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acidade

População pode enviar 
manifestações pela Ouvidoria 
On-line 

Bolsa Atleta vai ampliar o 
incentivo ao esporte em 
Nova Lima 

Guarda Municipal e Polícia 
Militar reforçam segurança no 
fim de ano 
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Prefeitura honra comPromissos com o funcionalismo Público 
e injeta cerca de r$ 40 milhões na economia local somente neste mês
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Compromissos 
Cumpridos Com 

os nova-limenses 
O último mês do ano chega com boas notícias 

para os servidores municipais e o comércio local: 
o acerto da segunda parcela do 13º salário no 
dia 20 e o pagamento antecipado do salário de 
dezembro já no dia 28. Com essas ações, além 
de honrarmos nossos compromissos com o 
funcionalismo público, fomentamos a economia 
do município com mais dinheiro em circulação 
no comércio local, gerando mais prosperidade 
em Nova Lima.

Hoje, o cenário de nossa cidade é bem 
diferente da situação de outros municípios 
mineiros, onde pagamentos estão atrasados, 
serviços encontram-se paralisados e faltam 
recursos para as despesas básicas. Resgatamos 
projetos de sucesso, retomamos obras, 
reduzimos as filas de espera nos serviços de 
saúde e investimos de maneira constante na 
melhoria da qualidade do ensino.

Já está no ar a Ouvidoria On-line para 
que a população possa se manifestar sobre 
os serviços públicos prestados de forma mais 
rápida e eficaz.

Com a mudança, o cidadão poderá registrar 
de forma nominal ou sob sigilo, reclamações, 
sugestões e elogios pelo site www.novalima.
mg.gov.br.

A ferramenta possibilitará mais controle 
de prazos das respostas, tramitação das 
informações em tempo real, geração de 
relatórios e de estatísticas, além de facilitar a 
vida dos nova-limenses que não precisarão se 

deslocar até a Ouvidoria para opinar sobre os 
serviços públicos prestados.

Para enviar a manifestação basta acessar 
o site, ir na aba Ouvidoria, depois em Fale 
com a Ouvidoria, clicar em Pelo site e 
preencher os campos obrigatórios. Mesmo nas 
manifestações sigilosas, devem constar o nome 
completo, e-mail e telefone do manifestante, 
para casos de dúvidas e esclarecimentos. Ao 
final do registro, será fornecido um número de 
protocolo e senha, para o cidadão consultar o 
andamento ou acrescentar informações à sua 
manifestação. 

OuVidOriAEdiTOriAL

ouvidoria on-line em 
funCionamento

É importante lembrarmos que a 
reorganização das finanças nova-limenses 
ocorreu após uma série de esforços empre-
endidos desde o início da nossa administração, 
como diminuição de gastos com a renegociação 
de contratos e reforma administrativa, cobrança 
de dívidas, reforma tributária e ações para o 
aumento da arrecadação.

Após recolocarmos as contas públicas em 
ordem, cumprindo o que havíamos prometido 
à população, seguiremos com nosso trabalho 
responsável e transparente de reerguer Nova 
Lima, elevar a qualidade de vida dos cidadãos e 
construir a cidade que a gente quer.

Vitor Penido, 
Prefeito 

Além de honrArmos 
nossos compromissos com 
o funcionAlismo público, 
fomentAmos A economiA do 
município com mAis dinheiro 
em circulAção no comércio 
locAl

dá um like!

população pode agora enviar manifestações, reclamações 
e sugestões pelo site da prefeitura 

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; ou pelo site: 
www.novalima.mg.gov.br/ouvidoria.

participe ativamente 
da reconstrução de 
nova lima!

O projeto Ouvidoria Itinerante é mais uma forma de 
o Governo Municipal ouvir dúvidas e sugestões da 
população e ajustar os serviços prestados. a cada edição, 
um bairro diferente recebe o projeto que conta com a 
presença de parcerias de outros setores da Administração 
municipal. em dois anos, mais de 3.000 manifestações 
foram recebidas, sendo 1.900 provenientes da Ouvidoria 
itinerante. 

mais de 1.900 
manifestações 

somente na 
ouVidoria 

itinerante
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Com o intuito de conhecer e dar 
visibilidade às experiências e aos 
projetos bem sucedidos no âmbito 
municipal, a Prefeitura realizou o 
II Seminário de Atenção Primária 
à Saúde, com o tema “SUS que 
dá certo”, no dia 28 de novembro, 
no Teatro Municipal. Palestras, 
debates, exposição e apresentação 
dos trabalhos compuseram a 
programação do evento, que 
ainda trouxe o panorama da 
Atenção Básica de Nova Lima e as 
perspectivas para o futuro.

A exposição dos trabalhos 
contou  com 14 painéis ao todo, 
sendo premiado o projeto 
“Puericultura Ampliada:  experi-
ência exitosa em Nova Lima”. Já na 
apresentação oral dos trabalhos, 
destaque para “Experiência do 
grupo de atividades manuais da 
UBS Cruzeiro de Nova Lima entre 
2017 e 2018”. Os vencedores 
foram escolhidos pela comissão 
avaliadora, que teve como critérios 
relevância, aplicabilidade, clareza 
e objetividade, criatividade e 
originalidade, qualidade técnica e 
integração.

A Prefeitura preparou uma programação 
especial da Campanha de Luta contra a 
Aids, cujo dia mundial é celebrado em 1º de 
dezembro. Com o tema “Previna-se, a vida é 
maior que o vírus”, foram realizadas palestra, 
exibição musical, blitz educativa e apresentação 
do cenário atual do HIV no município. 
Atualmente, Nova Lima possui 192 pessoas 
notificadas que vivem com o vírus, sendo que 
25 pacientes já enfrentam a doença.

As ações não param por aí. No próximo dia 
12, serão realizados mutirão de testes rápidos, 
palestras e oficinas para a população em 16 
Unidades Básicas de Saúde (UBSs): Jardim 
Canadá, Água Limpa, Macacos, José de Almeida, 
Retiro, Cabeceiras, Cristais, Caic, Cascalho, 
Mingu, Rosário, Honório Bicalho, Santa Rita, 
Bela Fama, Nossa Senhora de Fátima e Cruzeiro.

Ao longo do ano, a Prefeitura oferta em 
todas as UBSs e no Centro de Testagem e 
Aconselhamento (CTA) testes rápidos de HIV 
para toda a população, a fim de diagnosticar 
precocemente a doença, além de distribuir 
preservativos. A equipe do CTA também promove 
palestras e orientações sobre a importância da 
prevenção. Mais informações: (31) 3541-4414.

