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Começa 
mutirão na saúde 
para zerar filas de 
espera por exames
e consultas

Tradicional desfile cívico volta
a colorir as ruas da cidade

com 2.700 participantes
Mais 550 famílias passam

a receber de 10% a 50% do salário
mínimo pelo Vida Nova 7

TÁ TENDO
OBRA!
No Espaço Cultural, Centro de Convivência da
Pessoa Idosa, Quadra do Senai e Água Limpa,
fora a UBS que já foi entregue no Galo 
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Tá tendo obra! Nas últimas semanas, ini-
ciamos importantes obras que farão a diferen-
ça na vida dos nova-limenses. O Espaço Cultu-
ral, que ficou sem investimentos desde a sua 
inauguração, há mais de 30 anos, será trans-
formado em uma arena multiuso, com parqui-
nho infantil, ambiente para eventos, área de 
recreação, academia ao ar livre, 420 metros de 
percurso de caminhada com iluminação espe-
cial e muito mais. A quadra do Senai, que é um 
tradicional palco esportivo da cidade, também 
será totalmente reformada, para voltar a rece-
ber as competições que movimentam nossos 
atletas.

Além disso, outras construções que che-
garam a ser iniciadas, mas tiveram seus con-
tratos cancelados, em razão da desistência 

por parte das empresas contratadas, estão 
sendo retomadas. Após a conclusão dos novos 
processos de licitação, os trabalhos recome-
çam, por exemplo, no Centro de Convivência 
da Pessoa Idosa, que receberá uma estrutura 
com capacidade para atender, todos os dias, 
200 usuários com idade a partir de 60 anos.

No Água Limpa, também retomamos as 
obras da nova Unidade Básica de Saúde (UBS) 
do bairro, para ampliar os atendimentos e ofe-

recer mais segurança e comodidade aos usu-
ários. Uma realidade já experimentada pelos 
moradores do Galo, onde inauguramos, na 
semana passada, uma UBS totalmente refor-
mada e ampliada, com mais de 130 m2 de área 
construída e serviços odontológicos e de vaci-
na que, até então, não eram oferecidos para a 
comunidade local.

E vem mais por aí! Nos próximos dias, ini-
ciaremos a construção do Centro de Educação 
Infantil Afonso Greco, para dar melhores con-
dições às crianças de 0 a 3 anos que moram no 
Água Limpa. Todo esse investimento compro-
va o olhar atento da Gestão Municipal para a 
cidade.

Cidade em obras
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EDITORIAL

Gestão Municipal

SAÚDE

Serviço já imunizou mais de 
7.300 cães e gatos contra a raiva

A Prefeitura promove a campanha de vaci-
nação antirrábica 2022. Mais de 60 bairros es-
tão sendo contemplados pela ação, que encer-
ra neste sábado (24). Até o fechamento desta 
edição, 7.389 animais já foram imunizados.

Neste ano, a equipe percorreu de casa em 
casa, além de manter pontos fixos de aten-
dimento. A vacinação por residência foi feita 
conforme agendamento realizado pelos agen-
tes de endemias, durante as visitas e atendi-
mento de demandas via SAC da Zoonoses.

A raiva é uma infecção viral aguda incu-
rável, contraída por cães e gatos, e pode ser 
transmitida para os seres humanos por meio 
da saliva de animais infectados. Atualmente, 
é uma doença controlada e muito se deve às 
campanhas de imunização. É recomendado 
que a primeira dose da vacina antirrábica para 
cães e gatos seja administrada a partir de três 
meses de vida, com reforço anual.

Todo esse investimento 
comprova o olhar atento da 
Gestão Municipal para a
cidade
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Prefeitura inicia mutirão para zerar
espera por exames e consultas

Vacinação contra a Covid-19 para crianças
de 3 e 4 anos é suspensa

3

A partir deste mês, o Governo Municipal 
realiza o mutirão de consultas e exames com 
o objetivo de ampliar os atendimentos e suprir 
a demanda reprimida. A operação terá conti-
nuidade nos meses de outubro e novembro, 
com expectativa de viabilizar mais de 5.000 
procedimentos. Dentre as especialidades com 
maior demanda, estão cardiologia, ortopedia, 
otorrinolaringologia, angiologia, cirurgia geral/
plástica e mastologia/cirurgia plástica.

De acordo com o fluxo de atendimento, 
os pacientes são encaminhados, automati-
camente, pelas unidades básicas de saúde 

(UBSs). O Departamento de Regulação provi-
dencia o agendamento e a UBS contata esses 
pacientes. Em seguida, a Policlínica Municipal 
realiza o atendimento. De posse dos exames, 
eles são encaminhados para a consulta de re-
torno e, se necessário, é iniciado o tratamento.

Demanda reprimida

Durante a pandemia de Covid-19, vários 
pacientes deixaram de fazer as consultas de 
rotina e, após a queda acentuada dos casos, 
têm procurado os serviços de saúde, gerando 

um alto fluxo de demanda simultânea. Além 
disso, muitos estão com dados de cadastros 
incorretos, que dificultam a busca ativa dos 
usuários. Atualmente, cerca de 30% de con-
sultas e exames agendados não são concluí-
dos porque os pacientes não comparecem. O 
usuário que não puder ir à consulta ou fazer 
o exame deve entrar em contato com a sua 
UBS de referência para reagendamento com, 
no mínimo, 48 horas de antecedência. Esse é o 
período necessário para que a Regulação con-
tate o paciente em espera para antecipação da 
consulta.

Devido ao desabastecimento de va-
cinas Coronavac, utilizadas na imuniza-
ção de crianças com 3 e 4 anos de idade 
contra a Covid-19, o serviço para essa 
faixa etária está temporariamente sus-
penso em Nova Lima. Até o dia 6 de se-
tembro, 1.032 aplicações, entre primeira 
e segunda dose, haviam sido realizadas 
nesse público.

A Prefeitura aguarda a distribuição 
de mais imunizantes pela Secretaria de 
Estado de Saúde de Minas Gerais, para 
retomar o atendimento, ainda sem pre-
visão para acontecer.

Já a vacinação de crianças com idade 
entre 5 e 11 anos segue com a utilização 
da vacina Pfizer pediátrica, conforme 
preconizado pelo Ministério da Saúde.

SAÚDE

É muito importante que os usuários 
mantenham a atualização de seus 
dados cadastrais nas UBSs. A maior 
parte dos contatos com os pacien-
tes é feito por telefone ou e-mail. 
Assim, quando os dados estão de-
satualizados, os profissionais não 
conseguem informar as datas de 
consultas, confirmá-las nem co-
municar a entrega de resultados de 
exames.

MANTENHA SEUS 
DADOS ATUALIZADOS
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EDUCAÇÃO

850 estudantes visitam haras 
e excursão da rede municipal

Programa de representantes de turmas 
reforça gestão participativa nas escolas

A Prefeitura fechou uma parceria com o Haras dos Rafas, situado no 
Bairro Jardins de Petrópolis, tornando possível a visita de 850 crianças, 
matriculadas na educação infantil da rede municipal de ensino, ao espaço. 
A ação, iniciada em agosto deste ano, tem o objetivo de aproximar os es-
tudantes dos animais e seu ambiente, criando memórias importantes para 
o desenvolvimento nessa faixa etária.

