e comodidade para os estudantes.
As obras contemplaram a reforma do piso,
com a troca por estruturas modulares, feitas
de material mais resistente e que proporcionam mais segurança e estabilidade para os

usuários, por serem antiderrapantes. A quadra
recebeu ainda a instalação de gradil e alambrado para a proteção dos expectadores na
arquibancada, além de manutenção hidráulica e elétrica, com colocação de chuveiros nos
vestiários.

Fotos: Arquivo PMNL

A Prefeitura realizou, no último dia 5, a entrega da quadra da E.M. Dalva Cifuentes Gonçalves reformada. A reabertura do espaço,
muito aguardada pelos moradores de Honório
Bicalho, foi feita em uma cerimônia simbólica,
que devolveu a quadra recuperada à comuni-

RETORNO APÓS MAIS DE DOIS ANOS

Antes

Depois

O espaço estava interditado pela Vigilância Sanitária há mais
de dois anos, em função da proliferação de pombos dentro da
estrutura do teto, situação que colocava em risco a saúde dos
estudantes e demais usuários. Em função disso, houve a instalação de tela passarinheira no telhado e orientações preventivas para coibir a ação desses animais no local.

Cadastramento para ingresso nas
creches municipais começa no dia 5
tembro, preferencialmente por meio de formulário eletrônico disponível no site novalima.
mg.gov.br.
Aqueles que já realizaram o cadastramento no 1º semestre de 2022 estão dispensados
do procedimento. Os pais ou responsáveis

Foto: Lívia Bastos

O Governo Municipal abrirá o último período de cadastramento deste ano, para ingresso
de novas crianças nas creches municipais no
próximo ano letivo. Podem ser inscritas crianças de 0 a 3 anos, completos até 31/03/2023.
O cadastro deve ser feito entre 5 e 23 de se-

pelas crianças cadastradas, mas sem atendimento em 2022, devem atualizar os dados
por meio do telefone (31) 3542-1262 ou enviar
a documentação exigida, dentro do prazo de
inscrição, para o e-mail: cadastro.semed@
pnl.mg.gov.br.

ATENDIMENTO PRESENCIAL
Quem tiver dificuldade no preenchimento dos dados ou
não contar com acesso à internet pode agendar um atendimento presencial, entre 1º e 21 de setembro:
• Secretaria Municipal de Educação (Centro):
(31) 3542-1262
• Escola Municipal Rubem Costa Lima (São Sebastião das
Águas Claras): (31) 3547-7470
• Centro de Educação Infantil Maria da Conceição Taveira
Corrêa (Jardim Canadá): (31) 3541-9569
DOCUMENTAÇÃO COMPLETA E OUTRAS
INFORMAÇÕES: NOVALIMA.MG.GOV.BR.
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Prefeitura investe em equipamentos
e conexão gratuita para mais de 8 mil
estudantes e educadores
Um marco histórico para a educação de
Nova Lima. O Governo Municipal deu um passo
decisivo para concretizar a Revolução Tecnológica na Educação. Em evento de lançamento, no dia 11 de agosto, A prefeitura apresentou
um pacote de soluções para superar a defasagem tecnológica na rede municipal de ensino.
Dentre os investimentos, estão a aquisição de
tablets e notebooks para estudantes e educadores, telas interativas para as salas de aula,
além de outros serviços inéditos na cidade.
O programa conta com aporte financeiro
de mais de R$ 50 milhões e inclui a entrega de
7 mil tablets de última geração para alunos do
1º período ao 9º ano. Cada estudante receberá
ainda um chip móvel que garante acesso a 60
GB de internet anuais, capa e película protetoras, teclado bluetooth, Windows 10 e Pacote Office oficial instalado. As
entregas serão feitas até a
primeira quinzena de se-

tembro.
A navegação dos estudantes na internet é
monitorada pela equipe de tecnologia da informação da Secretaria Municipal de Educação, a
fim de coibir o acesso a conteúdos impróprios
ou que não correspondem com a proposta pedagógica.

ta, os beneficiados contarão com um sistema
que capta o melhor sinal por região da cidade,
com estabilidade e acesso móvel, inclusive em
locais com dificuldades de conexão.

