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11Agentes 
comunitários de 
saúde e de combate a 
endemias passam a atuar 
com tablets

Nova Lima conta com Plano
de Contingência para enfrentar

situações de emergência
Governo Municipal inaugura Casa

do Educador e cumpre mais
um compromisso de gestão 7

VEM AÍ A MAIOR
FESTA DA CERVEJA

ARTESANAL
DA REGIÃO

Prefeitura retoma Uaiktoberfest, que
será realizada de 4 a 6 de novembro,
na Rua Santa Cruz; evento terá novo
formato e diversas atrações
gastronômicas, musicais, danças
típicas alemãs e muito mais
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Nova Lima se prepara para receber a 5ª 
edição da Uaiktoberfest, festa mineira criada 
para incentivar a cultura da cerveja artesanal.  
De 4 a 6 de novembro, nossa cidade promove-
rá o melhor das culturas alemã e mineira, com 
muita gastronomia, música, danças típicas, ar-
tesanato, cursos e palestras.

Vamos transformar as ruas do município 
numa “Vila Germânica Mineira” a céu aberto, 
integrando as cervejarias artesanais da cida-
de e também o comércio local. No total, serão 
reunidas 16 cervejarias locais, sendo que todas 
possuem registros no Ministério da Agricultu-
ra, Pecuária e Abastecimento (Mapa) e estão 

associadas na Acervan ou Amacerva, nossas 
importantes parceiras nessa iniciativa.

Nova Lima ocupa hoje o 4º lugar no ranking 
nacional em número de cervejarias artesanais 
instaladas, mas já esteve em 2º. É buscando 
recuperar essa posição, ou até mesmo, ultra-
passá-la, que organizaremos um evento histó-

rico. Temos a certeza de que turistas e nova-
-limenses poderão conhecer e degustar uma 
variedade de cervejas artesanais, além de pro-
dutos locais para a harmonização com a bebi-
da, estimulando novos empreendedores locais 
e fortalecendo o circuito cervejeiro da cidade.

Nos dias do evento, vamos oferecer ainda 
cursos, palestras e workshops voltados para 
iniciantes e amantes da bebida. E para animar 
ainda mais a festa, haverá apresentação de 
dança típica com o grupo folclórico germânico 
Schmetteringf. A programação está imperdí-
vel. A Uaiktoberfest voltou pra ficar!

Uaiktoberfest: novo formato
e diversas atrações
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EDITORIAL

Gestão Municipal

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Cerca de 80 alunos iniciaram novos 
cursos do Carreiras Profissões

Neste mês, o Carreiras Profissões deu iní-
cio a cinco novas turmas. Ao todo, 79 alunos 
participam dos cursos de camareira, cuidador 
de idosos, design de sobrancelha e micropig-

mentação, além de duas turmas de excel.
As aulas são oferecidas pela Prefeitura no 

Jardim Canadá, Honório Bicalho e Sede. A pre-
visão é de 90 dias de duração.

O programa Carreiras auxilia os nova-li-
menses nas diversas fases da trajetória profis-
sional, com a oferta de cursos de qualificação, 
formação e atendimentos gratuitos.

Vamos transformar as ruas de 
Nova Lima numa “Vila Germânica 
Mineira” a céu aberto, integrando 
as cervejarias artesanais da 
cidade e também o comércio local
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Café com Elas tem sua primeira edição

Mentalidade Empreendedora
forma mais de 60 mulheres

Com essas novas turmas 
formadas, já são cerca de 
350 mulheres atendidas 
pelo Mentalidade 
Empreendedora

3

O Governo Municipal realizou, no dia 19 
deste mês, a primeira edição do Café com 
Elas, um evento empresarial que reúne em-
preendedoras e faz parte do programa Elas 
no Comando. A iniciativa visa promover o de-
senvolvimento e troca de conhecimento en-
tre empresárias que buscam fortalecer seus 
negócios, melhorar o potencial em gestão, a 
capacidade ou, até mesmo, iniciar o próprio 
negócio.

O evento recebeu cerca de 200 mulheres 

e contou com a participação de Leila Ferreira, 
jornalista e palestrante. A ação ocorreu no Al-
pes Buffet.

A Prefeitura contou com a parceria da As-
sociação Comercial e Empresarial de Nova 
Lima (ACE), Sebrae Delas e Sebrae, Câmaras 
de Dirigentes e Lojistas (CDLs) de Belo Hori-
zonte e Nova Lima e da Agência de Desenvol-
vimento Econômico e Social dos Inconfidentes 
e Alto Paraopeba (Adesiap).

O Governo Municipal entregou, no dia 20 
deste mês, 62 certificados para as mulheres 
que se formaram no Mentalidade Empreende-
dora. Foram duas turmas participantes, uma 
em Santa Rita e outra na Sede, com dois meses 
de aulas.

O projeto compõe o programa Elas no Co-
mando, que trabalha áreas importantes com a 
mulher para impulsionar ou criar seu próprio 
negócio, com a definição de propósito, perfil 
comportamental, desenvolvimento de com-
petências, inteligência emocional, planeja-
mento e metas.

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
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Fico muito agradecida pela valorização 
que nós, como mulheres e empresárias, 
estamos recebendo. Isso é de grande 
importância. Ser mulher é ser mais capaz 
e não desistir. Ser mulher é amar como 
se respira e tornar mais simples o que 
um dia foi difícil. Concluí o Mentalidade 
Empreendedora e agora participei do 
Café com Elas. Foi muito boa a troca de 
experiência e fizemos parcerias

Michelle Santiago,  
empreendedora (à direita), ao lado da 
palestrante Leila Ferreira (à esquerda)
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SAÚDE

Mês é marcado por ações 
de conscientização

Outubro também alerta contra a sífilis 

Teste rápido
Disponível nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) ou Centro de 

Testagem e Aconselhamento (CTA/SAE), localizado na Policlínica 
Municipal, o diagnóstico é feito por meio do teste rápido. Ele é prá-

tico, de fácil execução e o resultado fica pronto em 30 minutos. No 
CTA/SAE, o teste rápido pode ser realizado de segunda a sexta-fei-
ra, sem agendamento. Já na maioria das UBSs, eles são agendados.

Em outubro, a Gestão Municipal ampliou 
de 100 para 220 a oferta de exames de mamo-
grafia e, ainda, de 60 para 147 as consultas com 
profissionais de mastologia. Além disso, todas 
as Unidades Básicas de Saúde do município ti-
veram atividades relacionadas ao cuidado in-

tegral com a saúde da mulher: horários extras 
para agendamento de exames preventivos e 
teste rápido, ações de sala de espera, grupos 
com práticas integrativas, rodas de conversa e 
oficinas de autocuidado.

Essas ações integraram a programação do 

Outubro Rosa, celebrado do dia 7 a 26 deste 
mês, em Nova Lima. O objetivo das ações foi 
sensibilizar a população para a prevenção e o 
diagnóstico precoce do câncer de mama e de 
colo de útero.