As visitas são acompanhadas por profissionais da educação e respon-
sáveis pelo haras. Por meio do passeio, as crianças estão tendo a oportu-
nidade de conhecer o habitat de mamíferos, aves e até espécies raras do 
meio ambiente. A previsão é de que, até o 1º semestre de 2023, todas as 
crianças do 1º e 2º período da rede municipal visitem o espaço.

Com o objetivo de promover cada vez mais 
a participação da comunidade escolar na ges-
tão das unidades de ensino, o Governo Muni-
cipal iniciou um programa de eleição de repre-
sentantes de turmas para os estudantes do 4º 
ao 9º ano. A votação foi promovida no dia 6 de 
setembro, nas escolas.

Cada turma elegeu o líder da sala e suplen-
te, entre os candidatos disponíveis. Os novos 
representantes têm como atribuições: esta-
belecer o diálogo entre os alunos e a gestão 
escolar, solucionar eventuais problemas, dar 
assistência ao professor sempre que necessá-
rio, zelar pela disciplina, bem como a limpeza 
da sala e do ambiente escolar. Além disso, os 
alunos devem participar das reuniões do Con-
selho de Representantes de Turmas, progra-
madas para serem realizadas mensalmente 
nas escolas.

“A excursão ao haras encantou minha 
filha. Para uma criança de 4 anos, 
que ficou tanto tempo isolada em 
casa devido à pandemia, esse passeio, 
certamente, ficará na memória por 
conta das brincadeiras entre amigos e 
aprendizagem. Ela ainda conheceu o 
pônei e deu de comer a outros animais. 
Me disse que foi só alegria!

Liziane Bailon,  
mãe de Laura Emanuelly Bailon, 
estudante do Centro de Educação Infantil 
Professor Cássio Magnani
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EDUCAÇÃO

Prefeitura amplia oferta de alimentos 
da agricultura familiar na merenda

Educanet permite acompanhamento 
escolar on-line de alunos

Além de ser reconhecida por combinar op-
ções de alto valor nutritivo, a merenda escolar 
da rede municipal agora se destaca pela am-
pliação, no cardápio escolar, de alimentos pro-
duzidos pela agricultura familiar. Uma oportu-
nidade para valorizar o trabalho de pequenos 
produtores e garantir a presença de itens fres-

cos no prato dos estudantes.
O menu escolar abrange, desde o início de 

setembro, mais opções de frutas, hortaliças e 
verduras, inclusive espécies regionais, produ-
zidas pela agricultura familiar. O destaque foi 
a introdução do cogumelo shitake, que pode 
ser utilizado no preparo de várias receitas culi-

nárias, o que oferece cada vez mais diversida-
de para os estudantes, inclusive aqueles que 
apresentam restrições alimentares.

O aprimoramento constante da merenda é 
ação prioritária do Governo Municipal, a fim de 
se manter em concordância com o Programa 
Nacional de Alimentação Escolar (PNAE).

A Prefeitura disponibilizou, neste mês, o 
acesso ao sistema de gestão escolar, Educa-
net, para pais e responsáveis. O site oferece 
acompanhamento facilitado das atividades e 
avaliações dos estudantes da rede municipal 
de ensino.

O Educanet reúne dados atualizados que 
refletem toda a vida escolar dos alunos, in-
cluindo frequência nas aulas, disciplinas estu-
dadas, notas, histórico escolar, dentre outros. 
Para consultar as informações, é preciso inse-
rir o número da matrícula do estudante, dis-
ponível na secretaria da escola em que o aluno 
está matriculado, e preencher o CPF de um 
dos responsáveis.
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SEGURANÇA

Prefeitura complementa frota
da Guarda Municipal

O município recebeu o complemento da 
frota dos veículos da Guarda Civil Municipal 
(GCM). Oito carros foram entregues no dia 
30 de agosto, sendo mais uma caminhone-

te e sete do modelo Spin. As viaturas foram 
destinadas ao grupamento ambiental, GCM 
e Romu.

Em agosto, já tinham sido entregues três 

viaturas, sendo duas caminhonetes e uma 
Spin. Com a frota completa de 12 veículos, 
a atuação dos agentes se dará de maneira 
mais efetiva.
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JUNTA ADMINISTRATIVA 
DE RECURSOS DE INFRAÇÕES - JARI

BOLETIM INFORMATIVO

Nos termos e conformidade dos dispositivos regulamentares 
vigentes, faz-se público, para conhecimento dos interessa-
dos, que esta 1ª Junta Administrativa de Recursos de Infrações 
- Nova Lima, quando da sua 31ª Sessão Ordinária, realizada em 
16/08/2022, julgou os recursos abaixo especificados, proferindo 
as seguintes decisões:

Nos termos e conformidade dos dispositivos regulamentares 
vigentes, faz-se público, para conhecimento dos interessados, 
que esta 1ª Junta Administrativa de Recursos de Infrações - 
Nova Lima, quando da sua 32ª Sessão Ordinária, realizada em 
23/08/2022, julgou os recursos abaixo especificados, proferindo 
as seguintes decisões:

Nos termos e conformidade dos dispositivos regulamentares 
vigentes, faz-se público, para conhecimento dos interessados, 
que esta 1ª Junta Administrativa de Recursos de Infrações - Nova 
Lima, quando da sua 8ª Sessão Extraordinária, realizada em 
30/08/2022, julgou os recursos abaixo especificados, proferindo 
as seguintes decisões: 

Nos termos e conformidade dos dispositivos regulamentares 
vigentes, faz-se público, para conhecimento dos interessados, 
que esta 1ª Junta Administrativa de Recursos de Infrações - 
Nova Lima, quando da sua 33ª Sessão Ordinária, realizada em 
01/09/2022, julgou os recursos abaixo especificados, proferindo 
as seguintes decisões:

Importante frisar que as decisões proferidas pela JARI, sujeitam-
-se a interposição de recursos administrativos ao Conselho Esta-
dual de Trânsito de Minas Gerais - CETRAN/MG, no prazo de 30 
(trinta) dias, contados da data de publicação do presente edital 
no jornal de circulação de notícias do Município de Nova Lima, 
cujo recurso deverá ser protocolizado junto à Secretaria da JARI, 
situada à Rua Edgar Cassemiro, nº 71, bairro Oswaldo Barbosa 
Pena II - Nova Lima/MG – CEP: 34.002-128, juntamente com as 
razões do recurso, cópia da notificação de imposição da penali-
dade, cópia do CRLV, cópia do documento de identificação con-
tendo assinatura e da procuração (quando for o caso), sendo que 
caso o veículo seja de propriedade de pessoa jurídica, deverá ser 
apresentado cópia do documento que comprove a representação 
(Contrato social-Última alteração).

