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Pronto 
Atendimento 
e UBS novoS

Entregaremos à comunidade do 
Jardim Canadá e região o tão sonhado 
Complexo de Saúde, que reúne um novo 
setor de Pronto Atendimento e mais 
uma Unidade Básica de Saúde (UBS) 
para o bairro. Além de melhorar as 
condições de trabalho dos servidores da 
saúde, os equipamentos passam a fazer 
toda a diferença na vida dos usuários, 
que muitas vezes tinham de se deslocar 
até a sede do município para realizar, 
por exemplo, um exame de raio-X.

Quando assumimos a Gestão 
Municipal, encontramos obras 
inacabadas pela cidade, como essa no 
Jardim Canadá. Após o lançamento 
da obra, foram anos de trabalhos 
paralisados.

OUVIDORIAEDITORIAL

A conclusão das obras é fruto do 
trabalho iniciado por nossa gestão ainda 
em 2017. Fizemos da reconstrução 
a palavra de ordem nesta demanda 
imprescindível para a região noroeste e 
a entrega do novo complexo de saúde 
marca mais um compromisso cumprido 
em nossa administração.

Com a inauguração, o Jardim 
Canadá passa a contar com um Pronto 
Atendimento moderno, Serviço Social 
da Saúde, Serviço de raio-X, Farmácia, 
Setor de Zoonoses, duas UBSs e três 
equipes de saúde da família, consultórios 
odontoplógicos, Ambulatório de Saúde 
Mental e Ambulatório de Fonoaudiologia  
– uma estrutura adequada para atender 
à demanda da região.

O verdadeiro sentido de uma 
administração pública responsável é 
contribuir de maneira significativa 
para a melhoria da qualidade de vida 
da população e é justamente este 
sentimento que estamos vivenciando.

VItOR PENIDO,
PREFEITO

A entregA do novo 
complexo de sAúde 
mArcA mAis um 
compromisso cumprido 
em nossA AdministrAção

dá um like!

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, e-mail ouvidoria@pnl.mg.gov.br 
ou pelo novo sistema da Ouvidoria On-line 
novalima.mg.gov.br/ouvidoria

Por meio do decreto municipal nº 8.875, a 
Ouvidoria do Sistema Único de Saúde (Ouvidoria 
SUS) foi instituída no dia 21 de maio de 2019 em 
Nova Lima. Trata-se de um mecanismo institucional 
de participação social, com o objetivo de melhorar 
e aperfeiçoar a qualidade e a eficácia dos serviços 
de saúde pública prestados pelo município, além 
de fortalecer a interlocução entre os usuários e os 
profissionais do SUS. 

O acesso ao serviço também é feito pelo TAG, 
sistema implantado neste ano que oferece ao 
cidadão o acesso ao andamento da solicitação 
através do recebimento de um número do processo 
e senha.

Ao utilizar os serviços do SUS, a população 
poderá avaliar o atendimento acessando 
www.novalima.mg.gov.br, no menu “Ouvidoria” 
à direita do site.

Com a implantação do serviço, a Prefeitrura recebeu um computador e 
uma impressora da Ouvidoria Geral do Estado para otimizar o trabalho

ConheçA A oUvidoriA SUS
população agora poderá acessar o sistema 

da ouvidoria para avaliar serviços prestados
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inScriçõeS 
Para a eja vão 

até o dia 28

Para garantir cada vez mais a qualidade 
do ensino público ofertado pela Prefeitura 
à população, professores e supervisores da 
rede municipal vêm recebendo capacitações 
sistemáticas com vistas ao aprimoramento de 
suas habilidades técnicas e maior eficiência 
da prática pedagógica. Desde o mês de março, 
quando as formações iniciaram, até o momento, 
553 profissionais já foram qualificados.

A formação é voltada tanto para docentes 
que lecionam para a educação infantil, 
quanto para o ensino fundamental, além 
de supervisores. O processo de qualificação 
impacta positivamente no cotidiano da sala de 
aula e contribui para a melhoria do desempenho 
acadêmico dos alunos. As capacitações são 
ministradas por equipes técnicas da própria 
Secretaria de Educação, otimizando recursos 
públicos e valorizando a expertise de servidores 
municipais.

Até o dia 28 de junho, ficarão abertas as inscrições para a 
Educação de Jovens e Adultos (EJA). As aulas são ministradas 
no período noturno entre 18h e 22h30, na Escola Municipal José 
brasil dias. o cadastro pode ser realizado de segunda a sexta-

feira, das 8h às 12h e das 13 às 17h, na Secretaria municipal de 
Educação – localizada na Rua Resende, 80, Centro. Os interessados 
devem levar os documentos pessoais, comprovante de residência 
e histórico ou declaração escolar para quem já estudou.

As escolas municipais José Francisco 
da Silva, César Rodrigues, José Brasil Dias, 
David Finlay e Dona Antonieta Dias de Souza 
participam da Jornada de Educação Alimentar 
e Nutricional promovida pelo Fundo Nacional 
de Desenvolvimento da Educação (FNDE). 
O tema da iniciativa é “A Merendeira como 
Agente Transformadora da Alimentação 
Escolar”.

A jornada envolve representantes de 
todo o país e acontece em quatro etapas 
desenvolvidas ao longo do ano. Em Nova Lima, 
a primeira etapa da jornada ocorreu entre os 
dia 27 de maio e 12 de junho. Na oportunidade, 
as escolas participantes promoveram ações de 
reconhecimento do trabalho desempenhado 
pelas serventes, também conhecidas como 
merendeiras, por meio de homenagens 
prestadas pelos próprios alunos.

As serventes participaram de atividades 
inovadoras como uma competição de 
decoração dos pratos da merenda escolar e 
outra de receitas elaboradas pelas cantineiras, 
a partir de reaproveitamento de alimentos 
nutritivos e que já fazem parte dos gêneros 
alimentícios presentes nas escolas, como as 
cascas da abóbora e da banana.