Ao longo deste mês, o Governo Municipal 
realizou a campanha de prevenção à sífilis, 
que é uma Infecção Sexualmente Transmissí-
vel (IST), causada por bactéria e fácil de pegar, 
mas que pode ser cuidada e prevenida com o 
uso da camisinha feminina ou masculina. Na 
programação do Outubro Verde, teve a rea-
lização do CTA Itinerante, com orientações e 
realização de testes rápidos para a população, 
além de treinamentos para profissionais de 
saúde e outros públicos.

Em Nova Lima, a maior ocorrência da do-
ença chama a atenção: enquanto no ano pas-
sado foram registrados dois casos de sífilis 
congênita, em 2022 já são oito. O aumento da 
sífilis adquirida também impressiona, passan-
do de 101 casos para 184. Apenas o número de 
gestantes com a doença neste ano ainda não 
superou a marca de 2021, sendo 21 e 28, res-
pectivamente.

Em gestante
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SAÚDE

Prefeitura entrega 260 tablets para 
atuação de profissionais de saúde 

Semana Odontológica 2022

Conquistas para as categorias
A Prefeitura se reuniu com repre-

sentantes dos agentes comunitários de 
saúde e agentes de combate a ende-
mias, para informar que ambas as ca-
tegorias terão o piso salarial, conforme 
aprovado pela lei federal. Além disso, os 
profissionais aprovados no Processo Se-
letivo Público de 2020 serão reconheci-
dos como contratados por tempo inde-
terminado.
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serviços dos agentes comunitários de saú-
de (ACSs) e agentes de combate a endemias 
(ACEs), o Governo Municipal disponibiliza so-
luções tecnológicas. No último dia 19, entregou 
mais de 260 tablets a esses profissionais.

O uso dos equipamentos norteará ações de 
promoção da saúde e prevenção de doenças, 
gerando um banco de dados digital moderno 
e de fácil utilização. Também vai permitir a or-
ganização e execução dos métodos aplicados 
nos trabalhos de campo, proporcionando mais 
produtividade, informações mais assertivas e 
diminuição de dados manuais.

Mais benefícios

Os tablets facilitarão a participação dos 
profissionais em cursos voltados para a qua-
lificação, como o “Saúde com Agente”, do Mi-
nistério da Saúde. Assim, espera-se melhora 
nos indicadores de saúde, além da qualidade e 
resolutividade dos serviços da atenção primá-
ria, disponibilizados para os nova-limenses.

De 24 a 26 de outubro, a Administração 
Municipal realizou a Semana Odontológica 
2022, no Cineminha e no Salão Comuni-
tário da Igreja de Nossa Senhora do Pilar. 
Cerca de 250 pessoas, entre dentistas, 
técnicos e auxiliares de Saúde Bucal, parti-
ciparam das atividades oferecidas durante 
os três dias de evento.

Além de assistir a palestras, o público 
ainda pôde conferir mostra de experiências 
exitosas da Atenção Básica e treinamento 
de primeiros socorros. O protocolo de en-
caminhamento de pacientes com neces-
sidades especiais, o contexto do mercado 
de trabalho e a excelência no atendimento 
também foram apresentados ao longo da 
programação.
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EDUCAÇÃO

2ª Gincana Agite mobiliza estudantes 
do Programa Escola em Tempo Integral

Unidades de ensino celebram 
mês das crianças

A Prefeitura realizou, neste mês, a 2ª Gin-
cana Agite, do Programa Escola em Tempo In-
tegral. Atualmente, mais de 1.400 estudantes 
do 4º e 5º ano participam das oficinas, que 
ocorrem, pelo menos, duas vezes por semana, 
no turno da tarde. 

Cada escola foi responsável pela divulga-

ção do cronograma das atividades, que inclu-
íam desafios, mostras de trabalhos manuais e 
apresentações artísticas, jogos esportivos e de 
raciocínio. Voltado para estudantes, profes-
sores e oficineiros, o evento também contou 
com a participação de familiares ou responsá-
veis nas intervenções.

Os robôs fizeram a alegria dos estudantes 
da rede municipal de ensino neste mês. Foram 
realizadas mais de 50 visitas nas escolas e cre-
ches. Além de estimular brincadeiras, os per-
sonagens chamaram a atenção pelo carisma 

e interação com mensagens, reforçando o uso 
correto da tecnologia como aliada da educa-
ção. Também proporcionaram momentos de 
diversão em comemoração ao Dia das Crian-
ças (12 de outubro). 

O cardápio escolar, servido de 17 a 21 deste 
mês, foi especial e recheado de delicias típicas 
do universo infantil, incluindo chup-chup de 
frutas, hambúrguer caseiro e bolo de chocola-
te, agradando a criançada.

SHOW DE MÁGICA PARA 
OS ESTUDANTES

A magia tomou conta da Escola Mu-
nicipal Vera Wanderley Dias, localizada 
no Bairro Mingu, com o espetáculo de 
ilusionismo com o Mágico Marcelo. Cer-
ca de 300 alunos assistiram à apresen-
tação especial, incluindo estudantes da 
E.M. David Finlay, do Galo.

A ação foi viabilizada pelo instituto 
Mais Ação, organizadora do projeto Se-
mear Esportes. A iniciativa contempla 
crianças de 8 a 11 anos e é viabilizada 
pela AngloGold Ashanti.
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É a primeira vez que participo da 
Gincana Agite. Minha escola está 
toda colorida e animada. Teve um 
monte de atividades divertidas. 
Adorei!

Heitor Gonçalves,  
estudante da E.M. Dulce Santos JonesFo
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EDUCAÇÃO

Profissionais da rede municipal 
passam a contar com a Casa do Educador

Prefeitura abre cadastro para
Transporte Escolar 2023 no dia 18

7

Os servidores da educação contam agora 
com um espaço de 1.763 m², localizado na Ave-
nida Benedito Alves Nazareth, 412, no Bairro 
Campo do Pires: a Casa do Educador. A con-
quista foi celebrada na cerimônia de inaugura-
ção do imóvel, no dia 24 de outubro, onde os 
convidados puderam conhecer toda a estru-
tura.

Além da sala de reunião, de relaxamento e 
massagens, serão oferecidos diversos serviços 
gratuitos, dentre eles: atendimento jurídico e 
psicológico, laboratório de informática, biblio-

teca do educador, sala multiuso e de gravação 
para videoaulas e diversas oficinas de forma-
ção continuada. O local contempla o espaço 
maker e salas com foco em metodologias ati-
vas para aprendizagem.

O espaço é de uso exclusivo dos 1.500 ser-
vidores municipais da educação. A iniciativa 
era um desejo antigo da categoria, concretiza-
da pela Gestão Municipal neste mês em que se 
comemora o Dia dos Professores (15 de outu-
bro).