SAÚdE

ii seminário de atenção primária 
à saúde apresenta Casos de suCesso

nova lima se engaja na luta Contra a aids

- “Puericultura ampliada: experiência 
exitosa em nova lima” (autora 
principal: Isa Cristina da Silva Gurgel 
/ coautoras: Adriana Nunes de Oliveira 
Mendes e Suzana Raquel Lopes Marques

- “experiência do grupo de atividades 
manuais da UBS Cruzeiro de Nova Lima 
entre 2017 e 2018” (autor: dr. magno 
Nobumoto Hoshino)

Projetos Premiados: Fiquei muito satisfeita com os 
trabalhos apresentados. Essa mostra 
destaca as coisas positivas realizadas 

na atenção básica. Pude perceber 
que os profissionais são engajados, 

trabalham de forma articulada com a 
rede e prestam grandes serviços para 

a população”

ana luiza moreira pauferro, 
fisioterapeuta do Nasf em Belo Horizonte, 

integrante da Comissão Avaliadora

Pessoas diagnosticadas com o vírus devem procurar, de segunda a sexta, 
das 7h às 17h, o Serviço de Atendimento Especializado (SAE), localizado 
no subsolo da Policlínica – rua Augusto Magalhães, 45, Centro
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É muito bom participar da 
competição! Estou muito feliz de 
ter sido o artilheiro. É uma 
emoção sem explicações”

Gabriel almeida, 
estudante da E.M. dalva Cifuentes 
Gonçalves, artilheiro da Cofem 
2018, com 15 gols

A Copa de Futsal das Escolas 
Municipais – Cofem foi mais uma 
vez um verdadeiro sucesso de público 
e exemplo de espírito esportivo. Os 
jogos finais do torneio masculino 
ocorreram no dia 23 (sexta-feira) 
e as decisões do feminino foram 
realizadas no dia 30 (sexta-feira), 
no ginásio do Colégio Santo Agostinho. 
Os atletas das quatro primeiras 
colocadas receberam medalhas, e 
as equipes que mais se destacaram 
levaram troféus para as escolas. Os 
artilheiros e goleiros menos vazados 

de cada time foram homenageados 
com prêmios individuais, assim como  
os atletas destaques. Os melhores 
da competição formaram a Seleção 
Cofem.

Com partidas disputadas 
desde agosto, a Cofem reuniu 
aproximadamente 220 estudantes 
em 2018. No total, 15 escolas da rede 
municipal de ensino participaram da 
competição. A categoria feminina 
foi disputada pela segunda vez, 
enquanto a masculina completou sua 
6a edição neste ano.

EduCAÇÃO

copa de futsal das escolas municipais reuniu cerca de 220 estudantes em 2018

Cofem faz a festa da 
Comunidade esColar

campeão: vicente estêvão 
dos Santos (Bela Fama)

Vice-campeão: Dona 
Antonieta Dias de Souza 
(Cristais)

3º lugar: David Finlay (Galo)

4º lugar: Martha Drummond 
fonseca (oswaldo b. Pena)

campeão: Emília de Lima 
(Centro)

Vice-campeão: Vicente 
estêvão dos Santos (bela fama)

3º lugar: Dalva Cifuentes 
Gonçalves (Honório Bicalho)

4º lugar: Benvinda Pinto 
Rocha (Jardim Canadá)

feminino

masculino

Jogos finais foram disputados no 
ginásio do Colégio Santo Agostinho

Os alunos da E. M. Emília 
de Lima foram ao Museu de 
Ciências Naturais da Puc Minas e 
conheceram as coleções científicas 
da fauna atual e extinta por meio 
dos esqueletos em exposição.

O informativo A Cidade apresenta 
o trabalho realizado nas escolas 
da rede municipal, que esbanjam 
criatividade e descontração no 

processo de ensino e aprendizagem 
das crianças nova-limenses.

Ao longo do mês de novembro as 
turmas da Creche Menino Jesus 
fizeram várias atividades com 
ênfase no dia da Consciência 
Negra. 

As crianças do Centro de Educação 
infantil Nize da Conceição Silva 
ribeiro conheceram o globo 
terrestre, a localização da África 
e a cultura africana. 

dentro das atividades 
desenvolvidas na semana da 
Consciência Negra, na E. M. 
dulce Santos Jones, os alunos 
produziram painéis e participaram 
de Contação de Histórias.

A E. M. Carlos Henrique róscoe 
realizou a Festa da Família, com 
palestra, show  de talentos, 
apresentações e muito mais.
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A Administração Municipal 
está contribuindo para modificar 
o cenário do município. De 
acordo com o Cadastro Geral de 
Empregados e Desempregados 
(Caged), os dados de 2018 
mostram uma grande conquista: 
o número de admissões é positivo 
para o trabalho, ou seja, superam 
as demissões. Segundo o órgão, 
em outubro desse ano, Nova Lima 
teve um saldo de 600 vagas. Já o 
acumulado de 2018 teve um saldo 
de 3.081 empregos formais. Esse 
número é a diferença de pessoas 
admitidas com as que perderam 
o emprego formal. 

A variação do saldo de 
pessoas no emprego formal em 
comparação ao ano anterior 
foi de 7,42%; taxa muito 
acima do que o estado e o 

país registraram. A Prefeitura 
realiza diversas ações para a 
promoção da empregabilidade, 
dentre elas, a modernização 
e a desburocratização dos 
processos administrativos para 
facilitar a abertura do negócio, 
o que contribui para atrair mais 
empresas.

Além disso, o Governo 
Municipal retomou a relação de 
confiança com os empresários, 
com a realização de cursos, 
workshops, consultorias e 
suporte da Sala do Empreendedor, 
localizada na Rua Chalmers, 88, 
Centro.  Para quem busca uma 
vaga de emprego, a Prefeitura 
conta com o Banco de Talentos 
que oferece orientação, cursos 
e encaminhamentos aos nova-
limenses. 

dESENVOLViMENTO, TrABALHO E rENdA

Ações do Governo municipal contribuem para elevar número de 
empregos formais, após cinco anos em baixa na balança 

nova lima tem saldo positivo 
de vagas de empregos

Nova Lima está indo no caminho certo 
com a política da empregabilidade. Gosto 
de dar oportunidades de trabalho aos 
nova-limenses e ajudar os profissionais a 
alçarem novos caminhos. Exemplo disso 
é que dois ex-funcionários da minha loja 
montaram o próprio negócio, pois saíram 
daqui preparados para o mercado”  

luís Fernando Gonçalves soares, 
proprietário de loja

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.  

mecânico montador (cód.1050)

com idade acima de 18 anos. É 
necessário ter experiência de seis 
meses em CTPS e habilitação 
categoria b. atividades: montagem de 
motor, caixa e diferencial; execução de 
serviços de manutenção preventiva e 
corretiva. benefícios: vale-transporte, 
vale-alimentação e assistência mé-
dica. Horário de trabalho: escala de 
revezamento 44 horas semanais. 
Salário: r$ 2.800,00. 

