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Inscrições para nova creche 
do Jardim Canadá terminam 
no dia 30

Dado Villa-Lobos, do Legião 
Urbana, é a atração do Festival 
Cultural

Prefeitura retoma troca de 
lâmpadas queimadas em vias 
públicas 
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Com medidas para alavancar 
a economia local e tirar 
nova Lima da crise financeira, 
Prefeitura é reconhecida com 
o programa Comprar bem no 
100 Prêmio Sebrae Prefeito 
empreendedor 

Jesner vimieiro Pedrosa, 
proprietário de restaurante,  
participante do programa 
Comprar Bem
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InvestImento 
que traz 
resultado

Um dos maiores desafios dos municípios 
brasileiros tem sido enfrentar a crise financeira 
que assola o país e buscar alternativas para que 
a economia volte a crescer com vistas a oferecer 
qualidade de vida e bem-estar para a população. 
Em Nova Lima, estamos fazendo o dever de 
casa desde que assumimos a gestão para que 
a cidade volte a caminhar com as finanças em 
ordem, a prestação de serviço de qualidade e 
mais oportunidades para os cidadãos. 

Nesse contexto, criamos programas como o 
Comprar Bem, para que mais dinheiro circule na 
cidade com as compras públicas e as empresas 
locais vençam os processos licitatórios realizados 
pela Prefeitura. Para que isso ocorra, oferecemos 
todos os meses capacitações gratuitas para os 
empresários, orientamos sobre os processos de 
compras públicas e temos à disposição a Sala do 
Empreendedor, que oferece todo aparato para os 
empresários alavancarem o próprio negócio. 

A Portaria Municipal nº 17/2018, 
em vigor desde o dia 25 de outubro, baseada 
na recente Lei Federal 13.726/2018, veio para 
facilitar a vida de todos. Ela simplifica atos e 
procedimentos administrativos internos, o que 
significa rapidez e economia para os cidadãos 
na hora de abrir processos administrativos 
relacionados à Secretaria Municipal de Fazenda. 

A partir de agora, fica dispensada a 
exigência de reconhecimento de firma, 
autenticação de cópia de documento e juntada 
de documento pessoal dos contribuintes, 
além de modificar outras rotinas operacionais.

A portaria também diz que, quando não 
for possível, por motivo que não seja de 
responsabilidade do indivíduo solicitante obter 
diretamente da entidade ou órgão responsável 
algum documento que comprove regularidade, 
os fatos poderão ser comprovados mediante 
declaração escrita e assinada pelo requerente. 
É a simplificação com menor custo para o 
cidadão.

Confira a Portaria nº 17/2018 no 
www.novalima.mg.gov.br

FAZENDAEDITORIAL

 desburocratIzação facIlIta 
a vIda do cIdadão

Essas ações são complementadas, ainda, 
com a nossa política pública de empregabilidade 
municipal que, por meio do programa Conexão 
Profissional, orienta e intermedia a mão de 
obra nova-limense para o mercado de trabalho. 
Hoje, contamos com um Banco de Talentos 
com mais de 7.000 profissionais cadastrados e, 
desde 2017, cerca de 2.800 vagas de emprego 
foram intermediadas. 

É por isso que, ao sermos reconhecidos pelo 
Sebrae com o prêmio Prefeito Empreendedor, 
temos ainda mais certeza de que estamos 
percorrendo o caminho certo para Nova Lima 
voltar a ser a cidade que a gente quer.

vitor Penido, 
Prefeito 

ao sermos reconhecidos 
pelo sebrae com o prêmio 
prefeito empreendedor, 
temos ainda mais certeza de 
que estamos percorrendo o 
caminho certo

dá um Like!

prefeitura simplifica formalidades e exigências para pessoas 
jurídicas e físicas em atos e procedimentos administrativos

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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Incentivar a compra local e 
a participação de comerciantes 
nova-limenses em licitações 
da Prefeitura como forma 
de aquecer a economia do 
município.

Foi com o projeto Comprar 
Bem, que tem essa proposta, 
que a Prefeitura venceu o 
100 Prêmio Sebrae Prefeito 
Empreendedor, concedido a 
gestores que implementam 
projetos com resultados 
positivos  e que impactam na 
vida dos pequenos comerciantes 
locais. 

Ao todo, foram 106 projetos 
inscritos em Minas Gerais, 
divididos em oito categorias; 
desses, 96 foram habilitados 
e três finalistas foram 
selecionados em cada uma das 

categorias do prêmio.
A Prefeitura venceu na 

categoria políticas públicas 
para o desenvolvimento 
dos pequenos negócios e 
seguirá para a etapa de pré-
seleção nacional. Todos os 
projetos foram avaliados 
por uma comissão julgadora 
estadual durante as etapas 
de inscrição, habilitação e 
visita técnica, e auditados 
pela Fundação João Pinheiro. 
A premiação aconteceu durante 
cerimônia na noite do dia 13 
de novembro, no prédio do 
Sebrae, em Belo Horizonte. 
Somente este ano, a Prefeitura 
comprou no comércio, no 
primeiro semestre, mais de R$ 
7 milhões, o que contribui para 
fortalecer a economia local.