A Prefeitura inicia, no próximo dia 18, o 
cadastramento para o transporte escolar no 
ano letivo 2023. O procedimento deve ser 
realizado pelo responsáveis dos estudantes 
do 6º ao 9º ano do ensino fundamental, do 
1º ao 3º ano do ensino médio e da Educação 

de Jovens e Adultos (EJA), matriculados nas 
escolas públicas.

Os interessados terão até 20 de janeiro 
para fazer a inscrição por meio do formu-
lário online ou, presencialmente, nos pon-
tos de apoio, que podem ser consultados 

em novalima.mg.gov.br. A documentação 
obrigatória completa também se encontra 
disponível no site da Prefeitura. A renovação 
dos dados por meio do cadastramento é in-
dispensável.

• Palestras
• Formações de aperfeiçoamento contínuo
• Atendimento jurídico
• Atendimento psicológico
• Massagens relaxantes
• Aulas de mobilidade e alongamento
• Yoga
• Reiki
• Auriculoterapia
Atendimento: de segunda a sexta, das 7h 
às 22h, e sábado das 8h às 12h
Inscrições: na administração do local (Av. 
Benedito Alves Nazareth, 412, Campo do 
Pires)

SERVIÇOS DA CASA DO EDUCADOR:
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A Casa do Educador é um espaço de 
formação físico e emocional. Eu já 
queria aproveitar os serviços no dia 
da inauguração. Com certeza, vai ser 
muito útil para nós, educadores

Karine França,  
professora da E.M. Cristiano Machado
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OUVIDORIA

Mais de 300 atendimentos jurídicos já 
foram prestados às associações de bairro

Prefeitura realiza Ouvidoria Ativa na UPA 

As consultorias jurídicas para os presiden-
tes e lideranças das associações já estão em 
andamento no Programa de Apoio às Associa-
ções de Bairro, criado em agosto. Já foram re-
cebidas 307 manifestações, sendo que 94 de-
mandas estão em andamento nas secretarias 
e 213 já foram concluídas.

A iniciativa busca oferecer apoio jurídico 
para as lideranças que desejam constituir ou 
regularizar suas associações, além de legitimar 
e consolidar o papel das associações comuni-
tárias como canal de informação e contato di-
reto com a Gestão Municipal. Dessa maneira, 
a Ouvidoria atua de forma estratégica, identi-
ficando as deficiências e prioridades de cada 
localidade, além de coletar informações para 
que o direcionamento de esforços do poder 
público ocorra de forma mais assertiva e efi-
ciente.

O projeto Ouvidoria Ativa busca captar a 
percepção do usuário acerca da qualidade do 
serviço público prestado nos equipamentos de 
saúde do município. Em setembro, o projeto foi 
realizado na Unidade de Pronto Atendimen-
to (UPA), onde foram aplicadas 128 pesquisas 
com o intuito de ouvir e coletar dados que per-
mitam orientar as tomadas de decisões, bus-
cando melhorias. 

A entrevista foi realizada também com 
os servidores que atuam na unidade, visando 
cruzar a opinião do usuário com a sugestão 
dos profissionais, de forma a definir priorida-
des e possíveis ações a serem adotadas nos 
fluxos e processos.

Mais informações:
relacionamentocomcomunidades@pnl.
mg.gov.br ou (31) 98711-8469.
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Site: novalima.mg.gov.br 
Aplicativo: eOuve
E-mail: ouvidoria@pnl.mg.gov.br
Telefone: (31) 3542-5980 / 98773-1172 / 
98899-1217
Presencial: Rua Scott, 69 A – Centro (se-
gunda a sexta-feira, das 8h às 17h)

CANAIS DE ATENDIMENTO
DA OUVIDORIA

31/10 a 4/11 – UBS Honório Bicalho
16/11 a 18/11 – UBS Chácara Bom Retiro
21/11 a 24/11 – UBS Cabeceiras

PRÓXIMAS EDIÇÕES:
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DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Serviços para crianças e adolescentes 
serão ampliados

Pessoas idosas comemoram 
o seu dia com várias atividades

A Prefeitura, juntamente com o Conse-
lho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente (CMDCA/NL), investe mais 
em serviços voltados para essa população. 
Está aberto o Edital de Chamamento Públi-
co para celebração de parceria com organi-
zação da sociedade civil, a fim de executar 

projetos inovadores de políticas para a pro-
moção, proteção e defesa de direitos das 
crianças e dos adolescentes. O documento 
completo está disponível em novalima.mg.
gov.br.

A Prefeitura investirá até R$ 1,25 mi-
lhão, sendo que o valor máximo que cada 

proposta poderá receber é de R$ 125 mil. A 
abertura da sessão pública será em 10 de 
novembro, às 10h, na Secretaria Municipal 
de Desenvolvimento Social, localizada na 
Rua Chalmers, 91, 5º andar, Centro.

Nova Lima celebrou o Dia Internacional do 
Idoso (1º de outubro) com uma programação 
especial. Foram realizadas palestras, oficinas 
e tarde de lazer, além de sessão de cinema e 
muita música, que colocou os participantes 

para dançar. A comemoração ocorreu no salão 
do antigo Clube da Aurilândia.

Outro motivo para essa comemoração é 
que a Prefeitura retomou as obras do Centro 
de Convivência da Pessoa Idosa, localizado na 

Rua Bias Fortes, na região central da cidade. O 
espaço terá dois pavimentos e elevador, área 
de descanso, salão de festas, vestiários e pis-
cina adaptada para a prática de hidroginástica.

9
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RAPOSOS: 

Agora que São Elas

RIO ACIMA: 

Restaurante Canto da Saracura

NOVA LIMA: 

Mar Mineiro

1º PRATO: 

Restaurante Gourmet Inbox Delivery

3º PRATO: 

Restaurante Canto da Saracura

2º PRATO: 

Restaurante A Casa

T URISMO

Um mês para ficar na memória dos aman-
tes da boa culinária. De 9 de setembro a 10 de 
outubro, o festival gastronômico Rota dos Sa-
bores movimentou 27 bares e restaurantes de 
Nova Lima, Raposos e Rio Acima.

Cada estabelecimento criou um prato es-
pecialmente voltado para o festival, usando 

ingredientes variados e típicos da região. Ao 
todo, foram servidos mais de 1.700 pedidos.

