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PARCERIA 
PÚBLICO-PRIVADA 
DE ILUMINAÇÃO 

PÚBLICA
Assinaremos, em julho, um 

importante contrato com a Caixa 
Econômica Federal e o Banco 
Interamericano de Desenvolvimento 
(BID). Trata-se da realização de estudos 
que permitirão licitar a Parceria Público-
Privada (PPP) para a modernização da 
iluminação pública de Nova Lima.

A PPP busca fomentar, coordenar, 
regular e fi scalizar a atividade do setor 
privado que atue na implementação das 
políticas públicas para o desenvolvimento 
da cidade e para o bem-estar da 
população. O trabalho se dá por meio 
de concessão administrativa e será 
acompanhado pela gestão pública.

OUVIDORIAEDITORIAL

Com esse acordo, vamos desenvolver 
projetos técnicos de engenharia e de 
modelagem econômica, fi nanceira e 
jurídica para a implantação do novo 
sistema de iluminação da cidade. Nossa 
previsão é de que aproximadamente 20 
mil lâmpadas a vapor de mercúrio sejam 
substituídas pelas de LED, assegurando 
mais economia, durabilidade e melhor 
iluminação nos lugares contemplados.

Priorizaremos os locais cujos 
índices de criminalidade e acidentes 
sejam mais expressivos, de acordo com 
levantamentos técnicos. Dessa forma, 
não temos dúvidas em afi rmar que a 
modernização da iluminação pública 
resultará no aumento da segurança 
dos cidadãos, com a diminuição na 
incidência de acidentes noturnos e de 
violência.

VITOR PENIDO,
PREFEITO

NOSSA PREVISÃO É DE QUE 
APROXIMADAMENTE 20 
MIL LÂMPADAS A VAPOR 
DE MERCÚRIO SEJAM 
SUBSTITUÍDAS PELAS DE 
LED, ASSEGURANDO MAIS 
ECONOMIA, DURABILIDADE E 
MELHOR ILUMINAÇÃO

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

O Governo Municipal realiza, no próximo dia
7 (domingo), mais uma edição do projeto Ouvidoria 
Itinerante, desta vez no Bairro Jardim Canadá. A 
ação ocorrerá das 10h às 14h, na Avenida James, 
esquina com Rua Natal (próximo ao nº 12).

Esse espaço é aberto à população para 
manifestar críticas, elogios, denúncias e sugestões 
relacionadas à cidade. Os moradores também 
podem aproveitar o momento para tirar dúvidas 
sobre os serviços prestados pela Administração 
Municipal nas mais diversas áreas. De outubro 
de 2016 a junho de 2019, um total de 3.313 
manifestações foram atendidadas na Ouvidoria 
Geral de Nova Lima.

Todas as demandas levantadas junto à 
comunidade são encaminhadas aos respectivos 
órgãos para o devido tratamento, e resposta 
aos manifestantes. A Prefeitura garante o sigilo 
durante todo o processo.

ATRAÇÕES
Durante o evento, o público também

poderá conferir feiras de alimentação e artesanato 
e exposição de carros antigos, realizadas em 
parceria com a Associação Comunitária do Jardim 
Canadá, o Bloco da Família, os feirantes de São 
Sebastião das Águas Claras (Macacos) e o Clube 
do Carro.

Edições itinerantes são realizadas nos bairros para 
ampliar o acesso da população ao serviço

OUVIDORIA ITINERANTE
CHEGA AO JARDIM CANADÁ

Serviço para manifestação de sugestões, críticas e elogios ocorrerá
em 7 de julho, na Avenida James, esquina com Rua Natal

Em busca de uma maior aproximação entre a 
Prefeitura e a comunidade, o atendimento da Ouvidoria 
passou a ocorrer toda quarta-feira, das 10h às 12h 
e das 13h às 16h, na sede da Regional Noroeste – 
localizada na Rua Kenon, 95, Jardim Canadá.

OUVIDORIA NA 
REGIONAL NOROESTE 

TODAS AS
QUARTAS-FEIRAS
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No ano passado, vários municípios 
mineiros atrasaram o pagamento do 13º 
salário aos seus servidores, de acordo com 
levantamento da Associação Mineira de 
Municípios (AMM). O próprio Governo do 
Estado, além de pagar após o prazo, precisou 
parcelar esse recurso em até 12 vezes, em 
muitos casos.

Em Nova Lima, o cenário é bem diferente. 
No dia 28 de junho, os 4.181 profi ssionais da 
Prefeitura receberam a primeira parcela desse 
direito trabalhista. A antecipação representa 
um valor de R$ 7.704.528,43 aos cofres 
públicos municipais, valor pago com recursos 
do tesouro direto. A segunda e última parcela 
será paga no mês de dezembro, conforme 
prevê a legislação. 

Em tempos de crise econômica, receber de 
forma antecipada pode ajudar muita gente a 
colocar as contas em dia ou mesmo a sair do 
“sufoco”. Para quem está com as fi nanças em 
ordem, a vantagem é ter a chance de fazer 
o dinheiro render por meio de aplicações, 
poupança ou outras opções que o mercado 
fi nanceiro oportuniza.

Além disso, a antecipação do 13º salário 
movimenta a economia local, dando um novo 
fôlego ao comércio.

Desde o início do governo, a Prefeitura passou 
por um grande esforço de modernização e melhoria 
na efi ciência da gestão de diversas áreas, o que 
resultou em uma redução de 70 milhões no custeio 
da máquina pública, além do aprimoramento dos 
processos de trabalho e da qualifi cação da entrega 
de serviços à população. Dando continuidade a 
esse objetivo, a Administração Municipal acaba de 
adquirir 292 computadores que deverão atender a 
uma demanda reprimida, substituindo máquinas 
que estavam sem condições de uso ou mesmo 
cobrindo setores que apresentavam défi cits de 
equipamentos.