DESENVOLVIMENTO, TRABALHO E RENDA

projeto é destaque entre três finalistas da categoria 
compras públicas para pequenos negócios

comprar bem vence 10o prêmIo 
sebrae prefeIto empreendedor

Administração eficiente 
precisa da comunidade 

presente. Celebrar o prêmio 
é trazer a competência e o 

suor para o desenvolvimento 
de nosso país. A comunidade 
sabe aonde quer chegar e o 

que diminui a ineficiência da 
gestão”

teodomiro camargos, 
presidente do Conselho 

deliberativo do Sebrae-mG

A Administração Municipal 
tem como meta aumentar as 
compras no comércio local, 
o que contribui, inclusive, 
para a geração de renda. 
Com isso, o comércio agora 
está mais confiante e se 
sente amparado para se 
fortalecer mais e movimentar 
a economia” 

Participei do workshop sobre licitações 
que a Prefeitura realizou e adquiri mais 
conhecimentos sobre como se preparar 
e ter mais chances de concorrer. Ficar 
atento a pequenos detalhes na hora de 
apresentar documentos ou outros itens 
exigidos fazem a diferença, bem como 
sempre acessar o site da prefeitura para 
se informar sobre as licitações”

vitor penido de Barros, 
prefeito de Nova Lima

Jesner vimieiro pedrosa, 
proprietário de restaurante

banCo de taLentoS
Compareça à rua chalmers,
nº 88, centro ou à rua Kenon, 
nº 95, Jardim canadá, com 
carteira de trabalho, documento 
de identidade, CPF e comprovante 
de endereço.  

PizzaioLo (Cód.1012)
com idade acima de 18 anos. É 
necessário ter experiência mínima 
de seis meses.  atividades: 
preparação de massas, 
montagem das pizzas e recheios. 
benefício: vale-transporte.  Horário 
de trabalho: de terça-feira a 
domingo, das 18h até meia-noite. 
Salário: faixa de r$ 1.000,00. 
 
vendedor (a) (Cód. 972)
com idade acima de 18 anos. 
É necessário ter seis meses 
de experiência com vendas. 
Atividades: vender produtos, 
manter a organização e 
acompanhar todas as atividades 
operacionais como: recebimento 
de mercadoria, reposição de 
produtos, limpeza, controle 
de estoque e embrulho para 
presentes. benefícios: vale-
transporte e vale-refeição. Horário 
de trabalho: escala 6 x 1, horário 
a defir. Salário: r$ 1.039,00. 

banhiSta de animaiS 
(Cód.1033)
com idade acima de 18 anos. 
É necessário gostar de animais 
e ter seis meses de experiência. 
benefício: vale-transporte. Horá-
rio de trabalho: de segunda-feira 
a sábado, das 10h às 18h. Salário: 
r$ 1.200,00.
 
Promotor de vendaS 
(Cód.1027)
com idade acima de 18 anos. 
É necessário ter habilitação 
e veículo próprio (carro ou 
moto). atividades: reposição de 
mercadorias, limpeza de gôndolas, 
precificação e rodízio de datas.  
benefícios: vale-refeição e ajuda 
de combustível de r$ 250,00. 
Horário de trabalho: de segunda 
a sexta-feira, das 7h30 às 17h, 
e sábado, das 7h30 às 11h. 
Salário: r$ 1.088,00.

os cadastros poderão ser feitos 
até 28 de novembro. caso o 
candidato já o tenha efetuado 
no período  de seis meses, não 
é necessário refazê-lo. confira 
mais vagas em nosso site: 
www.novalima.mg.gov.br 
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E PARA A CIDADE. 
FAZ BEM PARA VOCÊ 

COMPRAR EM NOVA LIMA 

SAIBA MAIS EM 
NOVALIMA.MG.GOV.BR

É muito bom passar o Natal perto de quem a gente ama. Como também é ótimo 

comprar os presentes de Natal pertinho da gente. Valorize o comércio de Nova Lima. 

Aqui, você encontra de tudo, desde uma lembrancinha até um presentão. 

E todo mundo fica satisfeito: tanto quem compra quanto quem vende. 
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responsáveis pelas crianças inscritas e ainda não atendidas pela rede municipal 
de ensino devem atualizar o cadastro

histórias africanas, palestras e encontro com a escritora madu costa fizeram parte da programação

EDUCAÇÃO

InscrIções para nova creche do 
JardIm canadá termInam no dIa 30

A Prefeitura está com inscrições 
abertas para o novo Centro de Educação 
Infantil do Jardim Canadá. Pais, mães 
ou responsáveis devem procurar até 
sexta-feira (30/11), das 8h30 às 
15h30, a sede da Regional Noroeste 
(localizada na Rua Kenon, nº 95, 
Jardim Canadá ), para o cadastro.  Podem 
ser inscritas crianças que completarem 
2 ou 3 anos até 31 de março de 2019. 
As aulas na creche começam em 
fevereiro do próximo ano.

Os interessados têm de apresentar 
originais e cópias da Certidão de 
Nascimento ou Carteira de Identidade 
da criança; comprovante de endereço 
com CEP atual em nome dos pais ou 
responsáveis; guia de IPTU 2018 e 
contrato de aluguel, se for o caso; 
carteira de identidade e contracheque 
atual ou contrato de trabalho dos pais 
ou responsáveis.

É importante ressaltar que as 
crianças matriculadas em creches ou 
escolas municipais não necessitam 
se cadastrar. Já os responsáveis pelas 
crianças inscritas e ainda não atendidas 
devem atualizar o cadastro.

Localizado no Jardim Canadá, novo Centro de Educação Infantil 
ampliará atendimento à população que vive na região noroeste

escolas da rede munIcIpal celebram 
a semana da conscIêncIa negra

Entre os dias 19 e 23 de novembro, 
as escolas da rede municipal celebraram 
o Dia da Consciência Negra com 
diversas atividades. Foram realizadas 
apresentações de histórias africanas, 
palestras sobre consciência negra, 
encontro com a escritora Madu Costa 
– pedagoga e escritora que trata da 
afro-brasilidade em seus trabalhos –, 
oficina de jongo e exposição das ações 
efetivadas pela divisão da igualdade 
racial na cidade. 