nutricionista (cód.996)

com idade acima de 18 anos. ter 
experiência mínima de seis meses. 
Atividades: acompanhar produção de 
refeições, gerenciar unidade, controle 
higiênico e sanitário. benefícios: vale-
transporte e vale-refeição. Horário de 
trabalho: das 7h12 às 17h, escala 
5X2. Salário: r$ 1.600,00.

engenheiro mecânico (cód.1079)

com idade acima de 18 anos. É 
necessário ter ensino superior 
completo e experiência em 
eletromecânica de equipamentos 
de mina. atividades: serviços 
especializados de assistência técnica 
em mecânica de sistemas autônomos 
aplicados em equipamentos de mina 
com atuação direta em campo, em 
regime de mobilização contínua. 
Esse profissional será responsável, 
durante a implantação da tecnologia 
no site, pela condução de serviços 
de montagem, comissionamento, 
testes e operações assistidas de 
sistema de automação integrado aos 
equipamentos de mina. conduzirá as 
modificações inerentes e instalação 
de sistema de automação, bem 
como os possíveis impactos no 
processo de manutenção. benefícios: 
vale- alimentação, assistência 
médica e transporte pela empresa. 
Horário de trabalho: comercial, 
de segunda a sexta. Salário: 
r$ 6.452,08.

os cadastros poderão ser feitos 
até 12 de dezembro. 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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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 42a Sessão Ordinária, realizada em 
19/10/2018, julgou os recursos abaixo especificados, proferindo 
as seguintes decisões: 

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 

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:

   Placa         infração         data          hora   Processamento

   Placa       infração         data          Valor   Processamento

   Placa         infração         data          hora   Processamento

notificação da autuação de infração 
à legislação de trÂnsito 

Período de deVolução: 10/10/2018 a 19/10/2018 

notificação da Penalidade de multa                                                              
Período de deVolução: 10/10/2018 a 23/10/2018                                         

notificação da autuação de infração à 
legislação de trÂnsito 

Período de deVolução: 07/11/2018 a 20/11/2018 

deferimento

indeferimento

indeferimento

indeferimento

indeferimento

4895001201800071

4895001201800072

4895001201800049

4895001201800070

4895001201800074

4895001201800075

4895001201800076

Hma7106

HGr0135

HHv4141

HnK7725

PvQ3718

Pvf0983

PXl0588

recurso

recurso

recurso

recurso

recurso

Placa

deferimento

indeferimento

4895001201800142

4895001201800073

HKQ5909

oXa6004

recurso

recurso

Placa

Placa

Placa

Placa

Placa

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 
26/10/2018, 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 44a Sessão Ordinária, realizada em 
31/10/2018, 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 45a Sessão Ordinária, realizada em 
09/11/2018, 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 46a Sessão Ordinária, realizada em 
13/11/2018, 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 
23/11/2018, julgou os recursos abaixo especificados, proferindo 
as seguintes decisões: 

importante frisar que as decisões proferidas pela Jari, sujeitam-
se a interposição de recursos administrativos ao Conselho 
estadual de 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

fbP-3538     555-00     02/09/2018     11:05     8570742     
fKo-0988     556-80     01/09/2018     15:15     8570614     
GSG-5955     762-51     27/09/2018     12:05     8692318     
GXW-1149     550-90     12/09/2018     10:50     8598643     
Hbu-6912     555-00     13/09/2018     09:07     8612310     
HGv-5467     556-80     17/09/2018     10:20     8656107     
HJl-2406     555-00     17/09/2018     08:36     8592511     
Hlm-4185     545-21     20/08/2018     15:18     8623016     
HoJ-2132     555-00     14/09/2018     14:43     8612337     
mPb-5227     548-70     28/08/2018     19:17     8610985     
olu-8876     554-14     17/09/2018     11:35     8592518     
oQH-5297     555-00     20/08/2018     09:10     8608489     
oQH-5297     555-00     22/08/2018     13:55     8610965     
oQP-5719     554-14     10/09/2018     10:30     8598522     
PuQ-6008     554-14     29/08/2018     12:36     8574266     
PYK-0017     555-00     06/09/2018     10:05     8651335

elZ-5563     604-12     09/08/2018     195,23     8554106     
emf-6617     556-80     16/06/2018     195,23     8430439     
feP-3599     555-00     10/07/2018     130,16     8450207     
GKm-7200     554-11     12/07/2018     195,23     9167804     
GQn-3299     554-12     06/07/2018     195,23     8434248     
GSW-5188     556-80     16/07/2018     195,23     8462464     
GXK-8516     555-00     22/06/2018     130,16     8398172     
Hab-8170     555-00     10/07/2018     130,16     9167374     
HaX-6312     555-00     10/07/2018     130,16     8464656     
Hba-8605     556-80     21/06/2018     195,23     8470883     
Hcf-8619     556-80     11/07/2018     195,23     8444942     
Hci-6105     554-12     15/12/2017     195,23     8060600     
Hci-6105     554-12     12/12/2017     195,23     8060181     
Hcv-7170     554-11     26/07/2018     195,23     9221912     
Hdv-9615     556-80     03/08/2018     195,23     8574990     

cvK-8511     653-00     21/10/2018     12:02     8729151     
erS-0245     556-80     24/10/2018     14:02     8737315     
GlQ-9092     554-12     27/09/2018     10:45     8649453     
GoW-5767     555-00     09/10/2018     23:45     8716083     
GWl-2187     554-11     01/10/2018     16:38     8695991     
GXP-6950     545-22     03/10/2018     14:33     9378856     
GZQ-9009     546-00     03/10/2018     19:00     8637143     
Hbv-2386     573-80     11/09/2018     10:23     8590009     
HcY-7679     554-12     05/10/2018     09:40     8641746     
Hnu-0772     554-12     02/10/2018     09:10     8654146     
Hoi-6369     554-11     01/10/2018     16:30     8641192     
ian-0925     556-80     04/10/2018     16:30     8711347     
PuJ-7752     566-50     27/09/2018     07:34     8649406     
PZa-9686     556-80     12/10/2018     21:50     8652732     
Qnf-1563     556-80     12/10/2018     21:50     8705867     
QPb-1769     556-80     30/09/2018     16:29     8640964

ronaldo cardoso alVes 
SECrETÁriO MuNiCiPAL dE SEGurANÇA, 
TrâNSiTO E TrANSPOrTES PÚBLiCOS  
AuTOridAdE dE TrâNSiTO dO MuNiCíPiO dE NOVA LiMA/MG