Além dos computadores, outro importante 
avanço foi a inovação em relação à tecnologia da 
informação, com a compra de softwares ou a sua softwares ou a sua softwares
substituição por modelos mais efi cientes, com o 
investimento em ferramentas de segurança, como 
aquisição de fi rewall e antivírus para instalação fi rewall e antivírus para instalação fi rewall
na rede e nos computadores, visando minimizar 
e difi cultar invasões e ataques que venham 
comprometer a integridade e preservação das 
informações armazenadas nos bancos de dados 
da Prefeitura.

Nova Lima vive situação fi nanceira diferente da maior parte dos municípios mineiros

Avanços terão impactos na segurança da informação e na 
celeridade do atendimento ao cidadão; no detalhe, parte 

dos computadores que foram adquiridos

PREFEITURA ADQUIRE 292 COMPUTADORES
E INVESTE EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Novas máquinas para o trabalho dos servidores otimizam recursos e serviços públicos 

NOVA LIMA É A 1a CIDADE DA RMBH A ANTECIPAR 
PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES

Pagamento de R$ 7,7 milhões demonstra controle das contas públicas e compromisso com os funcionários

ADMINISTRAÇÃO
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MAIS QUALIDADE DE VIDA PARA 650 NOVA-LIMENSES
Criados em 2017, grupos de atividades físicas do Nasf têm feito a diferença na saúde da população

Melhora da autoestima, aumento 
da socialização, diminuição de dores, 
perda de peso e redução do uso de 
medicamentos para hipertensão. 
Esses são alguns dos resultados já 
alcançados desde a implantação dos 
grupos de atividades físicas no Núcleo 
de Apoio à Saúde da Família (Nasf), 
criados em setembro de 2017. São 
aproximadamente 650 participantes.

Atualmente, 38 grupos funcionam 
em 21 regiões de Nova Lima, cobrindo 
100% das Equipes de Saúde da 
Família (ESF). Dentre as atividades, 
são oferecidos alongamento, 
fortalecimento, caminhada, treina-
mento funcional e equilíbrio. Os 
grupos dos educadores físicos também 
contam com o apoio de nutricionistas, 
terapeutas ocupacionais, fi siotera-
peutas e médicos.

Os interessados em participar dos 
grupos devem procurar a unidade 
básica de saúde de referência do local 
onde reside. Lá eles são orientados 
sobre como proceder para serem 
integrados.

Saúde

Ganho de força muscular e melhora da agilidade nos afazeres diários 
também são resultados diretos da prática de atividade física

Estou gostando muito e para 
mim está sendo excelente. Sou 
aposentado e sentia muitas 
dores nas pernas, mas agora elas 
diminuíram. Recomendo que as 
pessoas deixem a preguiça de lado 
e façam as atividades”

Posso dizer que as atividades têm 
sido um sucesso. Fico ansiosa pra 
chegar o dia das aulas. Todo mundo 
comenta a diferença que isso faz; 
não tem uma pessoa que não 
goste. Nossa saúde e autoestima 
melhoram muito”

Dotivo Moreira Franco,
morador de Honório Bicalho

Maria de Fátima Nazaré,
moradora do Cabeceiras

As pessoas com 65 anos ou mais, interessadas 
em ter o cartão Ótimo Sênior, serão atendidas 
de 1º a 5 de julho, na Praça Bernardino de Lima, 
Centro. Um Micro-ônibus fi cará estacionado em 
frente à igreja Matriz, de segunda a quinta-feira, 
das 9h às 17h, e sexta, das 9h às 12h – a emissão 
dos cartões foi articulada pela Prefeitura e pelo 
Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa. É 
necessário apresentar original e cópia da Carteira 
de Identidade, do CPF e Comprovante de Endereço.

O Cartão Ótimo Sênior é entregue na hora e 
dá ao idoso o direito de passar a roleta sem pagar 
a passagem e se acomodar em qualquer espaço 
dos ônibus do transporte coletivo intermunicipal, 
durante três anos, a partir da sua emissão. A 
primeira via é gratuita. Mais informações: Centro 
de Convivência da Pessoa Idosa – (31) 3542-5655.

EMISSÃO E 
REVALIDAÇÃO

DO CARTÃO
ÓTIMO SÊNIOR

GRUPOS DE 
ATIVIDADES
FÍSICAS NO NASF:

Unidades Básicas de Saúde: 
Jardim Canadá, São Sebastião 
das Águas Claras (Macacos), 
Água Limpa, Cristais, Galo, 
Cruzeiro, Bela Fama, Nova 
Suíça, Honório Bicalho, Santa 
Rita, Nossa Senhora de Fátima, 
Cabeceiras, Retiro, Rosário, 
Cascalho, Mingu, Caic, José de 
Almeida e Vale do Sol.
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DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Reformas de infraestrutura, 
manutenções prediais, compra de 
computadores, mudança de endereço 
e aquisição de brinquedotecas. No 
mês de junho, a Prefeitura concluiu 
inúmeras melhorias, realizadas nas 
unidades públicas de assistência 
social, que irão aprimorar a entrega 
de serviços à população e conceder às 
equipes condições de trabalho mais 
adequadas.  

Parte desse investimento é fruto de 
um Termo de Ajustamento de Conduta 
(TAC) do Ministério Público do Trabalho, 
relacionado ao enfrentamento do 
trabalho infantil e à regularização do 
trabalho adolescente. Por meio desse 
TAC, foram repassados ao município 
252 itens, dentre bens permanentes e 
equipamentos, além de um recurso de 
R$ 341.508,96.