Quem visitou os bares e experimentou 
também pôde avaliar alguns critérios, como 
sabor, higiene do local, apresentação do pratos, 
atendimento e tempo de espera. As avaliações 
foram apuradas pela equipe organizadora e a 

10

Festival Gastronômico Rota dos Sabores 
Intercity comercializa mais de 1.700 

pratos temáticos

Aproveitei o festival para conhecer 
os restaurantes da cidade, já que 
muitos eu ainda não conhecia. Foi 
uma experiência única! Se não fosse o 
festival, não teria a oportunidade

Sabrina Firmino,  
moradora de Honório Bicalho

Grande Espetáculo 
Teatro Municipal 

Adelar Vasconcelos

Porquinho Saracura 

Bernardo Souza

Beco do Bicame  

Emanuelle Diniz

Confira os mais votados:

Garçons e garçonetes mais votados:

premiação foi entregue aos três restaurantes 
mais bem avaliados. O festival visa fortalecer 
os serviços relacionados à cadeia produtiva 
associada ao turismo.
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4/nov (sexta-feira): das 18h a 0h
5/nov (sábado): das 12h a 0h
6/nov (domingo): das 12h às 22h
A programação completa do evento 
está disponível em novalima.mg.gov.br

T URISMO

Uaiktoberfest

11

Curso de Condutores de Atrativos 
Naturais e Culturais forma primeira turma

Uaiktoberfest está de volta, 
de 4 a 6 de novembro

Com o intuito de qualificar a população 
para receber bem os visitantes, a Prefeitura 
ofereceu o curso de formação de condutores 
de atrativos turísticos. Durante as atividades, 
os alunos aprenderam sobre patrimônio histó-
rico cultural e pontos naturais da cidade. 

Além disso, foram estudados conceitos de 
hospitalidade, boas práticas na condução de 
visitantes, primeiros socorros, dentre outros 
temas relacionados. Em aulas práticas, os par-
ticipantes foram encorajados a simular a ati-
vidade de condução em pontos de Nova Lima, 
como Rego dos Carrapatos e Teatro Municipal.  
Divididos em grupos, eles estudaram os luga-
res, criaram o público e fizeram a condução.

Nova Lima vai receber, de 4 a 6 de novem-
bro, a 5ª edição da Uaiktoberfest. Criada para 
incentivar a cultura da cerveja artesanal, a fes-
ta mineira terá gastronomia, música, danças e 
comidas típicas alemãs, além de competições, 
artesanato, cursos e palestras. 

Ao todo, serão 16 cervejarias locais parti-
cipantes. O evento contará com estrutura de 
dois palcos - Alemanha e Minas Gerais, com 
shows de blues, jazz e rock de bandas locais 
e regionais. Para a área gastronômica, serão 
montados dois restaurantes oficiais, mineiro 
e alemão. Além disso, haverá dez boxes de ali-
mentação ao longo da Santa Cruz.

Outras atrações

A Vila Uaiktoberfest vai dar o charme espe-
cial à festa, com decoração temática e vendas 
de lembrancinhas, doces, queca, lamparina 
e kits de cerveja. Para o público infantil, será 
criada a Uaiktoberkids, com palco para atra-
ções musicais e espaço de recreação.

Nos dias do evento, serão realizados cur-
sos, palestras e workshops voltados para ini-
ciantes e amantes da bebida. E para animar 
ainda mais a festa, haverá apresentação de 
dança típica com grupo folclórico germânico 
Schmetteringf.

A organização promete ainda muita inte-
ração com o público por meio de competições 
masculinas e femininas de chope (em metro, 
dúzia e rápido), comedores de salsichão e arco 
mais enfeitado.

Nova Lima – “Polo 
cervejeiro” 

1ª cidade de Minas 
Gerais e a 3ª do Brasil 
em número de cervejas 
artesanais registradas 

4º município do país 
com mais cervejarias 
instaladas
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ESPORTE E L AZER

Inscrições para passeio ciclístico 
vão até 31 de outubro

Corridas da GCM e Kids 
reúnem 850 participantes

O Passeio Ciclístico já tem data marca-
da: 27 de novembro. Quem ainda não se ins-
creveu tem até a próxima segunda-feira (31 
de outubro) para efetuar o cadastro e parti-
cipar do evento, que promete muita diver-
são. Para isso, basta preencher o formulário 
disponível no site novalima.mg.gov.br.

Nesse passeio pode participar quem tem 
idade a partir de 16 anos. As pessoas meno-
res de 18 anos deverão estar acompanhadas 
por um responsável. Além disso, é obrigató-

O esporte em Nova Lima é para todas as 
idades. Neste mês, a Prefeitura realizou mais 
duas provas do Circuito Nova Lima de Corri-
da – Viva Runners. No dia 9 de outubro, cerca 
de 600 pessoas participaram do percurso de  
5 km, disputado em comemoração ao Dia Na-

cional da Guarda Municipal (10/10).
Já no dia 16 de outubro, foi organizada a 

Corrida Kids, no Espaço de Caminhada, próxi-
mo à Praça da Bíblia. As provas de 50 m e 100 
m reuniram 250 crianças, com idade entre 5 e 
14 anos. Após as disputas, o público se divertiu 

com brincadeiras e atividades de recreação do 
projeto Viva Rua, em comemoração ao Dia das 
Crianças.

O resultado das provas está no site novali-
ma.mg.gov.br.
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Inscrições: até 31 de outubro (segunda-feira)
Evento: 27 de novembro (domingo) 
Horário: 8h
Saída: Praça Bernardino de Lima
Inscrições: novalima.mg.gov.br

Passeio
ciclístico

rio o uso de capacete durante o trajeto.
Serão cerca de 10,5 km a percorrer, com 

saída às 8h, da Praça Bernardino de Lima, 
seguindo pela Avenida José Bernardo de 
Barros até o Espaço Cultural, de onde retor-

na e passa por trás da rodoviária. De lá, vai 
em direção aos Dois Coqueiros e, logo de-
pois, volta à praça, no Centro.

O evento conta com parceria da CNT Fi-
ber e Unicesumar.
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CULT URA

Centro de Atividades Culturais começa 
a funcionar em Honório Bicalho

Exposição Florescer é apresentada na 
Galeria de Arte da Escola Casa Aristides

A Prefeitura entregou, no final do mês pas-
sado, o Centro de Atividades Culturais (CAC), 
na Rua Natalício de Jesus Carsalade, 76, em 
Honório Bicalho – mais um importante pas-
so no trabalho de descentralização das ações. 
Autoridades e moradores participaram da 

solenidade de inauguração, que contou com 
apresentação da Escola Municipal de Dança e 
show musical.

Localizado em uma área de aproximada-
mente 200 m² e dois pavimentos, a unida-
de dispõe de dois espaços multiuso, tablado, 

recepção, salas para cursos e vestiário para 
atender, com conforto, os alunos. A entrega do 
novo CAC é mais um compromisso cumprido 
do Governo Municipal de garantir, às comuni-
dades mais distantes da sede, acesso pleno às 
políticas públicas.

A Prefeitura, em parceria com a Fundação 
de Atendimento Especializado de Nova Lima 
– Faenol, realizou a Exposição Florescer, de 30 
de setembro a 14 de outubro, na Escola Casa 
Aristides. O objetivo foi destacar o trabalho 
realizado pelos alunos atendidos no Espaço de 
Artes e Ofícios.