indeferimento

4895001201800085 Hid3466
recurso Placa

deferimento

4895001201800084 GZa4699
recurso Placa

   Placa         infração         data          hora   Processamento

notificação da autuação de infração à 
legislação de trÂnsito 

Período de deVolução: 24/10/2018 a 06/11/2018 

cXl-9814     653-00     26/09/2018     16:23     8656900
fHa-1024     555-00     05/10/2018     16:58     8657422
GvQ-6393     548-70     04/10/2018     15:07     8685906
GXW-1149     545-22     26/09/2018     10:10     8636505     
GZd-8169     556-80     30/09/2018     17:07     8640918     
HbY-6943     556-80     17/09/2018     10:00     8645707     
HdK-7665     555-00     13/09/2018     09:31     8668331     
HHJ-9422     555-00     13/09/2018     09:35     8612301     
Hnb-3321     554-12     12/09/2018     09:00     8661889     
Hno-5595     555-00     26/09/2018     15:59     8706582     
Hnr-7387     554-14     02/10/2018     12:30     8696039     

iab-3229     554-12     03/10/2018     10:50     8641305     
Kfc-1663     556-80     17/09/2018     15:30     8645404     
oQe-5664     545-27     30/09/2018     15:32     8661275     
oQS-9064     555-00     06/10/2018     19:28     8661940     
oWr-5887     554-14     03/10/2018     08:27     8696314     
oXK-4060     554-12     26/09/2018     10:30     9374004     
Pfm-3420     550-90     30/09/2018     16:46     9374731     
PvW-1852     566-50     27/09/2018     07:21     8649396     
PYP-1624     554-12     04/10/2018     09:40     8661814     
Qno-1116     554-11     17/09/2018     15:38     8592210

deferimento

4895001201800077 HnX5216
recurso Placa
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   Placa       infração         data          Valor   Processamento

   Placa       infração         data          Valor   Processamento

notificação da Penalidade de multa                                                              
Período de deVolução: 24/10/2018  a  06/11/2018                                             

HeX-8992     545-21     09/06/2018     195,23     8375899     
HfX-0606     548-70     20/06/2018     195,23     8397550     
HHJ-8159     545-22     16/06/2018     195,23     8376667     
HHS-3576     555-00     16/06/2018     130,16     8395242     
Him-9843     555-00     18/07/2018     130,16     8515222     
HKK-3454     599-10     14/06/2018     293,47     8418893     
Hld-3419     555-00     30/06/2018     130,16     8415512     
Hmd-2672     550-90     19/06/2018     130,16     8415872     
Hne-5453     554-12     26/07/2018     195,23     8544886     
HnS-2596     545-21     12/07/2018     195,23     8455985     
Hoi-2040     556-80     21/06/2018     195,23     9117041     
iaf-2459     736-62     26/07/2018     130,16     8499120     
Jmv-9619     556-80     26/06/2018     195,23     8411790     
KXK-4170     556-80     07/06/2018     195,23     9084604     
mPb-0193     555-00     03/08/2018     130,16     8551583     
nXY-4188     554-12     13/07/2018     195,23     8462386     
nYG-2791     556-80     22/06/2018     195,23     8478792     
nYG-6421     554-12     03/08/2018     195,23     8570308     
olX-7754     554-12     31/07/2018     195,23     8521877     
oPu-6502     555-00     06/08/2018     130,16     8520997     
oQf-6131     554-12     04/06/2018     195,23     8429926     
oWZ-3108     604-12     14/04/2018     195,23     8272811     
Pne-2998     554-12     06/06/2018     195,23     8386362     
Puf-4015     554-12     12/07/2018     195,23     8517506     
PuJ-1860     555-00     26/06/2018     130,16     9128907     
Pvo-5988     554-12     21/12/2017     195,23     8038363     
PvW-2776     554-11     01/08/2018     195,23     8497675     
PWd-6680     682-32     03/08/2018     195,23     9229360     
PWS-4327     545-21     10/06/2018     195,23     8451088     
PYa-5704     554-14     11/07/2018     195,23     8471617     
PYH-1996     555-00     10/07/2018     130,16     8442697

Hbl-5724     555-00     07/08/2018     130,16     8554952     
Hcf-6720     555-00     16/06/2018     130,16     9114188     
Hcl-4778     554-12     19/07/2018     195,23     8482098     
HcQ-9275     554-12     09/08/2018     195,23     8605654     
Hen-6467     762-51     28/12/2017     293,47     8087956     
Hen-6467     706-40     11/12/2017     293,47     8063501     
Hfu-5662     538-00     11/07/2018     130,16     8464692     
HfW-5457     555-00     06/08/2018     130,16     8560973     
HGc-9336     573-80     08/06/2018     293,47     8368921     
HGc-9759     554-11     16/07/2018     195,23     8468556     
HGe-6324     554-13     21/12/2017     195,23     8054735     
HGS-4444     554-12     12/12/2017     195,23     8033876     
HGt-0664     550-90     12/06/2018     130,16     8397075     
HHi-6586     545-21     08/07/2018     195,23     8437114     
HHJ-3133     556-80     21/06/2018     195,23     8448407     
HHJ-3133     554-14     09/08/2018     195,23     8581545     
HKP-6428     555-00     11/08/2018     130,16     8519887     
Hld-9409     561-42     26/08/2018     195,23     8539682     
Hlv-7659     545-21     23/12/2017     195,23     8032710     
HlZ-1268     554-12     06/12/2017     195,23     8002248     
HnP-1349     525-83     22/07/2018    2.934,70   8470561     
HnS-4431     550-90     07/12/2017     130,16     8065472     
Hnt-9904     573-80     29/05/2018     293,47     8371685     
nuv-8050     554-13     09/08/2018     195,23     9262885     
nXX-4393     555-00     16/06/2018     130,16     8446075     
ooW-9763     573-80     13/06/2018     293,47     8441949     
ooW-9763     762-51     13/06/2018     293,47     8441958     
oPK-9304     554-12     26/06/2018     195,23     8455089     
oQP-4076     555-00     20/07/2018     130,16     8463274     
Puc-4236     554-12     19/06/2018     195,23     8394923     
PuJ-1860     555-00     17/08/2018     130,16     9265688     
PuJ-1860     555-00     20/08/2018     130,16     9265831     
PWc-7164     554-12     13/08/2018     195,23     8558490     
PXY-7034     604-12     22/06/2018     195,23     8425775     
PYt-5688     554-12     05/07/2018     195,23     8445865

dYf-2493     556-80     08/06/2018     195,23     8419253     
fKW-0195     545-21     28/07/2018     195,23     8541188     
Gmb-2763     555-00     09/08/2018     130,16     8581366     
Gmu-9155     573-80     08/06/2018     293,47     8441416     
GSe-6681     555-00     20/08/2018     130,16     8617834     
GuG-6595     554-11     14/12/2017     195,23     8078798     
GXJ-5484     556-80     10/07/2018     195,23     8458665     
GXZ-6185     554-12     11/07/2018     195,23     8517119     
GZG-2886     556-80     12/12/2017     195,23     8006481     
GZn-5907     556-80     16/06/2018     195,23     8455481     
Hai-9927     653-00     14/06/2018     195,23     8419207     