Melhores condições de trabalho
Foram contemplados também mil professores, supervisores e diretores que se enquadram nos critérios de prioridade. Esses servidores receberam um notebook, chip móvel
que garante acesso 120 GB de internet anuais,
roteador wi-fi que permite o compartilhamento do sinal com mais dez dispositivos simultâneos e um mouse wireless, bem como outras
ferramentas que integram o Windows 10 e Office, indispensáveis para a planejamento diário
das atividades pedagógicas.
Mais do que disponibilizar internet gratui-

“

Estou muito satisfeita com esses
equipamentos, porque meus filhos
são nativos dessa era digital. Então,
nada mais interessante do que se
valer da tecnologia para reforçar os
estudos também em casa. Meus filhos
estão entusiasmados com a internet
e todos os recursos que a Prefeitura
nos ofereceu. Com certeza, vai fazer a
diferença na vida dos estudantes das
nossas escolas

Foto: Arquivo PMNL

Nádia Evelyn,
mãe do Gustavo e Bianca, alunos da E.M.
Emília de Lima

REVOLUÇÃO TECNOLÓGICA
EM NÚMEROS:
7 mil tablets
chip de internet, teclado bluetooth, fone
de ouvido, capa e película protetoras,
Windows 10 e Pacote Office
1 mil notebooks,
chip de internet, roteador wi-fi, mouse
wireless, Windows 10 e Pacote Office
Telas interativas
para todas as salas de aula e salas de
recursos multifuncionais

INOVAÇÃO NO ENSINO
O programa contempla ainda telas interativas para todas as escolas, acesso
à plataforma Google Classroom, com
login exclusivo para cada aluno, assim
como jogos matemáticos e de raciocínio lógico. A proposta é tornar as aulas
mais dinâmicas e enriquecedoras. Por
meio desses recursos, os educadores e
estudantes poderão explorar toda sua
criatividade, tornando o processo de
aprendizagem cada vez mais atrativo.

“

O notebook e o chip que dão acesso
à internet chegaram em ótima hora.
Recentemente, eu havia perdido meu
computador por conta da enchente
onde moro, em Honório Bicalho.
Foram muitas perdas materiais,
inclusive, era um dos equipamentos
que mais fazia falta para minhas
atividades escolares e planejamento
diário. Já testei os programas e a
internet está ótima, sem contar a
praticidade. Agora, posso acessar os
conteúdos em qualquer lugar
Valéria Dias,
professora da E.M. Dalva Cifuentes
Gonçalves

11

O B R AS E S E RVI ÇOS UR BA NOS

Prefeitura executa manutenções
em mais de 30 bairros

Foto: Lucas Mendes

A Administração Municipal realiza um conjunto de intervenções na cidade, dentre elas, a
manutenção na rede elétrica em várias praças e
áreas públicas, com a troca ou recomposição de
lâmpadas de LED e holofotes. Bairros como Cabeceiras, Honório Bicalho, Cristais, Bela Fama,
Mingu e Mina D’Água foram contemplados com a
ação.
O Governo Municipal também executou a
manutenção na rede de esgoto e drenagem em
30 localidades, situadas na sede e na Região Nordeste. Já as ações de tapa-buraco atenderam 28
pontos, entre eles, no Vale da Esperança, Parque
Industrial, Olaria, Cariocas e Centro.
Patrolamento, calçamento e limpeza
O patrolamento de vias foi feito em São Sebastião das Águas Claras (Macacos) e Honório Bicalho. Em Santa Rita, por sua vez, houve a retirada
de um talude e a reforma de um abrigo de ônibus.
Outros serviços, realizados também neste mês,
foram o calçamento em três ruas do Centro e do
Bairro Jardins de Petrópolis, além de uma contenção de encosta no Mina D’Água.
Vale ressaltar ainda que os serviços de capina,
jardinagem e limpeza seguem as rotas devidamente estabelecidas.