Com curadoria de Camila Lloyd e fotogra-
fias de Danilo Torres, a exposição retratou todo 
o processo de aprendizagem e construção ar-
tística dos alunos atendidos pela Faenol, por 
meio de um olhar sensível e apurado desses 
talentos. A mostra reuniu objetos em papel ar-
tesanal, bonecas africanas, produtos em papel 
machê, pintura e fotografias que resgatam o 
processo das técnicas de produção desses tra-
balhos manuais.
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Os moradores da região ainda podem fazer 
inscrições para os cursos. Serão oferecidas 
aulas de violão, zumba, capoeira, história 
em quadrinhos, circo e cenografia, além das 

que já começaram, como estamparia, dança 
contemporânea, balé e pintura. 

Mais informações: (31) 3581-3377

Faça sua inscrição
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SEGURANÇA E MOBLIDADE URBANA

Guarda Civil Municipal é habilitada 
para operar drones

Agentes da Guarda Civil Municipal (GCM) 
participaram do Curso de Operação dos Sis-
temas de Aeronaves Remotamente Pilotadas, 
ministrado pela Divisão de Tecnologias Geo-
espaciais (Dronepol), na cidade de São Paulo. 
Com 40 horas de curso, a formação abordou 

regulamentações do Ministério da Defesa, 
homologação de equipamentos na Agência 
Nacional de Telecomunicações (Anatel) e as 
autorizações da Agência Nacional de Aviação 
Civil (Anac).

A partir da habilitação de agentes, a GCM 

amplia a sua prestação de serviço, podendo 
realizar maior mapeamento de áreas, fiscaliza-
ção noturna, aumento da fiscalização ambien-
tal no município, dentre outras ações.

GCM É EQUIPADA COM 
NOVAS ARMAS
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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 interessados, 
que esta 1ª Junta Administrativa de Recursos de Infrações - 
Nova Lima, quando da sua 34ª Sessão Ordinária, realizada em 
13/09/2022, 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 35ª Sessão Ordinária, realizada em 
15/09/2022, 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 36ª Sessão Ordinária, realizada em 
20/09/2022, 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 9ª Sessão Extraordinária, realizada em 
27/09/2022, julgou os recursos abaixo especificados, proferindo 
as seguintes decisões:

Nos termos e conformidade dos dispositivos regulamentares 
vigentes, faz-se público, para conhecimento dos interessa-
dos, que esta 1ª Junta Administrativa de Recursos de Infrações 
- Nova Lima, quando da sua 37ª Sessão Ordinária, realizada em 
05/10/2022, 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 38ª Sessão Ordinária, realizada em 
07/10/2022, 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 Estadual de Trân-
sito de Minas Gerais - CETRAN/MG, no prazo de 30 (trinta) dias, con-
tados da data de publicação do presente edital no jornal de circulação 
de notícias do Município de Nova Lima, cujo recurso deverá ser proto-
colizado 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 imposi-
ção 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 apre-
sentado cópia do documento que comprove a representação (Contrato 
social-Última alteração).

INDEFERIMENTO

INDEFERIMENTO

INDEFERIMENTO

INDEFERIMENTO

INDEFERIMENTO

INDEFERIMENTO

Recurso 

Recurso 

Recurso 

Recurso 

Recurso 

Recurso 

4895001202200066  
4895001202200067   

4895001202200068  
4895001202200069  

4895001202200070  
4895001202200071 

4895001202200072  
4895001202200073   

4895001202200074  
4895001202200075 

4895001202200077  
4895001202200078 

OLQ2705 
PZV7C22 

HJQ2271 
HMZ7335  

QUD0315 
QNP4695  

QXZ6I57 
HIY3009 

HHQ5755 
PUU2343

HGA9592 
QNS2J53 

Placa

Placa

Placa

Placa

Placa

Placa

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

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DA AUTUAÇÃO 
DA INFRAÇÃO DE TRÂNSITO

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
DA PENALIDADE DE MULTA                                                                    

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 
114/18, do Conselho Estadual de Trânsito - CETRAN-MG, considerando 
que a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT, devolveu as No-
tificações de Autuação de Infrações de Trânsito por não ter localizado os 
proprietários dos veículos abaixo relacionados, notifica-os das respec-
tivas autuações, concedendo-lhes, o prazo de 30 (trinta) dias, contados 
desta publicação, para, caso queiram, interpor defesa da autuação, jun-
to  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 918/22, 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 Brasileiro, na Deliberação nº 
114/18, do Conselho Estadual de Trânsito - CETRAN-MG, e Resolução 
nº 918/22, do Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN, consideran-
do que a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT, devolveu as 
Notificações de Penalidade de Multas por não ter localizado os proprie-
tários dos veículos abaixo relacionados, notifica-os das respectivas pe-
nalidades, 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 918/22 – 
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: 08/09/2022 a 20/09/2022     

Notificação da Autuação de Infração 
à Legislação de Trânsito                               

Período de devolução: 21/09/2022 a 10/10/2022 

Notificação da Penalidade de Multa                                                               
Período de devolução: 06/09/2022 a 20/09/2022

Notificação da Penalidade de Multa                                                               
Período de devolução: 06/09/2022 a 20/09/2022

Notificação da Penalidade de Multa                                                               
Período de devolução: 21/09/2022 a 05/10/2022                                                  

Placa

Placa

Nº Defesa

Placa

Placa

Placa

Infração

Infração

Placa

Infração

Infração

Infração

Data

Data

Nº Processamento

Data

Data

Data

Hora

Hora

Valor

Valor

Valor

AIT

AIT

AIT

AIT

AIT

2489502022000207                  GWN1877              1168596  
2489502022000208                  PQX9670              1259364  
2489502022000209                  PQX9670              1259363  
2489502022000213                    RIQ2C17              1169998  
2489502022000218                   HZT5250              1270383  

APA-6E81              554-14        07/05/2022        195,23         AG03727233   
GHF-3B44           555-00        23/06/2022       130,16          AG03728269

GQG-9565         653-00         17/06/2022        195,23           AG03716623   
GYW-4221          555-00        05/05/2022         130,16          AG03727502  
HJO-7673             581-94        20/06/2022       880,41         AG03728256   
HLG-2203             545-21          11/05/2022       195,23          AG03723350   
HNG-3968          554-13          07/05/2022       195,23          AG03727235   
HOG-6325          556-80        04/05/2022       195,23          AG03726443   
HOJ-8551             545-21          27/04/2022       195,23          AG03727272   
MSA-8694            581-94         21/06/2022      880,41          AG03728229   
OOL-1774              581-96         02/05/2022      880,41          AA04959760   
OWU-1F41             554-12        23/06/2022       195,23          AG03728274  
OXD-6J53            545-22        09/05/2022      195,23           AG03727250   
OXG-8C32           554-14         21/06/2022       195,23           AG03728262   
PVI-4423              555-00       30/06/2022        130,16          AG03728300  
PWC-1H18           556-80         15/06/2022       195,23          AG03728186  
PZF-1998              554-12         28/06/2022       195,23          AG03728946   
QNC-0822          541-00         23/06/2022       130,16           AG03727856   
QOR-5691            554-12         28/04/2022       195,23           AG03727372   
QUI-1934              554-12          10/05/2022       195,23          AG03727521   
RFC-3E27              554-12         13/05/2022       195,23          AG03727538   
RQP-2I86              554-14         04/05/2022      195,23          AG03726439

