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Prefeitura mobiliza esforços para conter avanço
da febre amarela; tomar a vacina e eliminar
criadouros do mosquito são medidas
essenciais para a população se prevenir
contra a doença
págs 8 e 9

Desenvolvimento Social

Editorial

Começamos 2018 com uma triste estatística
para o nosso município: os casos de óbitos em
decorrência da febre amarela. A doença tem
sua prevenção por meio de ações simples que
dependem muito do comprometimento de cada
morador com a própria saúde e com a cidade.
Uma única dose da vacina previne o cidadão
contra a febre amarela e, por isso, é fundamental
que todos que ainda não tomaram a dose se
vacinem.
Em 2017, registramos uma cobertura
vacinal de 96,02%, índice acima do preconizado
pelo Estado, que é de 95%. Para ampliar esse
número, as Unidade Básicas de Saúde estão
preparadas para receber, diariamente, os
moradores que precisam se vacinar. Além disso,
nossos agentes têm percorrido as casas, nas
regiões de maior risco, para conferir o cartão
de vacina dos cidadãos e aplicar a dose em
casos necessários. Também intensificamos nos
sábados (13 e 20/01), a vacinação contra a febre
amarela.

Essas ações somente terão
efeito, e venceremos a
guerra contra o Aedes,
se cada morador se
comprometer
Nossa persistência em vacinar 100% da
população está no fato de que até agora todas as
vítimas fatais na cidade não tomaram a vacina,
eram homens e estavam na faixa dos 40 anos.
Características essas que reforçam a necessidade
dos homens se cuidarem e vacinarem o mais
rápido possível.
Em consonância com a vacinação, estamos
empenhados em acabar com os focos do
mosquito e, para isso, precisamos do apoio da
população para eliminar os possíveis criadouros.
Para reduzir também a proliferação do mosquito
e o contágio dos cidadãos, fechamos o acesso
aos parques e áreas verdes do município.
Todas essas ações somente terão efeito, e
venceremos a guerra contra o Aedes, se cada
morador se comprometer. Por isso essa é uma
responsabilidade de todos nós.

inscrições para oficinas do
serviço de convivência e
fortalecimento de vínculos
Cursos são destinados aos usuários da Assistência Social

Foto: Lívia Bastos

Febre amarela:
uma responsabilidade
de todos nós

Começam em fevereiro, as oficinas ofertadas pelo Serviço de
Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Nova Lima. Serão oferecidas
aulas de musicalização, canto, práticas esportivas, dança, artes e trabalhos
manuais, roda de conversa, contação de histórias, atividades lúdicas, tricô
e bordado, corte e costura, circo e muito mais.
As atividades são realizadas em parceria com o Instituto kairós,
Sobras, Capaz, Quik Companhia de Dança, Circo de Todo Mundo e Casa
Rosal. O trabalho realizado com os grupos é organizado em percursos, de
forma a estimular as trocas culturais e o compartilhamento de vivências;
desenvolver junto aos usuários o sentimento de pertencimento e de
identidade; e fortalecer os vínculos familiares, sempre sob a perspectiva
de incentivar a socialização e a convivência familiar e comunitária.
O encaminhamento para as oficinas é realizado pelos Centros de
Referência de Assistência Social (Cras). Para se inscrever é necessário
comparecer a uma das unidades localizadas nos bairros Honório Bicalho,
Jardim Canadá, Cascalho e Centro, munido de carteira de identidade
e comprovante de endereço. Menores de 18 anos devem comparecer
acompanhados dos pais ou responsáveis. Saiba mais: 31 3542-5905 e
3541-4369.

FALE COM A OUVIDORIA!
A Ouvidoria Municipal é um importante canal entre
a Prefeitura e o cidadão para que os moradores
possam registrar manifestações, reclamações,
denúncias, sugestões e tirar dúvidas sobre os
serviços prestados pela Administração. Os cidadãos
interessados podem fazer sua manifestação
presencialmente na sede da Ouvidoria, localizada
na Rua Scott, nº 69 A – Centro, das 8h às 17h;
pelos telefones 3542-5938 e 3542-5980 ou e-mail:
ouvidoria@pnl.mg.gov.br.
Participe ativamente da
reconstrução de Nova Lima!
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Expediente
Prefeito Municipal
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Biblioteca Pública volta a funcionar
em novo local

A Biblioteca Pública Municipal terá o serviço retomado na Rua Chalmers, nº 415 – Centro

Os estudantes e amantes da leitura poderão contar com
a volta da Biblioteca Pública Municipal que terá o serviço
retomado na Rua Chalmers, nº 415 – Centro. O lugar tem os
pré-requisitos necessários como luminosidade, ventilação,
viabilidade econômica e espaço para acomodação do acervo.
A mudança para o novo local ocorrerá após o carnaval.
Para ampliar o acesso às pesquisas, os livros literários
adotados pelas escolas públicas e particulares serão
renovados conforme demanda e necessidade. Além disso,

o cadastro dos usuários será informatizado.
Enquanto isso, está em andamento, o processo de
licitação para a reforma da sede da Biblioteca Anésia de
Matos Guimarães, localizada na Avenida Rio Branco.
A Prefeitura pretende estender o local para ser utilizado
como um espaço de cultura e não apenas para o empréstimo
de livros. O projeto prevê a realização de saraus de poesia
e contação de histórias, valorizando os artistas locais e
integrando educação, leitura e cultura.

Conheça a biblioteca
do educador

A Biblioteca do Educador está localizada na Rua Resende, 80, Centro
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Os profissionais da educação e estudantes
da área contam, em Nova Lima, com a
Biblioteca do Educador com mais de 10.000
títulos de livros e atividades de ensino,
pesquisa e extensão.
No local, existe uma grande variedade de
livros didáticos, técnicos, slides, revistas, DVDs
e materiais que podem enriquecer o trabalho
do professor, além de ambiente digital para
pesquisas e cursos on-line.
A Biblioteca do Educador pode ser
utilizada por professores das redes municipal,
estadual e particular e alunos dos cursos da
área de educação, de segunda a sexta-feira,
das 7h30 às 17h.
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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 41
Sessão Ordinária, realizada em 18/10/2017, 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
47a Sessão Ordinária, realizada em 29/11/2017, julgou os recursos abaixo especificados, proferindo as seguintes decisões:

Deferimento

INDeferimento

Recurso

Placa

Recurso

Placa

4895001201700178

HIU5257

4895001201700166
4895001201700164

GZQ6085
OLX9524

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 25/10/2017, julgou os recursos abaixo especificados, proferindo as seguintes decisões:

INDeferimento

Recurso

Placa

4895001201700158
4895001201700156

GZM4002
PUT2757

inDeferimento

Recurso

Placa

4895001201700176

HNQ0912

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
48a Sessão Ordinária, realizada em 06/12/2017, julgou os recursos abaixo especificados, proferindo as seguintes decisões:

Deferimento

Recurso

Placa

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 01/11/2017, julgou os recursos abaixo especificados, proferindo as seguintes decisões:

4895001201700177

HNQ0912

Recurso

Placa

INDeferimento

4895001201700180

PYN2201

Recurso

Placa

4895001201700165
4895001201700167

OLV4250
OPH3547

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
44a Sessão Ordinária, realizada em 08/11/2017, julgou os recursos abaixo especificados, proferindo as seguintes decisões:

Deferimento

Recurso

Placa

4895001201700173

HFK5106

inDeferimento

Recurso

Placa

4895001201700168

PXL6133

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
45a Sessão Ordinária, realizada em 17/11/2017, julgou os recursos abaixo especificados, proferindo as seguintes decisões:

Deferimento

Recurso

Placa

4895001201700174

PVS2083

inDeferimento

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
49a Sessão Ordinária, realizada em 13/12/2017, julgou os recursos abaixo especificados, proferindo as seguintes decisões:

Deferimento

Recurso

Placa

4895001201700142

HGH6954

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
50a Sessão Ordinária, realizada em 20/12/2017, julgou os recursos abaixo especificados, proferindo as seguintes decisões:

inDeferimento

Recurso

Placa

4895001201700179

GPN7077

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
51a Sessão Ordinária, realizada em 27/12/2017, julgou os recursos abaixo especificados, proferindo as seguintes decisões:

Deferimento

inDeferimento

Recurso

Placa

Recurso

Placa

4895001201700182

OWM1234

4895001201700172

HDL7734

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
46a Sessão Ordinária, realizada em 22/11/2017, julgou os recursos abaixo especificados, proferindo as seguintes decisões:

Deferimento

Recurso

Placa

4895001201700175

HFM7696

inDeferimento

Recurso

Placa

4895001201700171

GZY8627

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 na Rua Antônio Jardim, 455, bairro Centro
- Nova Lima, 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).

Secretária: Regina Célia Martins Gonçalves
Visto: Milton Modesto Pinto - Presidente da Junta Administrativa de
Recursos de Infrações - Nova Lima.
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Comunicação de Acolhimento da Defesa da Autuação
Nos termos do artigo 9º, parágrafo 1º da Resolução 149/03 – CONTRAN, fazse público, para conhecimento dos interessados, que as defesas da autuação
abaixo especificadas, tiveram seus respectivos registros arquivados.

Nº Defesa

Placa

2489502017000074
2489502017000064
2489502017000065
2489502017000085
2489502017000083
2489502017000101
2489502017000034
2489502017000095
2489502017000088

HHP1857
HKO7631
HKO7631
HLP9726
HMI4387
HMY2840
NXZ7624
PVC9687
PYH9391

Nº Processamento
7442408
7384760
7384761
7392170
7442393
8038110
7285766
7464867
7479975

Notificação da Autuação de Infração à Legislação de Trânsito
Período de devolução: 25/10/2017 a 03/11/2017

Placa

Infração

Data

Hora

Processamento

OXF-2667
OXH-0368
PUO-2107
PVP-6880
PXL-6560

545-22
554-12
554-12
554-12
601-74

29/09/2017
09/10/2017
09/10/2017
16/10/2017
08/10/2017

09:11
11:34
11:39
10:47
21:05

7914714
7874831
7918696
8524683
8528533

Notificação da Autuação de Infração à Legislação de Trânsito
Período de devolução: 06/11/2017 a 21/11/2017

Ronaldo Cardoso Alves
Secretário Municipal de Segurança, Trânsito e Transportes Públicos
Autoridade de Trânsito do Município de Nova Lima/MG
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DA AUTUAÇÃO DA INFRAÇÃO DE TRÂNSITO
O Secretário Municipal de Segurança, Trânsito e Transportes Públicos do
Município de Nova Lima, na qualidade de Autoridade de Trânsito, com fulcro
nos artigos 281 e 282, do Código de Trânsito Brasileiro, na Deliberação nº
66/04, do Conselho Estadual de Trânsito - CETRAN-MG, considerando que a
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT, devolveu as Notificações
de Autuação de Infrações de Trânsito por não ter localizado os proprietários dos veículos abaixo relacionados, notifica-os das respectivas autuações,
concedendo-lhes, o prazo de 15 (quinze) dias, contados desta publicação,
para, caso queiram, interpor defesa da autuação, junto ao Órgão Executivo
Municipal - SEMST / Nova Lima – MG, sito à Rua Antônio Jardim nº 455,
bairro Centro – Nova Lima e, ainda, para indicação do condutor infrator,
nos termos do artigo 257 do C.T.B. e Resolução 619/16, do CONTRAN, como
segue:

Placa
GMG-0951
GSK-0406
GYT-3888
HAJ-1630
HDT-6171
HDT-8120
HFM-7203
HFM-7372
HFM-7372
HFM-7372
HGB-6630
HHB-3103
HQE-2956
OPR-0703
PWP-1944
PZH-9330
QNA-0871

Infração

Data

Hora

Processamento

556-80
554-13
573-80
705-61
554-11
554-12
613-00
705-61
580-00
573-80
552-50
557-60
554-11
554-13
599-10
556-80
554-11

07/10/2017
28/06/2016
27/10/2017
01/10/2017
10/10/2017
19/10/2017
21/09/2017
21/09/2017
21/09/2017
21/09/2017
09/10/2017
16/10/2017
12/10/2017
03/10/2017
05/10/2017
07/10/2017
05/10/2017

11:55
22:16
16:40
12:40
21:10
10:30
10:21
22:41
22:41
22:41
17:50
10:48
16:01
19:44
08:39
18:03
17:22

7931700
6900392
7924315
8517704
7938789
8531673
7859117
7850376
7852786
7852787
8528540
7914963
7863510
7911106
7905869
8521154
7948224

Notificação da Autuação de Infração à Legislação de Trânsito
Período de devolução: 16/10/2017 a 24/10/2017

Placa
AZD-1553
GMX-4444
GZT-8117
HDH-1410
HGJ-8574
HJC-1702
HMR-7418
HNZ-1216
OLV-1331
OLY-3972
OMH-7466
OQV-3859

Infração

Data

Hora

Processamento

555-00
554-11
653-00
762-51
653-00
554-11
554-11
583-50
556-80
555-00
554-12
554-11

26/09/2017
20/09/2017
15/09/2017
30/08/2017
01/09/2017
26/09/2017
26/09/2017
27/08/2017
18/08/2017
18/08/2017
17/08/2017
26/09/2017

10:45
16:15
23:59
16:44
11:32
10:50
10:50
23:35
19:56
22:43
11:56
10:50

7881749
7852526
7874859
8438967
7817992
7856091
7844895
7766528
7828300
7782736
7755556
7834330