Qualificação contribui para a melhoria do desempenho acadêmico dos alunos

Escolas promoveram ações de reconhecimento do trabalho desempenhado pelas serventes

nos dia 6 e 7 de junho, 31 
profissionais da Secretaria 
Municipal de Educação e 
supervisores das escolas 
municipais nova-limenses 
formaram o primeiro 
grupo a participar das 
oficinas Trilhas Temáticas 
promovidas, na capital, 
pelo governo estadual, 
com o objetivo de elaborar 
a proposta do Currículo 
Referência de Minas Gerais 
que orientará a educação 
infantil e fundamental em 
todo o estado. 

• E.M. José Francisco da Silva: 
Campeonato de Decoração dos 
Pratos da Merenda Escolar
• E.M. César Rodrigues: 
homenagens dos alunos por 
meio de desenhos, frases, 
entrevistas, redações e paródias

• E.M. José Brasil Dias: 
estudantes tiveram um dia de 
serventes para compreender 
melhor sobre a importância 
desse trabalho
• E.M. David Finlay: 
campeonato entre as serventes 

para elaboração de receitas a 
partir de reaproveitamento de 
alimentos que fazem parte do 
cardápio escolar
• E.M. Dona Antonieta Dias 
de Souza: café especial servido 
pelos alunos às cantineiras

exemPlo Para 
o eStado 

atividadeS realizadaS

reCeitA qUe FAz Bem Ao CorAção
Jornada de educação Alimentar e nutricional promove o reconhecimento do papel 

da servente no cotidiano escolar e estimula a alimentação saudável

FormAção ContinUAdA CAPACitA ProFeSSoreS 
e SUPerviSoreS dA rede mUniCiPAL 

no total, 553 profissionais já foram qualificados desde o início do ano

EDUCAÇÃO
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DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Neste mês de junho, o Núcleo 
de Assistência Jurídica (NAJ) passou 
a fazer parte da Secretaria de 
Desenvolvimento Social e Políticas 
Públicas, aprimorando o serviço 
prestado à população. A mudança 
torna mais ágil a interlocução com 
as coordenadorias e com os demais 
equipamentos públicos voltados ao 
atendimento de indivíduos e famílias 
mais vulneráveis.

O NAJ presta atendimento 
gratuito às pessoas que não 
dispõem de recursos financeiros 
suficientes para seu sustento. 
Em média, o setor recebe 250 casos 
por mês. A principal demanda de 
atendimentos é de usuários já 

acompanhados pela política de 
assistência social.

O núcleo atua no âmbito do 
Direito de Família em casos de ação 
de divórcio, de guarda, alienação 
parental, ação de regulamentação de 
visitas, ação revisional de alimentos, 
cumprimento de sentença, adoção, 
investigação de paternidade, 
retificação de registro público, dentre 
outros.

Quem precisa acionar a justiça 
nessas situações, mas não tem como 
arcar com os custos, pode solicitar o 
serviço, devendo residir no município 
por, pelo menos, dois anos e apresentar 
documentação que comprove os 
requisitos estabelecidos pela lei.

A partir desta edição, o 
jornal A Cidade traz para o leitor 
informações relevantes sobre 
direitos do consumidor na nova 
coluna denominada Dicas do 
Procon, que faz parta da estrutura 
da Prefeitura. A ideia é esclarecer 
dúvidas e promover um consumo 
consciente e sustentável, a partir da 
divulgação de questões asseguradas 
ao cidadão pela legislação vigente. 

O Procon  regula e media 
conflitos de relação de consumo, 
defendendo o consumidor e 
promovendo equilíbrio entre as 
partes. Além disso, busca orientar 
os fornecedores sobre os seus 
deveres, para que não voltem a 
cometer infrações. Os processos 
administrativos abertos no órgão 
em decorrência de reclamações de 
consumidores ocorrem de forma 
gratuita à população, a fim de 
evitar que a demanda chegue ao 
judiciário. As reclamações mais 
comuns estão ligadas à insatisfação 
contra empresas de telefonia, 
cobranças ilegais e compras de 
serviços ou produtos em geral. Em 
Nova Lima, o Procon realiza de 25 
a 40 atendimentos diários.

nAJ oFereCe AtendimentoS grAtUitoS 
A FAmíLiAS de BAixA rendA

setor recebe 250 casos por mês; principal demanda de atendimentos 
é de usuários já acompanhados pela política de assistência social

novA CoLUnA trArá inFormAçõeS 
SoBre direitoS do ConSUmidor 

Venda casada 
é crime 

A Venda Casada é caracterizada 
quando um fornecedor, no ato 
da venda de um produto, leva o 
consumidor a adquirir determinado 
serviço ou até mesmo outro 
produto.

Esses produtos e serviços 
nem sempre são informados ao 
consumidor, que só percebe a 
aquisição ao efetuar o pagamento 
da primeira parcela com os valores 
superfaturados.

De acordo com o art. 39 do 
Código de Defesa do Consumidor 
(CDC), essa é uma prática abusiva 
e indutiva e é expressamente 
proibida no Brasil.

O PrOcOn adVerte:
Confira sempre os documentos 

antes de assinar. O consumidor 
não é obrigado a aceitar: Garantia 
Estendida, Seguro Proteção 
Financeira, Seguro Roubo, Furto 
e Quebra ou qualquer outra 
modalidade de seguros nas 
compras de produtos.

diCAS do ProCon

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

EM CASo DE DúviDAS SoBRE 
oS SEuS DiREitoS, pRoCuRE: 
rua benedito valadareS, 69 

1º andar, Sala 4 
NOVA LiMA ShOPPiNG

3541-2999/ 3541-1708

NAJ • Mais informações: (31) 3541-2999 ou (31) 3541-1708

FiquE ligADo! 

