




20

11

Governo 
Municipal amplia 
frentes de trabalho e 
executa obras em diversos 
pontos

Audiência pública será realizada
para discutir implantação do
empreendimento Nova Vila

Prefeitura conclui reforma da
Biblioteca Municipal e reabre serviço

 à comunidade 15

TECNOLOGIA
E INOVAÇÃO

9
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Nova Lima sai na frente e se 
torna uma das primeiras 
cidades da Grande BH a estar 
preparada para receber a 
instalação de antenas 5G



Mais uma grande conquista para nossa ci-
dade: sancionamos a lei que permite a insta-
lação de antenas 5G em Nova Lima. Com isso, 
somos um dos primeiros municípios da Região 
Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH) a ter 
uma regulamentação específica para receber 
essas estruturas, que oferecem uma rede mais 
potente, veloz e que causa menos impacto ao 
meio ambiente.

Estamos modernizando nossa cidade com 
benefícios para as pessoas e empresas e tam-
bém reforçando um dos pilares do nosso go-
verno, que é a inovação. Nova Lima entra de 
vez na era da modernidade, da tecnologia, da 
velocidade, da conectividade e da inovação, e 

a construção deste processo é algo que nos 
orgulha e que pode servir de exemplo para ou-
tros municípios.

Elaboramos a legislação dando voz e vez a 
todos os interessados. Este trabalho conjunto 
trouxe segurança jurídica aos atores envol-
vidos, de modo que possamos ter essa que é 
uma das exigências da Agência Nacional de 

Telecomunicações (Anatel) para a implanta-
ção de toda a infraestrutura que envolve as 
antenas 5G.

Nova Lima passa à frente de muitas ca-
pitais nos quesitos da economia criativa e da 
tecnologia e, com isso, não só vai poder atrair 
mais investimentos, como também usar as 
instalações como plataformas para a seguran-
ça da cidade com câmeras e para um melhor 
sinal wi-fi, por exemplo. Agora, com a legisla-
ção posta, aguardamos os investimentos das 
empresas para avançarmos nos processos e 
protocolos de licenciamento. Nova Lima está 
pronta para o 5G!

Preparada para o futuro
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EDITORIAL

Gestão Municipal

REGIÃO NOROESTE

Melhor em Casa terá ponto de apoio
no Jardim Canadá

O Governo Municipal vai ampliar o Melhor em Casa, com a 
criação de um ponto de apoio do programa na Região Noroeste. 
O serviço, que é voltado para a atenção domiciliar aos pacientes 
acamados, funcionará no anexo do Pronto Atendimento do Jardim 
Canadá e contará com um enfermeira, dois técnicos de enferma-
gem, dois fisioterapeutas e um assistente administrativo. No mo-
mento, eles participam de treinamento para conhecer a rotina do 
atendimento.

A equipe é formada essencialmente por profissionais que re-
sidem na comunidade e conhecem a realidade local. O ponto de 
apoio ficará responsável por fazer a busca ativa dos pacientes do 
bairro e arredores, assim como dos cuidados de segunda a segun-
da, das 7h às 19h. Sempre que necessário, contará com o reforço de 
fonoaudiólogo, psicólogo, nutricionista e médico, que são os outros 
profissionais que integram a equipe do Melhor em Casa.

Estamos modernizando nossa 
cidade com benefícios para as 
pessoas e empresas e também 
reforçando um dos pilares do nosso 
governo, que é a inovação
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nossas redes
sociais!

PREFEITURA DE
NOVALIMAOFICIAL

MAIS ATENDIMENTOS PARA A COMUNIDADE

O ponto de apoio é fundamental para garantir a ampliação 
dos atendimentos e mais qualidade do serviço, já que, estan-
do mais próximo dos usuários, reduzirá o tempo de desloca-
mento da equipe até os pacientes.



Prevenção e orientação para a saúde
do homem marcam Novembro Azul

Bota-fora 
recolhe quase 
320 toneladas 
em 2022
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Novembro foi o mês voltado para a inten-
sificação das ações de sensibilização e diálogo 
sobre os cuidados com a saúde do homem. As 
unidades básicas de saúde (UBSs) ofereceram 
atendimentos voltados para o bem-estar in-
tegral masculino que, no mês passado, foram 
reforçados, com consultas individuais da equi-
pe multiprofissional, mobilização de grupos de 
atividade física, encontros para abordagem e 
tratamento do tabagismo, entre outros.

Em 18/11, dia D da campanha, foram re-
alizadas ações educativas, rodas de conver-
sa, testes rápidos de infecções sexualmente 
transmissíveis (ISTs), atualização do cartão de 
vacina e avaliação clínica da saúde. Além dis-
so, foram repassadas orientações sobre a im-
portância da prática de exercícios físicos, ali-
mentação equilibrada, sexo seguro, prejuízos 
causados pelo cigarro, cuidados com a saúde 
mental e, também, sinais precoces de doenças.

Câncer de próstata

A próstata é uma glândula presente apenas 
em homens e se situa logo abaixo da bexiga e à 
frente do reto. É responsável por produzir par-
te do sêmen, líquido que contém os esperma-
tozoides.

O câncer de próstata é o segundo mais co-
mum entre os homens, ficando atrás apenas 
do câncer de pele não-melanoma. É importan-
te reconhecer os sinais e sintomas de alerta da 
doença, para procurar o serviço de saúde. 

O Governo Municipal realizou, de 21 a 26 de 
novembro, a 4ª edição do Bota-fora do Aedes 
em 2022. O caminhão percorreu 65 localida-
des, recolhendo cerca de 80 toneladas de ma-
teriais que poderiam servir como criadouros 
para a proliferação do mosquito transmissor 
da dengue, zika, chikungunya e febre amarela.

Ao longo de 2022, a Prefeitura realizou 
outras três edições do bota-fora. Na segunda 
quinzena de fevereiro, foram recolhidas 101 to-
neladas de materiais inservíveis. Em maio, os 
nova-limenses descartaram 70 toneladas, en-
quanto que, em agosto, foram mais 68.
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SINAIS DE ALERTA PARA O CÂNCER DE PRÓSTATA
- Dificuldade para urinar
- Demora em iniciar e finalizar o ato urinário
- Presença de sangue na urina
- Diminuição do jato urinário
- Necessidade de urinar mais vezes durante o dia ou à noite

Fo
to

: L
uc

as
 M

en
de

s



4

EDUCAÇÃO

Novo aplicativo oferece gestão 
participativa na Educação

Cofem chega ao fim e já deixa saudade

A Prefeitura apresentou, no dia 23 de no-
vembro, uma nova ferramenta digital para os 
cidadãos dialogarem com a Administração 
Municipal. Por meio do aplicativo Na Ponta 
do Lápis, desenvolvido pelo Tribunal de Con-
tas de Minas Gerais (TCEMG), a comunidade 
pode enviar avaliações e relatos sobre pro-
blemas identificados nas escolas, para que os 
gestores tomem providências.