DEF ESA C IV I L

Foto: William Silva

Cidade inicia programa
de monitoramento de barragens
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A Defesa Civil Municipal começou, em
agosto, o trabalho de inspecionar, em caráter
preventivo, as barragens catalogadas em
Nova Lima. A ação faz parte de um programa
de monitoramento, criado pela Prefeitura,
com o objetivo de acompanhar de perto as
estruturas.
São objetos de inspeção as barragens de
água e de rejeitos da mineração. Por meio
de visitas técnicas periódicas, a equipe de
engenharia avalia a situação das estruturas e
contrasta com os dados apresentados pelas
empresas responsáveis pela elaboração dos
Planos de Ação de Emergência (PAEs).
A expectativa é que a ação seja finalizada
antes do período de chuvas, com a análise de
áreas de risco e dos protocolos de emergência.
O programa prevê a atualização das inspeções
trimestralmente pela Defesa Civil Municipal.

ME IO A MB I E NT E

Concluída a primeira etapa das obras
de contenção do Rego dos Carrapatos
Defesa Civil.
As obras foram executadas sem o uso de
máquinas e com modelos construtivos que
geram menos impacto ambiental, utilizando
madeiras de reflorestamento, que são sustentáveis. Nas áreas afetadas, foi realizado o plan-

tio de árvores nativas.
A próxima etapa vai abranger outros locais,
inclusive, com os trabalhos necessários para
que o curso d’água volte ao trajeto da trilha.

Fotos: Lucas Mendes

A Prefeitura finalizou a primeira etapa das
obras de recuperação, manutenção e desassoreamento do Parque Natural Rego dos Carrapatos. As ações tiveram início em maio e
duraram cerca de 90 dias. Foram 31 pontos de
intervenção atendidos, com base no laudo da

Nova-limenses são contemplados
com Kits Quitanda
e Quitandas de Nova Lima. Foram 20 pessoas
contempladas.
Os kits contam com duas caixas plásticas,
cinco colheres e cinco xícaras medidoras, uma
balança digital de cozinha, duas colheres côn-

cavas de polietileno, duas espátulas e uma colher resistente a altas temperaturas, além de
duas tigelas bowl inox.

Fotos: Gerson Melo

No dia 3 deste mês, a Prefeitura realizou
um evento no Centro de Educação Ambiental
para a entrega dos kits para valorizar e auxiliar na produção artesanal dos participantes
que integram o Núcleo de Queca, Lamparina
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E S P O RT E E L A Z E R

Desafio Trail Run reúne
mais de 200 participantes
Rodrigues de Melo, em Honório Bicalho. No
total, 219 atletas, das categorias masculina e
feminina, participaram das provas de 6 km e

11 km, percorrendo as trilhas da região. O resultado geral da prova está disponível no site
novalima.mg.gov.br.

Fotos: Welington de Oliveira

Realizado pelo Governo Municipal, o 1° Desafio Trail Run Nova-limense ocorreu no dia
7 de agosto, com largada da Praça Agostinho

Novos núcleos de modalidades
esportivas e de lazer para a população
Ficar parado por falta de opção de esporte
ou lazer não é mais desculpa para quem procura uma atividade física em Nova Lima. A
Prefeitura abriu, neste mês, seis novos núcleos
esportivos com modalidades que integram o
programa Viva Cidade.
Foram criados os núcleos de rugby, jiu-jitsu, skate, futebol de campo, vôlei e recreação,
nos turnos da manhã, tarde e noite. Além des-

ses, estão sendo ampliados os de futsal, basquete, aerodance e treinamento funcional. Há
atividades para todas as faixas etárias a partir
de 5 anos.
Viva Cidade

oferece vivências esportivas, culturais e de lazer, com o objetivo de democratizar o acesso e
a participação de pessoas de todas as idades.

MAIS INFORMAÇÕES: (31) 3541-4329

Esses núcleos integram o programa Viva
Cidade, criado em abril do ano passado, que

Inscrições abertas para a corrida
de crianças e adolescentes
As inscrições para o Circuito Nova
Lima de Corridas – Viva Runners Kids vai
de 26 de agosto a 23 de setembro, no site
novalima.mg.gov.br. Podem participar crianças
e adolescentes, com idade entre 5 e 14 anos.
Os pais ou responsáveis deverão retirar o
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kit esportivo, mediante apresentação de documento de identidade, no dia 8 de outubro, das
9h às 12h, na Secretaria Municipal de Esporte e
Lazer (Rua Melo Viana, 174, Centro).
O evento será realizado no dia 16 de outubro,
a partir das 8 horas, no Espaço de Caminhada.