As manutenções, pinturas e 
os reparos foram viabilizados por 
meio de contrato da Administração 
Municipal com empresa terceirizada. 
Já a compra de artigos mobiliários 
e eletrodomésticos, como fogões e 
refrigeradores, para as unidades de 
acolhimento foram possibilitadas 
graças ao convênio com o programa 
Rede Cuidar do Governo do Estado.

IDOSO: NÃO SEJA ALVO 
FÁCIL DE EMPRÉSTIMOS 

CONSIGNADOS

Empréstimo consignado é 
uma modalidade de concessão 
de crédito onde as prestações 
são descontadas no benefício do 
assegurado.

Portanto, antes de optar 
por essa modalidade de crédito 
é preciso tomar alguns cuidados 
como: ler o contrato antes de 
assinar, não fornecer seus dados 
pessoais nem assinar procuração 
para desconhecidos e sempre 
ir acompanhado por alguém de 
confi ança aos bancos.

Crédito adicional pode ser 
de grande ajuda, mas quando 
utilizado com cautela. O alerta 
vale para todos, principalmente 
os idosos.

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

PARA ATENDER COM MAIS DIGNIDADE 
Investimentos de aproximadamente R$ 340 mil e aquisição de 292 itens garantem melhorias no Cras, Creas e abrigos

Brinquedoteca estimula desenvolvimento cognitivo de crianças e 
adolescentes e contribui para o processo de atendimento às famílias

NOVAS 
BRINQUEDOTECAS 
AUXILIAM 
ATENDIMENTO
NOS CRAS, CREAS
E ABRIGOS

Balanços, escorregadores, 
casinhas, carrinhos, livros, 
bonecas e jogos diversos. 
Todo esse material lúdico 
acaba de chegar às unidades 
de acolhimento institucional 
para crianças e adolescentes, 
ao Centro de Referência 
Especializado de Assistência 
Social (Creas) e a três Centros 
de Referência de Assistência 
Social (Cras). A ideia é valorizar 
os espaços de brincar como 
facilitadores do atendimento 
socioassistencial, com vistas 
à superação de violações e 
vulnerabilidades. Por meio desse 
suporte, as crianças conseguem 
expressar melhor seus anseios 
e abordar situações vividas, 
favorecendo as intervenções 
técnicas.

É muito legal estar aqui com 
minha mãe. Antes ela não 
participava, era mais difícil de 
chegar. Agora estou gostando 
de vê-la me acompanhando. 
O local aqui é mais espaçoso, 
confortável, dá mais vontade de 
vir. As crianças podem brincar 
com mais liberdade e tem até 
biblioteca”

Marilda da Silva Ambrósio, com 
sua mãe, usuárias do Cras Bicalho

Fo
to

:  
Lí

vi
a 

Ba
st

os



6
29 DE JUNHO DE 2019 • ANO 4 • Nº 57

Na manhã do dia 24 de 
junho, autoridades municipais 
e representantes de escolas 
públicas e privadas de Nova 
Lima participaram do Fórum de 
Monitoramento e Apresentação 
do Plano Municipal de Educação 
(PME), realizado no auditório 
da Associação Comercial e 
Empresarial, no Centro. Na 
oportunidade, foram expostos 
avanços e desafi os relacionados 
às 20 metas estruturadoras 
que compõem o documento, 
responsável por nortear as 
políticas públicas da área para o 
decênio de 2017 a 2026. 

Por meio de uma equipe 
responsável, a Administração 
Municipal realiza constante-
mente o monitoramento das 
estratégias adotadas para o 
cumprimento das metas e dos 
objetivos traçados. A partir 
do fórum, as informações e 
análises já processadas foram 
compartilhadas e debatidas 
para o aperfeiçoamento do PME. 
Como resultado do evento, será 
enviada à Câmara Municipal 
uma nota técnica com sugestões 
de alterações para o plano, 
visando acelerar o desempenho 
da Educação na cidade.

EDUCAÇÃO

EDUCAÇÃO NO CAMINHO CERTO
Prefeitura cumpre metas do Plano Municipal da Educação e promove revisão

do documento que norteia as estratégias de aprimoramento no setor

• Ampliação da oferta da educação infantil em mais de 50%, superando a 
meta

• Universalização do ensino fundamental de nove anos de duração para 
toda a população com idade entre 6 e 14 anos

• Garantia de atendimento educacional qualifi cado à população com 
defi ciência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou 
superdotação

• Oferta de educação em tempo integral em mais de 90% das escolas 
municipais

• Alfabetização de 100% das crianças, assegurando domínio e fl uência da 
leitura e escrita até a conclusão do 2º ano

• Aumento signifi cativo da qualidade da educação básica em todas as 
etapas e modalidades

PRINCIPAIS AVANÇOS DA EDUCAÇÃO NA GESTÃO:

No mês de junho, a Escola Municipal Benvinda 
Pinto Rocha, no Jardim Canadá, passou a 
ofertar a aula de musicalização aos alunos 
que participam do Programa Escola em 
Tempo Integral. A atividade acontece todas as 
quartas-feiras e é fruto de uma parceria entre 
a Prefeitura e o Instituto Kairós.
A musicalização favorece o desenvolvimento 
do senso rítmico, da sensibilidade, criatividade, 
memória, concentração e socialização entre as 
crianças. 

MÚSICA 
PARA 

EDUCAR
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No mês de junho, os centros 
de educação infantil e escolas que 
atendem crianças entre 4 meses e
3 anos de idade receberam uma série 
de itens que farão toda a diferença no 
cotidiano desses pequenos cidadãos. 
Para equipar essas unidades, a 
Prefeitura investiu cerca de R$ 100 
mil.