Notificação da Autuação de Infração à Legislação de Trânsito
Período de devolução: 25/10/2017 a 03/11/2017

Placa
GRX-6289
GWA-8523
GYX-5517
GZP-8694
HEB-9185
HGP-3838
HGP-6680
HHJ-7729
HHM-0576
HIC-6142
HIR-3304
HJX-0462
HKC-0756
HKU-3425
HLO-8883
HLX-6772
HLX-6772
HMW-2357
HNA-1551
OMC-6655
OQD-8869
OWN-8514
OWP-0473
OWZ-9368
OXD-1956

Infração

Data

Hora

Processamento

554-12
555-00
554-12
653-00
538-00
554-12
555-00
545-22
573-80
554-14
554-12
612-20
555-00
548-70
554-12
573-80
518-51
556-80
554-11
554-12
762-51
555-00
555-00
556-80
538-00

16/10/2017
05/10/2017
09/10/2017
27/08/2017
05/10/2017
09/10/2017
05/10/2017
08/10/2017
10/09/2017
20/10/2017
19/10/2017
13/10/2017
11/10/2017
07/10/2017
16/10/2017
12/10/2017
12/10/2017
20/10/2017
07/10/2017
11/10/2017
08/10/2017
11/10/2017
11/10/2017
07/10/2017
05/10/2017

16:45
10:50
10:55
21:53
15:30
11:41
15:30
15:49
15:00
14:30
10:58
11:12
16:05
11:26
16:42
10:35
10:35
20:57
21:40
13:50
21:32
11:41
10:47
11:55
15:45

7866693
7911122
7918699
7818682
7927810
7874829
8521044
7863509
7788281
7894165
7896689
7888230
7863163
7934158
7914373
7888227
7888228
7927207
7937930
7930512
7863514
7892424
7913905
7874330
7860400

Notificação da Autuação de Infração à Legislação de Trânsito
Período de devolução: 22/11/2017 a 06/12/2017

Placa
GSZ-1064
GSZ-1064
GSZ-1064
GZO-1039
GZT-9879
HDM-5212
HFB-1228
HFC-4976
HGP-6680
HID-6684
HJE-8136
HJR-0013
HJR-2915
HLN-1080
HML-4425
HNP-8828
HPB-2692
MIZ-6768
MPL-5074
NYU-7894
OLY-5930
OWI-3381
OXH-0368
OXI-5151
PVP-6880
PVV-0108
PVV-7867
PVZ-3685
PYD-7854
PYI-2485
PZP-8324
PZR-2820

Infração

Data

Hora

Processamento

538-00
557-60
557-60
556-80
545-21
555-00
545-22
546-00
538-00
538-00
545-26
538-00
545-26
736-62
763-32
587-80
573-80
555-00
554-12
554-12
572-00
554-12
554-12
762-52
763-31
554-12
545-26
546-00
555-00
554-11
550-90
545-26

30/10/2017
30/10/2017
14/11/2017
17/10/2017
26/10/2017
06/11/2017
13/11/2017
09/11/2017
13/11/2017
11/10/2017
13/10/2017
27/10/2017
10/11/2017
24/10/2017
10/11/2017
20/10/2017
26/10/2017
06/11/2017
08/11/2017
08/11/2017
30/10/2017
01/11/2017
07/11/2017
21/10/2017
06/11/2017
14/11/2017
13/10/2017
20/10/2017
06/11/2017
31/10/2017
26/10/2017
18/10/2017

09:27
09:58
10:38
16:05
14:25
10:52
10:20
09:51
09:20
15:18
08:46
15:00
17:07
13:02
11:40
23:00
19:15
10:18
15:50
09:04
15:50
09:07
09:51
16:15
11:13
10:38
15:50
18:15
10:41
16:50
20:54
10:20

7939062
7939093
7952156
7870694
7908872
7936838
7937230
7921487
8591552
7896198
7867120
7961188
7989578
8572308
7991661
7920986
7931062
7926384
7949921
7949917
8577127
7983543
7926434
7978181
8579353
7937256
7924727
7952455
7941081
7978616
7938887
8529447

Ronaldo Cardoso Alves
Secretário Municipal de Segurança, Trânsito e Transportes Públicos
Autoridade de Trânsito do Município de Nova Lima/MG

Publicação da prefeitura de nova lima • 20 de janeiro de 2018 • ano 2 • nº 25

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DA AUTUAÇÃO DA INFRAÇÃO DE TRÂNSITO
O Secretário Municipal de Segurança, Trânsito e Transportes Públicos do
Município de Nova Lima, na qualidade de Autoridade de Trânsito, com fulcro
nos artigos 281 e 282, do Código de Trânsito Brasileiro, na Deliberação nº
66/04, do Conselho Estadual de Trânsito - CETRAN-MG, considerando que a
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT, devolveu as Notificações
de Autuação de Infrações de Trânsito por não ter localizado os proprietários dos veículos abaixo relacionados, notifica-os das respectivas autuações,
concedendo-lhes, o prazo de 15 (quinze) dias, contados desta publicação,
para, caso queiram, interpor defesa da autuação, junto ao Órgão Executivo
Municipal - SEMST / Nova Lima – MG, sito à Rua Antônio Jardim nº 455,
bairro Centro – Nova Lima e, ainda, para indicação do condutor infrator,
nos termos do artigo 257 do C.T.B. e Resolução 619/16, do CONTRAN, como
segue:

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DA PENALIDADE DE MULTA
O Secretário Municipal de Segurança, Trânsito e Transportes Públicos do Município de Nova Lima, na qualidade de Autoridade de Trânsito, com fulcro nos
artigos 281 e 282, do Código de Trânsito Brasileiro, na Deliberação nº 66/04,
do Conselho Estadual de Trânsito - CETRAN-MG, e Resolução nº 619/16, do
Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN, considerando que a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT, devolveu as Notificações de Penalidade
de Multas por não ter localizado os proprietários dos veículos abaixo relacionados, notifica-os das respectivas penalidades, concedendo-lhes, o prazo
de 30 (Trinta) dias, contados desta publicação, para, caso queiram, interpor
recurso junto à JARI - Junta Administrativa de Recursos de Infrações da
SEMST, sito à Rua Antônio Jardim nº 455, bairro Centro, Nova Lima-MG ou
proceder ao pagamento da multa por oitenta por cento do seu valor, na
forma estabelecida no artigo 284 do C.T.B, como segue:

Notificação da Penalidade de Multa
Período de devolução: 11/10/2017 a 23/10/2017

Notificação da Autuação de Infração à Legislação de Trânsito
Período de devolução: 14/12/2017 a 26/12/2017