INDEFERIMENTO

INDEFERIMENTO

INDEFERIMENTO

INDEFERIMENTO

Recurso 

Recurso 

Recurso 

Recurso 

4895001202200055 
4895001202200056   

4895001202200057  
4895001202200061   

4895001202200062  
4895001202200063  

4895001202200064  
4895001202200065  

PWM9959 
PVB3707 

HJQ7962 
QUY2910 

QOS1308 
QPQ3320

HGU9354 
HJO7025

Placa

Placa

Placa

Placa

Visto: Jefferson Rodrigo Câmara
Presidente da Junta Administrativa de Recursos 
de Infrações - Nova Lima

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DA AUTUAÇÃO 
DA INFRAÇÃO DE TRÂNSITO                                                                                                    

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 
DA PENALIDADE DE MULTA                

COMUNICAÇÃO DE ACOLHIMENTO 
DA DEFESA DA AUTUAÇÃO                                                                                                        

O Secretário Municipal de Segurança e Mobilidade Urbana do 
Município de Nova Lima, na qualidade de Autoridade de Trânsito, 
com fulcro nos artigos 281 e 282, do Código de Trânsito Brasileiro, 
na Deliberação nº 66/04, do Conselho Estadual de Trânsito - CE-
TRAN-MG, considerando que a Empresa Brasileira de Correios e 
Telégrafos - ECT, devolveu as Notificações de Autuação de Infra-
ções de Trânsito por não ter localizado os proprietários dos veí-
culos abaixo relacionados, notifica-os das respectivas autuações, 
concedendo-lhes, o prazo de 30 (trinta) dias, contados desta pu-
blicação, para, caso queiram, interpor defesa da autuação, junto  
ao  Órgão  Executivo  Municipal  -  SEMOB / Nova Lima – MG, 
sito à Rua Edgar Cassemiro, nº 71, bairro Oswaldo Barbosa Pena 
II, Nova Lima/MG – CEP: 34.002-128, e, ainda, para  indicação do  
condutor  infrator,  nos  termos  do artigo 257 do C.T.B. e Resolu-
ção 619/16, do CONTRAN, como segue:

O Secretário Municipal de Segurança e Mobilidade Urbana do 
Município de Nova Lima, na qualidade de Autoridade de Trânsito, 
com fulcro nos artigos 281 e 282, do Código de Trânsito Brasi-
leiro, na Deliberação nº 66/04, do Conselho Estadual de Trânsi-
to - CETRAN-MG, e Resolução nº 619/16, do Conselho Nacional 
de Trânsito - CONTRAN, considerando que a Empresa Brasileira 
de Correios e Telégrafos - ECT, devolveu as Notificações de Pe-
nalidade de Multas por não ter localizado os proprietários dos 
veículos abaixo relacionados, notifica-os das respectivas pena-
lidades, concedendo-lhes, o prazo de 30 (trinta) dias, contados 
desta publicação, para, caso queiram, interpor recurso junto à 
JARI - Junta Administrativa  de Recursos de Infrações da SEMOB, 
sito à Rua Edgar Cassemiro, nº 71, bairro Oswaldo Barbosa Pena II, 
Nova Lima-MG, CEP: 34.002-128, ou  proceder  ao  pagamento da 
multa por  oitenta por cento do seu valor, na forma estabelecida 
no artigo 284  do  C.T.B, como segue:

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

Notificação da Autuação de Infração 
à Legislação de Trânsito                               

Período de devolução: 10/08/2022 a 23/08/2022       

Notificação da Autuação de Infração 
à Legislação de Trânsito                               

Período de devolução: 21/07/2022 a 02/09/2022    

Notificação da Autuação de Infração 
à Legislação de Trânsito                               

Período de devolução: 21/07/2022 a 02/09/2022    

Notificação da Penalidade de Multa                                                               
Período de devolução: 10/08/2022 a 22/08/2022

Notificação da Penalidade de Multa                                                               
Período de devolução: 10/08/2022 a 22/08/2022

Notificação da Penalidade de Multa                                                               
Período de devolução: 25/08/2022 a 05/09/2022

Placa

Placa

Placa

Nº Defesa

Placa

Placa

Placa

Infração

Infração

Infração

Placa

Infração

Infração

Infração

Data

Data

Data

Nº Processamento

Data

Data

Data

Hora

Hora

Hora

Valor

Valor

Valor

AIT

AIT

AIT

AIT

AIT

AIT

2489502022000200                 RFC2C41            1162970  
2489502022000198                 OPQ2535            1171076

HDQ-9H59          554-12          13/05/2022       195,23         AG03727539   
HEX-6H40          555-00         28/03/2022       130,16         AG03726544   

BJJ-8I80               554-11         21/04/2022        195,23          AG03724143   
GVR-5544            545-21         18/03/2022       195,23           AG03726344   
GWA-4735          555-00        14/03/2022        130,16           AG03726500   
GWK-8C06         554-14         23/05/2022       195,23           AG03727687   
GYC-7302            545-26        25/04/2022       195,23           AG03726092   
HFR-5E80           653-00        12/05/2022        195,23          AG03725577   
HJE-1369             540-10         23/05/2022       195,23          AG03725788   
HKP-8G24           554-12         14/03/2022        195,23          AG03726174   
HLH-9786           556-80         12/05/2022       195,23          AG03727525   
HLH-9786           556-80         13/05/2022       195,23          AG03727537   
HLH-9786            554-12         04/05/2022       195,23          AG03727422   
HML-6C00         550-90         27/05/2022        130,16           AG03722207   
HMO-5865         554-14          12/05/2022       195,23          AG03727536   
HNK-5H46          555-00        09/05/2022       130,16          AG03727245   
OPX-7819             556-80        31/05/2022        195,23         AG03727690   
OQS-1853           556-80        05/05/2022       195,23          AG03727230   
PAB-1H06             554-11         23/05/2022       195,23         AG03724229   
PBE-2I82               554-12        28/04/2022       195,23         AG03727409   
PQZ-0D30           554-12         10/05/2022        195,23         AG03727737   
PXI-6004              554-14         10/05/2022       195,23         AG03727515   
PYS-2J73              554-12         26/04/2022      195,23         AG03727354   
PZH-4499            555-00        24/03/2022       130,16         AG03726624   
PZH-4499            555-00        23/03/2022       130,16         AG03726619   
QBL-1965             555-00         17/03/2022        130,16         AG03726638   
QOS-9955           554-12          12/05/2022       195,23         AG03727530   

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

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

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

JORNAL #INFORMA_170 EDIÇÃO 24/9/2022

ERRATA: na pág 8 da 160 EDIÇÃO, onde se lê 26/06/2022,
considerar a data 26/08/2022