Foram distribuídos 360 colcho-
netes, 300 tatames, 50 cadeirinhas de 
alimentação, 20 carrinhos de passeio 
e dez cercadinhos aos centros de 
educação infantil Menino Jesus, Lar 
da Esperança, Maria da Conceição 
Taveira Corrêa, Nize da Conceição Silva 
Ribeiro e Nancy Romani Duarte. 

Todo esse material garante mais 
qualidade e conforto ao atendimento 
de bebês e crianças, proporcionando 
também ergonomia para os 
profi ssionais que atuam com esse 
público. Atualmente, 1.419 crianças, 
nessa faixa etária, estão matriculadas 
na rede municipal. Nova Lima possui 
seis unidades exclusivas de educação 
infantil e nove escolas também 
realizam esse atendimento. 

Comer na cadeirinha de alimentação estimula o 
desenvolvimento da autonomia dos bebês

CERCA DE R$ 100 MIL INVESTIDOS
PARA MAIS CONFORTO DOS PEQUENOS

Governo melhora estruturas e qualifi ca atendimento aos bebês e crianças na rede municipal de ensino 

EDUCAÇÃO

Quando a instituição pública recebe 
esses equipamentos, você consegue 
perceber a preocupação do Município 
com o bem-estar, aliada à educação 
da criança, naquele espaço onde ela 
está inserida. É um passo enorme 
dentro da escola. A cadeirinha de 
alimentação, por exemplo, nos auxilia 
a ensinar sobre o manuseio da colher, 
a comer em um local adequado, além 
de dar mais segurança. Tudo isso, 
somado ao currículo elaborado que 
temos hoje, é fantástico!”

Tamara Carvalho Silva,
monitora pedagógica
e mãe de Catarina, estudante
do CEI Nancy Romani Duarte
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As obras de reformas e construção 
de espaços públicos não param. São 
serviços que há anos precisavam de 
atenção do poder público para garantir 
o direito de ir e vir com segurança da 
população, sobretudo em locais onde 
há uma circulação intensa de pessoas 
e necessitam de manutenção.

ARQUIBANCADA NO CAMPO
DO NACIONAL/MORRO VELHO
O Campo do Nacional/Morro  Velho, 

no Bairro Cristais, é um espaço esportivo 
muito utilizado pela população, porém, 
sem arquibancadas, o público assiste 
aos jogos de forma desconfortável na 
via de acesso ao campo, assentado no 
chão ou em pé, onde passam veículos. 
Para dar mais comodidade ao público, 
a Prefeitura iniciará a construção de 
arquibancadas.

CEMITÉRIO PARQUE
As obras de reforma e ampliação 

dos velórios do Cemitério Parque 

foram retomadas. As melhorias darão 
mais conforto e segurança. O local 
será interditado para esse fi m em 
um período de 120 dias, porém, já 
foram mapeados mais de dez locais 
alternativos para a realização de 
velórios, que serão informados às 
famílias que necessitarem do serviço 
durante esse tempo.

CEMITÉRIO DO ROSÁRIO
Nesta semana, foram iniciadas 

a reforma e readequação de muros, 
passeios internos e escritórios do 
Cemitério do Rosário. Esses serviços 
vão dar mais segurança e comodidade 
de acesso às pessoas. Os muros em 
volta do cemitério estavam muito 
danifi cados pelos anos em que o 
local fi cou sem manutenção; alguns 
caíram, causando riscos. Parte das 
vias internas do cemitério apresentava 
rachaduras provocadas pela infi ltração 
de água. Os escritórios também serão 
reformados e o espaço, readequado.

OBRAS

PREFEITURA EXECUTA CONSTRUÇÕES
E REFORMAS PELA CIDADE

Serviços importantes são realizados para garantir à população o direito de transitar com segurança

Campo do Nacional/Morro Velho terá arquibancada, 
cuja construção iniciará na próxima semana
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PLANEJAMENTO E GESTÃO

O prefeito de Nova Lima, Vitor Penido, assina, no 
próximo mês, o contrato com a Caixa Econômica Federal 
e o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) 
para a realização de estudos que permitirão licitar a 
Parceria Público-Privada (PPP) de Iluminação Pública 
no município. A partir daí, serão desenvolvidos projetos 
técnicos de engenharia e de modelagem econômica, 
fi nanceira e jurídica para a implantação do novo sistema 
de iluminação da cidade.  

A Lei nº 2.015, de 1º de novembro de 2007, instituiu, 
no âmbito do município de Nova Lima, o Programa 
de Parceria Público-Privada (PPP), que se destina a 
fomentar, coordenar, regular e fi scalizar a atividade do 
setor privado que atue na implementação das políticas 
públicas para o desenvolvimento da cidade e para o 
bem-estar da população. 

A PPP de iluminação prevê a substituição de 
aproximadamente 20 mil pontos de luz a vapor de 
mercúrio por lâmpadas de LED na cidade, cujo número é 
da base de dados da Cemig. A PPP se dará por meio de 
concessão administrativa, por 20 anos ou mais, e será 
acompanhada pela gestão pública.

VANTAGENS
Além de proporcionar mais economia, as lâmpadas 

de LED têm mais durabilidade e propiciam uma melhor 
iluminação dos locais. Isso pode melhorar a sensação 
de segurança e trazer benefícios, como diminuição na 
incidência de acidentes noturnos e de violência.