Ao se cadastrar, o usuário é capaz de abrir 
um relato sobre qualquer unidade escolar do 
município, de forma nominal ou anônima. A 
plataforma permite que o cidadão anexe fo-
tos da situação apresentada e acompanhe o 
status do seu chamado. O aplicativo está dis-
ponível para iOS e Android.

As movimentações realizadas são envia-
das simultaneamente ao Portal Na Ponta do 
Lápis, gerando dados para orientar os gesto-
res municipais quanto à resolução de proble-
mas e desafios a serem vencidos.

A Copa de Futsal das Escolas Municipais 
(Cofem) encerrou sua 8ª edição com saldo po-
sitivo de diversão e uma boa dose de competi-
tividade. As finais foram realizadas nos dias 4, 
10 e 16 de novembro, nas quadras do Olaria e 
da E.M. Dalva Cifuentes Gonçalves, em Honó-
rio Bicalho.

O torneio, que iniciou em agosto, contou 
com 12 escolas participantes. Além de manter 
a modalidade do futsal, que dá nome à com-
petição, nas categorias masculina e feminina, 
a Cofem incluiu a queimada mista nas dispu-
tas deste ano.
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ESCOLAS CAMPEÃS 2022

Futsal Feminino
Campeã: Florie Wanderley Dias
Vice-campeã: Vicente Estêvão dos 
Santos

Futsal Masculino
Campeã: José Brasil Dias
Vice-campeã: Vera Wanderley Dias

Queimada Mista
Campeã: David Finlay 
Vice-campeã: Emília de Lima

Foto:Arquivo PNL

Foto:Arquivo PNL



EDUCAÇÃO

Prefeitura implanta Programa Dinheiro 
Direto na Escola 

Governo Municipal propõe PPP para 
melhorar infraestrutura das escolas

Como ficará a situação dos 
servidores?

Não haverá demissão nem prejuízo 
salarial para os servidores, que seguirão 
no quadro de funcionários da Prefeitura. 
As serventes serão realocadas para fun-
ções de apoio à rotina das escolas, com 
possibilidade de redução de carga horá-
ria de trabalho, e sem redução do salário.

5

Fo
to

s:
 L

uc
as

 M
en

de
s

A Prefeitura criou o Programa Municipal 
Dinheiro Direto na Escola (PMDDE), que pas-
sa a transferir recursos públicos da educação 
diretamente para o caixa escolar. A iniciativa 
proporciona mais autonomia na gestão das 
escolas e garante mais agilidade na resolução 

de demandas de serviços e manutenção.
Com o lançamento, feito no dia 7/11, ges-

tores de 15 unidades já contam com o repasse 
no caixa. A ideia é que, até o próximo ano, 25 
escolas estejam aptas a receber a verba, que 
totaliza mais de R$ 1,4 milhão distribuído. 

Por meio dele, será possível realizar peque-
nos reparos, aquisição complementar de ma-
teriais pedagógicos e até despesas eventuais. 
A comunidade escolar passará a ter papel de-
cisivo no planejamento e aplicação dos recur-
sos, de forma participativa e transparente.

A fim de melhorar ainda mais a Educação 
de Nova Lima, a Prefeitura solicitou à Câmara 
Municipal autorização para elaborar um pro-
jeto de parceria público-privada (PPP), que 
vai simplificar e agilizar a contratação de ser-
viços para melhorar a infraestrutura das es-
colas municipais. Após aprovação do projeto 
pelo Legislativo, no dia 22/11, o modelo da PPP 
da Educação será discutido com servidores e 
toda a população interessada.

Com a iniciativa, será possível construir 
e reformar escolas, manter a conservação e 
vigilância das unidades, comprar e preparar 
alimentos, além de adquirir equipamentos, 
mobília, uniformes e materiais escolares indi-
viduais para os alunos. A parte pedagógica e o 
serviço de secretaria e escrituração escolar, ou 
seja, o que é relacionado ao ensino dos estu-
dantes seguirá da mesma forma: sendo feita 
pelos mesmos servidores da Prefeitura.

O programa veio como um incentivo à autogestão e contribuirá muito 
para que a escola possa desenvolver ações a partir de sua realidade. 
Com a participação da comunidade escolar será possível investir esse 
recurso na melhoria da infraestrutura física e pedagógica de nossa 
escola
Fernanda Kelly, 
diretora da E.M. Dulce Santos Jones
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DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Conferência debate políticas de direitos 
para crianças e adolescentes

Conselho Tutelar Centro ganha nova sede

A Prefeitura promoveu a VII Conferência 
Municipal dos Direitos da Criança e do Ado-
lescente, no dia 26 de novembro, no Caic. O 
evento foi realizado em parceria com o Con-
selho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente (CMDCA) e o Conselho Tutelar.

A programação incluiu palestra com foco 

nos impactos da pandemia da Covid-19 na vida 
de crianças, adolescentes e suas famílias, dis-
cussões e formulação de propostas, além de 
apresentações artísticas. Profissionais da área, 
servidores e demais cidadãos interessados na 
temática contribuíram para a elaboração das 
propostas.

Para melhorar as condições de prestação 
dos serviços aos usuários, a unidade Centro do 
Conselho Tutelar foi transferida para uma nova 
sede. A mudança se trata de uma medida para 
oferecer mais conforto e estrutura nos aten-
dimentos.

Antes localizado na Avenida Rio Branco, 
o conselho agora está instalado na Rua Chal-
mers. O novo espaço conta com três amplas 
salas de atendimento, uma recepção maior e 
um local que proporciona mais sigilo para os 
usuários.

O Conselho Tutelar é o órgão encarregado 
de zelar pelo atendimento da criança e do ado-
lescente com direito ameaçado ou violado. Em 
Nova Lima a população conta com duas uni-
dades para buscar apoio e acolhimento nesse 
sentido, uma no centro da cidade e outra no 
Jardim Canadá.
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A conferência foi muito organizada e 
esclarecedora. Muito me emociona 
ter pessoas que defendam essa causa, 
e fico agradecida por participar de 
um evento tão importante. Reforço 
também que, cada vez mais, a 
população se una em torno de temas 
de grande responsabilidade como esse

Eduarda Aparecida, 
moradora do Bairro Cristais
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CONSELHO TUTELAR CENTRO
Rua Chalmers, 19, Centro
Segunda a sexta-feira | 8h às 18h
Plantão: (31) 98868-8041
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DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Campanha aborda fakenews
e violência contra a mulher

Mostra leva temas de Direitos 
Humanos aos bairros
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Discutir ações e implantar políticas públi-
cas de proteção para garantir o direito à vida. 
Esse é o foco da campanha dos 16 dias de ati-
vismo pelo fim da violência contra as mulhe-
res, que vai até 10 de dezembro.