Para abrir uma solicitação no órgão, o consumidor precisa ir 
pessoalmente com cópia de CPF e identidade, comprovante de 
residência, nota fiscal do produto e/ou serviço e protocolos. 
o horário de funcionamento é das 8h às 17h - rua benedito 
valadares, 69 – 1º andar, sala 3 – nova lima Shopping

Núcleo de Assistência Jurídica fica na Rua Benedito 
Valadares, 69 – 1º andar, sala 4 – Nova Lima Shopping
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Entre os dias 26 de junho e 27 de 
julho, das 8h30 às 17h, a Prefeitura 
recebe os agendamentos para o 
recadastramento ou realização de 
novo cadastro do Programa Passe 
Estudantil. O agendamento também 
pode ser realizado pelos telefones: 
3541-4423 (Centro) e 3542-2677 
(Região Noroeste) e precisa ser 
realizado previamente às inscrições 
que vão do dia 3 ao dia 31 de julho. 
As solicitações podem ser feitas na 
Rua Chalmers, 91, 4º andar, para 
quem está mais próximo ao Centro, 
ou na Rua Kenon, 95, Jardim 
Canadá, para moradores da região 
noroeste. 

O benefício assegura o 
direito à educação e qualificação 
profissional de estudantes de baixa 
renda, cursando ensino superior, 
técnico, pré-vestibular gratuito ou 
qualificação profissional, por meio 
do fornecimento da passagem, 
aos que necessitam do transporte 
municipal ou intermunicipal para 
acessarem a unidade de ensino.

O III Ciclo de Debates Sociais: Nova 
Lima pensa suas políticas públicas foi 
realizado no dia 29 de maio, na sede 
do Retiro Sport Club. O evento reuniu 
profissionais da rede socioassistencial 
do município para debater o 
aprimoramento e os desafios do 

Serviço de Proteção e Atendimento 
Integral à Família e Indivíduos (Paefi), 
destinado aos cidadãos e às famílias 
que enfrentam contextos de violação 
de direitos, como situação de rua, 
abandono, violência física, psicológica, 
sexual, negligência, dentre outros.

Com o tema Protagonismo 
da Pessoa com Deficiência, foi 
realizada outra edição do Ciclo de 
Debates, desta vez, no Auditório da 
Associação Comercial e Empresarial 
de Nova Lima. O evento reuniu 

pessoas com deficiência, seus 
familiares e profissionais que atuam 
na área para refletir sobre questões 
ligadas à acessibilidade, equidade, 
ao fortalecimento da cidadania e 
respeito às diferenças.

ProgrAmA PASSe eStUdAntiL ABre PrAzo 
PArA renovAção e novoS CAdAStroS

Agendamentos começam no dia 26 de junho; cerca de 700 nova-limenses são contemplados pelo benefício

CiCLo de deBAteS: novA LimA 
PenSA SUAS PoLítiCAS PúBLiCAS

O passe estudantil me ajuda 
muito, pois se eu tivesse que 
arcar com o deslocamento 
sozinha, provavelmente não iria 
conseguir pagar a mensalidade 
da faculdade”

Izamara Araújo Romeiro, 
estudante de psicologia

Confira a documentação 
necessária para se cadastrar no 
site www.novalima.mg.gov.br.

Mais informações: 
(31) 3541-5906 ou 
passeestudantil.semds@pnl.mg.gov.br

prefeitura qualifica atendimento 
ao público da assistência social

evento estimula troca de experiências e debate 
sobre o protagonismo da pessoa com deficiência 

critérioS
Tem direito ao benefício 

quem possui renda per capita 
menor ou igual a meio salário 
mínimo. Para ser beneficiado, 
o estudante precisa residir em 
Nova Lima há pelo menos um 
ano, para os moradores da 
região Noroeste, e há no mínimo 

dois anos, para quem vive nas 
demais regiões. Outro critério 
relaciona-se à distância entre a 
residência do aluno e a instituição 
de ensino, que deve ser superior 
a dois quilômetros. Até o mês de 
maio deste ano, 677 estudantes 
já  foram contemplados pelo 
Programa Passe Estudantil.
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Atividades diárias, como lavar louças 
e roupas; tomar banho e dar descargas 
formam o que se chama de esgoto sanitário. 
Além de água, o esgoto contém dejetos e 
precisa receber o tratamento adequado antes 
de ser lançado aos rios e córregos. A região 
do José de Almeida, na sede do município, 
será a primeira a ter implantado o sistema 
de coleta e tratamento de esgoto sanitário, 
com previsão de início das obras no segundo 
semestre. 

Além dela, o sistema tratará o esgoto 
dos bairros vizinhos Vila Aparecida, Parque 
Aurilândia, Vila São José I e II, e dos entornos 
da Avenida Presidente Kennedy e Cabeceiras. 

Outra importância da implantação 
do sistema no José de Almeida é que vai 
retirar do Parque Natural Municipal Rego 
dos Carrapatos o esgoto que é lançado no 
Ribeirão do Cardoso.  O esgoto já é tratado no 
Jardim Canadá, Vila da Serra e Vale Sereno.

O sistema a ser implantado é o dinâmico, 
ou seja, as redes coletoras nas vias públicas 
direcionam o esgoto sanitário para uma 
Estação de Tratamento de Esgoto (ETE); 
o contrário do estático, que o direciona às 
fossas. 

PLANEJAMENTO

governo iniCiA imPLAntAção de SiStemA 
de rede de trAtAmento de eSgoto SAnitário

Além de coletado e tratado, esgoto que é lançado no ribeirão cardoso será retirado

Ilustração SEMPG/Depto. Geoprocessamento • Fonte: Projeto Geoconsult/base cartográfica do município de NL

ETE do José de Almeida vai coletar 
esgoto também de bairros vizinhos

Segundo a Fundação Nacional de Saúde (Funasa), a cada R$ 1,00 
investido em saneamento, economiza-se r$ 4,00 em medicina curativa 
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DESENVOLVIMENTO, TRABALHO E RENDA

A qualificação profissional é 
um quesito básico exigido cada vez 
mais pelo mercado de trabalho. O 
plano de capacitação e qualificação 
profissional da Prefeitura vai ao 
encontro do nova-limense que 
busca se qualificar. Pensando nisso, 
o Governo Municipal firmou parceria 
com o Senai, com o objetivo de 
incentivar o crescimento profissional 
dos nova-limenses com a 
disponibilização de cursos gratuitos.