ronaldo cardoso alVes 
SECrETÁriO MuNiCiPAL dE SEGurANÇA, 
TrâNSiTO E TrANSPOrTES PÚBLiCOS  
AuTOridAdE dE TrâNSiTO dO MuNiCíPiO dE NOVA LiMA/MG

notificação da Penalidade de multa                                                              
Período de deVolução: 07/11/2018  a  20/11/2018                                             

bKK-4678     554-14     08/06/2018     195,23     8386509     
feu-6319     596-70     13/08/2018     1.467,34     8510769     
GSG-6439     554-11     03/09/2018     195,23     8570350     
GWc-1957     554-13     20/05/2018     195,23     8398638     
Har-9252     556-80     16/06/2018     195,23     8391649     
Hca-3747     545-22     16/06/2018     195,23     8430374     
HcQ-9275     538-00     22/08/2018     130,16     8623616     

Hdi-0972     554-11     28/07/2018     195,23     8514675     
Hfi-6824     573-80     15/06/2018     293,47     8397883     
HGP-6680     554-14     12/07/2018     195,23     9167786     
HGP-6680     538-00     12/07/2018     130,16     9167790     
HHJ-3133     556-80     24/08/2018     195,23     8607636     
HHJ-8932     550-90     25/08/2018     130,16     8570774     
Hib-1604     554-12     15/05/2018     195,23     8351837     
Him-7453     554-12     24/05/2018     195,23     8376147     
HJa-6861     552-50     04/05/2018     130,16     8379756     
HKo-5147     550-90     25/08/2018     130,16     8617037     
HKr-1346     556-80     29/08/2018     195,23     8554671     
HKt-8169     554-11     05/07/2018     195,23     8438672     
HKt-8169     555-00     10/07/2018     130,16     8437279     
HKt-8169     555-00     22/06/2018     130,16     8404469     
HKt-8169     556-80     21/06/2018     195,23     8404125     
Hld-9772     573-80     18/05/2018     293,47     8357834     
HlX-2437     554-12     06/06/2018     195,23     8428376     
HlX-8760     554-12     13/08/2018     195,23     9263243     
Hmr-3351     554-14     03/09/2018     195,23     8630275     
Hmv-1103     554-12     16/08/2018     195,23     8582095     
Hnu-0772     554-12     16/08/2018     195,23     8551349     
HnW-7775     554-12     24/07/2018     195,23     8538850     
lnl-6693     556-80     22/06/2018     195,23     8448977     
mXG-6826     556-80     10/05/2018     195,23     8310605     
oKm-5214     545-21     08/05/2018     195,23     8337886     
oKm-5214     545-21     06/06/2018     195,23     8386696     
omG-2349     554-11     10/07/2018     195,23     8437373     
oPe-3182     554-12     30/08/2018     195,23     8576913     
oQH-5297     555-00     22/06/2018     130,16     8468583     
oQK-3119     566-50     16/08/2018     130,16     8520981     
oQo-1646     555-00     10/07/2018     130,16     8442607     
oQr-7710     554-13     04/09/2018     195,23     9300933     
oQS-8591     545-21     20/06/2018     195,23     8467635     
oWr-2450     554-14     31/08/2018     195,23     9292889     
oWu-0623     545-21     31/08/2018     195,23     8607867     
PfX-4459     554-12     07/05/2018     195,23     8316615     
Puf-5457     604-12     09/08/2018     195,23     8563115     
Pui-4722     581-96     11/06/2018     880,41     8378211     
Pun-2846     554-14     10/08/2018     195,23     8528255     
PXi-3784     554-11     20/08/2018     195,23     8575258     
PYW-0426     554-12     05/06/2018     195,23     8359782     
Qnu-7015     599-10     29/05/2018     293,47     8416866 
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Quem passa pela Praça 
Bernardino de Lima pode conferir um 
cenário especial para este fim de ano. 
Muitas luzes e decorações atrativas 
despertam a atenção de quem passa 
pelo local, especialmente à noite. 

O Natal chegou a Nova Lima 
com a inauguração oficial das luzes 
no sábado, dia 1º de dezembro. 
O evento contou com a apresentação 
do Coral Black to Black, em parceria 
com o Natal Dourado, da AngloGold 
Ashanti, além das atividades do 
Natal do Bem e da Caravana do 
Papai Noel.

Ao longo do mês, estão 
programadas atrações culturais, 
caravana nos bairros e, ainda, 
concurso da casa mais bem decorada 
para os festivos natalinos. Com isso, 
a Prefeitura objetiva envolver toda a 
população em prol de um fim de ano 
próspero e solidário. 

 
Natal do Bem

Como forma de preparar os 
comerciantes para as oportunidades 
de final de ano, a Administração 
Municipal ofereceu cursos gratuitos 
com o objetivo de incentivá-los a usar 

a criatividade para atrair clientes 
e vender mais nesta época do ano. 
Além disso, a campanha Natal do Bem 
promove o concurso de Decoração 
Natalina voltado para domicílios. 
O objetivo é eleger as fachadas 
mais bem decoradas da cidade. 
Os interessados tiveram até o dia 7 
de dezembro para enviar as fotos. 
Agora, a população pode contribuir 
e votar, de 10 a 18 de dezembro, 
na melhor decoração. O vencedor 
ganhará R$ 300,00 em compras no 
Mercado da Boca, além de uma cesta 
de Natal do supermercado Verdemar.

Em sua terceira edição, o Natal Dourado é uma iniciativa 
da AngloGold Ashanti, por meio da Lei Federal de Incentivo 
à Cultura (Rouanet), do Ministério da Cultura e conta com a 
parceria da Prefeitura. O projeto enfeitou a Praça Bernardino 
de Lima com milhares de lâmpadas. Os moradores podem 
conferir, ainda, apresentações culturais, sempre a partir das 
20h30. As luzes natalinas ficarão acesas até o Dia de Reis 
(06/01).