Neste ano, o movimento aborda o impacto 
provocado pelas notícias falsas, comumente 
divulgadas nas redes sociais, diminuindo ou 
mesmo desacreditando relatos de agressões 
e ameaças sofridas por mulheres, expondo-as 
intimamente.

A programação inclui oficinas nos Centros 
de Referência de Assistência Social (Cras), ati-
vidades culturais, além da visita do ônibus lilás, 
levando serviços especializados de prevenção, 
assistência e ações educativas às comunida-
des. Consulte a programação completa em 
novalima.mg.gov.br.

Em comemoração ao Dia Internacional 
dos Direitos Humanos, celebrado em 10 de 
dezembro, o Governo Municipal está promo-
vendo a Mostra de Cinema Itinerante Olhar 
da Rua, que oferta sessões gratuitas com a 
exibição de filmes temáticos. A programação 
iniciou no dia 25/11 e vai até 04/12.

Estão em cartaz sete curtas-metragens, 
que abordam temas como a igualdade racial e 
de gênero, pessoa com deficiência, as conse-

quências dos vícios, infância e juventude. Em 
cada sessão, com duração de duas horas, são 
exibidas seis produções.

O evento está sendo realizado em locais 
de fácil acesso na sede, regiões Nordeste e 
Noroeste, com estruturas de cinema ao ar 
livre montadas, inclusive com a distribuição 
de pipoca e suco, para receber o público no-
va-limense. A mostra já passou pelo José de 
Almeida e Bela Fama.

3/12 (sábado) – 19h às 21h
Avenida Vitória, 745, Jardim Canadá

4/12 (domingo) – 15h às 17h
Rua dos Banqueiros, 31, Água Limpa

PRÓXIMAS SESSÕES
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DEFESA CIVIL

Município intensifica capacitação de 
servidores para o período de chuvas

Placas de emergência são adaptadas para 
proporcionar mais segurança à população 

Após a apresentação do Plano de Contin-
gência (Plancon) em outubro, o município de-
dicou esforços em novembro para capacitar 
os servidores envolvidos nas ações de prepa-
ração e resposta de ocorrências relacionadas 
ao período chuvoso. 

No último dia 17, o Corpo de Bombeiros de 
Minas Gerais, em parceria com a Defesa Civil 
da cidade, realizou um simulado sem atividade 
de campo (tabletop) junto a representantes 
das secretarias municipais. O exercício apre-
sentou uma situação fictícia de desastre para 
que os participantes colocassem em prática as 
orientações previstas no Plancon. 

A Defesa Civil promoveu ainda treinamen-
tos com os servidores das secretarias de De-
senvolvimento Social, Educação, Saúde, Segu-
rança, Trânsito, Obras e Habitação, ocasião em 
que o plano foi apresentado e equipamentos 
de proteção individual entregues.

A Defesa Civil, em parceria com a Vale e a 
AngloGold Ashanti, realizou a substituição e 
adequação da sinalização de emergência no 
município. A ação contemplou os bairros Santa 
Rita, Honório Bicalho, Nova Suíça e Bela Fama, 
na Região Nordeste, além do Matadouro, na 
Sede.

Com a adaptação, as placas de rota de 
fuga e ponto de encontro podem servir como 
orientação não só em caso de rompimen-
to de barragens, mas em qualquer evento de 
emergência, como inundações, alagamentos 
ou deslizamentos de terra. A sinalização con-
tribui para que a evacuação da população das 

regiões de risco seja feita com agilidade e se-
gurança.

É importante ressaltar que essa adequação 
se trata de uma medida preventiva, prevista no 
Plano de Contingência, e que nenhuma barra-
gem do município teve seu nível de emergên-
cia alterado ou sua integridade questionada.
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OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Governo Municipal realiza obras
de contenção pela cidade

O Governo Municipal segue com obras em 
várias localidades. São trabalhos de recupera-
ção e manutenção de vias que visam manter 
o direito de ir e vir do cidadão, com segurança. 
Alguns serviços já foram concluídos. 
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Ville de Montagne
A circulação de veículos no Km 15 da Rodovia 
Januário Carneiro (MG-030), em frente ao Vil-
le de Montagne, foi liberada, no dia 24/11, pelo 
DER-MG. O local ainda passará por interven-
ções, como fechamento do canteiro central e 
melhoria nas canaletas de captação de água 
pluvial, que, embora ocorram fora dos horários 
de pico para reduzir o impacto no trânsito, po-
dem demandar interdições parciais das pistas.

Contenções emergenciais na MG-030
Entre o trevo da máquina e a ponte sobre o 
Ribeirão dos Cristais, estão sendo executadas 
obras de contenção contingencial. Os traba-
lhos visam diminuir os efeitos de deslizamen-
tos de taludes para garantir a segurança de 
usuários e trabalhadores que atuam na obra 
da MG-030, bem como para não comprome-
ter os serviços de duplicação da rodovia. 

Área perto do Vila Castela
Os trabalhos de contenção de encosta no 
trecho próximo ao Km 15 da MG-030 seguem 
em andamento. Essa obra é necessária para 
corrigir problemas técnicos ocorridos na es-
trutura do muro.

Trevo das Quintas
O Trevo das Quintas, na MG-030, recebe tra-
balhos de pavimentação no trecho da pista 
lateral ao muro, sinalização (horizontal e ver-
tical) e drenagem pluvial. A previsão de que a 
conclusão desse trecho seja feita até o final 
do ano.

Outras localidades
Os trabalhos de contenção seguem também nas 
ruas Esmeraldas (Barra do Céu), Ludovico Bar-
bosa (Macacos), Baiacu (Parque do Engenho), 
Erick Davis (Retiro), Quintino Bocaiúva (Boa Vis-
ta), Uberlândia (Nossa Senhora de Fátima) e Ala-
meda das Castanheiras (Ouro Velho Mansões); 
Bairro Mingu (área III), no Cemitério Parque e na 
quadra esportiva do Bairro Boa Vista.

Serviços concluídos
Já foram concluídos os serviços de contenção 
em vias do Vila Castela, Mina D´Água e Mingu, 
além das ruas Agenor Lopes (Vale da Esperança), 
Cláudio Alberto P. do Couto (Paulo Gaetani), Rua 
Candeias (Jardins de Petrópolis) e Alameda das 
Castanheiras (Ouro Velho Mansões).



SEGURANÇA E MOBILIDADE URBANA

Final do ano, preparativos para o Natal e, 
desta vez, programação para assistir aos jogos 
da Copa do Mundo. Com tanta circulação de 
pessoas pelas ruas e avenidas, a Guarda Civil 
Municipal vem intensificando as ações na ci-
dade, já que o comércio fica mais movimen-
tado.

