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Inscrições abertas para cursos 
gratuitos de informática

Confi ra as vagas de emprego 
do Banco de Talentos

Nova Lima recebe duas 
grandes empresas do setor
de tecnologia
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Com um olhar diferenciado, a Prefeitura tem desenvolvido ações para potencializar o turismo e 

valorizar as riquezas naturais e os patrimônios: histórico, cultural e arquitetônico. Nova Lima Entre 

Trilhas, Corredor Cultural, Circuito Turismo Empreendedor, Turismo Gastronômico, Harmoniza Nova 

Lima e Polo da Cerveja Artesanal são alguns dos exemplos desse trabalho 
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VALORIZAÇÃO
DO POTENCIAL 

TURÍSTICO
Nova Lima é uma cidade privilegiada 

por manter, mesmo tão próxima à capital, 
cerca de 60% do território preservado, com 
fauna e fl ora que a caracterizam como uma 
das cidades com mais riquezas naturais da 
região metropolitana de Belo Horizonte. 

Além desses atrativos naturais, o 
município é detentor de uma história marcada 
pela mineração, pela infl uência inglesa e por 
um patrimônio arquitetônico diferenciado.  
Mesmo com essas potencialidades turísticas, 
durante muitos anos, a natureza e os 
patrimônios de Nova Lima foram deixados de 
lado e encontramos importantes expoentes 
de nossa história sucateados e esquecidos. 

Ao assumirmos a gestão de Nova Lima, 
tivemos o cuidado de ter uma atenção 
especial para recuperar os patrimônios 
públicos, abrir espaço para visitantes e 
moradores conhecerem nossas matas e, 
ainda, fomentar o turismo por meio de 
eventos e projetos de valorização.

A Ouvidoria Geral de Nova Lima está de portas abertas para 
ouvir os cidadãos. Faça sua manifestação na Rua Scott, 
69A – Centro, pelo telefone 3542-5980 ou pelo e-mail: 

ouvidoria@pnl.mg.gov.br.

Os nova-limenses interessados em fazer 
sugestões, elogios, denúncias e críticas sobre 
os serviços prestados pela Administração 
Municipal têm encontro marcado com a 
Ouvidoria Itinerante, no sábado (28/07), 
das 9h às 13h, na Quadra da Associação do 
Bairro (Rua da Represa com Rua Galo Novo). 

Durante o projeto, os cidadãos poderão 
se manifestar, receber informações e 
esclarecimentos, além de participar da Rua 

de Lazer e conferir os serviços ofertados pela 
Assessoria de Políticas Públicas. Todas as 
manifestações são sigilosas.

A Ouvidoria Municipal tem como 
prioridade ouvir o cidadão e dar voz a ele 
junto aos serviços públicos. Para isso, o 
órgão está presente em diversas ações 
promovidas pela Prefeitura e, ainda, realiza 
a Ouvidoria Itinerante para ampliar o acesso 
dos cidadãos ao serviço. 

OUVIDORIAEDITORIAL

Projeto será realizado na quadra da associação
comunitária, das 9h às 13h

BAIRRO GALO RECEBE OUVIDORIA 
ITINERANTE NO DIA 28

Em pouco mais de um ano e meio de 
gestão, efetivamos projetos importantes 
como o Nova Lima entre Trilhas, Corredor 
Cultural, Turismo Gastronômico, os cursos 
voltados para os empreendedores turísticos 
e muito mais. 

É por isso que, hoje, nossa cidade 
experimenta um novo momento em que a 
população é convidada a valorizar e divulgar 
os muitos motivos que fazem de Nova Lima 
uma das cidades mais atrativas da região 
metropolitana.  

A valorização do turismo em nossa cidade 
signifi ca uma oportunidade única de gerar 
mais renda, empregos e melhorias para a 
população por meio de ações sustentáveis. 
Investir na preservação e no turismo é 
garantir que a nossa história permaneça 
viva para as gerações do presente e do 
futuro.