O Dia da Consciência Negra foi 
criado para dar voz aos negros e 
ressaltar a luta contra a discriminação 
racial que existe até hoje. 
Por esse entendimento é importante 
a consciência dentro das escolas com 
o objetivo de estimular essa discussão 
entre os alunos para contribuir com o 
fim da discriminação racial.
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Em uma ação inédita no 
município, a regularização fundiária 
do Bairro Galo atenderá famílias 
de baixa renda (Reurb-S) e outras 
de interesse específico (Reurb-E). 
O Ministério Público de Minas Gerais 
dialogou com a Prefeitura, AngloGold 
Ashanti, representantes da família 
Passos e da Associação de Moradores 
Recanto do Galo para discutir a 
viabilização da regularização dos 
terrenos da região. O resultado foi a 
assinatura do Termo de Ajustamento 
de Conduta (TAC), que ocorreu no 
Ministério Público de Minas Gerais 
(MPMG), dia 20 de novembro, com as 
partes envolvidas.

A mineradora realizou estudos 
da região, o que deu origem ao 
Programa de Reordenamento Ter-
ritorial, Regularização Fundiária, 
Urbanização e Saneamento Am-
biental da Área do Galo. O estudo 
inclui levantamento topográfico, 
cadastramento das famílias, laudo 
geológico, elaboração de diagnóstico e 

plano de reordenamento. O programa 
conta também com a elaboração 
de projeto urbanístico preliminar, 
negociação com as partes envolvidas, 
dentre outros. 

É importante ressaltar que 
essa regularização fundiária não é 
uma doação de terrenos, mas uma 
transferência de propriedade em que 

cada proprietário ficará responsável 
pelo pagamento de contrapartida, 
cujos valores e condições serão 
definidos ao longo do projeto. 

O TAC, portanto, permitirá o 
atendimento de famílias de baixa 
renda (Reurb-S) e de famílias com 
interesse específico (Reurb-E). 
Para as famílias, a assinatura do 

documento no Ministério Público 
representa segurança e garantia de 
desenvolvimento do bairro. Caberá à 
Prefeitura alocar, em parte, recursos 
para a viabilização de infraestrutura 
na regularização fundiária de 
interesse social, ou seja, para as 
famílias de baixa renda (Reurb-S) 
que moram no local.

assInatura de tac regularIzará 
o desenvolvImento do galo

mpmG, prefeitura, angloGold e associação de moradores se unem para 
a implantação de regularização fundiária do bairro

HABITAÇÃO

Assinatura do TAC vai promover o 
desenvolvimento no Bairro Galo
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servIços de manutenção na cIdade

A partir deste mês, as lâmpadas 
queimadas de postes de iluminação 
pública estão sendo substituídas. 
A empresa que faz o serviço de manu-
tenção atende, primeiramente, a demanda 
reprimida de 900 pontos registrados no 
sistema, por meio de fiscalização e de 
identificação de moradores. 

A expectativa é zerar essa etapa em 
20 dias; em seguida, será divulgado o 
número 0800 para que a população possa 
contribuir, informando os locais onde há 
lâmpadas queimadas. 

Seis equipes realizam o serviço 
durante 24 horas, e o prazo para executar 
cada troca é de 48 horas após o registro 
da solicitação. A manutenção inclui a 
troca de lâmpadas, reatores e relês em 
vias e praças públicas, campos e áreas 
rurais.

além da retomada do trabalho, prefeitura baixa custo de serviços de iluminação pública

rua da Fonte - Quem passa pela Rua da 
Fonte, no Vila da Serra, deve ter cuidado 
redobrado, pois a Prefeitura está realizando 
serviços de melhoria na drenagem urbana da 
via que, em época de chuvas, fica alagada, 
contribuindo também para o aparecimento de 
buracos na pavimentação. foram instaladas 
três bocas-de-lobo para a captação de água 
da rua.

alameda das orquídeas - A atenção 
também deve ser redobrada na Alameda 
das Orquídeas, no Bosque Residencial do 
Jambreiro, onde a Prefeitura realiza melhoria 
na drenagem urbana. foi preciso instalar 
duas bocas-de-lobo no trecho baixo da 
via, onde o acúmulo de água dificultava o 
trânsito de pedestres e veículos.

Fo
to

: S
em

os
/P

NL

Centro - Mais segurança para pedestres 
na esquina da Rua Antônio Carvalho 
Aguiar, com serviços de recomposição 
de meio fio e parte do passeio que 
encontrava-se danificado. 

nova Lima PoSSui, 
atuaLmente, 19.731 PontoS 

de iLuminação PúbLiCa 

OBRAS 

troca de lâmpadas queImadas 
em vIas públIcas recomeça este mês

Em busca de solução para 
a iluminação pública de 
modo a não aumentar 
os gastos públicos, 
a Administração Municipal 
se empenhou ainda mais 
e firmou contrato no valor 
r$ 3,85 para cada ponto; 
o contrato ainda pode ser 
prorrogado por mais 60 
meses. isso significa uma 
redução de custo de mais de 
127% se comparado com a 
empresa contratada pela 
administração passada, 
que prestava o mesmo 
serviço, cujo contrato, 
reincidido em 2017, era de 
r$ 8,75 o ponto.

os serviços de varrição e capina seguem diariamente. o cronograma contempla toda a cidade. 
a programação para o mês de dezembro atenderá os seguintes bairros: 

Primeira quinzena: Centro, Vila da Serra, Bom Jardim, Cruzeiro, Vila Marise, Barra do Céu, 
monte castelo, bom retiro, vila madeira, vila São José, nova Suíça e Santa rita. 

Segunda quinzena: Parque aurilândia, vila industrial, Jardim Serrano, ipê da Serra, ouro velho, 
Pau Pombo, vila odete e vila nova betânia.

redução 
de CuSto

ServiçoS 
de CaPina: 

BáSiCO PARA A 
MANutENçãO 

DA SAúDE
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“Todos juntos contra a 
tuberculose”. Com esse tema, 
o Brasil se mobiliza, neste mês, 
na campanha nacional contra a 
doença, cujo dia de combate ocorreu 
em 17 de novembro. Em Nova Lima, 
os profissionais da saúde têm dado 
orientações importantes às pessoas 
que esperam por algum atendimento 
nas unidades.