Desde o dia 16 de novembro, os agentes 
aumentaram as ações do programa Cidade 
Segura e Comércio Protegido, buscando refor-
çar a presença do efetivo nas áreas comerciais 
do município. São realizadas rondas a pé e com 
viaturas, além de abordagens nas lojas, procu-
rando atender às demandas, para que a popu-
lação tenha segurança nas compras de final de 
ano.
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Cidade mais segura e tecnológica 

Ações de patrulhamento são 
intensificadas no comércio

A Administração Municipal vai deixar Nova Lima mais segu-
ra e tecnológica. Estão sendo instaladas 410 câmeras na cidade 
que, de um centro de comando, vão monitorar várias localida-
des, inclusive fazendo a vigilância de todos os prédios públicos 
do município.

Além das câmeras, 150 km de cabeamento de fibra ótica 
também estão sendo instalados para disponibilizar o acesso 
gratuito à internet para a população, inicialmente em dez pon-
tos da cidade. No início de 2023, Jardim Canadá e Vila da Serra 
também serão contemplados.
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GCM participa de curso ministrado
pela Polícia Federal

Agentes da Guarda Civil Municipal parti-
ciparam, em Belo Horizonte, no mês passado, 
do curso de boas práticas de antiterrorismo, 
ministrado pela Polícia Federal. Agora a cor-
poração está mais preparada para atuar em 
eventuais casos desse tipo.

As aulas abordaram o surgimento, recruta-
mento, desenvolvimento e formas de atuação 
de grupos terroristas no mundo, bem como as 
medidas de combate que são empreendidas 
no Brasil.

O treinamento abriu ainda a oportunidade 
de aumentar a integração entre os vários ór-
gãos de segurança pública, em diferentes ní-
veis da federação.
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- Praça Bernardino de Lima
- Espaço Cultural
- Rodoviária
- Praça dos Mineiros
- Bicame
- Praça Agostinho Rodrigues de 

Mello (Honório Bicalho) 
- Praça de Santa Rita
- Entrada principal do Parque 
Municipal Rego dos Carrapatos
- Praça Coronel Aristides 
- UPA

PRIMEIROS PONTOS DE ACESSO GRATUITO À INTERNET
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Nova Lima está pronta para receber 
instalação de antenas 5G

A Prefeitura realizou, no dia 17 de novem-
bro, na Pensão Retiro, um encontro com repre-
sentantes das empresas de telefonia móvel do 
Brasil, integrantes do Conselho Municipal de 
Desenvolvimento Ambiental (Codema) e au-
toridades locais. Na oportunidade, foi sancio-
nada a lei que permite a instalação de estru-
turas de telecomunicações e radiodifusão na 
cidade, dentre elas, as antenas 5G.

Nova Lima passa a ser um dos primeiros 
municípios da Região Metropolitana de Belo 
Horizonte (RMBH) com regulamentação es-
pecífica para receber essas estruturas, que 
oferecem uma rede mais potente, veloz e que 
causa menos impacto ao meio ambiente. Esse 
é um pré-requisito da Agência Nacional de Te-
lecomunicações (Anatel), que só permite a co-
locação das antenas nas cidades que possuem 
a legislação apropriada.

O diálogo com as empresas é mantido 
constantemente, sendo que elas, inclusive, 
contribuíram e participaram ativamente da 
elaboração da lei. A expectativa é de que Nova 
Lima seja contemplada o quanto antes, tanto 
pelo fato de o município já cumprir os critérios 
da Anatel quanto pela posição estratégica da 
cidade dentro da Grande BH.

As antenas darão suporte não só à 
tecnologia 5G, mas também à 4G 
e 3G. Nova Lima tem uma vocação 
muito grande de atrair investimentos, 
novos negócios e gerar riqueza. 
Saímos daqui com a certeza que 
temos uma legislação construída com 
franqueza, que possibilitou um texto 
vanguardista e moderno

Ricardo Mascarenhas Diniz, 
gerente institucional da Vivo/
Telefônica

Gostaria de registrar o clima de 
harmonia que faz com que tenhamos 
tudo para obtermos o resultado 
pretendido, tanto do ponto de vista 
tecnológico quanto social, já que abre 
a possibilidade de uma plataforma 
básica para o desenvolvimento da 
cidade e das empresas que desejam 
investir no 5G no município

Cleinis de Faria, 
assessor da TIM

Para nós, a aprovação dessa 
legislação é algo essencial, pois agora 
nós temos melhores condições de 
entender as regras para executarmos 
a nossa atividade de forma mais 
assertiva na cidade

Márcio Esteves, 
representante da Globo

A liberação do sinal 5G e a instalação das antenas dependem 
agora das operadoras, já que o município se encontra totalmente 

preparado para receber essas estruturas
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T URISMO

Nova Lima sedia MTB Weekend
neste final de semana

Uaiktoberfest 2022 supera
expectativas e faz história

Entre os dias 2 e 4 de dezembro, a cidade 
recebe o MTB Weekend, evento aberto ao pú-
blico e que promete ser uma grande festa do 
Mountain Bike na Lagoa dos Ingleses. A atra-
ção encerra com chave de ouro a temporada 
de 2022 do ciclismo no Brasil, posicionando 
Nova Lima como um dos destinos dos apaixo-
nados por turismo de aventura. 

A expectativa é de atrair mais de 1.000 vi-
sitantes e turistas de todo o país e, com isso, 
movimentar a cadeia produtiva em estabele-

cimentos como hotéis, pousadas, bares, res-
taurantes, dentre outros.

A estrutura do evento vai contemplar pra-
ça de alimentação com gastronomia mineira 
e cerveja artesanal. No sábado e no domingo, 
ainda haverá Feira Artesanal Itinerante, com 
produtos agroecológicos, artesanatos e qui-
tandas típicas da cidade, feitas por produtores 
locais, além de shows, barracas de expositores 
e atrações kids.

Pela primeira vez, a festa da cerveja arte-
sanal de Nova Lima, a Uaiktoberfest, foi rea-
lizada no principal eixo comercial da cidade, 
a céu aberto, na Rua Santa Cruz. E o público 
aprovou. O evento atraiu cerca de 17 mil pes-
soas por dia, que degustaram o melhor da cer-
veja artesanal, com quitutes da gastronomia 

local, ao som de várias bandas de rock, jazz e 
blues. 

O evento reaqueceu o mercado cervejeiro 
e impulsionou o comércio local, que vinha so-
frendo impacto desde a pandemia. A parceria 
com os comerciantes deu muito certo. Eles vi-
ram na festa uma excelente oportunidade de 

divulgarem seus negócios e aumentarem suas 
vendas. 