Vitor Penido,
Prefeito

INVESTIR NA PRESERVAÇÃO 
E NO TURISMO É GARANTIR 
QUE A NOSSA HISTÓRIA 
PERMANEÇA VIVA PARA AS 
GERAÇÕES DO PRESENTE E
DO FUTURO

Somente nesse 
primeiro semestre, a 

Ouvidoria recebeu 631 
manifestações, sendo 
141 provenientes das 

Ouvidorias Itinerantes e 
490 internas, por meio de 

telefone, e-mail e presencial
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O convênio que delega ao município 
a responsabilidade do trecho da MG-
030 (do quilômetro 10 ao 14, entre a 
linha férrea e a Academia Mineira de 
Tênis) foi assinado entre a Prefeitura 
e o Departamento de Edifi cações e 
Estradas e Rodagem (DEER-MG). 

Desde o dia 7 de julho, portanto, 
a gestão do trecho é do município e 
vale por 10 anos. 

Essa iniciativa é importante para 
que a Prefeitura possa promover 
intervenções que garantam 
segurança aos pedestres e motoristas 
e promovam mais fl uidez ao trânsito. 
Vale lembrar que em rodovias estadual 
e federal o município não tem 
permissão para fazer intervenções, 
por isso a importância do convênio. 

O projeto executivo de engenharia 
de tráfego está concluído e será 
apresentado ainda neste mês ao 

PLANEJAMENTO

Documento que viabiliza iniciativa foi assinado entre a Prefeitura e o
Departamento de Edifi cações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DEER-MG)

MUNICIPALIZAÇÃO DE TRECHO DA MG-030 
PASSOU A VALER DESDE 7 DE JULHO

Trecho: do quilômetro 10 ao 14, entre a linha férrea e a Academia Mineira de Tênis

Extensão: 4 km

Intervenções: implementação de nova sinalização horizontal e vertical, interseção rodoviária 
nos trechos de acesso ao residencial Vila Castela e ao Shopping Serena Mall. Também 
serão instalados semáforos na rodovia, mudanças no sentido de algumas interseções e 
modernização da iluminação no local

DEER-MG para que a Prefeitura possa 
dar início às intervenções.

Com a municipalização do trecho 
da MG-030, a Prefeitura realizará 
intervenções com o objetivo de dar 
mais segurança e fl uidez no trânsito 
na interseção da trincheira das Seis 
Pistas com a MG-030, a Alameda 
Oscar Niemeyer e a Rua Ministro 
Orozimbo Nonato. Na interseção com 
essa rua, será implantado um projeto 
moderno de sinalização tanto vertical 
quanto horizontal.

Municipalização MG-030

Mais investimentos trará 
modernidade e  reduzirá os 

gargalos do tráfego na região
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DESENVOLVIMENTO, TRABALHO E RENDA

A Prefeitura está com 
inscrições abertas para o Curso 
de Informática do segundo 
semestre deste ano, oferecido 
gratuitamente por meio do 
Programa de Empreendedorismo. 
Os interessados terão até o dia 31 
de julho para fazer a inscrição em 
um dos seguintes locais: Centro 
de Capacitação Digital, Telecentro 
Honório Bicalho ou sede da 
Regional Noroeste. A novidade do 
semestre é que o curso foi dividido 
em três módulos e o aluno não 
precisará concluir todos eles para 

receber o certifi cado de conclusão. 
O curso é gratuito e as vagas são 
limitadas.

As aulas serão realizadas nas 
sete unidades de Telecentro da 
cidade, localizadas nos bairros 
Honório Bicalho, Santa Rita, Retiro, 
Cabeceiras, José de Almeida, 
Jardim Canadá e Centro. Para a 
inscrição, o interessado deve ter 
mais de 12 anos e será preciso 
apresentar Carteira de Identidade e 
formulário de autorização dos pais 
preenchido, no caso de menores de 
18 anos.

“Como vender o seu produto 
para a Prefeitura”. Esse é o tema do 
próximo workshop que a Prefeitura workshop que a Prefeitura workshop
realizará no dia 31 de julho, às 18h30, 
na Sala de Eventos da Secretaria de 
Desenvolvimento, Trabalho e Renda 
(Rua Marquês de Sapucaí, 15, Centro).
O Comprar Bem é um projeto que visa 
incentivar e orientar empresários locais a 
participarem das licitações da Prefeitura 
com o objetivo de aumentarem o volume de 
compras do poder público no mercado local.

As inscrições devem ser feitas na Sala 
do Empreendedor: (31) 3541-3369.
As vagas são limitadas!