DZD-8G89          538-00        19/07/2022         22:00          AG03725506  
EPR-7A05             538-00        19/07/2022          22:00         AG03725509   
FYS-0428            550-90         29/07/2022         15:02          AG03727903   
GNK-6130            556-80       04/08/2022         17:25          AG03728104   
GWF-5208           554-14         26/07/2022        09:06         AG03728310   
GZY-8774             581-94         26/07/2022         16:01           AG03729531   
HBB-3365           555-00        03/08/2022        09:49        AG03728405   
HBB-3365           555-00        05/08/2022        09:37         AG03728407   
HBB-3365           555-00         29/07/2022        08:37         AG03726272   
HBS-8J55             554-17         28/07/2022        09:30         AA05198675   
HBX-3390            545-21         01/08/2022         10:20         AG03729437   
HEG-7J45              554-12         26/07/2022         09:34        AG03729423   
HHC-6A50           554-12        04/08/2022        08:53         AG03728627   
HHK-9351             545-25         19/07/2022         22:00         AG03725512   
HHX-5202            555-00       02/08/2022        09:30         AG03728217   
HII-7J95                 545-21         01/08/2022         10:15          AG03729441  
HJV-5694            555-00        03/08/2022        09:48        AG03728404   
HMO-3087          555-00       02/08/2022         11:15           AG03728220   
HZB-3360           546-00         14/07/2022         14:30          AG03728339   
OMD-0418           554-12         01/08/2022        09:47          AG03729106   
OOY-1505             554-12         02/08/2022        10:58         AG03727623   
OWJ-2640          555-00        04/08/2022        16:20          AG03727500   
PXA-3J73             545-25         19/07/2022          22:01          AG03722099   
PXT-1C65             554-12          01/08/2022        09:59         AG03729432   
QNV-2122            555-00        02/08/2022        09:20         AG03728216   
QUJ-3874            556-80         27/07/2022          10:50         AA05198670   
QWR-7G83          556-80        02/08/2022        10:24          AG03729043   
QWZ-1476            555-00        04/08/2022        16:27          AG03729476   
RND-5B60          546-00         17/08/2022         10:32          AG03729118       

EBN-7E22            500-20        29/04/2022        00:45         0000003869
GYA-8377            550-90        24/08/2022        15:20          AG03729735   
GZK-5360           500-20         02/07/2022         01:38         0000003913   
HAB-1714             500-20         02/07/2022        01:38          0000003914   
HCJ-9662            762-51          01/08/2022         10:37          AG03729439   
HDD-3531            500-20        19/08/2022        16:38          0000004048   
HFI-6710               703-01         22/07/2022         16:36         AG03728307   
HGO-1574            500-20        05/08/2022        16:26         0000004018   
HHP-3E87            552-50        16/08/2022        20:20         AG03729305   
HHP-7097            556-80        07/08/2022         17:10          AG03728433   

HIA-1E73              500-20        05/08/2022       16:26            0000004019   
HJN-8088          555-00        04/08/2022        16:15            AG03729046   
HKB-4085           581-94         25/08/2022        15:53           AG03729743   
HKZ-6595            555-00        10/08/2022         10:14           AG03728420   
HLJ-4D31             554-14        09/08/2022         11:05           AG03729518   
LKL-8B94             554-12        09/08/2022        08:54          AG03728412   
NXZ-0965           555-00        09/08/2022        15:16           AG03728416   
OPQ-3487           500-20        02/07/2022         01:42          0000003920   
OQJ-4222           500-20         15/07/2022         16:20          0000004015   
PLR-9G32            500-20        02/07/2022         01:43          0000003923   
PUU-4820           554-12         09/08/2022        08:55         AG03728413   
PVD-2588           556-80         12/08/2022        09:10          AG03728743   
PWC-9529           500-20        02/07/2022         01:44         0000003932   
PWI-6F99            500-20        19/08/2022         16:38         0000004049   
PWR-1484            500-20        02/07/2022         01:44         0000003934   
PWX-1450            500-20        05/08/2022        16:27          0000004027   
PXH-8365           500-20        05/08/2022         16:27         0000004029   
PXH-8365           500-20        05/08/2022        16:27          0000004030   
PXH-8365           500-20        05/08/2022        16:27          0000004031   
PZC-7395            555-00         07/08/2022        17:00          AG03728431   
QNL-7264            555-00        19/08/2022        08:25         AG03728421   
QNR-3718            500-20        02/07/2022         01:45         0000003942   
QPA-1502            500-20        05/08/2022         16:27         0000004035   
QQH-2J21            605-01        04/08/2022        06:41          AG03728701   
QQM-9568          554-12         18/08/2022        10:20          AG03728773   
QQQ-1331             554-12         19/08/2022        09:32         AG03728423   
QUD-8748            545-21         11/08/2022        08:30         AG03728008   
QUX-0263           500-20        05/08/2022        16:27          0000004037   
QXB-8C00          555-00         19/08/2022        10:15          AG03729578   
RFA-6F38            500-20         02/07/2022        01:49          0000003960   
RFM-3I37             500-20         02/07/2022        01:49          0000003966   
RNR-2C07           500-20         02/07/2022         01:51           0000003986   
RNX-4I10             500-20        05/08/2022         16:27          0000004043      

OWN-6792         556-80         15/04/2022       195,23          AG03727331   
PUL-0061            555-00         06/04/2022       130,16          AG03726923   
PWJ-1E14             550-90         11/05/2022        130,16          AG03724155   
QOD-1G53          581-94         08/04/2022      880,41         AG03727108   
RNA-2H26          581-94         06/04/2022       880,41         AG03727009   
RNZ-7A56            581-96         15/03/2022        880,41         AA04958545



pessoas beneficiadas

VIDA NOVA

famílias incluídas no programa

2021: 1.029 FAMÍLIAS

2022: 1.579 FAMÍLIAS

46%

22%

16%

11%

NOVOS BENEFICIÁRIOS POR CRAS
5%

Noroeste
Cruzeiro
Centro
Nordeste
Norte
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DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Vida Nova é ampliado e alcança 
cerca de 1.600 famílias

Informações do CadÚnico devem ser 
atualizadas para receber auxílios

Mais 550

1.246

R$ 2,11 milhões investidos

R$ 3 milhões 
investidos

Programa municipal de transferência con-
dicionada de renda, o Vida Nova, que atendia 
1.029 famílias em situação de pobreza e ex-
trema pobreza, foi ampliado em mais de 50%, 
passando a contemplar 1.579. Com a inserção 
de 550 beneficiárias, que corresponde a mais 
1.246 pessoas, incluindo 496 crianças (de 0 a 12 
anos) e 110 adolescentes (de 13 a 17 anos), o in-
vestimento da Prefeitura nesta política pública 
chega à marca de R$ 3 milhões.

O valor do repasse varia de 10% a 50% do 
salário mínimo, de acordo com os critérios pre-
estabelecidos, que consideram a situação de 
vulnerabilidade das famílias atendidas. O ob-

jetivo do programa é contribuir para o acesso 
à alimentação, erradicação da fome, miséria e 
desnutrição infantil, de forma a proporcionar 
melhor qualidade de vida aos assistidos.

É importante lembrar que, além de trans-
ferência de renda, o Vida Nova também pro-
move a emancipação das famílias, com vistas 
a quebrar o ciclo de pobreza. Nesse sentido, 
o Governo Municipal disponibiliza oficinas de 
qualificação e orientação profissional aos be-
neficiários, a fim de estimular o desenvolvi-
mento de habilidades dos participantes, am-
pliando o acesso ao mercado de trabalho.