Também pela primeira vez, todas as 11 cer-
vejarias participantes, artesãos e expositores 
de alimentação e de beer truck, além dos pro-
dutos e serviços oferecidos no evento, foram 
exclusivamente da cidade.
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Na pandemia, muitas pessoas 
começaram a pedalar, mas ainda 
não conhecem esse outro lado das 
competições, que proporcionam 
um ambiente muito prazeroso de 
estar, além do desafio da prova em 
si, as amizades e o entretenimento. 
Acredito que, com essa competição, 
será possível reforçar e difundir ainda 
mais a cultura da bike

Letícia Coura, 
moradora da região da Lagoa dos 

Ingleses e atleta de MTB
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T URISMO

Plano Diretor de Turismo começa
com trabalho de diagnóstico

Prefeitura dá início à pesquisa de oferta
e demanda turística no município

O município deu o pontapé inicial para a 
construção do seu Plano Diretor de Turismo, 
documento que vai estabelecer as políticas 
municipais para as quatro regiões turísticas de 
Nova Lima: Sede, Norte, Nordeste e Noroeste. 

Inicialmente, o trabalho terá como objeti-
vo envolver a população, além de integrantes 

da área do turismo local e de setores ligados 
à atividade, para a elaboração coletiva do do-
cumento. A participação se dará na fase de 
diagnóstico, por meio de entrevistas e pesqui-
sas aplicadas com a comunidade, assim como 
organizações privadas e governamentais. 

O plano será um instrumento de gestão 

das políticas públicas, definindo as diretrizes 
para investimento e desenvolvimento do tu-
rismo de forma planejada e organizada, pos-
sibilitando o alinhamento com ações e fundos 
de investimento em nível estadual e federal, 
além de outros parceiros.

O Governo Municipal realiza um levanta-
mento para analisar o cenário atual da oferta 
e demanda turística na cidade. O objetivo é 
fazer um diagnóstico durante um ano, con-
templando a sazonalidade de períodos de 
baixa, média e alta temporada. Ele servirá 
para implementar políticas públicas que for-
taleçam a imagem de Nova Lima como des-
tino para visitantes.

No campo de oferta, será analisado o que 
o município proporciona aos visitantes, como 
atrativos, opções de hospedagem, restau-
rantes e serviços. Já no de demanda, serão 
levantados pontos positivos e negativos dos 
atrativos locais apontados pelos turistas.

A pesquisa de demanda e oferta turística, 
além dos benefícios de indicação das neces-
sidades de desenvolvimento e melhorias da 
infraestrutura, possibilitará a captação de in-
vestimentos e financiamentos a projetos que 
pretendam se instalar no município.
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Algumas regiões receberão aten-
ção especial do Plano Diretor do 
Turismo: Honório Bicalho, pela vo-
cação natural e todo seu potencial 
a ser melhor aproveitado, e São Se-
bastião de Águas Claras (Macacos), 
devido ao forte impacto econômico 
sofrido em decorrência da proximi-
dade com as estruturas de barra-
gem e da pandemia de Covid-19.

VOCAÇÃO
PARA O TURISMO
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DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Governo Municipal incentiva cultura
de inovação e tecnologia na cidade

Estimular uma cultura permanente de ino-
vação tecnológica na cidade. Esse é o propó-
sito do Governo Municipal ao viabilizar o iNo-
vatech, programa desenvolvido por meio de 
oficinas e ações direcionadas a diferentes pú-
blicos, cada qual com um objetivo específico, 
seguindo as tendências do mundo tecnológico. 
Assim, Nova Lima acompanha os avanços e as 
novidades que, a cada dia, vêm transformando 
os serviços de diversas áreas profissionais. 

INOVATECH
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- iNovaNegócio: direcionado à transfor-
mação digital de pequenos negócios lo-
cais

- iNovaVocê: base de formação para 
despertar o potencial empreendedor nos 
jovens

- iNovaVocê+: oficinas de inclusão digi-
tal para pessoas com 60 anos ou mais

- iNovaIdeias: ações que pretendem in-
centivar a procura de soluções para de-
safios, desenvolvendo o pensamento de 
solucionador

- iNovaStartup: ações voltadas para
startups de Nova Lima, com o objetivo 
de ampliar suas possibilidades As inscrições e mais informações serão divulgadas em 

novalima.mg.gov.br e nas redes sociais da Prefeitura

Mingu recebe última ação itinerante
de desenvolvimento econômico do ano

A Prefeitura realizou mais uma Ação Iti-
nerante de Desenvolvimento Econômico, 
desta vez no Bairro Mingu, com a oferta dos 
serviços gratuitos da Sala do Empreende-
dor, Banco de Talentos e programa Carreiras. 
Essa edição fechou a programação de 2022, 
que contemplou ainda os bairros Cabeceiras, 
Santa Rita, Jardim Canadá e Olaria. 

A ação foi promovida no dia 17/11, na As-
sociação Comunitária do Mingu. Na ocasião, 
os participantes puderam fazer cadastro 
para vagas de emprego, se inscrever para 
cursos, buscar orientações jurídicas para 
seus empreendimentos, entre outros. 

O objetivo do projeto é facilitar o acesso 
da comunidade a esses serviços, de forma 
que não precise se deslocar até o centro da 
cidade para ser atendida. 
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CULT URA

Prefeitura reabre biblioteca e conclui 
reforma do teatro municipal

A Biblioteca Pública Municipal Anésia de 
Matos Guimarães, localizada na Avenida Rio 
Branco, já está em pleno funcionamento. 
No mês de novembro, o Governo Municipal 
entregou o prédio totalmente reformado e 
ampliado à população nova-limense. 

Além de piso, paredes, janelas portas e 
teto, muro de arrimo e guarda-corpo ex-
terno recuperados, a biblioteca foi ampliada 
com a construção de um anexo de dois pavi-
mentos, incluindo acessibilidade com eleva-

dores. Vale ressaltar ainda que os painéis ori-
ginais da casa, varanda e sala principal foram 
restaurados. Atualmente, o acervo de livros 
é de aproximadamente 30 mil exemplares.

Mais segurança no teatro

A Prefeitura também fez adequações na 
galeria e nos camarotes do Teatro Munici-
pal Manoel Franzen de Lima, com instalação 
de vidros de proteção, sistema de alarmes 

de incêndio com sensores infravermelhos e 
sinalização. Agora o imóvel está preparado 
para ter sua capacidade máxima ocupada.

Pela primeira vez em sua história, o tea-
tro recebeu o Auto de Vistoria do Corpo de 
Bombeiros (AVCB), já que todas as regras de 
combate a incêndios são cumpridas.