ESPO RT ES

Competições esportivas
diversas agitam Nova Lima
A cidade se transformou em uma verdadeira arena esportiva, com a realização de
campeonatos de várias modalidades. Fazem
parte da programação de agosto e setembro
as copas de peteca, vôlei, basquete e handebol.

Mais uma ação da Prefeitura para diversificar
o esporte no município.
Além de contemplar um conjunto amplo de
modalidades esportivas, as copas abrangem
várias categorias de idade e gênero, prezan-

do pela pluralidade na participação de atletas.
Iniciativas que têm o objetivo de democratizar
cada vez mais a prática esportiva na cidade.

CONFIRA A RELAÇÃO DE
COMPETIÇÕES E SUAS DATAS:
• Peteca – 20 e 21/8 (finalizado):
Equipes campeãs:
Vilarejo (masc.) e Fênix (mista)
Foto: Ana Luísa Prates

• Vôlei – em andamento
• Basquete – 3/9
• Handebol – 3/9
Mais informações:
novalima.mg.gov.br.

CULT UR A

CURTAS

Exposição marca os 107
anos da corporação musical
União Operária

Foto: Laisamara Santos

Na próxima quinta-feira (1º), o Governo
Municipal realiza mais uma edição do projeto
“Vem Ver a Banda”, desta vez com uma apresentação especial em comemoração aos 107
anos da corporação musical União Operária.
O evento será às 19h, na Escola Casa Aristides,
com entrada gratuita.

Além da apresentação da instituição centenária, o público poderá conferir, de 1º a 15 de
setembro, na Galeria de Arte da Escola Casa
Aristides, uma exposição comemorativa com
símbolos que marcaram a trajetória da corporação na cidade.

EDITAIS CULTURAIS
Na próxima segunda-feira (29), terminam as inscrições para os editais de
Artes Visuais e Prêmio Trajetória Artística – Artesanato. Os interessados devem acessar os editais no site novalima.
mg.gov.br/portaldatransparencia
e
realizar o processo para a inscrição presencial no Departamento de Protocolo
da Prefeitura (Praça Bernardino de Lima,
80, Centro). Juntos, os editais vão investir cerca de R$ 330 mil no trabalho dos
artesão e artistas visuais da cidade.
SEXTA NA FEIRA
A Sexta na Feira traz muita alegria e
animação no dia 2 de setembro, com a
apresentação dos grupos Cipó de Aroeira e Ziggyblue, das 18h às 23h, no Espaço
de Caminhada (Rua Amélia de Magalhães Pessoa, s/nº, Centro - próximo à
Praça da Bíblia). A programação conta
ainda com o melhor da culinária e do artesanato local, Rua do Lazer e intervenções teatrais!
Vem aí o Encontro Nacional de Motociclistas, nos dias 11 e 12 de setembro, no
Espaço de Caminhada. Aguardem!!!
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CULT UR A

Festival Viva Arte 2022 terá apresentações
nas regionais, sede e no Teatro Municipal
no Teatro Municipal e em espaços públicos, o
que possibilita que a população possa acompanhar de perto as performances dos nova-limenses.
Na próxima segunda-feira (29), haverá a
publicação do resultado dos artistas credenciados e, no dia 8 de setembro, será realizado o

sorteio para a seleção da ordem e dia de apresentação.
Após essa etapa, será divulgada a programação geral do festival que estará presente no
Teatro Municipal, Espaço de Caminhada (próximo à Praça da Bíblia), no Jardim Canadá e
Honório Bicalho.

Fotos: Arquivo PMNL

Com o objetivo de valorizar os artistas nova-limenses e descentralizar a cultura, proporcionando a todos a oportunidade de conferir
os talentos da música, dança, teatro e literatura, a Prefeitura realiza, de 23 de setembro a 5
de novembro, o Festival Viva Arte 2022.
Neste ano, o projeto passa a ser presencial

O mês de agosto começou com o retorno
de mais de 50 cursos gratuitos na Escola Casa
Aristides e nos Centros de Atividades Culturais dos bairros Jardim Canadá e Cabeceiras.
No total, 1.235 alunos participam de atividades como ballet baby, capoeira, teatro, dança
de rua, violão, ioga, bijuterias, colagem, dança,
fotografia, ginástica, marcenaria, percussão,
violão e muito mais.
Para o mês de setembro, está programada a inauguração de mais um Centro de Atividades Culturais, desta vez no Bairro Honório
Bicalho. O local oferecerá cursos de dança, teatro, artes visuais e música para os moradores
da região.
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Foto: Lucas Mendes