FVH-8I87             555-00        30/06/2022      130,16           AG03728983   
HDC-4593            554-11         25/04/2022       195,23          AG03727253   
HHU-9494           554-12          14/07/2022        195,23          AG03728145   
HMZ-7335            554-12          12/07/2022       195,23          AG03729012   
KRY-9G81            550-90         24/06/2022       130,16          AG03727890   
PVS-9841             554-12           07/07/2022       195,23          AG03728356   
PZA-0247            550-90          15/07/2022        130,16          AG03727927   
QUO-2408          556-80        06/07/2022       195,23          AG03729033   
QXF-3363            554-12          13/07/2022        195,23         AG03729018   
QXR-4J89            545-21         05/07/2022        195,23          AG03719475  
QXS-3H83          555-00        02/08/2022       130,16           AG03729444   
RNJ-7J10              555-00        06/07/2022        130,16           AG03729036

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_180 EDIÇÃO 28/10/2022

FFO-9009             554-12         27/08/2022        09:15            AG03729544   
GQG-9F65          653-00        22/08/2022         14:17            AA05198840   
GRV-4689           555-00        18/08/2022         16:40           AG03729084   
GSE-1C73             545-26         26/07/2022        09:07           AA05198665   
HAD-5385           552-50        25/08/2022         17:04           AG03728445   
HBS-2F53             554-11          31/08/2022         11:46           AG03723653  
HCA-3H73           500-20        19/08/2022        16:38           0000004047   
HGV-9J99            555-00        22/08/2022       09:39           AG03729061   
HLN-7220            545-26        25/08/2022         16:15            AG03729122   
HMD-7592            554-11         25/08/2022         14:30          AG03729737  
HMZ-8500           554-12         01/08/2022        09:52           AG03729508   
HNU-9B69          555-00        18/08/2022          11:50           AG03729057   
JNJ-4047             555-00       19/08/2022          10:40          AG03729579   
KKJ-9F73               545-21        23/08/2022       09:25           AG03728441   
PFV-6904              554-12         29/08/2022       10:34           AG03729759   
PXC-0114               554-12         25/08/2022        15:28           AG03729740   
PXO-8007            555-00        25/08/2022        17:09           AG03728447   
PZV-7564               554-12         27/08/2022        10:23           AG03729591  
QUL-8G15             554-14         31/08/2022        08:45          AG03729766   
RMN-6F41           500-20        09/09/2022        16:34           0000004081

AZC-2H67            555-00        08/09/2022       10:10             AG03729819   
AZW-8956           545-26        28/09/2022        15:00            AG03730118   
FGM-3C73           554-12          12/09/2022         16:13            AG03729881  
GTW-8613            554-12        30/08/2022         11:30           AG03727642   
GUH-1609           573-80         27/09/2022         10:37            AA05198492   
GWI-5455            556-80         17/09/2022         17:56            AG03723415   
GYG-5665           538-00        02/09/2022        14:40           AG03729835   
HCN-2020            554-11         14/09/2022        09:50           AG03729954   
HDB-6187             592-42        15/08/2022        09:33           AG03729377   
HDM-1434            554-12         13/09/2022         15:01            AG03729865   
HHA-6283           556-80        15/09/2022         15:53            AG03729178   
HKI-2287               554-14         17/08/2022        08:30            AG03728760   
HKW-3A85          555-00        14/09/2022        09:32            AG03729927   
HKZ-6595            555-00         01/09/2022        14:54            AG03729815   
HMJ-2446            554-14        20/09/2022        09:30           AG03729971   
HMO-6D31          737-40          11/09/2022        15:00            AA05198267   
HMZ-7335            554-12         15/09/2022         09:14           AG03729960   
HNG-5449           554-12          14/09/2022       09:28           AG03729873   
JMN-9551             545-22         17/08/2022         13:19            AG03728437  
JPR-5D83            555-00         19/09/2022        14:23            AG03729993   
KDR-1D49             555-00       08/09/2022         15:45           AG03729847   
KKG-6591             556-80        02/09/2022        14:45           AG03729836   
OLX-8068            556-80       15/09/2022         15:53            AG03729177   
OPI-4C42            555-00         19/09/2022        14:20            AG03729992   
OQU-3856           554-12         12/09/2022         15:34           AG03727723   
PFV-6904             554-12         19/09/2022         10:39           AG03729976   
PGH-6069           545-21         20/09/2022         11:16            AG03729556  
PUZ-0606           555-00         13/09/2022         15:18           AG03729869   
PWN-9593           554-12         21/09/2022        10:08           AG03730078   
PWU-4541           555-00        22/09/2022         16:32           AG03730090   
QOK-9680          550-90         27/09/2022        09:00          AG03730106   
QOQ-5J52            554-12         15/09/2022         10:10           AG03729889   
QPW-9G25           554-12         14/09/2022        09:44           AG03729957   
QQO-6217            604-12         22/09/2022        16:20           AG03730087   
RGC-6E41            556-80         15/09/2022         15:53           AG03729179   
RNP-0B16            554-12         23/09/2022        09:36           AG03730096

A Guarda Civil Municipal (GCM) re-
cebeu, de autoridades da Polícia Civil de 
Minas Gerais, 50 novas armas. São 45 
pistolas MD5 de calibre 40 e cinco es-
pingardas 586P de calibre 12.  A entrega 
do novo armamento se deu por meio do 
termo de doação celebrado entre o go-
verno estadual e a Prefeitura. Após trei-
namento específico dos agentes, as ar-
mas estarão disponíveis para prestação 
de serviços na cidade.
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SEGURANÇA E MOBLIDADE URBANA

Prefeitura anuncia mais melhorias 
em linhas de ônibus da cidade

Após a implantação da tarifa única a  
R$ 2,00 no transporte público dentro de Nova 
Lima, valendo desde agosto deste ano, o Go-
verno Municipal tem acompanhado de perto 
os dados e aprimorado o serviço, com base nas 
demandas da população. Desde 1º de outubro, 
foram incluídos mais três veículos e mais 109 
viagens por semana, totalizando 1.500 km ro-
dados a mais por dia na cidade.

Além do aumento no número de veículos e 

viagens, a população tem acesso à integração, 
ou seja, pode usar duas linhas que estejam na 
mesma direção, pagando somente uma tarifa. 
O usuário do transporte público tem o inter-
valo de duas horas contadas a partir do pro-
cesso de bilhetagem na primeira viagem. Vale 
ressaltar que esse benefício é válido somen-
te para o cartão da Via Ouro e pelo aplicativo 
Kim+.