Cada cuidado é fundamental, 
afinal, neste ano, no município, 
foram avaliadas 232 pessoas com 
sintomas compatíveis. Somente 
em outubro, foram identificados 
17 casos da doença, que estão em 
acompanhamento nas unidades de 
referência. De janeiro a novembro, 
a cidade contabilizou 18 altas 
de pacientes que estavam em 
tratamento.

Causada por uma bactéria, a 
tuberculose é uma doença infecciosa 
que afeta principalmente os pulmões, 
embora possa atingir outros órgãos 
e sistemas, dentre eles: ossos, rins 

nova lIma em alerta contra a tuberculose
doença é um sério problema de saúde pública que leva à morte 4,5 mil pessoas 

no brasil e um milhão em todo o mundo por ano 

SAÚDE

Profissionais da saúde orientam 
pacientes nas unidades básicas

A tuberculose é considerada um sério problema 
de saúde pública que, a cada ano, notifica 
aproximadamente 70 mil novos casos e registra 
cerca de 4,5 mil mortes em decorrência da 
doença no brasil, segundo o ministério da Saúde. 
No mundo, mais de 10 milhões de pessoas contraem 
a tuberculose e mais de um milhão de pessoas 
morrem por ano vítimas da doença.

voCê 
Sabia?

e pleura (membrana que envolve 
os pulmões). ela é transmitida de 
uma pessoa para a outra pelo ar, 
seja pela fala, tosse ou pelo espirro. 
Se o tratamento for realizado até o 
final e sem interrupção, a tuberculose 
tem cura, que deve ser confirmada 
por meio de exames.
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O Conselho Municipal dos Direitos da 
Pessoa Idosa e a Fundação Hospitalar 
Nossa Senhora de Lourdes firmaram uma 
parceria para a prestação de assistência 
médica e hospitalar. Idealizado pela 
fundação, o projeto Acolher possibilitará 
o tratamento de patologias em regime de 
internação em clínica médica/cirúrgica, 
Centro de Tratamento Intensivo (CTI) e 
serviço de hemodiálise, que atendem a 
um público formado majoritariamente 
por pessoas idosas.

Os recursos já foram repassados 
pelo Fundo Municipal da Pessoa Idosa e 
são oriundos de duas doações: uma no 
valor de R$ 300 mil, da Vale, e outra 
de R$ 83,6 mil, da AngloGold Ashanti, 
totalizando R$ 383,6 mil. Esse montante 
será utilizado na aquisição dos insumos 
necessários para a realização dos 
atendimentos.

O Conselho Municipal dos Direitos 
da Pessoa Idosa e a Prefeitura 
acompanharão a execução do projeto, 
que terá duração de quatro meses.

SAÚDE

pneus velhos, sucatas, garrafas e outros materiais que acumulam água foram descartados pela população

bota-fora recolhe 52 toneladas 
de materIaIs InservíveIs

O Governo Municipal fez a sua parte e 
realizou, neste mês, mais uma edição do Bota-
fora do Aedes. Após percorrerem mais de 60 
bairros de todas as regiões de Nova Lima, os 
caminhões disponibilizados pela Prefeitura 
recolheram 51.780 kg de materiais inservíveis, 
como pneus velhos, sucatas, garrafas e outros 
que acumulam água. A quantidade corresponde 
a aproximadamente 52 toneladas.

O resultado comprova a importância de 
ações como essa no combate ao Aedes aegypti, 
mosquito transmissor de doenças como dengue, 
febre amarela, zika e chikungunya. Com o início do 
período de chuvas, o alerta continua. A população 
deve seguir atenta e não deixar objetos com água 
parada para evitar a proliferação do mosquito.

No total, R$ 383,6 mil serão investidos no projeto Acolher

Nova-limenses atenderam ao chamado e descartaram 
grande quantidade de objetos inservíveis

parcerIa fortalece prestação de 
assIstêncIa médIca e hospItalar ao Idoso
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AWA-7594                    557-60                   06/12/2017              130,16               8016366  
DLX-9429                    538-00                   11/06/2018              130,16                8374687  
DYF-2493                     538-00                   26/06/2018              130,16               8456333   
ERE-9558                     554-14                   10/05/2018              195,23                8327912  
GSO-2797                    538-00                   12/07/2018              130,16                8504729   
GTZ-3482                    545-26                   05/12/2017              195,23                8011940  
GUU-6525                    694-73                   30/05/2018              195,23                8430052   
GUW-2209                    554-11                   02/05/2018             195,23                8281396  
GZW-1059                    556-80                   22/06/2018              195,23                8414778  
HAA-1555                    573-80                   04/06/2018              293,47                8425146  
HBH-9660                    555-00                   07/05/2018              130,16                9020621  
HGE-5927                    556-80                   04/05/2018              195,23                8336296  
HGG-1866                    550-90                   04/05/2018              130,16               8280114  
HGI-5924                     556-80                   16/06/2018              195,23                8422807  
HHS-3308                    554-12                   05/12/2017              195,23                8001908  
HHS-3308                    554-12                   04/12/2017              195,23                8001870   
HJC-5628                     545-21                   10/06/2018              195,23                 8409128  
HJJ-9400                       545-22                   02/07/2018              195,23                 9153898   
HKR-9192                    554-14                   03/05/2018              195,23                 8297034  
HMQ-1112                    554-12                   26/12/2017             195,23                8052543  
HMQ-1112                    554-12                   27/12/2017             195,23                8052602   
HNE-3180                     554-12                   04/12/2017              195,23                8663048  
HNE-5453                     554-12                   02/07/2018              195,23                8478207  
HNE-5453                     554-12                   13/07/2018              195,23                8495135   
JKL-6349                       554-11                   10/07/2018              195,23                8450121  
JSH-8209                       556-80                   04/07/2018              195,23                8434031   
MVH-1804                    554-12                   20/12/2017              195,23                8051807   
NQR-8810                    554-12                   07/12/2017              195,23                8663681   
NYC-6609                    554-11                   05/07/2018               195,23                8438534  
NYF-9920                     555-00                   22/06/2018              130,16                9119966  
ODM-4903                   554-14                   16/04/2018              195,23                8309073  
OHJ-5878                     554-11                   14/04/2018              195,23                8272800  
OLP-2142                     554-11                   21/06/2018              195,23                8418955   
OLW-7612                    554-12                   11/07/2018              195,23                8465007   
OPA-5019                    555-00                   16/06/2018              130,16                8401479   