CERCA DE 20 MIL LÂMPADAS A VAPOR DE
MERCÚRIO SERÃO SUBSTITUÍDAS PELAS DE LED
Governo vai assinar contrato de Parceria Público-Privada de iluminação para garantir mais segurança

• Modernização das unidades de Iluminação, conforme NBR 5101:2012, da Associação 
Brasileira de Normas Técnicas, cujo objetivo é estabelecer os requisitos para 
iluminação de vias públicas, propiciando segurança aos tráfegos de pedestres e 
veículos;

• Priorização da qualidade de iluminação nas áreas mais densas da cidade e com maior 
índice de crimes e acidentes com veículos;

• Economia nos custos com a iluminação pública.

PRINCIPAIS OBJETIVOS DA PPP DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Prefeitura já substituiu as antigas lâmpadas pelas de LED em alguns pontos da cidade
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NOVO PAISAGISMO EM ESPAÇOS PÚBLICOS
Serviço contribui para manter a cidade limpa e bem cuidada

PROBLEMAS NA REDE DE ESGOTO SANITÁRIO NO 
ALVORADA E VILA IPÊ FORAM SOLUCIONADOS

Quem passa pelas avenidas José 
Bernardo de Barros e Presidente Kennedy 
pode notar que os canteiros centrais estão 
mais cuidados; mas não é somente esses 
locais. A Prefeitura está fazendo o plantio 
de gramas e mudas em espaços públicos 
que são apropriados para esse fi m. Além de 
torná-los mais belos e limpos, proporciona 
bem-estar e contribui para melhorar a 
atmosfera do local.

No Bairro Vila São Luís, onde havia 
uma caçamba fi xa – ao lado da E.M. José 
Brasil Dias – que era alvo de vandalismo, 
agora deu lugar ao paisagismo. Foi feita 
limpeza da área e plantio de grama e 
mudas frutíferas. 

CAPINA
Na primeira quinzena de julho, os 

serviços de capina serão realizados 
nas seguintes localidades: avenidas 
Presidente Kennedy e Geraldo 
Dias Borges, bairros Rosário, Bom 
Jardim, Centro (região Rua Nova), 
Oswaldo Barbosa Pena, Boa Vista, 
Bela Fama, Nova Suíça e Honório 
Bicalho, além da MG-030 (trecho 
municipalizado, do km 10 ao 14).

A Prefeitura realiza manutenção 
em redes de esgoto sanitário em vias 
públicas diariamente; são problemas 
de vazamento, entupimento, dentre 
outros. Devido à alta demanda, os 
pedidos são atendidos seguindo uma 
ordem de chegada e, em muitos casos, 
é preciso atender, primeiramente, 
urgências ou situações que não 
se pode esperar muito tempo 
para não atrapalhar o trânsito de 
motoristas e pedestres em locais mais 
movimentados.

Na Rua Jatobá, no Vila Ipê 
(região de Santa Rita), foi feito o 
remanejamento da rede coletora de 

esgoto sanitário do passeio para 
a rua, pois ela apresentava vários 
trechos danifi cados, além de ser 
difícil a manutenção, em função da 
proximidade com fundações de muros 
e residências. Foram construídos 85 
metros de rede ao longo da rua, e 
agora a Prefeitura está transferindo 
14 ligações domiciliares para a nova 
rede.

Já na Rua Hum, no Alvorada, a 
rede coletora apresentava constantes 
entupimentos em alguns trechos; 
foram construídos aproximadamente 
20 metros de rede para substituir os 
trechos danifi cados. 

Governo realizou serviços na Rua Jatobá, no Vila Ipê

OBRAS E MANUTENÇÃO URBANA

Paisagismo torna locais mais agradáveis

A água de chuva se misturava 
ao esgoto na rua, pois a rede 
entupia e a água entrava nas 
casas e dava muito mau cheiro. 
Agora, com a rede nova, fora do 
passeio, vai fi car bom”

Cuidar da cidade é bom para 
todos. A população pode 
colaborar, não jogando lixo nas 
vias públicas e mantendo o 
paisagismo

Vanda Rodrigues, 
moradora do Vila IpêFo
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CAMINHO PARA A BUSCA DO EMPREGO
Suporte gratuito para quem procurá uma oportunidade de trabalho

DESENVOLVIMENTO, TRABALHO E RENDA

O Conexão Profi ssional, da 
Prefeitura, oferece serviços de 
orientação para entrevista de 
emprego e cursos de qualifi cação 
e capacitação gratuitos para 
os nova-limenses. A iniciativa 
também traz benefícios para 
as empresas que buscam um 
profi ssional preparado para as 
vagas disponíveis.

No entanto, para o 
candidato, é importante observar 
comportamentos, vestuário, 
pontualidade e saber “vender” 
a imagem, pois o marketing 
pessoal é importante na hora 
de uma entrevista: como saber 
se expressar, ter boa postura e 
conduta adequada. Além disso, 
o currículo deve ser objetivo, 
apresentar as qualifi cações e 
experiências, bem como deixar 
claro o interesse em trabalhar na 
empresa. Todas essas orientações 
o candidato encontra no Conexão 
Profi ssional.

No Banco de Talentos, 
programa de empregabilidade do 
Conexão, o nova-limense pode se 
cadastrar para vagas de emprego, 
elaborar currículo e se preparar 
para os processos de seleção de 
vagas captadas no mercado de 
trabalho pela Prefeitura.

 

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.  

ANALISTA DE SISTEMAS (CÓD.1731)

Com idade acima de 18 anos. É necessário 
ter formação superior, experiência na área 
de desenvolvimento de sistemas como 
programador, utilizando banco de dados 
relacional. Atividades: desenvolvimento 
de novos sistemas, suporte a sistemas já 
construídos, implementação de melhorias 
nos sistemas e manipulação de bancos 
de dados relacional utilizando SQL Server. 
Benefícios: será informado mediante o 
processo de seleção. Horário de trabalho: 
de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h. 
Salário: a combinar.