Linhas com mais saídas:
Honório Bicalho
Bela Fama
Água Limpa/Sede
Mingu
Alphaville/Sede
Fiat Biocor
Água Lima/Jardim Canadá
Sede/Jardim Canadá

Horários readequados:
José de Almeida

Itinerário alterado:
Avenida

Centro

Santa Rita

Água Limpa

R$2
R$ *0

Aplicativo
KIM+
O download é gratuito! Além de 
conferir os horários dos ônibus, 
os usuários acompanham os 
veículos em tempo real pela 
cidade e podem comprar e 
pagar a sua passagem por meio 
do QRcode, cartão de crédito e 
pix.

Após a divulgação do KIM+, o 
uso do aplicativo cresceu 105% e 
o pagamento da passagem com 
QRCode aumentou 2.100%

*INTEGRAÇÃO DAS PASSAGENS

• Usuário paga R$ 2 ao pegar ônibus 
em Água Limpa, por exemplo

• Ele desembarca na sede
• Se embarcar, dentro de 2h, em outra 

linha da mesma direção (como Santa 
Rita), ele não precisa pagar outra 
passagem 

  Benefício válido apenas para paga-
mento em cartão da Via Ouro e app 
KIM+
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OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

MEIO AMBIENTE

Prefeitura segue com ações 
para manter a cidade bem-cuidada

Parceria vai revitalizar o Córrego Fundo, 
na região do Jardim Canadá

O Governo Municipal vem realizando ma-
nutenções na cidade. Neste mês, a Rua Dom 
João VI, com Rua Princesa Isabel, no Bairro Ca-
beceiras, recebeu a implantação de uma nova 
rede de drenagem. Na Rua Vicente Rodrigues, 
entre as ruas Augusto Bernardino e José Pedro 
de Deus, no Mingu, foi realizada a recomposi-
ção do passeio. 

O muro do cemitério do Rosário também 
está sendo recuperado, com reforço estrutural 
e intervenções das canaletas do local. As ações 
da Prefeitura seguem com contenção em ga-
bião nos bairros Mina D’Água, Paulo Gaetani e 
Jardins de Petrópolis.

A Prefeitura e o Instituto Bacia Viva firma-
ram parceria de cooperação técnica para revi-
talizar o Córrego Fundo, localizado no Jardim 
Canadá. O projeto de recuperação do local foi 
apresentado para os moradores da Região No-
roeste, em evento realizado dia 20 de outubro.

Com o tema “Qual é o meu papel? Qual é o 
meu Pedaço?’’, o evento teve o intuito de abor-

dar a qualidade das águas e a regeneração do 
córrego, que é integrante da bacia hidrográfica 
do Ribeirão de Macacos. A parceria também 
prevê ações de educação ambiental, além de 
ações de mobilização da comunidade, empre-
sas, organizações da sociedade civil e poder 
público.
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É de grande importância para 
a população a recuperação e 
biorremediação do Córrego Fundo. 
Estamos muito entusiasmados e 
esperançosos em ter êxito neste 
projeto. Esperamos que, em breve, 
todos estejam comemorando a 
conclusão das ações coletivas

Flávio Passos,  
diretor-geral do Instituto Bacia Viva

De acordo com a parceria, o Instituto Bacia Viva 
utilizará, por meio da biorremediação, bactérias 
adequadas e comprovadas cientificamente no 

auxílio à despoluição de corpos d’água contami-
nados por esgoto. Trata-se de uma nova tecno-
logia, mais sustentável, inovadora e duradoura.

Método sustentável 
e inovador
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REGIÃO NOROESTE

Água Limpa terá unidade do Cras

Beer Lab festeja a formação de mestres 
cervejeiros nova-limenses

A Prefeitura elaborou um estudo técnico 
do Bairro Balneário Água Limpa, que mostra 
a necessidade de levar uma unidade do Cen-
tro de Referência da Assistência Social (Cras) 
para atender os moradores. O resultado apon-
tou um alto índice de vulnerabilidade da popu-
lação desse território, desde dificuldades de 
acesso aos serviços públicos, pelo fato de estar 
distante 22 km do equipamento do Cras No-
roeste e 45 km do Centro, ao elevado número 
de pessoas em situação de pobreza e extrema 
pobreza.

Nesse sentido, o Governo Municipal ela-
borou, em setembro, processo seletivo para a 
contratação de assistente administrativo, as-
sistente social, auxiliar de serviço e psicólogo, 
para trabalharem no Cras a ser instalado no 
bairro. O resultado final do processo seleti-
vo será publicado em 16 de novembro, no site  
novalima.mg.gov.br. Essa unidade do Cras 
será aberta ainda este ano, somando seis na 
cidade.

Os alunos que concluíram o curso 
de capacitação em tecnologia cerve-
jeira, do projeto Beer Lab, criado pela 
Prefeitura, tiveram a oportunidade 
de apresentar o resultado da receita 
da bebida que fabricaram. O Gover-
no Municipal organizou uma feira na 
Praça Quatro Elementos, no Jardim 
Canadá, no último dia 22, com barra-

quinhas e shows musicais. O público 
pôde conferir as cervejas produzidas 
nos estilos London Bitter e Pale Ale. 

O Beer Lab visa capacitar os pro-
dutores artesanais da cidade, qualifi-
cando a mão de obra local e oferecen-
do, assim, oportunidades no mercado. 
Além disso, é uma maneira de fomen-
tar essa tradição local.

Estilos fabricados pelos alunos 

• London Bitter: cerveja inglesa, amarga, clássica, de tom 
amarelo-acastanhado, que equilibra malte e lúpulo com 
perfeição. A levedura London dá um final doce e levemen-
te frutado
• Pale Ale: a baixa densidade do mosto e o baixo teor 
alcoólico fazem desta ale dourada uma ótima cerveja para 
beber com os amigos. Tem um delicioso aroma floral

O Cras é uma unidade do Sistema 
Único de Assistência Social (Suas), 
responsável por oferecer serviços, 
programas e benefícios voltados para 

a prevenção de situações de risco e o 
fortalecimento de vínculos familiares 
e comunitários.

CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
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No Vila da Serra, está sendo realiza-
da a segunda etapa de adequação 
viária, com manutenções nos pas-
seios laterais e canteiros na Rua da 
Paisagem. Também foram realiza-
dos desobstrução e limpeza em bo-
cas de lobo na Rua Jatobá. Na Rua 
Paineiras Branca, esquina com Rua 
Vinhático, no Vale do Sereno, foram 
feitos o fechamento de erosão e a 
recomposição asfáltica, após ma-
nutenções na rede de esgoto.
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REGIÃO NORTE

Mais segurança e fluidez 
para o trânsito no Vila da Serra

Obra de contenção é 
iniciada na MG-030, 

próximo ao Vila Castela

As obras de cobertura da MG-030 termi-
naram neste mês e todas as pistas estão si-
nalizadas e com os semáforos funcionando. 
Sobre a cobertura, foi criado um novo trecho 
de rodagem, com semáforos de três tempos, 
além de faixas para pedestres.