Placa              infração                data               hora       Processamento

notificação da Penalidade de multa                                                              
Período de devolução: 11/09/2018  a  25/09/2018                                                 

HIY-6804                      709-91                   24/05/2018              195,23              8371506  
HJQ-5507                      581-94                   06/06/2018              880,41              8428379
HMA-8147                    605-02                   16/05/2018              293,47              8396873   
HMR-5142                    556-80                   22/06/2018              195,23              8429501
HNI-0294                     599-10                    29/04/2018              293,47              8300631   
HNI-0998                     550-90                    08/06/2018              130,16              8386506   
HNK-2903                    556-80                   16/06/2018              195,23              8421390  
HNN-7970                    556-80                   04/05/2018              195,23              8983239  
HNX-0802                    554-12                   07/12/2017              195,23              8012412  
KIG-1051                      556-80                   06/06/2018              195,23              8424863  
OPI-8229                      554-12                    24/05/2018              195,23              8331436   
OQM-5084                    545-26                   16/05/2018              195,23              8364378   
OWO-0891                    554-12                   10/05/2018              195,23              8381172  
OXH-0368                    554-12                    03/05/2018              195,23              8292724   
PUF-4750                      556-80                   16/06/2018              195,23              9114148  
PUL-2107                      556-80                   04/05/2018              195,23              8336295   
PVH-8309                     554-12                   25/06/2018              195,23              8401253
PWF-2257                     556-80                  26/03/2018              195,23              8259671   
PWK-9952                    554-11                   05/04/2018              195,23              8239330   
PWW-4481                    599-10                  26/05/2018              293,47              8414611   
PWY-9793                    573-80                   14/06/2018              293,47              8420722  
PXM-8251                    554-12                   22/05/2018              195,23              8395342  
PZK-5123                     556-80                   23/06/2018              195,23              8451430  
QND-9924                    554-14                   23/05/2018              195,23              8352314  

AOT-3352                    554-14                   05/06/2018             195,23                8380488   
EFK-2403                     581-91                    31/03/2018            880,41                8255419   
GSU-0158                    599-10                   22/05/2018             293,47                8361668   
GWL-4663                    554-12                   12/03/2018            195,23                8238242   
GWL-4663                    554-12                   19/03/2018            195,23                8245827   
GXE-2660                     572-00                   15/04/2018             195,23               8967361   
GZP-6145                     554-11                   27/04/2018             195,23               8342765   
HCO-3253                    546-00                   03/06/2018             130,16               8400997   
HDD-2494                    550-90                   03/06/2018             130,16               8377517   
HDS-6241                     558-40                   03/06/2018              88,38                8420788   
HLD-9381                     704-81                   02/06/2018              293,47              8416840   
HMU-1520                    554-11                   07/05/2018              195,23              8989195   
OCA-2371                    545-21                   09/06/2018               195,23              8425513   
OPV-1377                    554-11                   09/06/2018               195,23              8414819  
OQE-1972                    604-12                   21/05/2018               195,23              8364815   
OQR-5958                    554-11                   03/06/2018               195,23              8367920   
OSX-1081                    554-12                   17/04/2018               195,23              8335302  
OUR-1846                    545-22                   28/03/2018              195,23              8204094   
OXG-2516                    545-22                   31/05/2018               195,23              8344671  
QOB-2205                    545-21                   07/06/2018             195,23              8427398   

APP-6295                    653-00                   10/06/2018              195,23              8463997   
DPE-3373                    574-63                   18/06/2018              130,16              8448300   
EVV-0109                    545-21                   16/06/2018              195,23              8401483   
GEO-6448                    545-26                   22/03/2018              195,23              8216145   
GNN-9873                    653-00                   02/06/2018             195,23              8397709  
GSS-2574                     545-26                   21/06/2018              195,23              8425577   
GTQ-5716                    550-90                   16/04/2018              130,16              8264635  
GVO-7985                    653-00                   15/06/2018              195,23              8468082  
GVO-7985                    556-80                   16/06/2018              195,23              8468248  
GXD-2001                    555-00                   26/06/2018              130,16              8478876
GYE-0099                    556-80                    25/04/2018              195,23              8276674   
GZX-9117                    555-00                    03/06/2018              130,16              8410068   
HAO-1371                    556-80                   08/12/2017              195,23              8058961  
HAO-5866                    554-13                   16/05/2018              195,23              8337196
HBL-8892                     653-00                   23/06/2018              195,23              8421727   
HDW-7865                    556-80                   11/06/2018              195,23              8441551   
HEW-1592                    555-00                   20/03/2018              130,16              8216088  
HFG-1266                     545-21                   05/06/2018              195,23              8352733
HFM-7146                    545-26                   28/04/2018              195,23              8273145   
HGB-8042                    554-12                   12/12/2017              195,23              8014935   
HGH-1252                    554-11                   04/05/2018              195,23              8297624   
HHM-3438                    546-00                   24/04/2018              130,16              8277737  

Placa              infração                data               hora       Processamento