PIZZAIOLO (CÓD. 1756)

Com idade acima de 18 anos. É necessário ter 
ensino médio completo, experiência anterior 
comprovada na função e disponibilidade para 
trabalhar em Belo Horizonte. Atividades: 
criação e preparação de pizzas salgadas 
e doces, selecionando e combinando 
ingredientes ora em conformidade com 
receitas tradicionais, ora inovando na 
criação de combinações originais do próprio 
estabelecimento; manter normas de higiene e 
de segurança para a elaboração de alimentos 
em conformidade com as normas e leis 
relativas à alimentação. Benefícios: vale-
transporte e refeição. Horário de trabalho: 
a combinar. Salário: Entre R$ 1.500,00 e
R$ 2.000,00.

ESTAGIÁRIO DE TURISMO OU
COMUNICAÇÃO SOCIAL (CÓD.1755)

Com idade acima de 18 anos. É necessário 
ser estudante de turismo ou comunicação 
social. Atividades: auxiliar nos programas 
de campanhas de divulgação e marketing 
da empresa. Benefícios: alimentação 
na empresa e vale-transporte. Horário 
de trabalho: carga horária de 6 horas/
dia. Salário: bolsa-auxílio para estágio de
R$ 800,00.

SUPERVISOR PREDIAL (1753)

Com idade acima de 18 anos. É necessário 
curso superior em andamento e experiência 
anterior na área de supervisão. Atividades: 
implementar rotinas operacionais para 
garantir a conservação do patrimônio do 
condomínio e o bom uso dos mesmos pelos 
moradores em condições de segurança, 
conforto e higiene; supervisionar as 
atividades desenvolvidas por empresas 
parceiras; orientar e fi scalizar os empregados 
diretos do condomínio e atender demandas 
do síndico e dos moradores. Benefícios: 
vale-transporte e vale-refeição. Horário de 
trabalho: 44 h/semana (de segunda a sexta-
feira). Salário: R$ 2.150,00.

Os cadastros poderão ser feitos até 
3 de julho. Caso o candidato já o 
tenha efetuado no período  de seis 
meses, não é necessário refazê-lo. 
Confi ra mais vagas em nosso site: 
www.novalima.mg.gov.br 

Nova-limenses recebem orientações de profi ssionais para entrevistas de emprego

• Deixe o telefone desligado
• Não demonstre

arrogância
• Evite excesso de humor

e piadas
• Demonstre entusiasmo
• Busque informações da 

empresa onde você fará 
entrevista

• Responda a todas as
perguntas com objetividade 

• Seja simpático e educado com 
todos os que te atenderem

• Não fale mal do último 
emprego e/ou chefe

• Não chegue atrasado
• Esclareça suas dúvidas

ao fi nal da entrevista

DICAS IMPORTANTES NA HORA DE UMA ENTREVISTA:

BAIRROS RECEBEM MELHORIAS
No Jardim Canadá, a Prefeitura 

instalou dois quebra-molas na Rua 
Groelândia e um na Rua Mel Vile; o 
patrolamento também foi feito na Rua 
Ontário, entre a Vancouver e a Columbia; 
nas avenidas Toronto e Canadá; na Rua 
Columbia com a Hudson; na Rua Búfalo 
com a Avenida Toronto; e envolta da Praça 
Quatro Elementos.

Em São Sebastião das Águas Claras, 
foram instaladas duas lixeiras comunitárias 
na Rua Grota Fria, para contribuir com a 
manutenção da limpeza pública que a 
Prefeitura realiza diariamente.

Já no Parque do Engenho, foi feita 
a operação tapa-buracos, cuja via 
apresentava irregularidades. No Parque 
Jardim Amanda e na Rua São Luiz, foi 
feito patrolamento para deixar as vias 
transitáveis com segurança.

NOROESTE

Intervenções visam garantir mais
segurança para motoristas e pedestres

CONEXÃO PROFISSIONAL:
Rua Chalmers, 88, Centro - (31) 3541-3369
Rua Kenon, 95, Jardim Canadá - (31) 3581-3284
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As aulas do programa Movimento, 
que levará um total de 16 atividades 
físicas gratuitas para os nova-
limenses, já começaram. Os praticantes 
da academia ao ar livre no Jardim das 
Américas, Alvorada e na Praça da Bíblia 
já têm um profi ssional à disposição 
nos períodos da manhã e da noite. No 
Vila São Luís, o acompanhamento do 
instrutor é disponibilizado pela manhã.

Além disso, tiveram início no Água 
Limpa as aulas de judô e jiu-jitsu, 
este que também já é oferecido no 
Vila Operária e Centro. No Cabeceiras, 
começaram as aulas de futebol no 

campo do Montanhês. Nos locais de 
atendimento, os participantes deverão 
preencher a fi cha de inscrição para 
serem acompanhados no programa.

A Prefeitura segue trabalhando 
para concluir o levantamento das 
demandas dos cadastrados e a 
disponibilidade de locais para 
contemplar as diversas práticas em 
todas as regiões do município. Para 
conhecer dias, horários e núcleos 
de atendimento, os cidadãos devem 
procurar a Secretaria Municipal de 
Esporte e Lazer: (31) 3541-4329 ou 
Rua Melo Viana, 174, Centro.