Mais de 1.200 alunos participam dos
cursos culturais oferecidos pela Prefeitura

R EG IÃO N ORO E ST E

Urbanização no Vale do Sol segue
com pavimentação de ruas

Foto: Divulgação

A Administração Municipal avança com os serviços de urbanização no
Bairro Vale do Sol, na Região Noroeste da cidade, que, além da drenagem
pluvial, incluem também pavimentação e confecção de meios-fios. Estão recebendo pavimentação as ruas
Nereida, Caronte, Thalassa, Créssida
e no entroncamento da Rua Ofélia
com a Thalassa, vias onde o serviço
de drenagem já foi concluído.

T URIS M O

“Visite Nova Lima na Praça” marca
retorno da Feira de São Sebastião
das Águas Claras
O retorno da tradicional Feira de Macacos
foi marcado pela edição especial do projeto
Visite Nova Lima na Praça. Integrando a programação do Festival da Vida, que nasceu na
cidade de Mariana e leva atividades culturais
gratuitas para famílias, o evento contou com
shows e apresentação teatral em um clima de
descontração e alegria.
O evento, totalmente gratuito, contou com
apresentação do Teatro Navegante de Mario-

netes e shows com a banda Midnight Mooca
e Alexandre Araújo. O público pôde conferir
itens da gastronomia típica e produtos agroecológicos e artesanais, além de curtir o agradável clima local.
A Feira de Macacos ficou suspensa por dois
anos devido à pandemia, mas agora será realizada uma vez por mês. A próxima edição está
marcada para 17 de setembro.

“

O retorno de atividades como a
feirinha, junto do projeto Nova Lima
na Praça, é muito importante para
nossa região. Ficamos dois anos sem
a renda gerada em eventos e agora
estou muito feliz com o retorno de
todo este movimento
Rubenilda Maria de Jesus,
feirante
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T URIS M O

Rota dos Sabores Intercity vai movimentar
27 bares e restaurantes de Nova Lima,
Raposos e Rio Acima
Que tal experimentar um tropeiro à La
Morro do Pires? Ou um Bacalhau à Gandarela?
Quem sabe uma Costela Real e um Trem das
Cachoeiras? Esses e outros deliciosos pratos,
com nomes que fazem referência a atrativos
turísticos da região, compõem o variado cardápio do Festival Rota dos Sabores Intercity
2022.
O projeto vai movimentar bares e restaurantes de Nova Lima, Raposos e Rio Acima,

de 9 de setembro a 10 de outubro. Essa edição apresentará um roteiro integrado entre os
municípios vizinhos, que dividem afinidades
naturais, culturais, históricas e gastronômicas.
A iniciativa reforça o potencial turístico local.
Cada estabelecimento criou um prato especialmente para o festival, usando ingredientes variados e típicos da região, como o torresmo, queijo minas, carne de panela e geleias.

“

O festival é uma oportunidade de
levar novidades para o público local e
atrair o olhar de quem está visitando
nossa cidade

Foto: Lívia Bastos

André Sassen Panerai,
proprietário do Restaurante Botânico, na
região do Vila da Serra

Consulte os estabelecimentos
participantes e os pratos no site
novalima.mg.gov.br

R EG IÃO N OR DE ST E

O último dia 21, na Região Nordeste, foi
marcado pelo retorno da tradicional Feira de
Bicalho, evento que reuniu culinária local, artesanato, música e espaço kids na Praça da Estação. As apresentações musicais ficaram por
conta de Capela e Pablo Acústico, DJ Henrique
Santana (com participação do desafio do Tiktok) e a banda Só Rezenha.
Além de ser uma ótima opção de entretenimento para os moradores da região, a Feira
de Bicalho ainda é uma oportunidade para os
empreendedores locais exporem seus produtos e gerarem renda no final de semana. O
evento foi retomado após ficar suspenso, em
função da pandemia de Covid-19.
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Fotos: Arquivo PMNL