Dentre as opções estão assistente 
administrativo, manutenção mecâ-
nica, eletricista predial, mecânico 
de motos e pedreiro de alvenaria, 
que se iniciaram no dia 3 de 
junho, com uma aula inaugural, 
na unidade do Senai, em  Nova 
Lima. Os cursos têm duração de até 
quatro meses e ocorrem de segunda 
a sexta-feira, das 18h30 às 22h30. 
Também serão disponibilizados 
cursos de almoxarife, soldador e 

eletricista. A expectativa é qualificar 
240 nova-limenses com esses 
cursos.

Essa parceria, portanto, 
vai capacitar, profissionalizar e 
habilitar as pessoas residentes no 
município, formando quadros de 
profissionais competentes para servir 
diversos setores da indústria e do 
comércio local e, consequentemente, 
melhorar a empregabilidade no 
município.

 

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.  

gREiDiStA (CóD.1679)

Com idade acima de 18 anos. É necessário ter ensino 
fundamental completo e experiência comprovada 
em carteira. Atividades: conferir com o auxílio de 
esquadros, trenas e réguas a inclinação de taludes, 
cotas de arrasamento de corte, greides de pistas e off-
sets; auxiliar os operadores de máquinas a seguirem 
as marcações definidas pelo topógrafo; controlar o 
recebimento de materiais na pista a serem utilizados 
na pavimentação. Benefícios: vale-transporte, 
alimentação e convênio médico. Horário de trabalho: 
de segunda a quinta-feira, das 7h às 17h, e às sextas-
feiras, das 7h às 16h. Salário: r$ 1.360,00. 

ANAliStA DE pRoCESSoS (CóD. 1687)

Com idade acima de 18 anos. É necessário ter ensino 
superior completo (cursos na área de Ti), inglês 
intermediário, experiência na área, participação em 
projetos de Ti, conhecimentos em gestão de processos 
(BPM) e em iTiL e ter disponibilidade para viajar. 
Atividades: suporte a usuários e apoio na extração 
de informações aos clientes; consultoria de processos e 
treinamento de usuários; atuação remota e presencial; 
participação no planejamento e execução de projetos; 
criação de ambientes para hospedagem da aplicação 
web (iiS) e levantamento de processos. Benefícios 
e salário: serão informados durante o processo de 
seleção. Horário de trabalho: de segunda a sexta, das 
8h às 18h.

CoziNHEiRo (CóD.1684)

Com idade acima de 18 anos. É necessário ter ensino 
fundamental completo, experiência anterior comprovada 
na função, residir na região do Jardim Canadá e ter 
Carteira de habilitação (categoria B). Atividades: 
realizar todos os processos dos pratos com carne 
vermelha, desde o pedido, recebimento, porcionamento, 
preparo e montagem. Benefícios: transporte e 
alimentação no local. Horário de trabalho: de terça 
a quinta-feira, das 10h às 18h; às sextas-feiras, das 
18h à 1h, e aos sábados e domingos, das 12h às 20h. 
Salário: R$ 2.300,00.

téCNiCo DE SEguRANçA Do tRABAlHo pCD 
pESSoAS CoM DEFiCiêNCiA (1705)

Com idade acima de 18 anos. É necessário ter curso 
técnico em segurança do trabalho e experiência anterior 
comprovada na função. Atividades: treinar, orientar e 
fazer inspeção de documentos; participar da elaboração 
e implementação de políticas de saúde e segurança no 
trabalho (sst); realizar auditoria, acompanhamento e 
avaliação na área; identificar variáveis de controle de 
doenças, acidentes, qualidade de vida e meio ambiente. 
Benefícios: vale-transporte, cesta básica e vale-
refeição. Horário de trabalho: de segunda a sexta-
feira, das 7h às 17h. Salário: r$ 1.846,27.

ENCANADoR iNDuStRiAl (1699)

Com idade acima de 18 anos. É necessário ter ensino 
fundamental completo.  Atividades: realizar pinturas 
e retoques em estruturas metálicas, tubulações, 
equipamentos, paredes e em estruturas de alvenaria. 
Benefícios: vale-transporte, vale-alimentação, plano 
de saúde e seguro de vida. Horário de trabalho: 
de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h. Salário: 
r$ 2.036,99.

CAlDEiREiRo (1702)

Com idade acima de 18 anos. É necessário ter 
ensino fundamental completo.  Atividades: unir e 
cortar peças de ligas metálicas, usando processos de 
soldagem e corte, como eletrodo revestido, tig e mig; 
conferir medidas e confeccionar suportes e peças 
para sustentações metálicas e não metálicas de alta 
e baixa pressão dos sistemas de combate a incêndio 
e auxiliar demais profissionais no desempenho da 
função. Benefícios: vale-transporte, vale-alimentação, 
plano de saúde e seguro de vida. Horário de trabalho: 
de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h. Salário: 
r$ 2.936,89.

os cadastros poderão ser feitos até 
19 de junho. 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 

A minha chefia foi 
quem me incentivou 
a fazer o curso. É 
importante para 
ter oportunidade 
de adquirir mais 
conhecimentos, de me 
qualificar e de crescer 
na empresa. Quanto 
mais qualificação, 
mais oportunidade de 
conseguir emprego”

Essa parceria está 
proporcionando qualificação 
profissional gratuita aos nova-
limenses. Isso significa gerar 
oportunidade de emprego para 
as pessoas contempladas com 
os cursos. E mais: dignidade 
e saber. Este programa vai 
gerar futuros empregados 
nas empresas e, quem sabe, 
empreendedores no município 
de Nova Lima”

tatiana Gonçalves 
dos Santos, 
aluna do curso de 
assistente administrativo

Isaac Marcos Oliveira, 
diretor de Unidade 
Operacional Senai 
Nova Lima

PreFeitUrA FirmA PArCeriA 
 Com o SenAi PArA CAPACitAr 

240 novA-LimenSeS
cursos gratuitos preparam os cidadãos para profissões 

e incentivam a formação de microempreendedor individual

Nova-limenses já começaram a fazer os cursos de qualificação
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Após oito anos de espera, 
enfim, a realização de um antigo 
sonho. No domingo (16 de junho), 
a Prefeitura entrega, à comunidade 
do Jardim Canadá e região, um novo 
Complexo de Saúde, composto por 
um setor de Pronto Atendimento 
e uma Unidade Básica de Saúde. 
A solenidade de inauguração ocorre 
às 9h30, na Rua Vancouver, 225.