ESPORTE

Instrutor orienta atividades físicas na academia ao ar livre do Bairro Jardim das Américas

• Água Limpa: jiu-jitsu e judô
• Alvorada: academia ao ar 

livre (segunda a sexta,
manhã e noite)

• Campo do
Montanhês (Cabeceiras): 
futebol de campo
(segunda e quarta,
manhã e tarde)

• Centro: jiu-jitsu
(quarta e sexta, noite)

• Jardim das Américas: 
academia ao ar livre
(segunda a sexta,
manhã e noite)

• Praça da Bíblia: academia ao 
ar livre (segunda a sexta,
manhã e noite)

• Vila Operária: jiu-jitsu
(terça e quinta, noite)

• Vila São Luís: academia ao ar 
livre (segunda a sexta, manhã)

ATIVIDADES INICIADAS:

MAIS INFORMAÇÕES: (31) 3541-4329

ATIVIDADES DO PROGRAMA
MOVIMENTO SÃO INICIADAS

Cidadãos cadastrados no site da Prefeitura devem procurar a Secretaria de Esporte
e Lazer para saber mais sobre dias, horários e núcleos de atendimento

No dia 22 de junho, a Prefeitura realizou o 
I Torneio Municipal de Tênis de Mesa no 
Poliesportivo do Cristais. A competição reuniu 
68 participantes de ambos os sexos e foi 
dividida em duas faixas etárias (sub-17 e 
adulto). Cada atleta ganhou uma medalha de 
participação e os vencedores de cada categoria 
receberam troféus. Ao longo do evento, 
também foram realizados amistosos de futsal 
e vôlei entre equipes participantes dos projetos 
da Administração Municipal e a tradicional 
Rua do Lazer para as crianças.

I TORNEIO 
MUNICIPAL 

DE TÊNIS DE 
MESA
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TURISMO / HABITAÇÃO

Durante as comemorações do Dia Mundial do Meio 
Ambiente, a Prefeitura apresentou o aplicativo Águas 
que Valem Ouro, no Centro de Educação Ambiental 
(CEA). Ligado ao projeto de mesmo nome, o objetivo 
da iniciativa é oferecer aos cidadãos uma ferramenta 
simples e gratuita que permita catalogar nascentes da 
cidade, de forma ágil e descomplicada, contribuindo 
na preservação e recuperação dos recursos hídricos 
do município. 

Em seis ícones, a ferramenta traz informações 
sobre o projeto e uma fi cha de cadastro digital, com 
campos destinados à inserção de dados específi cos de 
cada manancial registrado, como tipo de vegetação 
e estado de conservação. A ideia é produzir um 
diagnóstico a partir das contribuições populares 
e, assim, promover intervenções de prevenção ou 
recuperação desses afl uentes.

O aplicativo foi criado pelo engenheiro agrimensor 
Flávio Henrique Eloi, integrante da equipe da Secretaria 
de Meio Ambiente. Desde o lançamento do projeto 
Águas que Valem Ouro, ocorrido no Dia Mundial da 
Água (22 de março), mais de 50 nascentes já foram 
identifi cadas com a ajuda da população.

O Governo Municipal apresentou o 
projeto de restauro e o “Corredor Art 
Déco”, que transformará as ruas Santa 
Cruz, Melo Viana e Benedito Valadares, 
no centro da cidade. O lançamento do 
projeto foi realizado no dia 25 de junho, 
no setor de Turismo de Nova Lima, para 
comerciantes, moradores e autoridades.

Além da sensibilização da 
comunidade para a preservação do 
patrimônio e sua utilização para fi ns 
turísticos, a iniciativa visa promover 
a requalifi cação urbana de um dos 
principais redutos do art déco do país, art déco do país, art déco
já que a Rua Santa Cruz, por exemplo, 
possui um dos maiores conjuntos de 
arquitetura desse estilo. Para promover 
a integração do corredor, os imóveis com 
essas características serão restaurados, 
em virtude da importância histórica e 
arquitetônica das edifi cações.

Vale lembrar que nada marcou mais 
o cenário arquitetônico das cidades 
brasileiras entre as décadas de 1930 e 
1940 do que o art déco, que se mostrou 
capaz de se colocar como expressão de 
modernidade, posição que seria ocupada 
na década seguinte pela arquitetura 
moderna.

Rua Santa Cruz possui um dos maiores conjuntos 
arquitetônicos no estilo art déco do Brasil 

Aplicativo já está disponível no Google play e também pode ser acessado 
como um web aplicativo pelo endereço: app.vc/águas_que_valem_ouro

Iniciado na Europa, em 1910, o art déco foi um movimento artístico internacional que 
conheceu o seu apogeu nos anos 1920 e 1930. O estilo buscava inspirações nas linhas 
geométricas e outras características arquitetônicas, como a simetria.
Em construções novas ou em fachadas reformadas, a linguagem déco foi, durante essas 
décadas, a expressão de renovação da arquitetura de maior alcance junto a diferentes 
segmentos da população.

SAIBA
MAIS

MEIO AMBIENTE

NOVA LIMA RECUPERA UM DOS MAIORES
CORREDORES ART DÉCO DO BRASIL

Iniciativa visa promover o restauro e a preservação do patrimônio arquitetônico e cultural da cidade

PROTEÇÃO AMBIENTAL NA PALMA DA MÃO
Aplicativo Águas que Valem Ouro pretende facilitar o cadastramento de nascentes do município
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MEIO AMBIENTE

A fi m de garantir a segurança 
de pedestres, veículos e edifi cações e 
inibir a poluição visual, caracterizada 
pelo excesso de imagens, como 
anúncios, propagandas e placas, 
a Prefeitura normatizou, por meio 
do Decreto n°8.867, de 20 de maio 
de 2019, a colocação e divulgação 
de dispositivos de publicidade em 
âmbito municipal.

Em consonância com o Plano 
Diretor da cidade e com a Lei 
Municipal 1727/2002, o decreto 
visa assegurar valores estéticos, 
paisagísticos e culturais nova-
limenses, dispondo sobre as 
diversas formas de publicidade 
categorizadas em cinco grupos, 
sendo: publicidade dispensada de 
licença, provisória, identifi cadora, 
mercado publicitário e extra-
ordinária. Cada uma delas 
possui critérios que precisam 
ser observados, para obtenção 
da licença e a fi m de promover 
o equilíbrio entre os diversos 
agentes e incentivar a cooperação 
de organizações e instituições 
presentes em Nova Lima.