CidAdE

É natal em nova lima

anglogold ashanti presenteia nova lima Com o natal dourado

cidade recebe uma série de ações para comemorar a chegada das festas de fim de ano

caraVana do PaPai 
noel nos bairros

Para incrementar o período 
festivo, a Caravana do Papai 
Noel percorrerá os principais 
bairros de Nova Lima em 
um caminhão do Corpo de 
bombeiros, durante o mês de 
dezembro, sempre aos sábados 
e domingos, levando alegria 
e emoção para os moradores. 
Confira a rota das visitas do 
Papai Noel nos bairros:

dia 08/12: 

• manhã: Santa rita, Honório 
Bicalho e Nova Suíça 

• tarde: alto do Gaia, bela 
Fama, Paulo Gaetani, Nossa 
Senhora de Fátima e Fazenda 
do Benito  

dia 09/12: 

• manhã: cruzeiro, campo do 
Pires, Chácara Bom Retiro e 
Oswaldo Barbosa Pena I e II 

• tarde: cascalho, vila São 
Luiz, Matadouro e Areão do 
Matadouro 
 

dia 15/12: 

• manhã: mingu, mina d’água, 
Centro e Rosário 

• tarde: Galo novo, Galo velho, 
Cristais, Chácara dos Cristais e 
Jardim das Américas  

dia 16/12: 

• manhã: Papai noel mirim 

• tarde: vila operária, vila 
Passos, Bom Jardim, Rua 
Nova, Quintas, Cariocas, 
Retiro, Olaria e Boa Vista  

dia 22/12: 

• Manhã: José de Almeida, Vila 
Industrial, Parque Aurilândia e 
Bela Vista 

• tarde: vila madeira, vila São 
José e Cabeceiras  
 
 
dia 23/12: 

• manhã: vila da Serra e São 
Sebastião das Águas Claras 

• tarde: Água limpa, vale do 
Sol e Jardim Canadá

dia 08/12: Orquestra Opus, com a 
participação da Orquestra Sinfônica da Escola 
de Música

dia 15/12: Coral do Jambreiro e Escola de 
Bailados de Nova Lima

dia 22/12: Espetáculo mágico e de 
ilusionismo

campanha publicitária natal 
do bem - tem como objetivo 
estimular a população a realizar 
suas compras de Natal em Nova 
Lima, gerando mais trabalho 
e renda. com o comércio em 
alta, aumentam as chances de 
contratação de pessoas, além 
de favorecer a circulação do 
dinheiro dentro do município e 
fazer a economia crescer.
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CidAdE

com o acerto do salário de novembro e da segunda parcela do 13º, cerca de 
r$ 40 milhões serão colocados na economia local

dESENVOLViMENTO SOCiAL

Cras Comemora a Chegada do natal

prefeitura supera Crise finanCeira 
deixada pelas administrações passadas 

e anteCipa o pagamento de dezembro

As unidades dos Centros de Referência 
de Assistência Social (Cras) comemoram com 
os usuários e a comunidade do entorno a 
chegada do fim do ano e os ótimos resultados 
obtidos em 2018. A programação conta com 
Rua do Lazer, oficinas, brincadeiras e, ainda, 
distribuição de pipoca e algodão doce. O Cras 
Cruzeiro foi o primeiro a receber a festa no dia 
5 de dezembro. Já os Cras Nordeste, Noroeste 
e Centro, terão a comemoração nos dias 12, 
13 e 18 de dezembro, respectivamente, das 
13h às 16h. Toda a população é convidada 
a participar da confraternização e conhecer 
mais o trabalho realizado pela Assistência 
Social.

O fim de 2018 se aproxima com boas 
notícias para os servidores públicos municipais e 
o comércio local: o Governo Municipal antecipará 
para o dia 28 o pagamento dos salários 
referentes a dezembro – normalmente o acerto 
ocorre no 5º dia útil do mês subsequente. Outra 
definição da Prefeitura é a data do pagamento 
da 2a parcela do 13º salário, referente a 2018, 
que ocorrerá no dia 20 de dezembro (a primeira 
foi paga em 29 de junho).

Os esforços do Governo Municipal também 
favorecem diretamente os comerciantes 
nova-limenses. Isso porque, somando-se os 
pagamentos de novembro, dezembro e da 
segunda parcela do 13º terceiro, cerca de 
R$ 40 milhões serão injetados na economia local 
somente neste mês.

Esse cenário atual de Nova Lima, que difere 
de outras cidades mineiras, só foi possível 
graças à ampla reorganização da Administração 
Municipal, que contou com a diminuição de 
gastos, como a renegociação de contratos e, 
principalmente, a reforma administrativa, o 
aumento da arrecadação e a cobrança de dívidas, 
além da reforma tributária. O resultado desse 
trabalho foi o saneamento das contas públicas.

A Prefeitura realizou, em 
novembro, uma Roda de Conversa 
sobre o tema “erradicação do 
trabalho infantil e regularização 
do trabalho do adolescente”, com 
a participação de servidores, 
representantes de entidades, 

usuários dos programas de 
assistência social e conselheiros 
(tutelares, da assistência Social 
e dos Direitos da Criança e do 
adolescente). com a presença 
da coordenadora do “fórum 
de erradicação e combate ao 

trabalho infantil e proteção do 
adolescente de minas Gerais”, 
Elvira Mirian Veloso de Melo, o 
evento contou com palestra e 
discussões sobre a construção 
da Política Pública Municipal de 
combate ao trabalho infantil.

Pela erradicação 
do trabalho 

infantil 

Se não tivéssemos feito o dever de casa, certamente não teríamos condições de honrar os compromissos. 
Podemos dizer, sem dúvida nenhuma, que viabilizamos e recolocamos Nova Lima nos trilhos”

Vitor penido, 
prefeito
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A Prefeitura firmou um 
Termo de Compromisso com a 
Associação dos Empreendedores 
dos bairros Vila da Serra e Vale do 
Sereno e investidores do  Edifício 
Concórdia para a realização de 
três obras que fazem parte do 
projeto de melhorias viárias na 
região do Vila da Serra.  Por meio 
do termo, a associação ficará a 
cargo de gerenciar a execução das 
obras na interseção da MG-030 
com a Alameda Oscar Niemeyer, 
bem como naquelas intervenções 
necessárias localizadas no trecho 
rodoviário contido entre os 
quilômetros 10 e 14 da MG-030, 
de responsabilidade do município.

Nesse primeiro momento, 
serão construídos:  cobertura 
da Trincheira, criando um 
complexo viário para melhorar os 
sentidos de tráfego; intervenção 
no trevo do Vila Castela, para 
canalizar o trânsito até o Serena 
Mall; alargamento de pista e 
implantação de sinal no Serena 
Mall, para aumentar a segurança 

O fim de ano é marcado por 
lojas cheias e grande circulação 
de pedestres, cenário propício 
para a atuação criminosa. 
Atenta a isso, a Guarda Civil 
Municipal (GCM) deu início, 
no dia 1º de dezembro,  
à Operação Natalina 2018, 
que disponibilizará um efetivo 
maior nas áreas comerciais de 
Nova Lima, com policiamento 
a pé e viaturas de trânsito, 
além do grupamento da Ronda 
Ostensiva Municipal (Romu). 
A região central da cidade e os 
bairros Vila da Serra, Honório 
Bicalho e Jardim Canadá serão 
contemplados.