No total, R$ 4.650.140,42 
foram investidos, sendo 
R$ 2.245.147,42 dos cofres 
municipais e R$ 2.404.993,00 da 
Vale, resultado de um Termo de 
Ajustamento de Conduta (TAC).

O complexo possui uma área 
total construída de 1.757,66 m².  Em 
respeito às normas de acessibilidade, 
o prédio foi projetado em dois 
pavimentos com uma circulação 
composta por escada e plataforma 
vertical para atender os usuários 
e funcionários com necessidades 
especiais.

Com essa entrega, os 
equipamentos passam a oferecer 
mais conforto e comodidade aos 
moradores da região. Vale lembrar 
que essa obra era aguardada com 
expectativa pela comunidade local, 
uma vez que foi iniciada ainda em 
2011, mas estava abandonada há 
anos.

Pronto Atendimento
No novo Pronto Atendimento, 

os usuários passam a contar com 
os serviços de laboratório e raio-X, 
que representam importantes 
melhorias nos atendimentos. Isso 

porque antes, para um diagnóstico 
mais preciso, havia a necessidade 
de deslocar o paciente até a sede 
do município para a realização de 
exames complementares.

O imóvel também possui dois 
consultórios e sala para classificação 
de risco, sala de emergência, 
curativos, inalação e leitos de 
observação.

O Pronto Atendimento 
funcionará todos os dias, das 7h às 
19h, sendo que a classificação de 
risco se encerrará às 18h.

novA UBS
Localizada numa área de maior 

densidade populacional, a nova UBS é 
a segunda do bairro e conta com salas 
de coleta de exames, acolhimento, 
curativos, vacinas, serviços de 
enfermagem e farmácia, além dos 
atendimentos multidisciplinares do 
Nasf, da Saúde Mental e do novo 
ambulatório de fonoaudiologia. São 
cinco consultórios médicos e um 
odontológico.

Além do médico generalista, 
a Unidade Básica de Saúde vai 
oferecer consultas com pediatra 
e ginecologista. Quando houver 
necessidade de outras especialidades, 
os pacientes serão encaminhados 
para o Centro de Especialidades 
Médicas que funciona na Policlínica 
Municipal, da mesma forma que 
ocorre com as demais Unidades 
Básicas de Saúde.

A UBS, cujo acesso se dá pela 
Rua Kenon, funcionará de segunda 
a sexta-feira, das 7h às 17h.

SAÚDE / NOROESTE

PreFeitUrA inAUgUrA ComPLexo   de SAúde no JArdim CAnAdá     .
moradores da região noroeste passam a contar com pronto       Atendimento novo e mais uma unidade Básica de saúde    .

Com a inauguração, o Jardim Canadá passa a contar 
com duas UBSs e três equipes de saúde da família. 
Duas atuarão na nova unidade e uma permanece na 
ubS que já funciona na rua dresden, 70. agentes 
comunitários de saúde têm realizado visitas de casa 
em casa para informar aos moradores onde serão 
atendidos e quais equipes (médico, enfermeiro e 
agentes) irão atendê-los.

EquipES DE 
Saúde da 

FAMíliA
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PreFeitUrA inAUgUrA ComPLexo   de SAúde no JArdim CAnAdá     .
moradores da região noroeste passam a contar com pronto       Atendimento novo e mais uma unidade Básica de saúde    .

Esse é um momento maravilhoso 
e eu estou muito feliz, assim como 
a comunidade do Jardim Canadá. 
A gente tinha de sair daqui e ir 
até o centro de Nova Lima ou 
Belo Horizonte para ser atendido. 
Há muito tempo esperávamos 
a conclusão dessa obra. Estou 
encantada e muito agradecida”

Agora ficou bom demais, maravilhoso. 
A região aqui é muito grande e a 
outra UBS fica distante. Eu estou 
muito feliz mesmo, afinal foram oito 
anos de espera. É aquele negócio: 
enquanto tem a persistência, tem a 
esperança. Todo prefeito que entrava 
falava que ia fazer, até que 
um veio e fez”

Com a inauguração da nova UBS, 
a Gestão Municipal proporciona 
um melhor acesso da população 
aos serviços com a ampliação das 
equipes de Saúde da Família, além 
do laboratório. Isso contribui para o 
acolhimento humanizado e a 
melhoria da qualidade de 
vida da população”

Com o Pronto Atendimento, tenho 
certeza de que novos e bons tempos 
virão. Sou servidora pública há 
oito anos e estávamos aguardando 
ansiosamente a conclusão dessa obra, 
que vai garantir um acesso mais 
humanizado e digno, além de um 
atendimento com maior excelência 
para os usuários”

Maria José Quintela, Dona Zezé,
moradora do Jardim Canadá

Maria da Paz dos Santos,
moradora do Jardim 
Canadá

Karla Morais Lima,
enfermeira da Equipe de 
Saúde da Família

Derlaine Alves Morais,
técnica de farmácia

A dispensação de medicamentos da 
farmácia, que antes era realizada 
no Pronto Atendimento, será 
regularizada, passando a ocorrer 
na própria UBS. Com a mudança, o 
serviço será oferecido de segunda a 
sexta-feira, das 7h às 18h30.

FuNCioNAMENto 
DA FARMáCiA
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SinALizAção de trânSito Será retomAdA
execução do contrato terá início neste mês; serviços serão realizados em todo o município

mAiS SegUrAnçA e Bem-eStAr
governo municipal realiza intervenções no Jardim serrano, ouro velho e cruzeiro

O Governo Municipal prepara 
a retomada dos serviços de 
sinalização de trânsito. O contrato 
entre a Prefeitura e a empresa 
responsável pela execução dos 
trabalhos já foi assinado, com 
previsão de início ainda neste 
mês de junho. Todas as regiões 
da cidade serão contempladas 
com as intervenções.