Placa
GTJ-2626
GYK-6501
GZH-7774
HAL-7254
HAL-7254
HBS-7902
HBZ-1434
HEW-2750
HFB-7029
HFB-7029
HFT-5770
HHQ-0354
HHQ-0354
HHQ-0354
HIA-6911
HJZ-3816
HKF-9052
HKR-1078
HKT-4092
HLB-1472
HMQ-1112
HMQ-5281
HNE-8907
JFH-7743
KJP-5050
LVB-9384
NXX-3921
NYU-7894
NYU-7894
NYU-7894
OLP-7565
OLU-3274
OQW-4480
OQW-4480
ORB-1297
OWK-2062
OWK-2062
PHQ-0909
PVB-4813
PWN-2966
PWN-3022
PXI-0786
PXQ-9213
PYX-5448
PZL-4259
PZP-8324

Infração

Data

Hora

Processamento

555-00
703-01
548-70
581-91
572-00
736-62
550-90
653-00
554-12
554-12
556-80
573-80
581-91
583-50
554-12
554-11
762-52
556-80
556-80
554-12
554-12
566-50
554-12
555-00
555-00
554-11
554-12
554-12
554-12
554-12
554-12
554-12
554-12
554-12
599-10
554-12
554-12
545-21
554-11
546-00
545-21
562-22
541-00
554-11
538-00
554-12

29/11/2017
21/11/2017
26/10/2017
26/10/2017
26/10/2017
26/10/2017
04/12/2017
25/11/2017
29/11/2017
24/11/2017
27/11/2017
29/10/2017
29/10/2017
29/10/2017
23/11/2017
29/11/2017
06/12/2017
29/11/2017
29/11/2017
22/11/2017
28/11/2017
10/11/2017
29/11/2017
29/11/2017
03/12/2017
29/11/2017
29/11/2017
23/11/2017
29/11/2017
30/11/2017
30/11/2017
27/11/2017
23/11/2017
27/11/2017
24/11/2017
27/11/2017
29/11/2017
15/11/2017
16/11/2017
22/11/2017
01/12/2017
02/12/2017
15/11/2017
01/11/2017
02/12/2017
30/11/2017

09:40
23:45
19:25
16:30
16:30
16:06
12:12
20:30
09:49
09:17
16:36
15:48
15:50
15:49
16:51
10:34
13:30
10:24
10:24
09:20
15:30
17:58
14:59
09:42
10:49
10:33
09:35
16:51
09:39
09:15
09:55
11:37
16:47
11:51
16:30
11:28
09:47
16:57
11:15
10:40
11:25
11:15
01:40
12:50
09:05
09:30

7963623
8032436
7938908
7938910
7938911
7930572
7994696
8641239
7965831
7963353
8633095
7939048
7939049
7939052
8032442
7963606
7998876
7977297
7987236
7984837
7986679
7992506
8021149
8014422
8638773
7991753
8036814
7989330
7991666
7994223
8034615
7991111
8632978
8633066
8023830
7984926
7987250
7963540
8006478
7961629
7989731
7966372
8012255
7926315
7968560
7994185

Ronaldo Cardoso Alves
Secretário Municipal de Segurança, Trânsito e Transportes Públicos
Autoridade de Trânsito do Município de Nova Lima/MG

Placa

Infração

Data

Valor

Processamento

DXB-3211
GTK-5404
HJG-8532
HNE-5250
HOH-7688
NXY-3672
OLM-1933
OQG-9332
OXA-9131
OXE-6731
PFV-0288

548-70
555-00
555-00
554-12
554-14
555-00
556-80
545-26
555-00
554-12
555-00

19/05/2017
01/06/2017
07/08/2017
09/08/2017
03/06/2017
09/08/2017
31/05/2017
23/04/2016
02/06/2017
08/06/2017
09/08/2017

195,23
130,16
130,16
195,23
195,23
130,16
195,23
127,69
130,16
195,23
130,16

7626543
7632175
7747597
8367875
7624119
7754643
646608
6824937
673091
7682419
7735802

Notificação da Penalidade de Multa
Período de devolução: 26/10/2017 a 03/11/2017

Placa

Infração

Data

Valor

Processamento

EBS-3298
GNN-1865
GNN-1865
GTZ-3105
GVP-6931
GYG-0620
HBA-8324
HDQ-0855
HDR-3710
HLA-2065
PUC-9283
PUR-8729
PVB-0131
PVJ-7062
PXF-3311
PYH-0699
PYK-3958

550-90
540-10
653-00
555-00
555-00
545-21
554-14
555-00
555-00
555-00
554-14
556-80
554-11
556-80
555-00
556-80
686-61

09/06/2017
23/07/2017
23/07/2017
18/08/2017
09/05/2017
10/08/2017
09/08/2017
17/06/2017
11/05/2017
09/08/2017
11/08/2017
18/08/2017
28/08/2017
18/08/2017
17/06/2017
12/08/2017
02/06/2017

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

7626374
7777801
7777803
7823623
7618642
8379751
7759303
7693688
8178824
7795502
7805494
7760630
7833485
7782752
7699222
7757850
7617389

Notificação da Penalidade de Multa
Período de devolução: 06/11/2017 a 20/11/2017

Placa
DRO-7024
GUP-7908
GZH-7774
HAA-6463
HBP-8008
HDQ-1128
HGR-5092
HGX-9102
HIL-1155
HKS-5964
HKT-0106
HLX-2437
HLX-2437
HMC-7871
HMZ-7335
KLB-7305
OPM-3916
OPM-3916
PUL-7411
PUO-2107
PYK-0276

Infração

Data

Valor

Processamento

556-80
545-26
596-70
548-70
556-80
545-25
554-12
554-12
554-11
538-00
555-00
555-00
550-90
554-11
554-12
554-11
552-50
545-21
554-12
546-00
545-21

02/07/2017
09/08/2017
06/07/2017
07/09/2017
11/09/2017
12/08/2017
29/05/2017
30/08/2017
31/05/2017
31/08/2017
17/06/2017
29/08/2017
24/08/2017
28/08/2017
23/08/2017
17/08/2017
04/08/2017
04/08/2017
29/08/2017
14/09/2017
11/09/2017

195,23
195,23
1.467,34
195,23
195,23
195,23
95,23
195,23
195,23
130,16
130,16
130,16
130,16
195,23
195,23
195,23
130,16
195,23
195,23
130,16
195,23

7698811
7742330
7705493
7838973
7802353
7768961
7615161
7803116
7661097
807945
7630175
7835035
7835020
7859633
7831835
7829348
7733501
7733504
7848566
7845828
7788292
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Educação

Cadastramento do Transporte Escolar 2018
Estão abertas, até o dia 26 de janeiro, as inscrições do
transporte escolar 2018 para os alunos das escolas estaduais
de Nova Lima. Os interessados devem comparecer, de segunda
a sexta-feira, das 8h às 16h30, no Hall da Prefeitura (Praça
Bernardino de Lima, 80 – Centro), para alunos da Sede, e
na E. M. Benvinda Pinto Rocha (Rua Caledônia, 506 – Bairro
Jardim Canadá), para alunos da Regional Noroeste.
Para efetuar o cadastro é necessário apresentar a seguinte
documentação: cópia do RG ou Certidão de Nascimento; cópia
do comprovante de endereço atual, em nome do pai, mãe ou
responsável; declaração de matrícula para o ano de 2018 e
recibo de devolução do cartão de 2017.
Os estudantes devem ficar atentos ao prazo e à
documentação necessária para não perderem essa
oportunidade. Mais informações podem ser obtidas pelo
telefone 3541-4428.