A Administração Municipal montou uma programação iti-
nerante, em todas as regiões da cidade, para atualização dos 
dados do CadÚnico: o instrumento federal que reúne diversas 
informações sobre as famílias brasileiras de baixa renda e em si-
tuação de pobreza e extrema pobreza, que permite ao governo 
conhecer melhor a realidade socioeconômica dessa população.

Quem já possui o cadastro precisa manter as informações 
atualizadas, para continuar recebendo os benefícios, já que, se 
os dados ficarem defasados, as famílias podem deixar de ser 
contempladas. Ao todo, já foram atualizados 1.200 e registrados 
750 novos cadastros.

 
PRÓXIMAS AÇÕES DE ATUALIZAÇÃO

E INSCRIÇÃO NO CADÚNICO

• 3 a 7/10 – Cras Centro (Rua Domingos Rodrigues, 199, Centro) 
• 10 a 14/10 – Regional Nordeste (Avenida Natalício Jesus Carsa-
lade, 358, Honório Bicalho) 
• 17 a 21/10 – Regional Noroeste (Rua Kenon, 95, Jardim Canadá)

9h às 16h

NOROESTE – 255 FAMÍLIAS
CRUZEIRO – 119 FAMÍLIAS 

CENTRO – 87 FAMÍLIAS 
NORDESTE – 60 FAMÍLIAS 

NORTE – 29 FAMÍLIAS
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TÁ TENDO OBRA

Prefeitura entrega novas instalações
da UBS Galo e amplia serviços

Obras em Água Limpa avançam
Retomada da UBS R$ 2,8 milhões para o Centro 

de Educação Infantil

O Governo Municipal inaugurou, no último 
dia 15, as novas instalações da Unidade Básica 
de Saúde (UBS) do Bairro Galo. A solenidade de 
entrega do espaço contou com presença de au-
toridades municipais e profissionais de saúde.  
A comunidade local também participou da ce-
rimônia.

Com a conclusão dos trabalhos, a nova uni-
dade voltou a funcionar ao lado da E.M. David 
Finlay, passando a contar com 131,13 m2 – antes 
tinha 57,07 m2. A UBS dispõe de sala de espera 

e recepção, banheiros com acessibilidade, sala 
de curativos, consultório odontológico com 
escovário, além de três consultórios (sendo 
um com banheiro), copa e local destinado a ar-
mazenamento e limpeza de materiais. Com a 
reforma e ampliação da UBS, os usuários têm, 
além do retorno do atendimento odontológico 
e início da coleta de exames laboratoriais e va-
cinação semanal, mais segurança, comodida-
de e, consequentemente, maior qualidade no 
atendimento.

A Prefeitura Municipal retomou a cons-
trução da Unidade Básica de Saúde (UBS) do 
Bairro Água Limpa. As obras estavam parali-
sadas há quase dois anos, já que a empresa 
vencedora da licitação desistiu dos trabalhos.

O modelo da nova UBS oferecerá mais 
conforto e qualidade na assistência à popu-
lação, por meio de infraestrutura completa 

para atender às demandas dos usuários. O 
projeto prevê 404 m2 de área coberta, com 
estacionamento, e contempla sala de espe-
ra e recepção, banheiros com acessibilidade, 
sala de vacina, farmácia, consultório odonto-
lógico, sala de observação e procedimentos, 
cinco consultórios médicos, além de outras 
estruturas essenciais.

O Governo Municipal assinará, na 
quarta-feira (28/09), a ordem de serviço 
para a construção do Centro de Educa-
ção Infantil (CEI) Afonso Greco, situado 
no Balneário Água Limpa. O investimen-
to previsto para a obra é de quase R$ 2,8 
milhões.

O espaço de 885,22 m2 terá capaci-
dade para atender 100 crianças de 0 a 5 
anos. O projeto da obra prevê a constru-
ção de cinco salas de aulas, secretaria, 
fraldário, instalações para amamentação, 
lavanderia, banheiros adaptados para 
crianças com deficiência, sala dos pro-
fessores e da direção escolar, refeitório, 
despensa, cozinha, jardim e playground.

A construção do CEI é um compro-
misso de gestão e visa oferecer melhores 
condições para as crianças de Água Limpa 
se desenvolverem em um ambiente ade-
quado às necessidades dessa faixa etária.

“Acho superimportante termos uma 
UBS reformada e ampliada. Tenho 
meu pai acamado em casa e utilizo 
o posto o tempo inteiro com as 
visitas de fisioterapeuta, médico e 
enfermeiro. Também pego fraldas 
todo mês. Além disso, faço aqui os 
exames de prevenção da saúde da 
mulher. Particularmente uso bastante 
e o bairro estava precisando mesmo

Maria Aparecida Silva,  
moradora do Bairro Galo

Números da UBS Galo:
131,13 m2 de área construída
Equipe multidisciplinar composta por 17 profissionais
Mais de 1.000 usuários cadastrados*
*É importante que os usuários atualizem seus cadastros junto à UBS
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TÁ TENDO OBRA

Governo Municipal dá início à transformação 
do Espaço Cultural em arena multiuso

Começam trabalhos 
de revitalização

da quadra do Senai

Construção do Centro de Convivência
da Pessoa Idosa é retomada

A Gestão Municipal deu início a outra obra: a reforma completa da 
quadra do Senai. O local passará por uma manutenção geral da ilumi-
nação (refletores, cabeamentos, disjuntores e quadro geral de ener-
gia), nivelamento do piso e, em seguida, instalação de um piso modular.

Também será realizada a pintura interna e da fachada, paredes e 
arquibancadas, instalação de guarda-corpos no seu entorno, além da 
reforma dos banheiros e vestiários.

O ginásio tem uma longa história esportiva no município, com dis-
putas marcantes em várias modalidades.

Outra importante obra foi retomada. 
Trata-se da construção do Centro de Con-
vivência da Pessoa Idosa, na área do antigo 
Parque Aquático do Villa, localizada na Rua 
Bias Fortes, na região central da cidade. A 
Prefeitura desapropriou o imóvel, que rece-
berá instalações modernas e seguras, com 

capacidade para atender, diariamente, 200 
usuários com idade a partir de 60 anos em 
atividades diversificadas.

Diante da desistência da empresa res-
ponsável pelo contrato, os trabalhos foram 
interrompidos. A ordem de serviço para re-
tomada da obra foi assinada na última quar-

ta-feira (21). O centro terá dois pavimentos 
e elevador, área de descanso, salão de fes-
tas, vestiários e piscina adaptada para a 
prática de hidroginástica. Será criado ainda 
um espaço sombreado para descanso com 
uma estrutura de pérgola e bancos na área 
externa.

9
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A Prefeitura começou, no dia 1° 
de setembro, as obras para a requa-
lificação do Espaço Cultural Piero 
Garzon Henrique, com o objetivo 
de transformar o local em uma are-
na multiuso. Serão investidos R$ 5,4 
milhões na execução dos trabalhos, 
previstos para serem entregues em 
2023.

O projeto contempla parquinho 
infantil, ambiente para eventos, área 
de recreação com tênis de mesa e 
futmesa, academia ao ar livre e 420 
metros de percurso de caminhada 
com iluminação especial.