Placa              infração                data               hora       Processamento

notificação da Penalidade de multa                                                              
Período de devolução: 08/08/2018  a  21/08/2018                                                 

notificação da Penalidade de multa                                                              
Período de devolução: 22/08/2018  a  10/09/2018                                                 

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:
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OPD-2010                    550-90                   04/07/2018              130,16                9154652  
OPF-2647                    554-12                   28/12/2017              195,23                8087914   
OPF-9219                    554-11                   04/07/2018              195,23                8434081  
OPZ-2032                    554-12                   26/04/2018              195,23                8292136  
OQF-6131                    554-12                   14/05/2018              195,23                8391386   
OXK-8943                    554-12                   08/05/2018              195,23                8361507   
OYD-3881                    555-00                   22/06/2018              130,16                8478528   
PWD-9041                    556-80                   10/07/2018              195,23                8513645  
PWZ-5374                    541-00                   03/06/2018              130,16                8379624  
PXE-0174                     557-60                   20/12/2017              130,16                8051801   
PXN-3268                    545-22                   04/07/2018              195,23                8449839   
PXS-8119                    554-13                   15/06/2018              195,23                8376286  
PYC-7712                    762-51                   22/12/2017              293,47                8050070   
QOB-8502                   554-12                   09/07/2018              195,23                8449071   
QOJ-1470                    555-00                   12/06/2018              130,16                9085752  

BUE-8543                    555-00                   21/06/2018              130,16               8448624   
DES-4013                    555-00                   21/12/2017              130,16               8077925   
GOW-4206                 556-80                   23/06/2018              195,23               8400755   
GRY-2087                    604-12                   09/12/2017              195,23               8049299   
GSG-5540                    554-11                   10/07/2018              195,23               9153361   
GWA-7627                   555-00                   21/06/2018              130,16               8458001   
GXA-2139                    763-31                   28/12/2017              293,47               8032171   
HAE-0929                    554-12                   20/12/2017              195,23               8026319   
HAV-4850                    555-00                   11/12/2017              130,16               8682425   
HAX-6312                    555-00                   26/06/2018              130,16               8429584   
HCI-4988                     555-00                   11/12/2017              130,16               8007795  
HCL-0370                    554-11                   21/12/2017              195,23               8703244   
HCL-0370                    554-12                   12/12/2017              195,23               8682674   
HDH-7695                    556-80                   21/12/2017             195,23               8093736   
HDQ-9989                   554-12                   18/12/2017             195,23               8022644   
HEJ-2201                     545-26                   30/12/2017              195,23               8100551  
HIA-6720                     554-12                   10/04/2018             195,23               8943836   
HIM-9843                    555-00                   10/07/2018             130,16               8494574  
HJU-3353                     556-80                    24/12/2017             195,23               8081480   
HKQ-1927                    554-12                   03/04/2018             195,23               8273417   
HKW-1941                   556-80                   22/06/2018             195,23               8478793   
HLU-9826                    555-00                   21/06/2018             130,16               8397764   
HMM-0256                   538-00                  11/12/2017             130,16               7993608  
HMO-8838                   545-26                  15/06/2018             195,23               8409374   
HMR-3351                    554-12                  19/12/2017             195,23               8090749   
HMR-3351                    556-80                  16/12/2017             195,23               8085294   

Placa              infração                data               hora       Processamento

notificação da Penalidade de multa                                                              
Período de devolução: 26/09/2018  a  09/10/2018                                                 

RonalDo caRDoso alves
Secretário Municipal de Segurança, Trânsito e Transportes Públicos                        
Autoridade de Trânsito do Município de Nova Lima/MG 

RonalDo caRDoso alves
Secretário Municipal de Segurança, Trânsito e Transportes Públicos                        
Autoridade de Trânsito do Município de Nova Lima/MG 

comunIcação De acolhImento Da DeFesa Da autuação

nos termos do artigo 9º, parágrafo 1º da resolução 149/03 – contran, faz-se 
público, para conhecimento dos interessados, que as defesas da autuação abaixo 
especificadas, tiveram seus respectivos registros arquivados.

2489502017000158   HAK7462          7615754  
2489502017000165   HFE0851         7618829  
2489502017000153   HFM7820         8093171  
2489502017000290   HKJ9187         7963828  
2489502017000164   OQU1362         7565178  
2489502017000169   PVF1255          7641412  
2489502018000089   PXI0786          7966372  
2489502018000573   PXJ4714          8524598  
2489502017000150   PXY8800         8151698  
2489502017000163   PZD4081         7663371  

nº defesa Placa 

indeFerimento

nº Processamento 

HMU-3226                    556-80                  15/12/2017             195,23               8012404   
HMU-3232                    547-90                  19/07/2018             130,16               8487920   
HMU-3985                    556-80                  18/12/2017             195,23               8089320  
HMW-2451                   556-80                   04/05/2018            195,23               8346937   
HNE-7732                     554-11                   12/07/2018             195,23               8459375   
HNX-0802                    554-12                   26/12/2017             195,23               8052553   
HNX-0802                    554-12                   20/12/2017             195,23               8047131   
HNX-0802                    554-12                   19/12/2017             195,23               8043605   
HZZ-0041                    556-80                   24/12/2017             195,23               8101118  
JLG-1708                      554-13                   11/12/2017             195,23               8019618   
JPH-4206                     556-80                    04/07/2018             195,23               8427153   
JUW-6072                    538-00                   18/06/2018             130,16               8425765  
NYC-6070                    545-26                   23/12/2017             195,23               8709501   
ODC-8282                    554-12                   23/07/2018             195,23               8485786  
OPH-1988                    538-00                   20/12/2017             130,16               8034621   
OQM-7870                  545-21                   12/07/2018             195,23               9182081   
PWI-7753                     554-13                   22/12/2017             195,23               8078001   
PXL-1462                     573-80                   18/07/2018             293,47               8484986  
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Acesse www.novalima.mg.gov.br/portal-transparencia/editais 
e confira todos os detalhes do edital

ESPORTE

prefeItura abre edItal para selecIonar 
proJetos voltados à área esportIva

O Governo Municipal publicou, 
neste mês, o Edital de Chamamento 
Público nº 006/2018 para a seleção 
de projetos não governamentais de 
Organização de Sociedade Civil (OSC), 
sem fins econômicos, para a execução 
de projetos voltados à área esportiva. 
As entidades interessadas deverão 
apresentar os envelopes, contando a 
documentação exigida no edital, no dia 10 
de dezembro, às 10 horas, na Secretaria 
Municipal de Esporte e Lazer (Semel), 
localizada na Rua Melo Viana, 174, Centro.