A sinalização foi criada para organizar e dar 
mais fluidez ao trânsito local. Placas com in-
dicação de locais também serão instaladas na 
região, a fim de facilitar o entendimento dos 
motoristas.

Viabilizadas pelo acordo feito entre Minis-
tério Público de Minas Gerais, BHTrans, Asso-
ciação de Empreendedores do Vila da Serra 
e Vale do Sereno (AVS) e município de Nova 
Lima, as intervenções executadas são funda-
mentais para a região.  Ciente da responsabi-
lidade de zelar por um trânsito organizado, a 
Prefeitura tem enviado técnicos ao local, a fim 
de acompanhar a situação e tomar todas as 
medidas necessárias.

A Prefeitura começou, na primeira quin-
zena deste mês, as obras de manutenção e 
contenção do muro do edifício Nouveau, às 
margens da Rodovia MG-030, próximo ao Vila 
Castela. Os trabalhos seguirão em andamento 

e só serão interrompidos em caso de chuvas 
fortes no local. A previsão é de que os servi-
ços sejam concluídos no primeiro trimestre de 
2023, trazendo mais segurança para motoris-
tas e pedestres que circulam pela via.

MANUTENÇÕES LOCAIS
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O procedimento de castração não 
causa sofrimento no animal. 
O método é seguro, eficaz e contri-
bui para o controle da população de 
cães e gatos. Além disso, ajuda para 
a prevenção e redução de diversas 
doenças, como a raiva e a leishma-
niose, que podem ser transmitidas 
ao homem.
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REGIÃO NORDESTE

Prefeitura executa manutenção na Estrada Real

Honório Bicalho recebe
o Castramóvel pela quarta vez

Viva Rua marca comemorações
do Dia da Criança em Santa Rita

Como parte dos serviços urbanos que a 
Prefeitura executa na cidade, a Estrada Real, 
em Honório Bicalho, que liga Nova Lima a 

Rio Acima, recebeu correção para eliminar 
irregularidades em alguns pontos.

O trabalho de regularização do trecho foi 

executado com material de forração para 
reparar os danos da pista, causados pelas 
últimas chuvas que caíram na cidade.

A Administração Municipal segue com o 
serviço de castração de cães e gatos. No dia 25 
deste mês, o Castramóvel esteve em Honório 
Bicalho, pela quarta vez, onde foram realizados 
31 procedimentos em animais, cujos tutores se 

encontram em situação de vulnerabilidade e 
estão inscritos no CadÚnico. Já nos dias 18 e 19 
de novembro, será a vez de Santa Rita receber 
o serviço.

O Castramóvel é resultado de um acor-

do celebrado entre a Prefeitura e o Ministério 
Público de Minas Gerais, com duração de 24 
meses. No município, já foram castrados mais 
de 2.500 cães e gatos e implantados cerca de 
1.200 microchips.

No dia 16 de outubro, moradores de 
Santa Rita festejaram o Dia da Crian-
ça, com atividades do projeto Viva Rua. 

Brinquedos infláveis, cama elástica, totó, 
parquinho e música fizeram parte da 
programação. Distribuição de pipoca e 

algodão doce também incrementaram a 
festa.

Ao todo, o Castramóvel 
ja realizou mais de 2.500 
castrações e implantou 1.200 
chips em cachorros e gatos
do município
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DEFESA CIVIL

ADMINISTRAÇÃO

Cidade passa a contar com Plano 
Municipal de Contingência

Nova Lima celebra 
o Dia do Servidor 

Elaborado pela Prefeitura, o Plano Munici-
pal de Contingência, que busca prevenir e re-
mediar desastres de várias naturezas, foi apre-
sentado pela Defesa Civil no dia 20 de outubro. 
Trata-se de um estudo de hipóteses de desas-
tres, que registra o planejamento para atuação 
do poder público em situações emergenciais, 
como inundações, alagamentos, movimenta-
ções de massa, entre outras.

Nesse documento, estão previstas as res-
ponsabilidades de cada órgão público, as prio-
ridades e medidas iniciais a serem tomadas. 
Para otimizar os trabalhos, consta a maneira 
como os recursos devem ser empregados.

Reuniões com a comunidade

Em outubro, representantes da Defesa Ci-
vil também realizaram reuniões com as comu-
nidades mais impactadas pelas fortes chuvas 
dos últimos anos. Os encontros ocorreram 
com as comunidades dos bairros Santa Rita, 
Honório Bicalho, Nova Suíça, Bela Fama e Ma-
tadouro.

Homenagear e valorizar aqueles que con-
tribuem para a construção de uma cidade 
melhor. Para celebrar o Dia do Servidor, 28 de 
outubro, o Governo Municipal promoveu uma 
semana cheia de atrações e atividades. Entre 
os dias 23 e 27 deste mês, os homenageados 
puderam aproveitar palestras sobre diversas 
temáticas, como crimes cibernéticos e edu-
cação financeira, além de peça teatral com 
Caju & Totonho e shows com a banda infantil 
Chukaká, Trad+, Banda do Marcão e DJ Dan 
Medrado.

Mas não parou por aí! Os servidores mais 
antigos da Prefeitura foram homenageados 
em uma solenidade, que contou com apresen-
tação especial da banda do Corpo de Bom-
beiros de Minas Gerais. O Governo Municipal 
também organizou o Torneio dos Servidores, 
com jogos, dança circular, Lian Gong (terapia), 
alongamento, massagem rápida e avaliação 
nutricional. A Banda da Polícia Militar  de Mi-
nas Gerais se apresentou no encerramento 
das comemorações.

Estou muito satisfeito com essa 
homenagem! São muitos anos de 
trabalho. Comecei com o serviço braçal, 
capinando rua, e hoje estou há mais de 
30 anos como auxiliar administrativo. 
Sou muito elogiado e fico feliz, pois faço 
meu trabalho com prazer, é algo que 
gosto. Eu só posso agradecer à Prefeitura 
pelo reconhecimento a mim e a todos os 
funcionários

Eu vim assistir à reunião para aprender 
mais. Foram passadas muitas informações 
pra gente, como redobrar a atenção no 
período de chuva, principalmente, observar 
o nível de água dos rios. Também sobre 
barragens e o que devemos fazer em caso 
de enchente. Foi muito esclarecedor

Carlos Antônio Benigno, 
servidor público há 49 anos*,  
*Homenageado pelo elogio que recebeu, 
por meio da Ouvidoria, devido ao ótimo 
atendimento na Secretaria Municipal de 
Política Urbana

Maria Luzia Correa,  
moradora do Bairro Santa Rita
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