Essa é uma demanda antiga da 
população, que se tornará realidade, 
ofertando lazer, cultura e bem-estar.



TRADIÇÃO

O tradicional Desfile Cívico voltou em Nova 
Lima com uma programação especial no dia 7 
de setembro, quando o Brasil comemorou 200 
anos de independência. As comitivas percor-
reram a Rua Santa Cruz e seguiram em dire-
ção à Praça Bernardino de Lima, onde ocorreu 
a solenidade, hasteamento da bandeira, sob o 

comando do Grupo Escoteiro Expedicionário 
Assumpção - 13º Gexas.

Com o tema “Nova Lima, Minha Pátria”, a 
Prefeitura preparou um desfile com cerca de 
2.700 pessoas da Administração Municipal, de 
escolas, instituições filantrópicas, organiza-
ções do terceiro setor, órgãos de segurança, 

dentre outros. Para o público acompanhar o 
evento com conforto, foi montada uma estru-
tura de arquibancada e banheiros químicos na 
Praça Bernardino de Lima.

A programação contou também com as 
apresentações das corporações musicais 
União Operária e Sagrado Coração de Jesus.

Nova Lima reúne 2.700 participantes no desfile cívico
em comemoração à Independência do Brasil
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TRADIÇÃO

Nova Lima reúne 2.700 participantes no desfile cívico
em comemoração à Independência do Brasil

Instituições participantes:
1ª Companhia Independente da Polícia Militar 
de Minas Gerais, Associação dos Bombeiros 
Civis de Nova Lima, Belo Arte Capoeira, Be-
thel Anita Garibaldi, Capítulo Demolay José 
Garibaldi, Coordenadoria dos Direitos da Pes-
soa Idosa, Cruzeiro Futebol Clube - Honório 
Bicalho, Defesa Civil, Escola de Formação Ge-
rencial – Sebrae, Escola Estadual Augusto de 
Lima, Escola Estadual Deniz Vale, Escola Es-
tadual João Felipe da Rocha, Grupo Escoteiro 
Expedicionário Assumpção - 13º Gexas, Guar-
da Civil Municipal, Instituto Cássio Magnani, 
Neemias, Papai Noel Mirim, Polícia Civil de 
Minas Gerais, Secretaria Municipal de Cultu-
ra, Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
Social, Secretaria Municipal de Educação, Se-
cretaria Municipal de Esporte e Lazer, Serviço 
Nacional de Aprendizagem Industrial – Senai, 
Trilhei e corporações musicais União Operária 
e Sagrado Coração de Jesus.

11
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CULT URA

Viva Arte Festival apresenta diversas 
atrações pela cidade

Nova Lima sedia Encontro Nacional
de Motociclistas

A partir do dia 23 de setembro, o Gover-
no Municipal realiza a segunda edição do Viva 
Arte Festival. O edital contemplará 94 projetos 
e cerca de 250 artistas, com um investimento 
de quase de R$ 390 mil nas apresentações.

Neste ano, o Viva Arte passa a ser presen-
cial no Teatro Municipal, em Honório Bicalho, 
no Jardim Canadá e em outros pontos da re-
gião central de Nova Lima, o que possibilita 
que a população possa acompanhar de perto 

as performances dos artistas nova-limenses. 
Além das atrações musicais, o festival contará 
com área de alimentação e muito mais.

Confira a programação completa no site: 
novalima.mg.gov.br

A Prefeitura realizou, nos dias 10 e 11 de 
setembro, o Encontro Nacional de Motociclis-
tas, que levou milhares de pessoas ao Espaço 
de Caminhada. O evento contou com passeio 

de abertura, presença de motoclubes de todo 
o Brasil e estrutura completa de barracas de 
alimentação e bebida, bem como 12 atrações 
musicais. O encontro passa agora a fazer parte 

do calendário oficial do município e ocorrerá 
anualmente em Nova Lima.

Já está no site novalima.mg.gov.br o resulta-
do do Edital de Artes Visuais 2022. O concurso vai 
premiar, com um total de R$ 120 mil, até seis pro-

postas para exposição na Galeria de Arte da Casa 
Aristides.ARTES VISUAIS
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CULT URA

Instituições de Cultura Popular 
são premiadas com R$ 20 mil

A Prefeitura realizou, na quarta-feira 
(21/9), na Escola Casa Aristides, uma solenida-
de em homenagem às instituições e mestres 
que venceram o Prêmio de Cultura Popular 
2022. Foram agraciados trabalhos nas variadas 
linguagens artístico-culturais, que têm longa 
permanência na atividade e são reconhecidos 
por sua própria comunidade como referência 
da tradição popular.

Receberam o prêmio no valor de R$ 20 mil 
as instituições: Associação Artes da Terra, As-
sociação Bomserá, Associação Centro Espírita 
Pai Benedito de Aruanda, Arraial do Pé Roxo, 
Cavalhada de São José Operário, Circo de Todo 
Mundo, Corporação Musical União Operária, 
Escola de Samba Unidos do Rosário, Guarda de 
Congado de Nossa Senhora Aparecida, Ilê Asè 
Danlowo, Instituto Mani e mestre José Altair 
Felix. No total, o Governo Municipal investiu 
R$ 240 mil em trabalhos que contribuem para 
a formação da identidade cultural e social de 
Nova Lima.

ESPORTE E L AZER

Corrida da Inclusão reúne mais
de 80 participantes

No dia 28 de agosto, foi realizada a Corrida 
da Inclusão para Pessoas com Deficiência, no 
Espaço de Caminhada. O evento contou com 
a participação de mais de 80 competidores. A 
prova contemplou participantes com defici-

ência visual, auditiva, intelectual, psicossocial 
ou física, incluindo pessoas em cadeira de ro-
das. Todos os competidores foram premiados 
com medalha de participação.

Essa foi mais uma iniciativa do Governo 

Municipal pela diversificação e democrati-
zação do esporte, que já realizou torneios de 
peteca, handebol, vôlei, xadrez, dentre outras 
modalidades.
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ESPORTE E L AZER

Assessoria Esportiva 
segue em vários bairros

Abertas as inscrições para 
o programa Bolsa Atleta

A corrida e a caminhada são modali-
dades que fazem sucesso em Nova Lima. 
Com a assessoria esportiva – Viva Runners, 
que se iniciou no mês de abril, as práticas 
vêm rendendo mais resultados para o de-
sempenho e a saúde dos praticantes.

São vários bairros contemplados e os 
participantes do projeto estão sendo aten-
didos no Espaço de Caminhada/Praça da 
Bíblia, Oswaldo Barbosa Pena, trevo de 
acesso aos bairros José de Almeida e Ho-
nório Bicalho.

Você pratica esportes e participa de com-
petições oficiais? A Prefeitura está com ins-
crições abertas para o programa Bolsa Atleta, 
que concede benefício financeiro, por meio de 
seleção, para atletas e paratletas de alto ren-
dimento, nas categorias estudantil, seleções 
municipais, internacional, nacional, estadual 
e paralímpica. O cadastro vai até 21 de outu-
bro, na Secretaria Municipal de Esporte e Lazer 
(Rua Melo Viana, 174, Centro), das 9h às 12h e 
das 13h às 17h. É preciso preencher e assinar 
formulário, além de apresentar a documenta-
ção, conforme especificado no edital disponí-
vel no site novalima.mg.gov.br.