Dentre os serviços que serão 
executados, estão a sinalização 
horizontal, com pinturas das vias, 
e a vertical, com a instalação de 
placas. Ondulações transversais, 
também conhecidas como quebra-
molas, serão colocadas em 
pontos necessários. Além disso, 
mudanças de mão de direção, 
previstas a partir de estudos 
técnicos, estão programadas.

Com essas ações, a Prefeitura 
busca garantir melhores condições 
na circulação de motoristas e 
pedestres, uma vez que a devida 
sinalização de trânsito contribui 
diretamente para a segurança 
viária.

A manutenção urbana em espaços 
públicos contribui para a melhoria 
dos locais. A Prefeitura tem realizado 
serviços de patrolamento, contenção e 
alargamento de vias, que proporcionam 
mais segurança para motoristas e 
pedestres. 

No Jardim Serrano, está em 
execução o alargamento de duas 
curvas da estrada de acesso ao bairro. 
A intervenção dará mais segurança para 
motoristas que trafegam pelo local.

Na Rua Palmira Russim, no Ouro 
Velho, a Prefeitura finalizou o serviço de 
contenção da via.

No Bairro Cruzeiro, a Administração 
Municipal providencia a instalação de 
corrimão na escadaria da Rua Nossa 
Senhora do Pilar, onde também foi 
feito o serviço de capina e limpeza. 
Além disso, uma construção velha que 
trazia transtornos para os moradores 
foi demolida e outra aguarda a liberação 
judicial para a demolição.Contenção da Rua Palmira Russim, Ouro Velho, foi realizada

TRÂNSITO

Prefeitura trabalha para assegurar melhores condições de trânsito em Nova Lima

OBRAS E MANUTENÇÃO URBANA
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A Prefeitura realiza diversas ações 
para manter a cidade mais limpa. 
Serviços de capina e limpeza das vias 
públicas são realizados todos os dias; 
a cada quinzena as equipes estão em 
uma localidade diferente.  Além disso, 
serviços de paisagismo, com o plantio 
de mudas e grama em espaços 
públicos, completam a manutenção, 
pois dão mais vida e beleza aos locais.

Também são disponibilizadas 
caçambas fixas e lixeiras em 
localidades estratégicas para facilitar 
o descarte correto do lixo. No entanto, 
é importante a colaboração de todos, 
não jogando lixo nas vias públicas e 
preservando os espaços verdes.

Capina
Nesta segunda quinzena de 

junho, os serviços de capina serão 
realizados nas seguintes localidades: 
Alameda Carlos Drummond de 
Andrade, Avenida José Bernardo de 
Barros, Vila Operária, Vila Passos, Vale 
da Esperança, Oswaldo Barbosa Pena, 
Bom Retiro, Areião do Matadouro e 
Vila da Serra.

paisagismo
A Avenida José Bernardo de 

Barros, a escadaria próximo à Praça 
Pio XII, no Bairro Vila São José, e 
a escadaria da Rua Dezessete, no 
Cabeceiras, ficarão mais bonitas com 
o plantio de grama e mudas florais 
que se inicia também nesta segunda 
quinzena. 

Os serviços na Rua Albertina Lopes 
Guimarães foram finalizados e o trânsito 
local foi liberado. A rede de esgoto 
sanitário estava com rachaduras; isso 
provocou o afundamento da pista na 
esquina com a Avenida José Bernardo 
de Barros. Foi preciso abrir valas para 
recuperar os trechos danificados, 
construir poços de visita para facilitar 
a manutenção preventiva e fazer a 
recomposição do piso asfáltico.

Para facilitar as manutenções futuras, 
as redes coletoras na Rua Albertina Lopes 
Guimarães, entre a Rua Gonçalves Dias e 
Avenida José Bernardo de Barros, foram 
mapeadas e cadastradas.

vArrição e CAPinA ProSSegUem noS BAirroS
Além da manutenção de limpeza, prefeitura realiza serviço de paisagismo em espaços públicos 

OBRAS E MANUTENÇÃO URBANA

trABALhoS ConCLUídoS nA
rUA ALBertinA LoPeS gUimArãeS

Serviços de limpeza pública na cidade não param

Rua Albertina Lopes Guimarães liga a Avenida José Bernardo de Barros ao Bairro Cristais

lixeiraS
Outra ação da Prefeitura para manter a cidade mais limpa é a instalação 
de lixeiras comunitárias para contribuir com a manutenção nesses 
locais: Rua Grota Fria (Macacos), Rua Rádio itatiaia (Matadouro), 
Rua Adelaide Pedrosa (honório Bicalho), Rua Rio Piracicaba (Nossa 
Senhora de Fátima), Rua Nossa Senhora do Pilar (Cruzeiro), Rua Banqueta 
do Bananal (Boa Vista), Rua Quintino Bocaiúva (Boa Vista), Rua Laudelino 
Vicente Silva (Vila industrial) e Rua Olaria (honório Bicalho).
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As escolas representantes 
de Nova Lima brilharam na fase 
microrregional dos Jogos Escolares 
de Minas Gerais (Jemg), realizada 
em Caeté, e já se preparam para a 
próxima etapa. A fase regional será 
disputada entre 24 e 29 de junho, 
em Pitangui, e terá as presenças 
das escolas estaduais Augusto 
de Lima, Deniz Vale e João Felipe 
da Rocha; da Escola de Formação 
Gerencial – Sebrae; do Centro 
Educacional São Tomás de Aquino,  
Colégio Santo Agostinho e Instituto 
Cássio Magnani.

Nas modalidades coletivas, 
somente as escolas campeãs da 
fase anterior garantiram vagas 
na sequência da competição. Além 
das 12 modalidades vencidas, 
Nova Lima avançou também com 
um vice-campeonato e outro 
terceiro lugar no xadrez, em que 
se classificam os três melhores 
colocados.

Os praticantes do tênis de mesa, 
popularmente conhecido como pingue-
pongue, têm compromisso marcado no 
próximo sábado (22 de junho). É que a 
Prefeitura realiza o I Torneio Municipal de 
Tênis de Mesa no Poliesportivo do Cristais 
(Rua Professor Aldo Zanini, 152, Alvorada). 
Além da competição, outras atividades 
serão oferecidas no local, das 8h às 13h.