A ventania comum nesta época do 
ano costuma enfeitar o céu com pipas e 
papagaios de todas as cores. A diversão é 
ainda maior quando começam as férias 
escolares. Entretanto, a brincadeira pode 
se tornar um risco quando seus adeptos 
colocam na linha uma mistura de pó de 
vidro com cola, mais conhecida como 
cerol, ou optam pela linha chilena, que 
possui poder de corte ainda maior. 

A intenção aparentemente lúdica de 
disputar as pipas pode provocar sérios 
acidentes. De acordo com a Associação 
Brasileira dos Motociclistas, 25% dos 
incidentes envolvendo condutores e 
esse tipo de material são fatais no 
país. Por esse motivo, quem gosta da 
brincadeira deve evitar o uso do cerol e 
da linha chilena, independentemente do 
lugar onde for brincar. Para garantir a 
segurança, outro cuidado importante é 
soltar pipas ou papagaios distantes da 
rede elétrica.

Soltar pipa: diversão deve ocorrer com segurança

PROPAGANDA NA MEDIDA CERTA
Decreto municipal estabelece normas para instalação e exibição

de engenhos de publicidade em Nova Lima

POPULAÇÃO EM ALERTA PARA O RISCO
DO USO DE CEROL E LINHA CHILENA

A cada ano, ao menos duas mortes são provocadas na Região Metropolitana de Belo Horizonte

O Decreto n°8.867, de 20 de maio de 2019, está disponível para consulta no site da Prefeitura, por meio do 
link: novalima.mg.gov.br/legislacoes.  Para facilitar, é só buscar pelo número: 8.867 (com o ponto).
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CULTURA

Os talentos da música em Nova 
Lima estão convidados a participar da 
primeira edição do Encanta Nova Lima 
– Festival Nova-limense da Canção 
2019. O evento acontecerá em duas 
etapas: audições e fase eliminatória nos 
dias 13, 14 e 15 de setembro, a partir 
das 20 horas, na Praça Bernardino de 
Lima, e a grande fi nal no dia 20, com os 
cinco melhores classifi cados. A melhor 
canção no festival será contemplada 
com o prêmio de R$ 5 mil. A segunda 
colocada receberá R$ 3 mil e a terceira, 
R$ 2 mil. 

Coordenado pela Escola de Música 
de Nova Lima José Acácio de Assis Costa 
– “Zé Fuzil”, o projeto tem como objetivo 
incentivar o gosto pela Música Popular 
Brasileira; fomentar, revelar, reconhecer 
e valorizar os talentos musicais do 
município (músicos, compositores e 
intérpretes); aprimorar e desenvolver a 
cultura musical; promover o intercâmbio 
artístico-cultural e estimular a criação e 
difusão musical nova-limense, cedendo 
um espaço para as apresentações e 
aberto para toda a comunidade.

Após 12 anos fechada, Galeria de Arte Municipal reabriu suas 
portas em dezembro de 2017; no detalhe, Ricardo Wagner

Escola de Música de Nova Lima José Acácio de Assis Costa – “Zé Fuzil” coordena o festival

A Galeria de Arte Municipal 
apresenta uma nova exposição no 
dia 10 de julho, às 20h. Os quadros 
pintados pelo retratista Ricardo 
Wagner serão apresentados no espaço 
em uma noite medieval, embalada por 
música, incenso e outros elementos 
desse período.  A Galeria de Arte 
Municipal estará com as portas 
abertas de segunda a sexta-feira, das 
9h às 18h. A entrada é gratuita.

Residente em Nova Lima há mais 
de 40 anos, Ricardo Wagner iniciou 
seus primeiros trabalhos ainda criança. 
Ilustrava suas primeiras estórias em 
quadrinhos. Atualmente, tem como 
característica um traço forte e domínio 
da técnica do desenho, em que tem 
explorado seus primeiros quadros a 
óleo sobre tela.

PREFEITURA VOLTA COM O FESTIVAL DA CANÇÃO
Músicas inscritas pelos candidatos deverão ser originais, inéditas e com letras na

língua portuguesa; documentação para participar deve ser entregue até 30 de julho

GALERIA DE ARTE RECEBE NOVA EXPOSIÇÃO 
Local tem impulsionado os artistas e ofertado à comunidade o contato com as grandes obras

A participação no festival está condicionada ao 
preenchimento e à apresentação pelos participantes 
da fi cha de inscrição, da declaração de autoria 
e ineditismo e da declaração de abdicação de 
recolhimento da contribuição junto ao ECAD, que 

deverão ser devidamente preenchidas e enviadas
até o dia 30 de julho. Mais informações:
novalima.mg.gov.br ou Escola de Música, na Rua 
Franzen de Lima, 73, Centro – (31) 3542-5923.

• 07/07, às 20 horas: Rogério Luciano e a convidada especial Débora Sena – Local: Coreto da Praça Bernardino de Lima
• 14/07, às 17 horas: Rogério Luciano e o convidado especial Ruyter Fernandes – Local: Quadra do Galo Novo
• 21/07, às 16 horas: Rogério Luciano e o convidado especial (Vencedor do Festival Bomserá) – Local: Bairro Boa Vista
• 28/07, às 16 horas: Rogério Luciano e o convidado especial Julio Cezar/Voz & Violão – Local: Quadra do Bairro Cruzeiro

SE LIGA NAS 
ATRAÇÕES 
DO CANTA 
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