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esforço, trabalho e muita dedicação! em homenagem ao dia do servidor Público, comemorado no dia 28/10, a administração 
municipal montou uma programação especial para vocÊ, que exerce um papel de extrema importância na prestação de serviço 
para a nossa população e para o desenvolvimento da nossa cidade.

na semana do dia 22 a 26/10 você é nosso convidado para participar de várias atividades de integração e interação com foco 
em motivação, qualidade de vida e bem-estar. fique por dentro e participe:

iniciando as homenagens, um brinde personalizado será distribuído para cada servidor como forma de agradecimento e de 
valorização pela dedicação e pelo trabalho que cada um exerce diariamente.

lançamento oficial do Programa de Qualidade de vida do trabalhador (Qvt), que prevê a elaboração de planos setoriais com a 
indicação de ações a serem implementadas para estimular a realização de atividades e práticas saudáveis para os servidores da 
Prefeitura, com início em janeiro de 2019. 

sabendo que o ser humano é um complexo de emoções e necessidades e que é o equilíbrio que traz o bem-estar em todos os 
aspectos da vida, individual e coletiva, o Projeto Qvt estimulará a realização de ações em cinco eixos de atuação buscando a 
elevação da qualidade de vida: físico, mental, social, infraestrutura física e desenvolvimento pessoal e profissional. 

através de uma parceria com estabelecimentos comerciais próximos à Prefeitura, os servidores terão acesso a descontos 
exclusivos durante o período do dia 22/10 a 10/11 como forma de integrar servidores e população, demonstrando a importância 
social de cada servidor no dia a dia da nossa cidade.

um verdadeiro show com os melhores talentos da casa, que se apresentarão no tradicional evento sexta na feira.
cantores, dançarinos, músicos e artistas serão revelados e poderão abrilhantar a feira com seus talentos.
o servidor será o protagonista desta história e poderá se apresentar para a plateia do evento em grande estilo.
uma verdadeira demonstração de talento de quem dá um show todos os dias!

uma programação composta por um ciclo de palestras e ações de coaching será oferecida aos servidores como forma de 
motivação, transformação e crescimento pessoal e profissional. além disso, durante os meses de novembro e dezembro 
serão desenvolvidas sessões de cine coaching com o objetivo de gerar reflexão através da história de vida dos personagens 
representados em cada filme apresentado. 
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data: 22/10 (segunda-feira) 
Horário: das 9h às 11h
Local: cePea - centro de Proteção e educação ambiental da mata do Jambreiro (avenida Presidente Kennedy, 2140, cabeceiras)

Programação
• 9h - dinâmica de ambientação com a master coach natália de Jesus
• 9h30 - Pronunciamentos 
• 10h - lançamento do Programa de Qualidade de vida do trabalhador
• 10h30 - vivência integrativa - Kélvio luís - apoio luciana tolentina
• 11h - lanche saudável e encerramento

todos os servidores serão presenteados com uma caneca personalizada. um brinde útil e que poderá ser usado pelos servidores 
em seu ambiente de trabalho, evitando o uso de copos descartáveis.

Lançamento do Programa de Qualidade de Vida do trabalhador 

brinde personalizado
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ciclo de Palestras 

entre os dias 22 e 26/10 serão oferecidas palestras com profissionais renomados que abordarão temas focados em motivação, 
interação e integração entre os colegas de trabalho, inteligência emocional e produtividade:

emPreeNder SoNHoS - motIVAçõeS PArA fAzer A dIfereNçA
Palestrante: tio flávio

data: 22/10* – segunda-feira (noite)
Horário: das 19h às 21h30
Local: teatro municipal manoel franzen de lima 

Programação
• 19h - credenciamento e dinâmica com a master coach natália de Jesus
• 19h20 - Pronunciamentos
• 19h40 - Palestra 
• 21h - exibição de um vídeo em homenagem aos servidores e encerramento

*Palestra exclusiva para servidores da Educação

emPreeNder SoNHoS - motIVAçõeS PArA fAzer A dIfereNçA
Palestrante: tio flávio

data: 23/10/18 - terça-feira (tarde) 
Horário: das 14h às 16h30
Local: teatro municipal manoel franzen de lima

Programação
• 14h - credenciamento e dinâmica com a coach natália de Jesus
• 14h40 - Pronunciamentos
• 15h - Palestra
• 16h - exibição de um vídeo em homenagem aos servidores e encerramento

como AumeNtAr A INteLIgêNcIA emocIoNAL PArA LIdAr com SItuAçõeS eStreSSANteS do dIA-A-dIA
Palestrante: marcelo singulani

data: 24/10 - quarta-feira (manhã) 
Horário: das 8h às 11h30
Local: teatro municipal manoel franzen de lima 