Fotos: Lívia Bastos

Estudantes das escolas estaduais têm até o dia 26 de janeiro para se inscrever

A Prefeitura investe mais
de R$ 18 milhões para a
concessão do benefício
que atualmente atende
6.800 alunos

Notificação da Penalidade de Multa
Período de devolução: 22/11/2017 a 12/12/2017

Placa
FJZ-9496
GQG-2478
GTF-5994
GVV-5873
GXY-7447
HGE-6324
HHP-7722
HIQ-3801
HJA-8196
HJU-5902
HJU-7929
HKR-9285
HMO-0826
HNE-8907
HNQ-6503
OWY-2940
PUD-3774
PWA-4332
PWF-1513
PWH-3037
PZF-6882
QDC-5745

Infração

Data

Valor

Processamento

554-11
556-80
556-80
555-00
550-90
554-12
554-12
561-44
555-00
555-00
538-00
554-11
572-00
554-12
554-11
554-11
550-90
554-12
554-12
554-11
545-21
554-11

28/08/2017
09/08/2017
11/09/2017
07/08/2017
24/08/2017
25/09/2017
09/08/2017
27/08/2017
23/08/2017
09/08/2017
14/09/2017
22/08/2017
25/09/2017
09/08/2017
13/09/2017
24/09/2016
28/08/2017
14/09/2017
30/08/2017
13/09/2017
11/08/2017
28/08/2017

195,23
195,23
195,23
130,16
130,16
195,23
195,23
195,23
130,16
130,16
130,16
195,23
195,23
195,23
195,23
127,69
130,16
195,23
195,23
195,23
195,23
195,23

7762963
7742345
7818492
7773398
7822335
7838983
7754656
7857632
7765528
7754651
7792329
7831821
7822792
7779246
7839440
7655798
7818687
7813720
7828697
7845788
7779991
7829288

Ana Clara e Angeline, alunas da
Escola Municipal Harold Jones

Publicação da prefeitura de nova lima

Sempre usei o transporte gratuito
para o estudo. Muitas pessoas não
têm condições de pagar o transporte,
por isso acho que esse projeto é
muito bom.
Rayanne Luiza Nascimento,
16 anos, aluna da E. E. Augusto de Lima

Notificação da Penalidade de Multa
Período de devolução: 13/12/2017 a 26/12/2017

Placa
EUS-3679
GPJ-5246
GYF-7659
HBA-1406
HHO-3783
HHV-7863
HHW-2377
HLX-4777
HNX-5100
HOI-7443
OPB-2590

Infração

Data

Valor

Processamento

554-13
653-00
706-40
599-10
545-26
554-12
762-51
599-10
555-00
545-26
554-11

09/10/2017
06/08/2017
22/08/2017
17/10/2017
10/03/2017
19/10/2017
17/02/2017
01/10/2017
11/10/2017
20/10/2017
15/07/2017

195,23
195,23
293,47
293,47
195,23
195,23
293,47
293,47
130,16
195,23
195,23

7864029
7722352
7763788
7867470
7466922
7918312
7458585
7914718
8524231
7920308
8328972

Ronaldo Cardoso Alves
Secretário Municipal de Segurança, Trânsito e Transportes Públicos
Autoridade de Trânsito do Município de Nova Lima/MG
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Ganhar
esta guerra
depende
de você!

Ações contra a
são inten

quem ainda não foi imunizado, deve procurar a ubs mais
próxima de casa
Com os recentes óbitos por febre amarela, a Prefeitura de
Nova Lima decretou situação de emergência em saúde pública
por surto e está intensificando as ações para combater a doença
e conscientizar os moradores sobre a importância da vacinação.
Somente no sábado (13/01), foram imunizadas mais de 1.200
pessoas em seis unidades de saúde que ficaram abertas para
atender os moradores.

As ações incluem, ainda, visitas domiciliares dos agentes
de saúde às áreas de risco para verificar o cartão de vacina
dos moradores, eliminação de possíveis criadouros do mosquito
Aedes aegypti e monitoramento dos casos suspeitos e já
confirmados.

Fotos: Lívia Bastos

É importante tomar a vacina, que é a
principal medida preventiva contra a
febre amarela. Macacos e micos não
transmitem a febre amarela e não devem
ser mortos pela população, pois, eles
servem de alerta para que os órgãos
públicos possam tomar medidas de
combate à doença.
Fernanda Gonçalves Carneiro ,
médica da Saúde da Família e Comunidade

Orientações
e vacina
De acordo com a Organização Mundial de Saúde, uma
única dose da vacina é suficiente para a proteção por toda
a vida contra a febre amarela. Devem se vacinar pessoas
na faixa etária de 9 meses a 59 anos, 11 meses e 29 dias;
acima de 60 anos, só com recomendação de um médico. As
Unidades de Saúde de Nova Lima estão abertas para orientar
os moradores e oferecer a dose gratuita. A vacina demora
10 dias para fazer efeito, portanto, é importante se imunizar
antes de ir para áreas de risco.

Sintomas

Cronologia de casos
Nova Lima teve o primeiro caso confirmado de óbito
por febre amarela no dia 9 de janeiro de 2018. O paciente
estava internado desde o dia 3 de janeiro. Até o fechamento
desta edição, a cidade soma seis óbitos confirmados por
febre amarela, dois pacientes internados com a confirmação
e outro sob suspeita da doença. As investigações estão sendo
realizadas de acordo com o protocolo de Febre Hemorrágica,
que pode diagnosticar doenças como dengue, febre amarela,
hantavírus, febre maculosa, leptospirose e hepatite A. Todos
os casos confirmados de óbitos por febre amarela são pessoas
com idade entre 40 e 60 anos, do sexo masculino e nenhum
deles havia sido vacinado. As vitimas eram moradores dos
bairros Honório Bicalho, Galo, Santa Rita (três casos) e
Cascalho.