A operação contará também 
com a base comunitária e 
seu apoio em pontos fixos 
estratégicos. A GCM elaborou um 
material educativo que contém 

de quem precisa fazer o retorno 
para Belo Horizonte. 

Além dessas três intervenções 
viárias e das sinalizações 
horizontal, vertical e semafórica, 
a região será contemplada no 
cronograma de modernização 
da iluminação pública, com 
a substituição da iluminação 
convencional por LED de alta 
performance.  

termo de Compromisso É assinado para 
melhorias viárias na região do vila da serra 

guarda muniCipal e políCia militar 
reforçam segurança neste fim de ano

intervenções têm um prazo de 12 meses para serem entregues e fazem parte das medidas 
compensatórias e mitigadoras de impactos ambientais e urbanísticos na cidade

PLANEJAMENTO

SEGurANÇA

As melhorias são resultado do esforço da Administração Municipal que condicionou o Baixa e Habite-se do Edifício Concórdia – aprovado 
sem nenhuma contrapartida durante a gestão anterior – à realização de obras que contribuam para o reordenamento do trânsito local 

Operação Natalina teve início no dia 1o de dezembro

Já naquele momento fazíamos algumas tratativas 
para que os empreendedores da região pudessem ser 
parceiros da Prefeitura no sentido de implementar 
as melhorias demandadas no trecho municipalizado. 
Com a construção do Concórdia, que precisa mitigar 
alguns impactos no entorno, nós entendemos que era 
oportuno utilizar dessas propostas que já existiam de 
melhorias para maior fluidez no trânsito da região”

Gilmar dias dos santos, 
presidente da Associação dos Empreendedores do 
Vila da Serra e Vale do Sereno

- evite portar grandes quantidades de 
dinheiro

- Prefira pagar com cheque ou cartão

- não deixe a bolsa, carteira ou outros 
objetos de forma descuidada

- evite retirar sua carteira em público, 
principalmente, em locais de grande 
movimentação

- não perca as crianças de vista enquanto 
olha vitrines ou faz compras

- Se for vítima de furto ou qualquer 
outro tipo de ocorrência policial, acione 
imediatamente a Polícia Militar

- em casos de emergência, ligue na 
Gcm no 153

dicas de segurança 
no fim de ano:

orientações e dicas de segurança 
para comerciantes e população em 
geral. a corporação ainda faz o alerta 
para os motoristas respeitarem os 
locais de estacionamento.

A Polícia Militar também 
intensificou as ações nesta época do 
ano, passando a contar com maior 
efetivo para atuar em Nova Lima, 
raposos e rio acima.
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serviços de manutenção na Cidade

iluminação pública – a manutenção 
de iluminação pública continua na 
cidade.  nessa primeira etapa, a meta 
é zerar a fila de demanda reprimida, 
isto é, solicitações já registradas. em 
caso de lâmpada queimada, ligue para 
o 0800 033 1825 (de segunda a sexta-
feira, das 7h às 19h). É preciso informar 
a localização correta, nome da rua, 
nº aproximado, bairro e situação do local 
(lâmpada apagada, piscando ou acesa 
ininterruptamente). em decorrência 
do período chuvoso e da demanda 
reprimida, cada solicitação é atendida 
num prazo de 3 a 10 dias, a contar da 
data da solicitação.

barra do céu
A Prefeitura realizou serviço de 
manutenção na rede coletora 
de esgoto sanitário da Rua 
Esmeraldas, na altura do número 
413, no bairro barra do céu. 
A melhoria foi necessária porque  
a antiga rede apresentava 
problemas em decorrência da 
declividade que causava retorno 
do esgoto para as residências.

Praças e canteiros centrais – 
Os canteiros centrais e as praças 
passam por revitalização, com o 
plantio de mudas de flores. neste 
mês de dezembro, os canteiros 
das avenidas José Bernardo de 
Barros e Presidente Kennedy, 
e das praças Ernani Ribeiro da 
Silva (Bicame), Coronel Aristides, 
Bernardino de Lima, Bíblia, 
acadêmico e vila São José 
recebem as mudas. não jogue 
lixo nas vias. cuide da natureza!

OBrAS 

A Prefeitura realiza, diariamente, 
capina e varrição em espaços públicos 
da cidade, bem como a manutenção de 
passeios e de rede coletora de esgoto. 
Os serviços de capina continuam com 
a programação normal para este mês 
de dezembro. Na primeira quinzena, 
são atendidos os bairros Centro, Vila da 
Serra, Bom Jardim, Cruzeiro, Vila Marise, 
Barra do Céu, Monte Castelo, Chácara 
Bom Retiro, Vila Madeira, Vila São José, 
Nova Suíça e Santa Rita. Já na segunda 
quinzena, serão contemplados os bairros 
Parque Aurilândia, Vila Industrial, Jardim 
Serrano, Ipê da Serra, Honório Bicalho, 
Ouro Velho, Pau Pombo, Vila Odete e Vila 
Nova Betânia. Com as chuvas, o mato volta 
a crescer mais rapidamente e a conclusão 
de alguns serviços pode sofrer atrasos.

Confira o Cronograma de limpeza 
urbana no mês de dezembro

Não jogue objetos nas vias públicas, 
descarte-os em lugar adequado. recicle!
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ESPOrTE

finais feCham Campeonato nova-limense 
de futsal Com Chave de ouro

O Campeonato Nova-limense de 
Futsal 2018 chegou ao fim. Os times 
campeões das oito categorias restantes 
foram definidos nas duas últimas 
semanas, no ginásio do Olaria. Mais 
uma vez, o destaque foi para o Racing, 
que levou mais dois troféus de campeão 
para sua galeria. Terror Jovem, Verlys, 
Banfield, Skina, Mandrix e TJV também 
se destacaram com a conquista de um 
título cada.

Nessas duas últimas temporadas, a 
competição contabiliza a participação de 
5 mil atletas. São cerca de 550 partidas 
realizadas a cada edição da maior 
competição esportiva de Nova Lima. 
Em 2018, as equipes foram divididas 
nas categorias sub-7, sub-9, sub-11, 
sub-13, sub-15, sub-17, sub-20, adulto, 
feminino, master e veterano (para 
atletas com idade superior a 45 anos), 
a novidade deste ano.

títulos de oito categorias da edição 2018 foram decididos no ginásio do olaria

Verlys levou a melhor sobre o Ferrulha Tricolor 
e ficou com o título do Sub-17 Prata

campeão
Terror Jovem

Verlys
Racing
Banfield
Racing
Skina
TJV

mandrix

classificação final: 
camPeonato noVa-limense de futsal

Um dia inteiro de exibições das mais 
diversas técnicas de lutas individuais. 
A Prefeitura realizou, no sábado (1o/12), 
no Poliesportivo dos Cristais, o 1º Aberto 
Nova-limense de Artes Marciais. A atração 
promoveu o encontro de academias do 
muincípio que oferecem as seguintes 
modalidades: Taekwondo, Muay Thai, Judô, 
Boxe, Karatê, Kung Fu e Jiu-jitsu, além 
da Capoeira. O público pôde assistir às 
apresentações e acompanhar as oficinas.