Os interessados em participar do 
torneio devem se inscrever até o dia 
19 de junho (quarta-feira), na Secretaria 
Municipal de Esporte e Lazer – Rua Melo 
Viana, 174, Centro – ou pelo telefone 
3541-4329. A competição será individual, 
oferecida para ambos os sexos e dividida 
em duas faixas etárias (sub-17 e adulto).

Amistosos de futsal e vôlei entre 
equipes participantes dos projetos da 
Prefeitura serão realizados. Para as 
crianças que comparecerem ao evento, será 
oferecida a tradicional Rua do Lazer, com 
suas respectivas atrações. A expectativa 
é de que 200 pessoas participem das 
atividades.

ESPORTE

novA LimA AvAnçA noS JogoS 
eSCoLAreS de minAS gerAiS

cidade conquista 12 títulos e se prepara para a fase regional, em pitangui

PreFeitUrA orgAnizA i torneio 
mUniCiPAL de têniS de meSA
manhã de lazer no dia 22 de junho, no poliesportivo do cristais, 

também terá amistosos e rua do lazer para crianças

Escolas da cidade brilharam na fase microrregional do Jemg

Tênis de mesa é um dos esportes olímpicos

eScolaS nova-
liMENSES No JEMg
 
• Centro Educacional São 
tomás de Aquino: vôlei 
masculino i

• Colégio Santo Agostinho: 
basquete masculino i, basquete 
feminino i handebol feminino i, 
handebol masculino ii e vôlei 
feminino i e ii

• E.E Augusto de lima: 
xadrez masculino ii

• E.E. Deniz vale: 
futsal feminino ii

• E.E. João Felipe da Rocha: 
basquete masculino ii, handebol 
masculino i e vôlei masculino ii

• Escola de Formação gerencial 
– Sebrae: xadrez feminino ii

• instituto Cássio Magnani: 
futsal masculino i

i toRNEio DE têNiS DE MESA
inscrições até o dia 19 de junho (quarta-feira), na Secretaria municipal de esporte e lazer – rua melo viana, 
174, centro - ou pelo telefone 3541-4329
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Do dia 17 de junho a 19 de agosto, estarão 
abertas as inscrições para 2° Concurso de 
Cervejeiros Caseiros de Nova Lima – Homebrew. 
Em inglês, o termo quer dizer ‘feito em casa’, 
e este é exatamente o conceito da iniciativa: 
valorizar o trabalho dos pequenos produtores 
realizado no próprio domicílio, sem o auxílio de 
equipamentos industriais.

O cadastro deve ser feito pelo site: 
www.novalima.mg.gov.br. Podem participar 
cervejeiros não profissionais, maiores de 18 
anos e residentes na cidade. O concurso receberá 
o máximo de 120 inscrições de cervejas caseira 
do estilo BA 2018 (Brewers Association), Herb 
and Spice Beer (Cerveja com ervas e temperos).

As cervejarias artesanais já são tradição e 
figuram como um importante atrativo cultural, 
econômico e turístico do município. A ideia 
do concurso, promovido pelo Polo Cervejeiro 
de Nova Lima em parceria com a Prefeitura, 
é estimular ainda mais a produção cervejeira, 
contribuindo para o crescimento do setor e para 
o surgimento de novos rótulos.

Começa no dia 16 de junho (domingo) o 
Campeonato de Futebol Master, realizado pela 
Prefeitura e organizado pela Liga Municipal de 
Desportos. A competição reunirá dez equipes, 
com jogos até 27 de julho. Os atletas devem 
ter idade acima de 38 anos (goleiro) e 40 anos 
(jogadores de linha). Os times campeão e 
vice-campeão e os destaques do campeonato 
(artilheiro e goleiro menos vazado) serão 
premiados com troféus e medalhas.

Na primeira fase, as equipes estão 
divididas em duas chaves com cinco times. 
As duas melhoras colocadas em cada grupo 
avançam para as semifinais.

Após superar o Vila Rica em 2018, o 
Montanhês é o atual campeão e defende o 
título da competição nesta edição.

Categoria de base
O Campeonato de Futebol Sub-17 terá 

início neste sábado (15 de junho). A competição 
reunirá seis equipes, que jogarão entre si. 
As quatro melhores colocadas se classificam 
para as semifinais que serão disputadas 
em jogo único, assim como a finalíssima. 
O Palmeirinhas é o atual campeão.

inSCriçõeS ABertAS PArA 
A SegUndA edição do HomeBreW

concurso irá premiar as melhores cervejas caseiras de nova lima

vêm Aí oS CAmPeonAtoS de 
FUteBoL mASter e SUB-17

competições terão início neste final de semana e serão disputadas até 27 de julho

Montanhês (foto) e Palmeirinhas conquistaram os 
títulos do Master e do Sub-17 em 2018, respectivamente

Representantes do Polo Cervejeiro idealizaram a primeira edição do concurso em 2018

TURISMO
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MEIO AMBIENTE

No Dia Mundial do Meio 
Ambiente, 5 de junho, a Prefeitura 
inaugurou o Centro de Educação 
Ambiental Municipal – CEA, na Rua 
Professor Aldo Zanini, 3.050, no 
Bairro Chácara dos Cristais. Para 
celebrar a data, 40 estudantes da 
Escola Municipal Dona Antonieta Dias 
de Souza plantaram dez espécies 
de árvores frutíferas, formando o 
pomar da unidade. Também foram 
plantados pés de ipês amarelos pelas 
autoridades presentes.