O trabalho será executado por meio 
de termo de colaboração firmado com 
o município, mediante transferência de 
recursos financeiros, que terá valor mínimo de 
R$ 20 mil e máximo de R$ 50 mil. O limite 
de recursos estabelecido pelo edital é de 
R$ 310 mil. Vale ressaltar que cada 
entidade poderá apresentar somente uma 
proposta de plano de trabalho.

A liberação de recursos está 
condicionada à análise e aprovação da 
Semel em relação à prestação de contas das 
entidades. A proposta deverá contemplar 
um período mínimo de seis meses e 
máximo de 12 meses para a execução dos 
serviços.

r$ 310 mil serão destinados aos serviços; entidades interessadas têm até 
10 de dezembro para apresentar as propostas de trabalho

No dia 20 de novembro é celebrado no 
Brasil o Dia da Consciência Negra. Em menção 
a essa importante data, Nova Lima recebe 
de 20 a 25 de novembro, a Caravana da 
Juventude Negra de Minas Gerais com ações 
de cultura, capacitação profissional, inclusão 
digital e educacional e oficinas destinadas à 
comunidade jovem negra da cidade. 

O objetivo é criar ações de inserção social 
que serão desenvolvidas por meio de cursos, 
palestras, oficinas e debates, além de refletir 
sobre preconceito, rótulos, aprimorar a 
cidadania e contribuir para o desenvolvimento 
da comunidade negra sem discriminação, 
sem preconceito e sem racismo.

As atividades acontecem no Espaço 
Cultural e contribuem para a conscientização 
da sociedade de que o racismo é real e deve 
ser combatido, além de celebrar a importância 
das raízes africanas na história do município.

nova lIma recebe caravana da 
Juventude negra de mInas geraIs

ações de cultura, capacitação profissional, inclusão digital e educacional e oficinas fizeram parte da programação

POLÍTICAS PÚBLICAS
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ESPORTE

retIro conquIsta 19º título do 
campeonato amador de sua hIstórIa

Após abrir uma boa vantagem no jogo 
de ida, com a vitória por 2 a 0 sobre o Morro 
Velho, o Retiro empatou por 1 a 1 com a 
equipe do Bairro Cristais, na finalíssima 
disputada no último dia 15, e conquistou 
a taça de maneira invicta. Foi o 19º título 
da equipe alvinegra, que agora tem 11 a 
mais que o segundo colocado no Ranking 
de Campeões da Série A1, o Resplendor, com 
oito troféus.

A decisão foi acompanhada por um 
grande público, que encheu as arquibancadas 
do Estádio Municipal Castor Cifuentes 
– resultado do critério estabelecido pela 
Prefeitura para que cada clube inscrevesse 
uma cota mínima de 20 atletas nascidos 
ou moradores da cidade. Dos 54 jogadores 
inscritos na final da Série A1, 42 eram de 
Nova Lima.

Realizada pelo Governo Municipal – com 
um investimento total de R$ 450 mil só este 
ano – e organizada pela Liga Municipal de 
Desportos, a edição 2018 do campeonato 
de futebol de campo tem sido um sucesso, 
já que o incentivo vai além das séries adultas 
(A1, A2 e B) e conta também com as disputas 
das categorias de base e máster.

diante de grande público, equipe alvinegra supera morro Velho e se consolida como a mais vitoriosa da cidade

Atacante Robertinho recebe livre na área, toca na saída do goleiro e marca o gol de empate que garantiu a festa do Retiro

Campeões pelo Retiro comemoram 
o 3o título do clube em cinco anos.

Fico feliz de ser um campeão 
invicto pelo Retiro e o melhor 
goleiro do campeonato. No ano 
passado, batemos na trave com o 
vice-campeonato, mas neste ano 
fomos abençoados com o título”

Juliano, 
goleiro menos vazado (Retiro)

O que o Morro Velho fez na 
competição prova que Nova Lima 
tem muitos jogadores de qualidade. 
A Prefeitura fez bem de limitar o 
número de atletas de fora da cidade 
e valorizar quem é daqui”

Rafael, 
artilheiro da Série A1 
(Morro Velho)

A emoção de fazer o gol 
na final é grande. A gente 
veio de um trabalho muito 
bem feito pelo Retiro, com 
um grande grupo que foi 
coroado com esse título”

Robertinho, 
autor de gol na final (Retiro), 
e a filha Yasmin

• Série A1: Retiro
• Série A2: montanhês
• Série B: Nova Suíça
• Sub-15: Continental
• Sub-13: Morro Velho
 
a decisão dos Sub -17, entre 
Palmeira e Retiro, será disputada 
hoje (24/11), às 10h30, no campo 
do aliados, em Honório bicalho; 
o máster terá jogos até dezembro.

CamPeõeS do FuteboL 
amador 2018
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CULTURA

queca e lamparIna: bens ImaterIaIs 
presentes nos lares nova-lImenses

As celebrações de Natal e Ano 
Novo se aproximam e os quitutes 
tradicionais Queca e Lamparina 
estão sempre presentes nas 
residências dos nova-limenses 
e de pessoas presenteadas com 
as saborosas iguarias criadas no 
município. Ambas são reconhecidas 
como bens imateriais pelo Conselho 
Consultivo Municipal de Patrimônio 
Histórico e Artístico de Nova Lima; 
uma forma de valorizar e oferecer 
meios para que futuras gerações 
possam usufruir desse patrimônio 
gastronômico. 