Dentre os sintomas mais comuns da febre amarela estão
febre; dores musculares em todo o corpo (principalmente nas
costas); dor de cabeça; perda de apetite; náuseas e vômito;
olhos, face ou língua avermelhados; sensibilidade à luz pela dor
que ela provoca; fadiga e fraqueza. Em caso de alguns desses
sintomas, procure um médico imediatamente.

Saúde

febre amarela
nsificadas

Ganhar
esta guerra
depende
de você!

fumacê, fechamento de parque e extensão do horário
de vacinação nas unidades de saúde fazem parte das ações
O Governo Municipal realiza neste sábado (20/01), das 9h às 16h,
a intensificação da vacina nas Unidades Básicas de Saúde do Caic e dos
bairros Bela Fama, Cruzeiro, Cristais, José de Almeida e Jardim Canadá,
além de ofertar a dose na Policlínica Municipal e de criar pontos de
vacinação no Bairro Vila da Serra (ao lado do Conexão Aeroporto) e na
Associação do bairro Vale do Sol.
Além disso, será feita blitze educativa, das 9h às 13h, no trevo
do Supermercado BH, Bonfim, Vila da Serra, Macacos, Jardim Canadá,
Barreira da Polícia Rodoviária e Praça Bernardino de Lima com o objetivo
de conscientizar a população a se vacinar e evitar áreas de risco. Para
mobilizar a população, será feito ainda neste sábado (20/01), Botafora, das 9h às 14h, nos bairros Santa Rita, Honório Bicalho, Galo,
Cascalho, Alto do Gaia e São Sebastião das Águas Claras.

Áreas verdes e parques são fechados por segurança
Como medida de segurança, foi fechado o Parque Natural
Municipal Rego dos Carrapatos na terça-feira (16/01), por tempo
indeterminado. Outros parques e unidades de conservação
de Nova Lima, como a Serra da Calçada; Morro do Elefante;
Serra do Souza, Morro do Pires; Estação Ecológica Fechos serão
sinalizados para que não sejam visitados.
A Prefeitura orienta que áreas de matas particulares
também sejam fechadas ou restritas e que os cidadãos evitem

fazer trilhas ou caminhadas nas regiões de maior risco. Ao se
deparar com primatas mortos ou doentes é importante avisar a
Vigilância em Saúde (3541-5017) o mais brevemente possível,
para que providências possam ser tomadas. É importante
também que a população denuncie focos do mosquito, como
em terrenos baldios ou lixo acumulado na rua pelo telefone:
3541-4427.

Foto: Google

Fumacê
De 18 a 20 de janeiro, a Prefeitura realizou o Fumacê (em
que é pulverizado inseticida em áreas de risco com o objetivo
de matar o mosquito) nos bairros Santa Rita, Cascalho, Galo
Velho, Honório Bicalho e Vila Marise. No dia 19 de janeiro
foi aplicado inseticida por bomba costal no bairro Alto do
Gaia. Mais fumacês podem ser feitos pela Prefeitura e serão
previamente divulgados. Durante a nebulização, é importante
que as portas e janelas das casas estejam abertas, assim
como locais em que o mosquito possa fazer criadouro.
Animais, alimentos, locais com água e recipientes devem
ser protegidos. É recomendado que os moradores, durante o
fumacê, fiquem em locais arejados.

Telefones
Úteis:

•
•
•
•
•
•

Departamento de Zoonoses: 3541-4427 (denúncias de focos e criadouros)
Fiscalização de Meio ambiente: 3541-4376
Laboratório de Esquistossomose/Zoonoses: 3547-4449
Policlínica Municipal: 3541-4418 / 3547-8481 / 3547-5205
Unidade de Pronto Atendimento: 3542-4826 / 3542-5673
Vigilância em Saúde: 3541-4641
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Saúde

Ações de combate
e prevenção contra
o mosquito Aedes aegypti

Foto: Lívia Bastos

O Aedes aegypti é um mosquito doméstico. Ele vive dentro
de casa e perto do homem. Com hábitos diurnos, o mosquito
se alimenta de sangue humano, sobretudo ao amanhecer e ao
entardecer. A reprodução acontece em água limpa e parada e, por
isso, é importante todos trabalharem para eliminar os criadouros
em casa e na rua.
Em menos de 15 minutos é possível fazer uma varredura em
casa e acabar com os recipientes com água parada – ambiente
propício para procriação do Aedes aegypti.

Faça sua parte!
• Proteja janelas, portas e frestas com telas de proteção,
mosquiteiros ou outras barreiras disponíveis;
• Tampe os tonéis e caixas d’água;
• Mantenha as calhas sempre limpas;
• Deixe garrafas sempre viradas com a boca para baixo;
• Limpe bem os potes de água para animais;
• Cubra e realize manutenção periódica de áreas de piscinas
e de hidromassagem;
• Os objetos e/ou materiais inservíveis devem ser
eliminados, em primeiro lugar, pelos moradores e,
posteriormente, pelos agentes de Endemias nas inspeções
de rotina;
• Na zona urbana, os principais criadouros (depósitos) são
os recipientes artificiais descartados indiscriminadamente
a céu aberto pela população e que servem como locais de
acúmulo da água da chuva.

Perguntas frequentes
Quem já tomou a vacina contra a febre
amarela, precisa tomar outra dose?
Não. Desde abril de 2017, o Ministério da Saúde
passou a adotar a orientação da Organização
Mundial de Saúde (OMS) de que uma única dose
da vacina contra a febre amarela é suficiente para
a proteção por toda vida. Por isso, quem já foi
vacinado não precisa tomar outra dose, mesmo
que a tenha recebido há mais de 10 anos.
A vacina está disponível somente nesse período
em que está aparecendo casos de mortes por
febre amarela?
Não. A vacina contra a febre amarela faz parte do
Calendário Nacional de Vacinação e está disponível
o ano todo nas Unidades Básicas de Saúde com
sala de vacinação.
Quem não pode tomar a vacina?
Pacientes em tratamento de câncer, menores de
9 meses, pessoas imunodeprimidas e pessoas
alérgicas a ovo. Quem tem a partir de 60 anos,
gestantes e mulheres amamentando devem
procurar um médico ou uma Unidade Básica de
Saúde para avaliação.
Por que a vacina é contraindicada para pessoas
acima de 60 anos?
A vacina contra a febre amarela só é permitida
com atestado ou solicitação médica. Esse cuidado
é necessário porque a partir dos 60 anos o risco
de desenvolver a doença ou outra semelhante é
maior após a imunização, pois, nessa faixa etária,
o sistema imunológico é mais baixo.
A vacina também imuniza contra a dengue,
chikungunya e o zika vírus, transmitidos pelo
Aedes aegypti?
Não. Ao tomar a vacina, a pessoa só fica
imunizada contra a febre amarela
Como é transmitida a febre amarela?
Em regiões de campo e floresta, ela é transmitida
pela picada dos mosquitos Haemagogus e o
Sabethes. Também pode ser transmitida pelo
Aedes aegypti, na forma urbana da doença. Casos
de transmissão urbana, no entanto, não são
registrados no Brasil desde 1942.
Como é a fase grave?
Quando infectada, a pessoa apresenta
hemorragias, insuficiências hepática e renal.
Outro sintoma também é a coloração amarelada
da pele e do branco dos olhos; pacientes também
apresentam alguns tipos de sangramentos.
Quais são as reações possíveis à vacina?
Os efeitos colaterais são raros.
Há outro meio de se proteger, além da
vacinação?
Além de estarem imunizadas, as pessoas podem
usar repelentes, roupas compridas e telas
de proteção nas janelas, por exemplo. Outra
ação importante: cada pessoa pode colaborar
eliminando os criadouros do mosquito.