Tradicional Feira de Bicalho volta
em grande estilo

R EG IÃO N O R DE ST E

Novo imóvel do Cras oferece mais
estrutura para os atendimentos
Desde o dia 18 de agosto, o Centro de Referência da Assistência Social (Cras) da Região
Nordeste passou a funcionar em novo endereço: Rua Adelaide Pedrosa do Vale, 636, no
Bairro Honório Bicalho. A mudança feita pelo
Governo Municipal tem o objetivo de melhor

acomodar os usuários, oferecendo mais estrutura para os atendimentos, realizados de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.
O Cras é uma unidade de Proteção Social
Básica do Sistema Único de Assistência Social
(Suas), que tem por objetivo prevenir a ocor-

rência de situações de vulnerabilidades nos
territórios, por meio, principalmente, do fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, bem como a ampliação do acesso aos
direitos de cidadania.

Fotos: Lucas Mendes

BAIRROS ATENDIDOS:
Alto do Gaia, Antônio Horta, Bela
Fama, Honório Bicalho, Santa Rita,
Vila Ipê Amarelo, Pasto da Balança,
Fernão Paes, Distrito Industrial do
Bela Fama, Distrito Industrial do Honório Bicalho, Rio de Peixe, Pasto do
Gavião, Vila Nova Suíça, Área Industrial Apac e Matozinhos
Mais informações: (31) 98817-2653 e
98006-3484

Prefeitura intensifica manutenções
de esgotamento sanitário
O Governo Municipal executa uma série de
intervenções pela cidade, contemplando também a Região Nordeste de Nova Lima. Em Honório Bicalho, 14 localidades estão sendo atendidas com serviços de esgotamento sanitário.

Tratam-se de trabalhos em redes, como na
Rua Soares e próximo à Rodovia MG-030; ligações, nas ruas São João e Mara Núbia Gonçalves Lopes; reparos e trocas de tampas de esgoto, em vários pontos das ruas Dois (próximo

à antiga estação ferroviária), Adelaide Pedrosa
do Vale, Braga e Mineiro Francisco de Assis.
Também serão executadas obras onde
houve abatimento de vias, como nas ruas Sete
e em outro ponto da Adelaide Pedrosa do Vale.
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S EG UR A N Ç A E M O B I L I DA DE URBANA

Aplicativo KIM+ traz
vantagens para usuários dos
ônibus municipais
Pagamento com Pix e crédito, consulta
de horários e até acompanhamento da movimentação de ônibus em tempo real. Os
usuários do transporte municipal, operado
pela Via Ouro, passaram a ter acesso a um
aplicativo que oferece um conjunto de vantagens.
Trata-se do KIM+, novo app disponível
para que os usuários tenham, na palma da
mão, todas as informações que precisam sa-

ber sobre esse serviço público. A ferramenta
está disponível para iOS, Android e versão
web (kimmais.com.br). Ao fazer o download,
o usuário pode realizar seu cadastro, que é
simples e rápido.
Vale ressaltar que a disponibilização do
aplicativo é uma das contrapartidas estabelecidas pela Prefeitura à Via Ouro, para
a implantação da Tarifa Única, a R$ 2, na
cidade.

BENEFÍCIOS DO APP:
• Consultar horários, paradas e trajetos
• Acompanhar, em tempo real, seu ônibus se movimentando pela cidade
• Recarregar seu cartão da Via Ouro
• Comprar passagem avulsa pelo seu smartphone, disponibilizada
por QRcode
• Pagar com cartão de crédito, Pix, transferência, depósito e
boleto

Guarda Civil Municipal recebe
novas viaturas
A previsão é que o município receba outros
oito veículos para composição da frota, passando a ter 12, já que alguns carros mais antigos serão substituídos. Com isso, a atuação da
corporação se tornará ainda mais efetiva nos
mais diversos serviços: patrulhamento pre-

ventivo e escolar, monitoramento em eventos
culturais e esportivos, fiscalização de trânsito
e proteção da causa animal, além do patrimônio ecológico, histórico-cultural e ambiental.

Foto: João Victor Moraes

Nova Lima ganhou reforço na frota que
atende a segurança. A cidade recebeu, no dia
11 deste mês, três novas viaturas para a Guarda
Civil Municipal (GCM), sendo duas caminhonetes e uma Spin. As viaturas serão destinadas
à Romu e ao grupamento ambiental da GCM.
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