Programação
• 8h - credenciamento e dinâmica com a master coach natália de Jesus
• 9h - Pronunciamentos 
• 9h20 - Palestra
• 10h30 - exibição de um vídeo em homenagem aos servidores e encerramento

como meLHorAr o reLAcIoNAmeNto eNtre oS coLAborAdoreS, meLHorANdo A INterAção e A redução de 
coNfLItoS
Palestrante: marcelo singulani

data: 24/10* - quarta-feira (noite) 
Horário: das 19h às 21h30
Local: teatro municipal manoel franzen de lima 

Programação
• 19h - credenciamento e dinâmica com a coach natália de Jesus
• 19h20 - Pronunciamentos 
• 19h40 - Palestra: 
• 21h - vídeo de homenagem aos servidores e encerramento

*Palestra exclusiva para servidores da Educação
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como AumeNtAr A ProdutIVIdAde AtrAVéS do mAPA dA ProdutIVIdAde, e eLImINANdo oS LAdrõeS do temPo
Palestrante: marcelo singulani

data: 25/10 - quinta-feira (tarde) 
Horário: das 14h às 16h30
Local: teatro municipal manoel franzen de lima

Programação
• 14h - credenciamento e dinâmica com a master coach natália de Jesus
• 14h40 - Pronunciamentos 
• 15h – Palestra
• 16h – exibição de um vídeo em homenagem aos servidores e encerramento

como AumeNtAr A INteLIgêNcIA emocIoNAL PArA LIdAr com SItuAçõeS eStreSSANteS do dIA-A-dIA
Palestrante: marcelo singulani

data: 25/10*– quinta-feira (noite) 
Horário: das 19h às 21h30

tio flávio

tio flávio é considerado um dos 
mais requisitados palestrantes 
mineiros, realizando cerca de 200 
palestras a cada ano.
É autor e coautor de diversos 
livros nas áreas de comunicação, 
marketing, endomarketing e gestão 
de marcas. É fundador do tio 
flávio cultural, maior movimento 
voluntário mineiro, que existe 
desde 2010 e tem como propósito 
transformar a vida das pessoas.

Local: teatro municipal manoel franzen de lima 

Programação
• 19h - credenciamento e dinâmica com a master coach natália de Jesus
• 19h20- Pronunciamentos 
• 19h40 - Palestra
• 21h  – exibição de um vídeo em homenagem aos servidores e encerramento

*Palestra exclusiva para servidores da Educação

como meLHorAr o reLAcIoNAmeNto eNtre oS coLAborAdoreS, meLHorANdo A INterAção e A redução
de coNfLItoS
Palestrante: marcelo singulani 

data: 26/10/18 – sexta-feira (manhã) 
Horário: das 8h às 11h30
Local: teatro municipal manoel franzen de lima

Programação
• 8h - credenciamento e dinâmica com a coach natália de Jesus
• 9h - Pronunciamentos 
• 9h20 - Palestra
• 10h30 - exibição de um vídeo em homenagem aos servidores e encerramento

marcelo Singulani
coach e formador de novos coaches, 
marcelo singulani tem no seu 
currículo dezenas de treinamentos 
em liderança, coaching de negócios 
e vendas.
Há 07 anos no mercado de 
consultoria e coaching, singulani 
trabalha há 14 anos como líder em 
empresas multinacionais.
É diretor do centro de treinamento 

confira o cronograma de participação de sua secretaria com o seu gestor.
caso queira participar de alguma palestra específica entre em contato com a coordenação de treinamentos:

treinamento@pnl.mg.gov.br / 98835-1132
vagas limitadas.
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servidores coaches que serão os facilitadores no cine coaching, da esquerda para a direita: cláudia datto, cláudia da mata, natália de Jesus, 
Keila marques e raphael Paixão.

cine coaching
 
o cine coaching é uma das melhores formas de elevar o nível de consciência e aprendizado dos participantes, levando-os a 
se identificarem e mudarem o roteiro de sua própria história. É fazer com que os participantes, ao terminarem de assistir ao 
filme, façam uma relação do que acabaram de absorver de informação, com o universo do coaching e com as suas próprias 
vidas. escolha o seu filme favorito e participe.

as sessões de cine coaching serão realizadas nos meses de novembro e dezembro, sempre no mesmo horário:

Horário: das 8h às 12h

Local: auditório da coordenação de treinamentos (rua bias fortes, 62 – centro). 