A programação do evento 
contemplou também o lançamento 
do jogo Ecotrilha, formulado para 
auxiliar no desenvolvimento de 
atividades lúdicas de educação 
ambiental; a apresentação do 
aplicativo Águas que Valem Ouro, 
que visa facilitar o cadastramento de 
nascentes e a proteção dos recursos 
hídricos da região; além da exposição 
de pirogravuras do artista plástico 
Bruno Oliveira, criadas em suportes 
de madeira de reaproveitamento.

novA LimA CeLeBrA 
diA mUndiAL do meio AmBiente

inauguração do centro de educação Ambiental, lançamento do jogo ecotrilha e 
apresentação do aplicativo Águas que valem ouro fizeram parte da programação

Atividades em Nova Lima marcaram o Dia Mundial do Meio Ambiente

quER CoNHECER 
o cea?
O espaço é aberto ao público 
de segunda a sexta-feira, 
das 8h às 12h e das 13h às 
16h30.

Eu já tinha plantado 
sementes de feijão na 
escola, mas essa foi 
minha primeira árvore. 
Aqui, eu plantei um 
pé de laranja pera rio, 
junto com meus amigos. 
Quando der laranjas, 
eu vou lembrar que 
ajudei a plantar”

Rafael Ribeiro teixeira, 
estudante

Eu sei que esse 
é um dia muito 
importante. Por 
isso, estou feliz em 
participar. A gente 
precisa plantar para 
cuidar da Terra! As 
árvores deixam o ar 
puro e a gente fica 
mais saudável”

Pietro Lúcio da Silva, 
estudante

No dia 21 de junho, o 
inverno inicia-se oficialmente. 
As frentes frias, comuns nesta 
época do ano, aumentam 
a incidência dos ventos 
que, somados ao tempo 
seco característico desta 
estação, formam condições 
adequadas à expansão de 
focos de incêndio. Como se 
não bastassem as propensões 
ambientais, a ação do homem 
tem sido a principal causa de 
grandes queimadas.

Soltar balões ou acender 
fogueiras durante as festas 
juninas, lançar pontas de 
cigarros na mata, queimar 

resíduos em quintais ou 
terrenos baldios, dentre 
outras atitudes, podem 
provocar grandes danos ao 
meio ambiente.

Ao se espalhar as 
queimadas ameaçam dire-
tamente a vida silvestre, 
matando uma infinidade de 
animais. Elas geram drástica 
redução de muitas espécies, 
além de adaptação forçada em 
novo habitat. Os efeitos das 
queimadas pesam também 
sobre os recursos hídricos 
e sobre a vegetação como 
um todo, além de provocar 
acidentes.

CidAde em ALertA ContrA FoCoS de qUeimAdA
casos aumentam nesta época do ano com a chegada do inverno e das festas juninas 

Queimada é considerada crime inafiançável, com pena de um a quatro anos de 
reclusão, e prevê multa com valor que varia de R$ 400,00 a R$ 80.000,00.
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CULTURA

O Teatro Municipal Manoel Franzen 
de Lima receberá a comédia “Duas 
Famílias e um Sorvete de Manga” no 
dia 30 de junho, às 20h. A entrada 
é gratuita e os ingressos devem ser 
retirados uma hora antes do evento 
na bilheteria. A peça conta a história 
de Danilo, um homem que leva uma 
vida dupla, dividido entre a esposa rica 
Valdete, que o sustenta, e Cassandra, 
a “esposa sexy”, que faz seu coração 
bater mais forte. Mas, tudo sai do 
controle quando as duas finalmente se 
conhecem.

O espetáculo da companhia de 
Teatro Quinta Parede Brasil é composto 
por atores nascidos na cidade. A ideia 
surgiu em um festival de cenas curtas 
há anos e ganhou uma nova roupagem 
para ser apresentada ao público no fim 
deste mês.

Nos encontros semanais na 
Incubadora de Teatro, o elenco da 
peça e os demais interessados na arte 
teatral têm a oportunidade de atuar 
no empreendimento de produção e 
prestação de serviços caracterizados 

ComPAnhiA qUintA PArede APreSentA ComédiA 
Com AtoreS dA inCUBAdorA de teAtro

Atração gratuita será realizada no dia 30 de junho, às 20h, no teatro municipal

pelo conteúdo das artes cênicas e pela 
inovação de seus processos de criatividade.

A incubadora funciona na Escola 
Casa Aristides e se caracteriza como 
um movimento que permite trocas de 
experiências, desenvolvimento de trabalhos 
por meio de parcerias entre os próprios 
participantes. Os encontros acontecem 
todas as terças-feiras, às 14h30 e às 19h.

Ensaios e finalização da peça 
acontecem semanalmente na 

própria companhia 

Escola tem feito história e cumprido seu papel de promover a arte da dança

A incubadora é um ótimo espaço para 
que os atores troquem experiências 
e mostrem sua arte ao público nova-
limense. É um projeto que reúne 
artistas desse segmento com o intuito 
de apoiar, incentivar e impulsionar 
o seu trabalho desenvolvendo vários 
projetos. Estamos felizes com o suporte 
oferecido. É uma grande oportunidade”

Júnior Gonçalves, 
ator

Os jovens alunos e profissionais 
da Escola de Bailados de Nova Lima 
participaram da mostra coreográfica e dos 
cursos oferecidos no III Encontro Estadual 
de Dança realizado no Teatro Sesi Minas, em 
Belo Horizonte, entre os dias 29 de maio 
e 2 de junho. O evento foi promovido pela 
Produção Mineira da Dança em parceria 
com o Conselho Brasileiro da Dança. 

As alunas do balé participaram do 
curso ofertado pela renomada bailarina 
e professora de dança Alice Arja, 
representante do Miami City Ballet no Brasil 
e a turma do Street Dance com o coreógrafo 
da TV Globo, Caio Nunes - mais uma 
grande oportunidade para os alunos que se 
dedicam com afinco no dia a dia da escola 
para se tornarem renomados profissionais.

A Escola de Bailados de Nova Lima 
fica na Rua São Sebastião, 99, Cascalho. 
Atualmente, são atendidos 688 alunos 
bolsistas que têm a oportunidade de 
aprender balé clássico, jazz, street jazz, street 
dance e dança de salão, com participantes 
da terceira idade.

eSCoLA de BAiLAdoS de novA LimA 
PArtiCiPA do iii enContro eStAdUAL de dAnçA

realizado no teatro sesi minas, em Belo Horizonte, evento contou com mostra coreográfica e cursos 
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