O programa é um importante incentivo 
aos nova-limenses, pois ajuda a cobrir, prin-
cipalmente, as despesas decorrentes da ma-
nutenção pessoal e esportiva do beneficiário, 
que recebe, durante 12 meses, uma bolsa cujo 
valor varia de R$ 200 a R$ 1.000. Assim, o atleta 
tem mais condições para se dedicar, com ex-
clusividade e tranquilidade, a treinamentos e 
competições.

ASSESSORIA ESPORTIVA
 
Espação/Praça da Bíblia
Segunda e quarta-feira – 6h às 9h
Terça e quinta-feira – 18 às 21h
 
Campo do Montanhês
Segunda e quarta-feira – 6h às 9h
 
Honório Bicalho (atrás da UBS)
Terça e quinta-feira – 6h às 9h
 
Praça de Honório Bicalho
Segunda e quarta-feira – 18h às 21h
 
Trevo próximo ao José de Almeida
Segunda e quarta-feira – 17h40 às 20h40
Terça e quinta-feira – 18h às 21h
 
Banqueta (cruzamento da Rua Professor Aldo 
Zanini com Rua Lauro Magalhães Santeiro)
Terça e quinta-feira – 6h às 9h e 18h às 21h
 
Praça Quatro Elementos (Jardim Canadá)
Terça e quinta-feira – 17h40 às 20h40
 
Oswaldo Barbosa Pena (Rua Onofre Perez 
Furletti)
Segunda e quarta-feira – 18h às 21h

Inscrições: até 21 de outubro
Período: das 9h às 12h e das 13h às 17h
Local: Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Rua Melo Viana, 174, Centro) 
Mais informações: novalima.mg.gov.br

BOLSA ATLETA E PARATLETA
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ESPORTE E L AZER

Campeonato Nova-limense de Futsal 
conhece seus campeões

Considerado um dos eventos mais impor-
tantes e históricos do município, o Campeona-
to Nova-limense de Futsal teve início no dia 8 
de julho e foi encerrado no último dia 4. A com-
petição reuniu cerca de 1.650 atletas, inscritos 
em 14 categorias diferentes, e 118 equipes.

No masculino, foram disputadas as cate-
gorias sub-7, sub-9, sub-11, sub-13, sub-15, sub-
17, sub-20, Master e Veterano, além de Adulto 
A, B e C. Já no feminino, foram disputadas as 
categorias sub-20 e Adulto.

Confira os campeões e vice-campeões de cada categoria:

Categoria

Sub-7

Sub-9

Sub-11

Sub-13

Sub-15

Sub-17

Sub-20

Sub-20 Feminino

Adulto C

Adulto B

Adulto A

Adulto Feminino

Master

Veterano

Geração 2000

Geração 2000

Ferrulha Futsal

POC Futsal

POC Futsal

Racing F.S.

Ferrulha Futsal

Ferrulha Futsal

Pavilhão Vermelho

Ressaca F.A.

Racing F.S.

Mandrix Futsal

Racing F.S.

Mandrix Futsal

América Nova Lima

Projeto Neemias

Tupi Geração Raposos

Ferrulha Tricolor

Tupi Geração Raposos

Terror Jovem

Terror Jovem

Mandrix Futsal

Dia de Feira

Golo Golo Futsal

Az de Ouros

São Caetano Independente

Elo Marítimo

Racing F.S.

Campeão Vice-campeão

Atletas:

Equipes:

Categorias:

CAMPEONATO NOVA-LIMENSE 
DE FUTSAL EM NÚMEROS

1.650

118

14
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DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Começam novas turmas do projeto 
Mentalidade Empreendedora

Ação Itinerante chega 
ao Bairro Cabeceiras

A Gestão Municipal segue ofertando o pro-
jeto Mentalidade Empreendedora, com cursos 
para mulheres que querem empreender ou 
aprimorar seus negócios. Um turma está com 
aulas em andamento, na sede da Agência de 
Desenvolvimento Econômico e Social dos In-
confidentes e Alto Paraopeba (Adesiap), loca-
lizada na Rua Niágara, 489, no Jardim Canadá. 
Há também outra turma em Santa Rita, onde 
o curso começou no dia 9 deste mês, com au-
las na Escola Municipal Dulce Santos Jones. No 
dia 19, foi a vez de ter início outra no Senai.

A Prefeitura disponibiliza um link de pré-
-inscrição, com o intuito de mapear as mulhe-
res para criação de novas turmas. Para partici-
par, as interessadas devem entrar em contato, 
pelo WhatsApp, no (31) 98006-2897, e preen-
cher o formulário on-line que será enviado. A 
ação integra o programa Elas no Comando, 
que fomenta o empreendedorismo feminino 
em Nova Lima.

No dia 15 deste mês, a Prefeitura realizou 
a Ação Itinerante de Desenvolvimento Eco-
nômico na Associação Comunitária do Bairro 
Cabeceiras. O público atendido teve acesso 
aos serviços da Sala do Empreendedor, pro-
grama Carreiras e Banco de Talentos. O evento 

contou com a parceria do Supermercado BH 
e CNT Fiber. Mais de 60 atendimentos foram 
feitos.

A Ação Itinerante de Desenvolvimento 
Econômico tem o intuito de facilitar o acesso 
dos moradores aos serviços públicos que es-

timulam a empregabilidade, como cursos de 
orientações, cadastro para vagas de trabalho 
e resolução de pendências em relação a pes-
soa jurídica. Neste ano, o Governo Municipal já 
levou os serviços aos seguintes bairros: Galo, 
Vila São Luiz, Santa Rita e Jardim Canadá.
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DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Mais de 80 vagas abertas para as novas 
turmas do Carreiras Profissões

Cerca de 700 
alunos são 

contemplados
com uniformes

Cursos profissionalizantes qualificam 60 recuperandos da Apac

A Prefeitura abriu as inscrições para o pro-
grama Carreiras Profissões. Serão oferecidos 
quatro cursos, com cinco turmas no total e 
aulas em três regiões do município: Nordeste, 
Noroeste e Sede.

Serão disponibilizadas mais de 80 vagas, 
distribuídas entre os cursos profissionalizan-
tes de camareira, excel avançado, cuidador de 

idosos, além de design de sobrancelha e mi-
cropigmentação. Os interessados podem se 
inscrever até o dia 26/09 pelo site novalima.
mg.gov.br.

Para mais informações, entre em contato 
pelo WhatsApp (31) 98652-3094 ou acesse o 
portal da Prefeitura.

O Governo Municipal realizou quatro 
cursos de qualificação profissionalizante 
do programa Carreiras, na Associação de 
Proteção e Assistência aos Condenados 

(Apac). As aulas se iniciaram em junho e 
foram finalizadas neste mês. No total, 60 
recuperandos participaram das atividades.

Foram os cursos ofertados de salgadei-

ro, barbeiro, mecânico de auto I e II, além de 
costura customizada. A ação tem caráter 
de ressocialização e recuperação de pesso-
as  que buscam uma nova oportunidade.