O momento foi celebrado durante o 
evento de encerramento e premiação do 
Festival Viva a Arte. A segunda edição reuniu 
cerca de 400 artistas em 94 apresentações.
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Decoração natalina encanta a cidade
As decorações e iluminação de Natal 

– com muita luz e cor – encantam a Praça 
Bernardino de Lima e vários outros pon-
tos da cidade, desde o dia 19 de novembro, 
quando foram apresentadas. A projeção 
mapeada nas fachadas da Prefeitura, da 
Matriz de Nossa Senhora do Pilar e do Teatro 
Municipal Manoel Franzen de Lima abrilhan-
tará ainda mais o clima natalino no municí-
pio, a partir de 9 de dezembro. 

Um dos atrativos mais esperados pela 
meninada, a Casa do Papai Noel, montada 
na Praça Bernardino de Lima, estará aberta 
para visitação todos os dias, de 14 até a vés-
pera de Natal, dia 24. Mas não é só isso: a de-
coração vem junto com uma programação 
recheada de atrativos para toda a família.

Neste ano, o investimento com deco-
ração e iluminação ultrapassou a marca de
R$ 1,8 milhão.

Prestigie as atrações!
Consulte a lista dos locais decorados e a 
programação em novalima.mg.gov.br.
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ESPORTE E L AZER

Vila da Copa recebe nova-limenses
para assistirem aos jogos da seleção

Passeio ciclístico movimenta a cidade

O clima da Copa do Mundo contagiou Nova 
Lima. A Prefeitura criou o projeto Vila da Copa 
para os nova-limenses assistirem às partidas 
em uma arena com telão, praça de alimenta-
ção e espaço kids, além de música ao vivo. 

A arena foi montada no Espaço de Cami-
nhada, no Centro, para transmitir as partidas 
da fase de classificação – dias 24 e 28 de no-
vembro e 2 de dezembro. Caso o Brasil avance 
para a semifinal e final, serão três arenas, uma 

em cada região: na Sede, em Honório Bicalho e 
no Jardim Canadá.

Durante o intervalo e antes dos jogos, 
apresentações de DJ incrementam a Vila e, 
logo após, a diversão fica por conta dos shows 
musicais com bandas de Nova Lima. 

As crianças também podem se divertir du-
rante os jogos nos brinquedos e nas atividades 
lúdicas, alusivos à Copa do Mundo.

No dia 27 de novembro, a Administração 
Municipal organizou o Passeio Ciclístico de 
Nova Lima, voltado para pessoas com idade a 
partir dos 16 anos. Realizada em parceria com 
a CNT Fiber e Unicesumar, a atração recebeu 
aproximadamente 150 inscrições. 

O percurso teve largada da Praça Ber-
nardino de Lima, seguindo por ruas, praças e 
avenidas, em cerca de 10,5 km. A Avenida José 
Bernardo de Barros, o Espaço Cultural, a rodo-
viária e a Praça do Mineiro foram alguns pon-
tos percorridos.

Da região dos Dois Coqueiros, os parti-
cipantes retornaram à Praça Bernardino de 
Lima.

Chame a família e os amigos!
O evento ocorre no Espaço de 
Caminhada, que fica na Rua Amélia 
de Magalhães Pessoa, s/nº, Centro 
(próximo à Praça da Bíblia).

CULT URA
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Um dos eventos mais esperados de fim 
de ano, o Festival de Dança 2022 da Esco-
la Municipal traz dois espetáculos: Tributo 
à Disney (jazz e dança urbana) e Cinderela 

(balé), que serão apresentados nos dias 9 e 
10 de dezembro, às 19h, no Teatro Municipal. 
Ao todo, 500 alunos da escola vão exibir 26 
coreografias para as famílias e convidados.

Festival de Dança 2022 será 
apresentado nos dias 9 e 10

de dezembro
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Morro Velho conquista mais um
título do Campeonato Amador

O tradicional clássico da região dos Cris-
tais, que colocou frente a frente Morro Velho 
e Nacional, terminou com vitória rubro-negra 
por 3 a 1. A grande final foi disputada no dia 13 
de novembro, no Estádio Municipal Castor Ci-
fuentes, o “Alçapão do Bonfim’’. 

Com o resultado, o Morro Velho conquistou 

o 2º título consecutivo do Campeonato Ama-
dor – Série A1, o 6º da sua história. A equipe vai 
representar Nova Lima na Copa Itatiaia. Neste 
ano, não houve acesso nem rebaixamento, por 
conta dos reflexos da pandemia da Covid-19 e 
pelo fato de alguns campos estarem sem con-
dições de jogo, devido às chuvas que assola-

ram o município em janeiro.
Também foram definidos os campeões 

das categorias A2B, sub-15 e sub-17, femini-
no e máster. O Campeonato Amador foi re-
alizado pela Liga Municipal de Desportos de 
Nova Lima e contou com o investimento de
R$ 570 mil por parte da Prefeitura.

Sub-15
Campeão: Canto do Rio
Vice-campeão: Morro Velho

Sub-17
Campeão: Morro Velho
Vice-campeão: Canto do Rio

Feminino
Campeão: Palmeira
Vice-campeão: Acadêmico

Série A2B
Campeão: Libris
Vice-campeão: Os Crias

Série A1
Campeão: Morro Velho
Vice-campeão: Nacional

Máster
Campeão: Internacional
Vice-campeão: Nacional

CAMPEÕES 2022

Mais de 400 atletas participaram
do Circuito de Lutas e Artes Marciais

O Governo Municipal realizou, em novem-
bro, as copas de Jiu-Jitsu, Karatê e Judô, no 
Poliesportivo das Cabeceiras. Participaram 
atletas nova-limenses a partir de 5 anos de 
idade e equipes convidadas pela organização. 

Os torneios fazem parte do Circuito Es-
portivo de Campeonatos Municipais. O even-
to contou com a parceria da CNT Fiber e Uni-
cesumar, que aderiram ao programa Empresa 
Amiga do Esporte. 