Nesta época do ano, aumentam 
consideravelmente os pedidos 
e encomendas dos quitutes e a 
Prefeitura tem trabalhado em 
diversas frentes para promover 
esses dois bens imateriais como 
parte relevante do circuito 
gastronômico do município. 
Em agosto, foi realizada a 2a edição 
da Feira de Queca e Lamparina, 
uma forma de valorizar as iguarias 
e seus produtores.

Bem acompanhadas com chás em reuniões 
familiares, a lamparina, composta por 
massa folhada e muito côco, e a queca, o 
tradicional bolo de natal inglês recheado 
de frutas cristalizadas, nozes, castanhas, 
passas, cerejas e até ameixas, são dois 
sabores de Nova Lima que ultrapassam 
gerações. 

hiStória 

entre os mais antigos conta-se 
que a lamparina foi trazida para 
Nova Lima na década de 1880, 
quando o imperador Dom Pedro 
ii visitou a antiga Mina do Morro 
velho. 

A responsável por inventar 
o doce seria uma francesa, 

dona de uma pousada no 
município, que atendia os tropeiros 
que passavam pela cidade. Sobre o 
doce era aceso um pavio embebido 
em azeite e água, originando o 
nome. Já a queca, remete à época 
da migração britânica e exploração 
do ouro. o quitute tem seu nome 
derivado de “christmas cake”, 
o bolo de natal inglês.
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CULTURA

festIval com a partIcIpação de 500 alunos 
celebra os 19 anos da escola de baIlados 

cIdade recebe exposIção afrIcanIdades, 
do memorIal mInas geraIs vale

A Escola de Bailados de Nova Lima 
encerra o ano letivo comemorando seus 
19 anos de fundação, no Teatro Municipal. 
Entre os dias 3 e 6 de dezembro, 
o público poderá conferir duas grandes 
apresentações com a participação de 500 
alunos.

O espetáculo “Quando as cortinas 
se abrem: do Bolshoi a Nova Lima”, que 
será apresentado de 3 a 5 de dezembro, 
às 19h30, faz um intercâmbio entre os 
teatros europeus e os espetáculos de ballet 
clássicos de repertório acadêmico com o 
Teatro Municipal. Nas apresentações estão 
inseridos trechos dos mais consagrados 
Ballet de Repertório, como: O lago dos 
cisnes, Coppélia e A bela adormecida.

Nos dias 4 e 6 de dezembro, às 20h, 
é a vez dos alunos de Street Jazz, Jazz e 
Street Dance apresentarem o espetáculo 
“Respeitável público” que traz uma 
viagem pelo mundo mágico do circo.

Dentre as muitas atividades 
promovidas durante o Festival Cultural 
de Nova Lima, a cidade recebe a 
exposição Africanidades, realizada 
pelo Memorial Minas Gerais Vale. A 
mostra traz ao público as diversas 
manifestações culturais de origem 
africana que podem ser vistas em 
painéis, peças de acervo e equipamento 
audiovisual. 

O objetivo é ampliar o conhecimento 

sobre a presença da cultura africana 
na formação da história de Minas 
Gerais e a importância dos negros 
africanos para a economia e diversos 
traços da cultura local.

Toda população é convidada a 
prestigiar a exposição gratuita, até 
o dia 29 de março de 2019, das 9h 
às 18h, na Casa de Cultura Professor 
Wilson Chaves, localizada na  Avenida 
Rio Branco, nº 308 – Centro.

apresentações gratuitas serão realizadas de 3 a 6 de dezembro, no teatro municipal

Mais informações: 
(31) 3541-1726

O Núcleo de Atividade Literária do Centro Cultural 
de nova lima promoverá dois bate-papos com 
os nova-limenses Kélvio luis e Patrícia monteiro. 
os encontros ocorrerão nas quartas-feiras, dias 5 e 
12, a partir das 19h, no centro cultural, localizado 
na rua tiradentes, 78, centro.

Kélvio luis falará sobre o seu livro: “respirando 

o momento presente”. a obra é um convite para 
quem quer aprender um pouco mais a cuidar da 
saúde e viver com qualidade de vida. na semana 
seguinte, será a vez da poetisa Patrícia Monteiro 
apresentar seu trabalho ao público. o gosto  da 
eutora pela literatura teve início após seu avô 
recolher nas ruas livros descartados e montar para 
ela uma biblioteca. vale a pena conferir.

eSCritoreS 
aPreSentam 
trabaLhoS 

no núCLeo de 
atividadeS 
LiteráriaS

mostra itinerante integra o festival cultural de nova lima, realizado durante todo o mês de novembro
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SAIBA MAIS EM
NOVALIMA.MG.GOV.BR

Não perca a CHEGADA DO PAPAI NOEL NO DIA 1º DE DEZEMBRO (SÁBADO), ÀS 20H30, 
na Praça Bernardino de Lima. Você vai se encantar com a inauguração das luzes da praça e assistir 

à apresentação do Coral Black to Black no Natal Dourado. Para sua alegria, o Papai Noel 

também vai percorrer a cidade, no caminhão dos Bombeiros, todos os finais de semana do mês.

Envie a foto da sua casa decorada ATÉ 7 DE DEZEMBRO para publicidade.comunicacaopnl@gmail.com. 

De 10 a 18 de dezembro, a população vai votar na melhor decoração. A vencedora vai ganhar 

R$ 300,00 EM COMPRAS NO MERCADO DA BOCA e uma cesta natalina do Verdemar.  

CONCURSO DA CASA COM 
A MELHOR DECORAÇÃO 

CARAVANA NATALINA