Camareira
04/10 a 09/11 | noite
Escola Municipal Dalva Cifuentes Gon-
çalves – Rua Jardim, 10, Honório Bicalho

Design de sobrancelha e micropigmen-
tação
05/10 a 10/11 | noite
Escola Municipal Benvinda Pinto Rocha 
– Rua Caledônia, 506, Jardim Canadá

Cuidador de idoso
05/10 a 10/11 | noite
Escola Municipal Cristiano Machado – 
Rua Madre Teresa, 391, Centro

Excel avançado
04/10 a 25/10 | tarde

10/10 a 10/11 | noite
Secretaria de Desenvolvimento Econô-
mico – Rua Jesus Othero, esquina com 
Rua Marquês de Sapucaí, s/n, Centro

Neste mês, a Gestão Municipal, em parceria com o Senai, realizou 
a entrega de uniformes para cerca de 700 alunos dos 11 cursos 
técnicos oferecidos pelo programa Carreiras, de forma totalmen-
te gratuita. Vale ressaltar que a Prefeitura também oferta o Passe 
Estudantil para os alunos que precisam.

CARREIRAS PROFISSÕES – NOVAS 
TURMAS: INSCRIÇÕES ATÉ 26/09
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A Prefeitura, em parceria com 
o Instituto Espinhaço, realizou 
também, no dia 3 de setem-
bro, o plantio de espécies 
nativas da Mata Atlântica, no 
Bairro Fazenda do Benito. Fo-
ram mais de 50 mudas plan-
tadas, como ipês, jacarandás, 
jatobás, dentre outras.
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MEIO AMBIENTE

REGIÃO NORTE

Nova Lima comemora Dia da Árvore
com atividades de conscientização

Manutenção na
Rua das Acácias 

devolve segurança 
a moradores da 

região

O Governo Municipal celebrou, com uma 
programação repleta de atividades, o Dia da 
Árvore (21 de setembro). As ações foram pro-
movidas entre 18 e 22 deste mês, para cons-
cientizar a população sobre a preservação 
das áreas verdes de Nova Lima. As atividades 
ocorreram em várias regiões do município e 
incluíram oficinas, plantio de árvores e distri-
buição de mudas no projeto Quintal Protegido. 
As práticas contaram com a presença de par-
ceiros, dentre eles, o Instituto Espinhaço.

A Prefeitura finalizou o reparo na Rua das Acácias, demanda anti-
ga da comunidade do Vila da Serra. A via passou por manutenções de 
drenagem pluvial e correção de danos na pista.

Chuvas torrenciais provocaram a erosão de parte da estrutura da 
rua, causando transtornos e levando sensação de insegurança a quem 
trafega pelo local. A situação foi solucionada com reparos e reposicio-
namento da rede de drenagem, além de preenchimento da cavidade 
e pavimentação.

A Rua das Acácias é importante para a mobilidade de moradores, 
trabalhadores e empreendedores da região, já que funciona como 
uma das principais rotas alternativas para driblar o alto fluxo de ve-
ículos da Alameda Oscar Niemeyer.
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Ainda dá tempo!
Até 9 de outubro, festival segue movimentando Nova Lima, Raposos e Rio Acima

19

T URISMO

POLÍTICA URBANA

Mais de 1.000 pratos foram vendidos
em 10 dias no Rota dos Sabores

Prefeitura disponibiliza resultados das 
oficinas do Plano Diretor para consulta

De Belo Horizonte, o casal de turistas Ân-
gelo Andrade e Pâmela Chaves aproveitou o 
domingo para provar uma opção do Rota dos 
Sabores e conhecer Honório Bicalho e região. 
Assim que souberam do festival, optaram pelo 
prato “27 Voltas”, do restaurante Rota 27, que 
fica no bairro. Eles ficaram surpreendidos não 
só com a beleza do lugarejo, mas também com 

a culinária local e receptividade dos donos do 
estabelecimento.

O Festival Rota dos Sabores Intercity per-
manece em 27 bares e restaurantes de Nova 
Lima, Raposos e Rio Acima, até 9 de outubro. 
Segundo balanço da Prefeitura, em apenas dez 
dias de evento, cerca de 1.000 pratos foram 
vendidos nas três cidades. Para os organizado-

O Governo Municipal divulgou os resultados das oficinas co-
munitárias, uma das etapas da revisão do Plano Diretor. Contri-
buíram para a elaboração do diagnóstico mais de 280 pessoas, 
entre moradores, empreendedores e representantes de organi-
zações da sociedade civil.

No documento, é possível visualizar as reivindicações dos 
participantes, organizadas conforme os locais de realização das 
oficinas: São Sebastião das Águas Claras (Macacos), Jardim Ca-
nadá, Honório Bicalho, Vila da Serra e Sede. No geral, as principais 
demandas de melhorias para o município foram relativas à mo-
bilidade urbana, moradia, aspectos socioambientais, preservação 
do patrimônio histórico e cultural, entre outros.

O relatório completo está disponível para consulta no site pla-
nodiretornl.gorceix.org.br ou presencialmente na Sala do Plano 
Diretor (Rua Benedito Valadares, 69, Centro, sala 2 – Nova Lima 
Shopping).
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res é uma prova de que o projeto gera receita, 
auxiliando na retomada da economia do seg-
mento da gastronomia e incentivando o lazer e 
a atividade turística na região.

“Eu não conhecia Nova Lima e 
nem o Festival. Achei a ideia muito 
boa, uma forma de impulsionar 
o turismo e o comércio local. 
Adoramos o restaurante. O prato 
é muito saboroso, a decoração é 
bem acolhedora. O chef vai à mesa, 
cumprimenta, é muito simpático

Pâmela Chaves,  
moradora de Belo Horizonte
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OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Nova Lima Bem Cuidada: projeto de 
zeladoria intensifica ações de manutenção

A Prefeitura segue realizando manuten-
ções no município. Nas últimas semanas, com 
a contratação de uma empresa terceirizada e 
implantação do projeto de zeladoria da cida-
de, “Nova Lima Bem Cuidada”, as ações foram 
ampliadas. Exemplos disso são os muros de 
gabião que estão sendo feitos no acesso ao 
Bairro Mina D’Água e nos bairros Paulo Gaetani 

e Jardins de Petrópolis.
Neste mês, a Gestão Municipal também 

executou reparos no sistema de esgoto e dre-
nagem das ruas do Rosário, Quintas, Centro, 
Olaria, Honório Bicalho, Alto do Gaia, Vale da 
Esperança, Barra do Céu, Cristais, Nossa Se-
nhora de Fátima, Ouro Velho e Bom Retiro.

Foi realizado ainda o calçamento na Rua 

Odete Ferreira, no Bairro Vila Odete, e Rua João 
Ferreira da Silva, no Vila Aparecida. A Prefeitu-
ra também fez a terraplanagem e retirada de 
taludes no Nova Suíça, Honório Bicalho, Papa 
Milho, dentre outros pontos, além da operação 
tapa-buraco em 30 ruas da cidade.
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