A iniciativa integra um conjunto de 
ações do Governo Municipal que têm 
como objetivo valorizar e incentivar, cada 
vez mais, a prática de outros esportes na 
cidade, afinal Nova Lima tem uma grande 
tradição esportiva. A oferta diversificada de 
ações e modalidades para além do futebol 
busca contemplar um maior número de 
esportistas nova-limenses. 

1º aberto nova-limense de 
artes marCiais agita a Cidade

evento reuniu praticantes de diversas modalidades no dia 1º de dezembro, no poliesportivo dos cristais

Vice-campeão
Ferrulha Futsal
Ferrulha Tricolor

Terror Jovem
Verlys

Terror Jovem
Centauro
Golo Golo
Racing

categoria
Sub-17 ouro
Sub-17 Prata
Sub-20 ouro
Sub-20 Prata
Adulto Ouro
Adulto Prata
Adulto Bronze

Master

Capoeira foi apresentada durante o evento.
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ESPOrTE

bolsa atleta será realidade em 2019
Elaborado pela Prefeitura, o projeto de lei 

que institui o Bolsa Atleta Municipal em Nova 
Lima foi aprovado pela Câmara de Vereadores 
no dia 27 de novembro. A proposta visa valorizar 
e apoiar participantes do desporto educacional 
e, em casos específicos, do desporto de alto 
rendimento. A bolsa se dará por meio de 
apoio financeiro, técnico e material a atletas, 
paratletas não profissionais e atleta-guia no 
prazo de 12 meses, podendo ser renovado.

Uma comissão será criada para definir 
os requisitos para a concessão das bolsas, 
estabelecendo índices mínimos a serem 
alcançados pelos atletas nas respectivas 
modalidades, bem como os critérios de 
avaliação. A regulamentação, com valores 
máximos a serem destinados em cada categoria 
do programa, dentre outras definições, ocorrerá 
a partir de decreto municipal a ser elaborado.

Em contrapartida, o requerente deverá 
apresentar plano anual de participação em, no 
mínimo, uma competição oficial da modalidade 
e categoria, e de preparação ou treinamento 
para competições de âmbito municipal 
estadual, nacional ou até internacional. Os 
contemplados prestarão contas relativas ao 
plano de trabalho mediante relatório das 
atividades.

Governo municipal ampliará incentivo ao esporte por meio do programa

Programa visa desenvolver a prática do 
esporte como meio de promoção social

Desde o dia 4 de dezembro, Nova 
Lima começou a receber sinalização 
turística com a identificação de 
importantes atrativos locais. A Praça 
do Mineiro, a Avenida José Bernardo 
de Barros e o Bairro Jardim Canadá 
foram os primeiros a receber as 
placas. As principais vias que cortam 
a cidade, como as rodovias MG-030 
e as BRs 356 e 040, também serão 
sinalizadas, além dos trevos de acesso 
à cidade. A expectativa é de que a 
ação ocorra em 60 dias. 

Essa é uma iniciativa do Circuito 
do Ouro com o patrocínio da empresa 
Elo. Além de contar com a facilidade 
das placas para localizar os atrativos, 
os visitantes poderão ainda acessar 
esses dados pelo aplicativo Hi Position, 
no smartphone. Por meio desse app, 
o cidadão receberá alertas sobre as 
localizações e breves descrições de 
atrativos turísticos. Também são 
indicadas outras duas opções mais 
próximas para seguir a visitação.

nova lima Começa a reCeber 
sinalização turístiCa 

iniciativa do circuito do ouro visa valorizar os atrativos turísticos e facilitar o acesso aos locais

TuriSMO
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CuLTurA

dado villa-lobos enCerra festival 
Cultural de nova lima 

O mês de novembro foi marcado 
por dezenas de atividades gratuitas 
realizadas durante o Festival 
Cultural.  Oficinas, apresentações 
teatrais e de dança, atividades 
literárias, exposições e espetáculos 
fizeram parte da programação.

O público pôde conferir grandes 
shows com Saulo Laranjeira e 
o projeto Arrumação, Banda do 
Marcão e, ainda, Dado Villa-Lobos, 
em conjunto com a Orquestra 
Opus de Belo Horizonte e com a 
participação dos alunos da Escola 
Municipal de Música.
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CuLTurA

segurança reforçada 

Quem frequenta o Sexta na Feira já 
nota o aumento do efetivo da Polícia Militar 
e da Guarda Civil Municipal no entorno da 
Praça Bernardino de Lima. A ampliação 
pretende oferecer mais segurança para 
o retorno das famílias a esse tradicional 
evento que tem recebido públicos de todas 
as idades para apreciar a culinária e 
prestigiar os artistas locais e de amplitude 
nacional.

A cada sexta-feira, um artista se 
apresenta na Praça Bernardino de Lima, 
a partir das 18h. O espaço está aberto 
também para outras manifestações 
artístico-culturais. O objetivo é criar uma 
agenda de apresentações, garantindo o 
acesso de forma democrática a todos.

Somente em novembro, o Sexta na 
Feira recebeu o artista Saulo Laranjeira, 
à frente do Programa Arrumação da Rede 
Minas de Televisão; o músico Dado Villa-
Lobos, da Legião Urbana em conjunto com 
a Orquestra Opus de Belo Horizonte; e a 
Banda do Marcão. 

Projeto reformulado
Nos últimos meses, os expositores e 

demais interessados participaram gratuitamente 
de cursos de capacitação para aprimorar o negócio. 
Além disso, para garantir mais segurança aos 
frequentadores e a montagem das barracas, a partir 
das 16h, é feito o fechamento das ruas de entorno 
na área central. 

projeto sexta na feira passa por importantes intervenções para trazer mais conforto 
ao público e proporcionar um ambiente mais seguro para as famílias nova-limenses

07/12 - show com luís agenor e banda
14/12 - show com a banda seu genésio
21/12 - show com bruno e léo
28/12 – show com a banda maverick

Programação de dezembro:
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SAIBA MAIS EM 
NOVALIMA.MG.GOV.BR

CONCURSO
DA CASA

COM A MELHOR
DECORAÇÃO

Envie a foto da sua casa decorada 
ATÉ 15 DE DEZEMBRO para 

publicidade.comunicacaopnl@gmail.com. 
De 17 a 20 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.