Programação 

data: 05/11
filme: Duas Vidas
gênero: comédia 
facilitadora: coach cláudia datto

data: 13/11 
filme: À Procura da felicidade 
gênero: Drama
facilitador: coach raphael Paixão 

data: 19/11
filme: a Prova de fogo 
gênero: Drama 
facilitadora: coach Keila marques 

data: 26/11 
filme: mãos talentosas 
gênero: Drama 
facilitadora: coach cláudia da mata 

data: 7/12 
filme: o Poder além da vida!
gênero: Drama 
facilitadora: coach luciana tolentina 

data: 14/12 
filme: um espião e meio 
gênero: comédia 
facilitadora: master coach natália de Jesus 

Para se inscrever basta enviar um 
e-mail para: treinamento@pnl.
mg.gov.br informando o seu nome, 
secretaria e sessão de interesse 
ou ligar para: 98835-1132 (as 
inscrições podem ser realizadas até o 
dia anterior de cada sessão, caso haja 
vagas disponíveis).

fo
to

: G
io

va
nn

i s
ou

za
 r

ei
s



Publicação da Prefeitura de nova lima • Jornal interno 7

descontos exclusivos

confira a relação dos estabelecimentos comerciais parceiros da Prefeitura e os descontos oferecidos por cada um durante o 
período de 22/10 a 10/11.
 
Parceiros e descontos:

• Ana Luiza Acessórios
endereço: rua bias fortes, 81- centro  
telefone: 31 3547-5397
20% de desconto exceto nas bolsas que já estão em promoção.

• boutique 201
endereço: rua bias fortes, 201 - centro 
telefones: 31 3541-2244 / 99357-3124
20% de desconto

• chocolates brasil cacau 
endereço: Praça coronel aristides, 39 - centro
telefone: 31 3547-5305
20% de desconto exceto em trufas e na promoção do pegue e leve.

• dieguez&oliveira - moda masculina
endereço: rua bias fortes, 80 - centro
telefone: 31 3541-2348 
30% de desconto no dinheiro
20% de desconto no cartão de crédito e débito

• di Óculos Ótica Nova Lima
endereço: rua bias fortes, 96 - centro 
telefone: 31 3541-0605
20% de desconto exceto marca Ray Ban que o desconto será de 10%

• fernando celulares & Presentes
endereço: matriz: Praça coronel aristides, 21c - centro
filial: rua melo viana, 80/loja
telefones: matriz: 31 3541-7373 / filial: 31 3541-1106
20% de desconto em toda linha de acessórios para celulares, informática e também assistência técnica

• Hering Adulto - Praça bernardino de Lima 
endereço: Praça bernardino de lima, 221 - centro 
telefone: 31 3694-0641
40% de desconto exceto linha básica (na linha básica será oferecido um desconto de 10%)

• Hering Adulto - Praça do mineiro
endereço: rua coronel Joaquim marcelino, 16 - centro 
telefone: 31 3541-0662
40% de desconto exceto linha básica (na linha básica será oferecido um desconto de 10%)

• maison marie espaço de beleza
endereço: avenida rio branco, 470 - centro 
telefone: 31 3541-9932/ 99392-9932 (whatsapp) 
50% de desconto nos tratamentos de reconstrução e hidratação para pagamento no dinheiro ou no débito 

• Nanni´s backstube - confeitaria Alemã
endereço: alameda serra do cabral, 185 - condomínio vila d´el rey 
telefones: 31 98885-6054 / 3581-1058 
20% de desconto
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Show de talentos

os servidores participantes terão a oportunidade de apresentar seus
talentos como cantores, dançarinos, músicos e artistas ao público do
tradicional evento da cidade, sexta na feira.

data: 26/10/18 - sexta-feira (noite)

Local: Praça bernardino de lima (Projeto sexta na feira) 

Horário: das 19h às 23h 

caso você ou seu grupo/banda tenha interesse em participar do show de talentos
basta enviar um e-mail para  treinamento@pnl.mg.gov.br, fazer a sua
pré-inscrição e solicitar o envio do regulamento.
 
os interessados deverão informar o número e nome dos componentes,
secretaria a qual pertencem e qual será o tipo de talento a ser apresentado.
os participantes poderão escolher apenas uma categoria para se apresentar.
a pré-inscrição poderá ser feita até o dia 19/10 pelo e-mail informado acima.

confira a programação completa da Semana do Servidor também na nossa Intranet.
Acesse: novalimamg.gov.br/servidores

Para inscrição e mais informações: treinamento@pnl.mg.gov.br / 98835-1132

Para ter direito ao desconto, o servidor deverá apresentar no ato da compra 
um documento original com foto + documento que comprove o vínculo com a 

Prefeitura de Nova Lima (contra-cheque ou crachá de identificação).

• Nanni´s backstube - cafeteria Alemã
endereço: rua benedito valadares, 17 - centro 
telefone: 31 3541-5007 
20% de desconto

• reciclare Arte e brecho
endereço: rua bias fortes, 170 - centro
telefone: 31 3541-0393
20% de desconto

• SoS tecnologia e educação
endereço: santa cruz, 125 - centro 
telefone: 31 3581-2888
60% de desconto nas parcelas de toda lista de cursos oferecidos