Jiu-Jitsu: 110 participantes 
Karatê: 50 participantes 
Judô: 250 participantes

CIRCUITO EM NÚMEROS

ESPORTE E L AZER
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AIT

AG03730086
AG03729987
AG03730251

AG03729968 
AG03730002
AG03730219

AG03729940  
AG03730101

AG03729965  
AG03730184
AG03730193
0000004107
AG03730196
AG03728777
AG03729596
AA05198493
AG03729970 
AA05199303 
AG03717149

Placa

EEQ-8D57
GTW-3374  
GZD-9849  
HCW-4505  
HGS-3983  
HHG-7490  
HJK-6806  
HKC-1156  

HMO-6366  
KRJ-4602  
ODR-1518  

OMH-5656  
OXF-2809  
PUU-2947  

PWC-6984  
QUB-3319  
QXF-2J45  
RFZ-3D36  
RNX-4A79  

Infração

555-00  
555-00  
554-14  
581-94  
554-14  
545-22  
556-80  
555-00  
550-90  
545-26  
554-14  
500-20  
581-94  
556-80
545-26  
573-80  
554-12  
587-80  
554-14  

Data

22/09/2022
19/09/2022
06/10/2022
16/09/2022
27/09/2022
06/10/2022
28/09/2022
23/09/2022
15/09/2022
29/09/2022
30/09/2022
07/10/2022
30/09/2022
12/09/2022
08/09/2022
27/09/2022
20/09/2022
25/09/2022
20/09/2022

Hora

16:19
11:50
15:06
16:37
11:05
08:13
14:40
15:15
15:20
15:00
10:35
16:48
11:15
11:06
17:22
09:10
08:40
13:43
21:27

Notificação da Autuação de Infração
à Legislação de Trânsito                               

Período de devolução: 10/10/2022 a 25/10/2022                                            

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 39ª 
Sessão Ordinária, realizada em 21/10/2022, 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  40ª 
Sessão Ordinária, realizada em 24/10/2022, 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 10ª 
Sessão Extraordinária, realizada em 27/10/2022, 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 41ª 
Sessão Ordinária, realizada em 01/11/2022, 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  42ª 
Sessão Ordinária, realizada em 08/11/2022, 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 43ª 
Sessão Ordinária, realizada em 17/11/2022, julgou os recursos abaixo 
especificados, proferindo as seguintes decisões: 

INDEFERIMENTO
Recurso

4895001202200079
4895001202200080

Placa 
RMZ8I95 
PUD2268 

INDEFERIMENTO
Recurso 

4895001202200081  
4895001202200082  

Placa 
REJ4A10 
HCO1077 

INDEFERIMENTO
Recurso 

4895001202200083  
4895001202200084  

Placa 
OQW4H03 
HFB2567 

INDEFERIMENTO

Recurso
4895001202200085  
4895001202200086 

Placa 
EXH7G76 
ORA1F86 

INDEFERIMENTO

Recurso
4895001202200087 
4895001202200088 

Placa 
HMZ7335 
PGR8953 

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, considerando que a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - 
ECT, devolveu as Notificações de Penalidade de Multas por não ter localizado os 
proprietários dos veículos abaixo relacionados, notifica-os das respectivas 
penalidades, concedendo-lhes, o prazo de 30 (trinta) dias, contados desta 
publicação, para, caso queiram, interpor recurso junto à JARI - Junta Administra-
tiva  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:

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
DA PENALIDADE DE MULTA        

Notificação da Penalidade de Multa                                                               
Período de devolução: 11/10/2022 a 21/10/2022                                                  

Notificação da Penalidade de Multa                                                               
Período de devolução: 26/10/2022 a 07/11/2022                                                  

Placa

DPM-2737  
GRY-0392  
HJP-8004  
PUC-7986  
PZN-9I76  
QPR-3504  

QPW-9G25  

Infração

538-00  
554-12  
554-12  
554-12  
554-14  
554-12  
554-12  

Data

19/07/2022
21/07/2022

02/08/2022
25/07/2022
29/07/2022
25/07/2022
20/07/2022

Valor

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

AIT

AG03725507
AG03729405
AG03727624
AG03728370
AG03729430
AG03728372 
AG03728207

Placa

HAE-3E31  
HGR-7A38  
HNE-9096  
OYO-8I63  
PXA-1H48  
PYV-8044  
QID-6F10  

Infração

545-25  
556-80  
555-00  
556-80  
581-94  
556-80  
554-12  

Data

19/07/2022
26/07/2022
12/08/2022
04/08/2022
26/07/2022
04/08/2022
05/08/2022

Valor

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

AIT

AG03725520
AA05198667
AG03728754
AG03728629 
AG03729530
AG03727634
AG03728637 

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

Notificação da Autuação de Infração
à Legislação de Trânsito                               

Período de devolução: 26/10/2022 a 07/11/2022

Placa

FWV-6E64  
GSX-9155  
HAT-7646  
HFC-2A47  
OFG-6465  
OQJ-2960  
ORB-9062  
PWY-4070  
PXN-9J62  
QES-8A88  
QES-8A88  
QOF-4409  
QPP-8F92  
QQK-6358  
QUF-8923  
QUU-8I23  
QWX-2427  
QXT-4A51  

RGD-8H33  
RNS-6C52  

Infração

555-00  
573-80  
555-00  
554-12  
550-90  
554-12  
554-12  
552-50  
554-14  
555-00  
554-12  
555-00  
545-26  
500-20  
545-26  
555-00  
554-14  
554-12  
554-12  
601-75  

Data

18/10/2022
01/10/2022
02/10/2022
19/09/2022
30/09/2022
06/10/2022
13/10/2022
30/09/2022
07/10/2022
29/09/2022
04/10/2022
29/09/2022
15/09/2022
21/10/2022
30/09/2022
14/10/2022
05/10/2022
19/09/2022
18/10/2022
01/10/2022

Hora

16:03
12:44
10:50
10:36
09:20
10:03
09:08
09:15
11:00
16:40
10:23
16:45
12:00
16:35
09:00
09:50
09:00
15:33
09:31
18:13

AIT

AG03730336
AG03729065 
AG03728791
AG03730056
AG03730191

AG03729948 
AG03730358  
AG03729562
AG03730238
AG03730185 
AG03730357 
AG03730186 
AG03729784 
0000004117
AG03730187 
AG03730373
AG03730213

AG03729064 
AG03730380
AG03723416 

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

JORNAL #INFORMA_19ª EDIÇÃO
2/12/2022

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 Notificações de Autuação de Infrações de Trânsito 
por não ter localizado os proprietários dos veículos abaixo relacionados, 
notifica-os das respectivas autuações, concedendo-lhes, o prazo de 30 (trinta) 
dias, contados desta publicação, para, caso queiram, interpor defesa da autuação, 
junto  ao  Órgão  Executivo  Municipal  -  SEMOB / Nova Lima – MG, sito à Rua 
Edgar Cassemiro, nº 71, bairro Oswaldo Barbosa Pena II, Nova Lima/MG – CEP: 
34.002-128, e, ainda, para  indicação do  condutor  infrator,  nos  termos  do artigo 
257 do C.T.B. e Resolução 918/22, do CONTRAN, como segue:

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DA AUTUAÇÃO
DA INFRAÇÃO DE TRÂNSITO    

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.