Políticas Públicas / Saúde

Inscrições abertas para aulas
de fisioterapia preventiva
Vagas são para pessoas com mais de 50 anos, que passarem por uma avaliação profissional
localizado na Rua Marechal Deodoro, 28 – Centro, onde
será realizada uma avaliação física para identificar se a
pessoa está apta a participar do projeto. As aulas serão
realizadas às segundas e quintas-feiras, às 13h, 14h30 e
às 16h e, às terças e sextas-feiras, às 8h e às 9h30. Mais
informações: 3542 -5556.

Foto: Juliana Rocha

Melhorar a capacidade de locomoção, o equilíbrio, o
aumento da força muscular e das funções da memória,
além de estimular o convívio social e evitar doenças como
a depressão. É com esse foco que a Prefeitura abriu 80
vagas para aulas gratuitas de fisioterapia preventiva.
Os interessados devem ter mais de 50 anos e se
inscrever no Centro de Convivência da Pessoa Idosa,

Vacina gratuita contra a varicela
já está disponível nas UBSs
Podem ser vacinadas crianças de 4 a 6 anos de idade
Em Nova Lima, a segunda dose da vacina gratuita
contra a varicela está disponível nas Unidades Básicas de
Saúde para crianças de 4 a 6 anos, 11 meses e 29 dias.
Desde o dia 2 de janeiro, a segunda dose da vacina contra
a doença faz parte do Cadastro Nacional do Sistema Único
de Saúde (SUS). Antes, porém, a segunda dose da vacina
era oferecida no sistema privado de saúde, e somente em
casos excepcionais, no SUS.
Também conhecida como catapora, a varicela é uma
infecção primária, aguda e altamente contagiosa causada

Esquema vacinal recomendado pelo
Ministério da Saúde:
• 12 meses de idade: 1a dose da vacina tríplice viral
(sarampo, caxumba e rubéola)
• 1 ano e 3 meses de idade: vacina tetraviral (2a
dose triviral = sarampo, caxumba e rubéola) + varicela
(primeira dose)
• 4 a 6 anos, 11 meses e 29 dias: 2a dose varicela

Publicação da prefeitura de nova lima

pelo vírus varicela-zoster. É caracterizada por lesões
cutâneas, acompanhadas de uma sensação incômoda na
pele e coceira, além de outros sintomas, como mal-estar,
cansaço, dor de cabeça e perda de apetite. A medicação
deve ser orientada por profissionais de saúde, pois o uso de
analgésicos e antitérmicos à base de ácido acetilsalecílico
são contraindicados e podem provocar problemas graves.
Procure a UBS mais próxima de sua casa e coloque
em dia o cartão de vacinas da criança.

Fui acompanhar a minha esposa
em uma consulta na UBS Nossa
Senhora de Fátima e aproveitamos
para colocar o cartão de vacinas dos
filhos em dia.
Bruno Debortolli,
morador de Nova Lima
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Nova Lima na Campanha de prevenção às DSTs

Foto: Lívia Bastos

A Prefeitura iniciou uma campanha de prevenção contra
a Doenças Sexualmente Transmissíveis (DSTs). A ação ocorre
até o dia 2 de fevereiro nas associações de bairro, onde
acontecem palestras, distribuição de kits de prevenção
e esclarecimentos de dúvidas. Além disso, são ofertados
testes rápidos de DSTs. A população pode contar, ainda,
com a presença de profissionais especializados do Centro

de Testagem e Aconselhamento (CTA/SAE) e das Unidades
Básicas de Saúde (UBSs) para a realização dos testes e
acompanhamento. Essa é uma forma de facilitar o acesso
dos moradores aos testes e também trazer mais informação,
visando a prevenção de riscos de contaminação e proliferação
de DTSs.

Confira a programação:
• Dia 24/01: das 9h às 11h30, na Associação do Bairro José
de Almeida, localizada na Rua Luiza Lucinda, nº 195.
• Dia 26/01: das 9h às 11h30, na Associação do Bairro
Chácara Bom Retiro, localizada na Rua A, nº 129.
• Dia 31/01: das 9h às 11h30, na Associação do Bairro Honório
Bicalho, localizada na Rua Natalício de Jesus Carsalade, nº
358.
• Dia 02/02: das 9h às 11h30, na Associação do bairro
Cabeceiras, localizada na Rua Abraão Lincoln, nº 390.

Esporte

Projeto “Futebol – Fio de Esperança”
oferece aulas gratuitas
Incentivar a prática de esportes, diminuir a evasão escolar e
ocupar o tempo ocioso dos jovens são alguns dos objetivos do projeto
“Futebol – Fio de Esperança”. Durante este mês de férias, as aulas
acontecem das 8h30 às 10h30, nos campos do Montanhês e do
Nacional. A iniciativa do Instituto Telê Santana, em parceria com a
Prefeitura e viabilizado pela Secretaria de Estado de Esportes, conta
com crianças e adolescentes nova-limenses, com idade entre 6 e 16
anos, que estejam regularmente matriculadas em escolas da rede
pública de ensino.
O projeto oferece material esportivo, treinamento de futebol
de campo e futsal, palestras s e intercâmbios culturais com outras
escolas. Para se inscrever, é preciso que o pai ou responsável vá até
um dos locais de realização do projeto, no campo do Montanhês Sport
Clube (Rua Joaquim Calixto – 215 – Bairro Bela Vista) ou no campo
do Nacional (Rua Lauro Magalhães Santeiro – s/nº – Chácara Cristais).
A inscrição é gratuita.

Foto: Fabrício Araújo

Iniciativa do Instituto Telê Santana, em parceria com a Prefeitura está com inscrições abertas

Monitores nas academias ao ar livre
Os nova-limenses têm uma ótima oportunidade de praticar
atividades físicas e curtir o restinho das férias, Isso porque, até o
dia 15 de fevereiro, professores de educação física e monitores da
Prefeitura estarão nas academias ao ar livre e em espaços para a
caminhada, das 7h30 às 10h, para orientação de exercícios físicos nos
aparelhos e alongamentos.