COMUNICAÇÃO DE ACOLHIMENTO
DA DEFESA DA AUTUAÇÃO

Nº da Defesa

2489502022000220  
2489502022000224  
2489502022000227  
2489502022000228  
2489502022000235  
2489502022000236  

Placa

OCB6557 
HBS2553 
PVC1C50 
HJR3775 
GLP5C35 
OPW9508 

Nº Processamento 

1176059  
1167712  
1275339  
1180393  
1186705  
1142225  

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

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

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

INDEFERIMENTO

Recurso  
4895001202200089

Placa
PXW0770

DEFERIMENTO

Recurso
4895001202200090

Placa 
HMZ4213 
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HABITAÇÃO

Prefeitura entrega títulos de posse a mais 
de 30 famílias do Vale da Esperança

O Governo Municipal segue 
com os trabalhos do Projeto de 
Regularização Fundiária em Nova 
Lima. No último dia 21, foram en-
tregues 33 títulos que conferem a 
moradores do Bairro Vale da Es-
perança a garantia de direito de 
posse e propriedade dos imóveis. 

Para os contemplados é um 
alívio, pois o documento dá se-
gurança jurídica. A regularização 
também proporciona possibilida-
de de comercialização do imóvel, 
pois com o título em mãos, torna-
-se mais fácil para o proprietário a 
resolução de conflitos fundiários e 
sucessórios e acesso aos serviços 
públicos regulares: água, luz, es-
goto e CEP da residência.

Com a entrega desses 33 títu-
los, a Prefeitura conclui a um pro-
cesso iniciado ainda em 2006.
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Há muitos anos, lutamos 
por esse documento e hoje 
estamos recebendo-o 
em mãos. É algo muito 
importante para mim e para 
todos os moradores e amigos 
do bairro, era uma pendência 
que tínhamos, junto com a 
esperança de ter um imóvel 
próprio, que é nosso. Sou 
muito grato a toda a equipe 
que trabalhou com a gente 
para isso e nos ajudou

Jair Batista dos Santos 
“Aritana”, morador do Bairro 
Vale da Esperança
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REGIÃO NORDESTE

Honório Bicalho recebe
manutenções nas vias públicas

Mais de 50 famílias são contempladas
com mudas do Quintal Protegido

Como medida preventiva contra as chu-
vas, as redes de drenagem pluvial das ruas de 
Honório Bicalho estão passando por manuten-
ção, trabalho que foi intensificado na segun-
da quinzena de novembro. O serviço é essen-
cial para permitir o escoamento das águas da 
chuva, diminuindo os riscos de alagamentos e 
inundações. 

A manutenção das estruturas, como a lim-
peza dos bueiros, é realizada manualmente ou, 
em situações mais extremas, com a ajuda de 
um caminhão específico. Ainda que o Gover-
no Municipal empenhe esforços para realizar a 
desobstrução da rede com regularidade, é im-
portante que a população também contribua, 
evitando jogar objetos ou lixo nas vias públicas.

Limpeza
Também em Honório Bicalho, algumas vias que 
foram atingidas por lama e galhos de árvores, 
provenientes das chuvas que caíram nos últi-
mos dias, passam por limpeza: ruas 9, Adelaide 
Pedrosa do Vale, Pedro Paulo de Jesus, Estrada 
Real, MG-030 (altura do Bairro Santa Rita) e 
estrada de acesso a Rio de Peixe.

Cinquenta e seis famílias foram con-
templadas com mudas frutíferas do Pro-
jeto Quintal Protegido. A doação foi re-
alizada neste mês, na sede da Regional 
Nordeste, em Honório Bicalho. 

Ao todo, foram disponibilizadas 20 
unidades por participante inscrito, de 
acordo com os critérios do projeto. Cada 
beneficiário pôde escolher até três plan-
tas da mesma espécie. 

Além da oferta de mudas, os benefi-
ciários receberam orientações técnicas 
de como aproveitar melhor qualquer es-
paço no seu imóvel para plantar frutas e 
verduras. Para participar, é preciso ser 
morador de Nova Lima e possuir espaço 
disponível para o plantio. O Quintal Pro-
tegido é uma parceria entre a Prefeitura 
e a Empresa de Assistência Técnica e Ex-
tensão Rural do Estado de Minas Gerais 
(Emater/MG).
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POLÍTICAS URBANAS

Leilão define empresa prestadora
dos serviços da PPP da iluminação 

Cidade discute projeto para revitalizar 
antiga área industrial da Morro Velho

Em novembro, foi realizado, na bolsa de 
valores, o leilão da Parceria Público-Privada 
(PPP) da Iluminação Pública de Nova Lima. O 
Consórcio Smart Lux, vencedor do processo, 
prestará os serviços pelo valor de R$ 281.145,39 
mensais, cerca de 56% a menos do que o esti-

mado no projeto inicial.
A expectativa é de que a empresa vence-

dora comece a operar em 2023, dando início 
à troca de lâmpadas obsoletas pelas de LED, 
além de implantar a telegestão em todas as 
vias de acesso rápido da cidade, permitindo o 

controle remoto dos pontos. 
A PPP foi estruturada em parceria com a 

Caixa e o Banco Interamericano de Desenvol-
vimento (BID), com financiamento do Governo 
do Japão. A modernização do sistema reduzirá 
em mais de 50% a conta de luz do município.

A Prefeitura, AngloGold Ashanti e Concre-
to VI Participações LTDA realizam, no dia 12 de 
dezembro, às 18h30, na Casa do Educador, a 
Audiência Pública referente à Operação Ur-
bana Consorciada (OUC) do empreendimento 
Nova Vila. O encontro tem o objetivo de discu-
tir a revitalização da área industrial localizada 
na Praça do Mineiro José Gomes Pimenta, 83, 
Centro – onde funcionava a antiga planta da 
Mina Velha e da Mina Grande. 

A proposta prevê uma ocupação ordena-

da, por meio da execução de um sistema viário 
que contribuirá com a mobilidade urbana da 
região central de Nova Lima. Também propõe 
a construção de um centro comercial empre-
sarial, shopping, mercado distrital, corredor 
cultural, centro gastronômico e de eventos, 
além de unidades residenciais.

A OUC é um instrumento de planejamen-
to instituído pelo Estatuto da Cidade, que tem 
como objetivo alcançar transformações urba-
nísticas estruturais de determinado perímetro, 

proporcionando melhorias sociais, valorização 
ambiental, criação e ampliação de espaços 
públicos, além de requalificação e mobilidade 
urbana. 

Diálogo com a população

Toda a população está convidada a partici-
par da discussão. Acesse o material completo 
da Operação Urbana Consorciada Nova Vila 
disponível em novalima.mg.gov.br.
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20 mil pontos de luz 
existentes na cidade

6 mil pontos já
modernizados

14 mil pontos ainda não 
contemplados

8 mil novos pontos a 
serem instalados

PARQUE DE
ILUMINAÇÃO
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O projeto tem o 
potencial de conectar o 
passado de Nova Lima 
com o futuro, trazendo 
mobilidade urbana e 
maior qualidade de vida 
para a população