Locais com profissionais
Praça da Bíblia, em frente à Creche Menino
Jesus (na Banqueta do Rego Grande) e em
frente ao Poliesportivo dos Cristais.

Esporte

Bairro Cruzeiro recebe Torneio de Basquete 3x3
A segunda edição do Torneio de Basquete 3x3 será
realizada no Bairro Cruzeiro. Os apaixonados pelo esporte
podem se inscrever para a competição até o dia 26 de janeiro,
pelo e-mail esporte.semel@pnl.mg.gov.br ou na Secretaria
Municipal de Esporte e Lazer (Rua Melo Viana, 174, Centro).
A primeira competição aconteceu na quadra do Bairro Bom
Jardim (BNH), no final do ano passado.

O torneio será disputado por atletas de ambos os sexos,
no dia 27 de janeiro, na quadra poliesportiva do Bairro
Cruzeiro, das 9h às 14h. A modalidade 3x3 se difere do
esporte convencional em alguns pontos, como o tamanho
reduzido da quadra, o limite de pontos (21), além do próprio
número de atletas.

O Basquete 3x3 é uma
modalidade olímpica aprovada
pelo Comitê Olímpico
Internacional (COI). O jogo
tornou-se profissional desde o
final dos anos 1980 e fará parte
das Olimpíadas de Tóquio, em
2022.

Fotos: Lívia Bastos

Você sabia?

Cadastre a sua equipe. Podem se inscrever interessados a partir de 15 anos.
Vagas limitadas! Mais informações: (31) 3541-4329

Participe das atividades esportivas e descubra
sua modalidade preferida
Especialistas afirmam que a prática esportiva é benéfica
para o corpo e a mente. Em Nova Lima, o incentivo a crianças e
jovens está nos bairros com o evento Esporte na Comunidade
Especial Verão, que segue até o dia 30 de janeiro, em sete
locais, das 14h às 17h. Podem participar pessoas de 8 a
17 anos. Para isso, basta comparecer nas quadras no dia e
horário das atividades.
Além dos jogos de basquete, futsal, handebol e vôlei,
atividades recreativas e brincadeiras integram a programação,
cuja finalidade é propiciar estímulos para que cada indivíduo
vivencie os fundamentos das modalidades e descubra a sua
aptidão.
O evento tem como propósito, descobrir talentos, a faixa
etária dos participantes e horários adequados. Depois do
perfil esportivo traçado, a Prefeitura poderá implantar as
modalidades específicas em cada bairro.

Confira os bairros
23/01 – Bairro (BNH) – Quadra de Cima
25/01 – Bairro Cariocas - Quadra da Comunidade
30/01 – Bairro Cabeceiras – Poliesportivo

Publicação da prefeitura de nova lima

Participe das atividades esportivas do seu bairro e descubra sua
modalidade preferida
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Assistência técnica para plantio, criações e
produção caseira
Por meio de convênio com a Emater, Prefeitura oferece cursos gratuitos

Mais informações no Centro de Convivência
Socioambiental, localizado na Rua Professor
Aldo Zanini, 3050, Bairro Chácara dos Cristais.
Telefone: (31) 3542-9605.

Um total de 474 atendimentos
foram feitos por meio do convênio
entre a Prefeitura e a Emater-MG
O Quintal Protegido atende 110
famílias com a doação de 579 mudas
de árvores frutíferas e orientações
de um técnico agrícola da Emater
As mudas doadas às famílias
são provenientes de medida
compensatória de supressão vegetal

frutas e verduras. Além das orientações técnicas, a
Prefeitura doa as mudas frutíferas. Pode participar desse
projeto qualquer morador, desde que tenha um espaço na
residência, em Nova Lima.
Com esse incentivo, além do consumo próprio, o
beneficiado aprende a produzir doces, geleias, pães e bolos
para comercializar com eficiência e aumentar a renda. Eles
aprendem desde a produção correta até como calcular o
lucro dos produtos.

Foto: Welington de Oliveira

A Prefeitura renovou o convênio com a Empresa de
Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas
Gerais (Emater-MG). São oferecidos cursos, capacitações,
oficinas e orientações técnicas individuais e coletivas.
A programação é feita de acordo com a demanda da
comunidade e as atividades visam à promoção econômica
dos participantes.
Um benefício do convênio é o projeto Quintal Protegido,
cujo objetivo é orientar os participantes a aproveitarem
melhor qualquer espaço no quintal de casa para plantar

Já cultivei horta, e com as
orientações dos cursos, eu produzia
e vendia muitas verduras. Também
aprendi a cuidar das criações, como
vaca, galinhas e gansos. Hoje, eu
fabrico doces, geleias, conservas e
vendo ovos caipira. Cerca de 80% da
minha renda vêm dessa produção.
Dona Claudete Rabelo Neto,
74 anos, produtora rural

Obras

Serviços de limpeza urbana seguem cronograma
Em decorrência da mudança da concessionária que
presta o serviço de limpeza urbana e do período chuvoso, a
programação dos serviços de capina segue gradativamente.
Os serviços de limpeza de bocas de lobo serão executados em
mais uma fase, no mês de fevereiro. Neste mês de janeiro, a

capina é realizada em Honório Bicalho, Quintas, Jardim das
Américas, Cruzeiro e Região Central. É importante ressaltar
que os serviços de coleta de lixo domiciliar não sofreram
alterações e, os dias e horários, permanecem os mesmo.

Banqueta do Rego Grande
O período chuvoso e a equipe reduzida em função da crise
financeira dificultam a manutenção da banqueta, contudo, a
Prefeitura tem efetivado esforços para que o local permaneça
sempre limpo e conta com a população para isso.

Fotos: Lívia Bastos

Teve início no dia 18 de janeiro, o serviço de capina e
manutenção da Banqueta do Rego Grande. A iniciativa faz
parte das ações da Prefeitura para manter a cidade limpa e,
ainda, para combater criadouros do mosquito Aedes Aegypti.

Regional Noroeste

Prefeitura intensifica serviços de limpeza
em Honório Bicalho
Com o propósito de deixar a cidade mais bem cuidada e
acabar com fotos de proliferação do Aedes, foram realizados
ainda, serviços de limpeza urbana no entorno da UBS e da
Praça da Estação, em Honório Bicalho. Para facilitar a vida
dos moradores, a Prefeitura colocou caçambas nesses dois

Antes

depois
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pontos para o descarte dos resíduos. Na Rua Liberato Augusto
e em um trecho da Estrada Real foi feito serviço de capina.
A Rua Adelaide Pedrosa do Vale recebeu recapeamento
para eliminar os buracos da via; e no Cemitério de Santa
Rita, a Prefeitura executou serviços de retirada de mato.

Antes

depois
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