Aulas são ministradas em sete telecentros; inscrições vão até o dia 31 de julho

INSCRIÇÕES ABERTAS PARA CURSOS 
GRATUITOS DE INFORMÁTICA

• Centro de Capacitação Digital: 
(31) 3542-3839 • Rua Abolição,
254 • Centro

• Telecentro Honório Bicalho:
(31) 3547-5250 • Rua Natalício de 
Jesus Carsalade, s/no

• Regional Noroeste:
(31) 3547-3060
Rua Kenon, 95 • Jardim Canadá

Início das aulas: 6 de agosto

INSCRIÇÕES:

WORKSHOP COMPRAR BEM SERÁ 
REALIZADO NO DIA 31 DE JULHO

A Prefeitura é um 
importante comprador em 
Nova Lima. E, para que mais 
dinheiro circule na cidade 
com as compras públicas, é 
importante que, cada vez mais, 
empresas locais vençam os 
processos licitatórios realizados 
pela Administração Municipal. 
Por isso, a participação de 
empresas instaladas na cidade 
nesses processos é essencial 
para a concretização desse 
objetivo.

O programa Comprar Bem 
trabalha exatamente nessa 
linha: capacitar os empresários 
locais para que eles sejam mais 
competitivos nos processos de 
compras públicas. Apesar de os 
números do programa serem 
positivos, é possível melhorar 
ainda mais os indicadores de 
participação das empresas 
locais em nesses processos.

Por isso, o empresário 
precisa atualizar as informações 
de contato empresariais para o 
envio dos editais publicados e 
de convites para participar das 
capacitações que a Prefeitura 
oferece. Basta enviar um e-mail 
com o nome da empresa, 
endereço, e-mail e telefone. 
Assim, a Sala do Empreendedor 
terá mais acesso ao empresário 
e poderá oferecer os serviços de 
maneira personalizada.

É importante ressaltar que o 
comportamento empreendedor 
é capaz de transformar a 
realidade de toda a cidade. Com 
mais empresas locais vencendo 
as licitações municipais; 
aumenta a renda circulante 
no município, que gera mais 
possibilidades de negócios, 
empregos para a população 
e um amplo desenvolvimento 
econômico local. 

EMPREENDEDORISMO

ATUALIZE OS DADOS:

Sala do Empreendedor
Rua Chalmers, 88

Centro
(31) 3541-3369

saladoempreendedor@pnl.mg.gov.br

PARTICIPE DAS 
LICITAÇÕES 
MUNICIPAIS

Fo
to

:  
Lí

vi
a 

Ba
st

os

Fo
to

:  
W

el
in

gt
on

 d
e 

Ol
iv

ei
ra



5
14 DE JULHO DE 2018 • ANO 3 • Nº 36

Para a sua implantação, a Prefeitura realizou estudos 
com foco no reposicionamento econômico do município 
na região metropolitana e no estado de Minas 
Gerais. Também foi feito levantamento das vocações 
e potenciais econômicos das regiões geográfi cas 
que compõem a Zona Limpa, com perspectivas de 
desenvolvimento de cada um dos polos:

ZONA LIMPA DE
DESENVOLVIMENTO (ZLD) 

• Vila da Serra: distrito de inovação e negócios digitais 
• Vale do Sol: distrito de biomedicina 
• Região Central: distrito de economia criativa 
• Lagoa dos Ingleses: distrito de biotecnologia 
• Honório Bicalho: distrito de economia criativa 

A Administração Municipal 
criou ambiência ideal para atrair 
investimentos de inovação e 
tecnologia com o projeto Zona Limpa 
de Desenvolvimento (ZLD) – polos 
localizados em regiões estratégicas 
da cidade e que abrigam distritos com 
vocações determinadas. A ZLD atrai 
empresas não poluentes, conscientes 
da conservação ambiental, que gerem 
emprego e renda e contribuam para 
o aumento da arrecadação municipal 
e da qualidade de vida da população. 
Neste mês, a AçoLab (investimento da 
ArcelorMittal, em inovação digital e 
em tecnologia da informação em aços 
longos) e a BiotechTown se instalaram 
no município. 

A BiotechTown, que está situada 
na Lagoa dos Ingleses (futuro polo 
de biotecnologia), é o primeiro centro 
privado de desenvolvimento de 
negócios em biotecnologia e ciências 
da vida, criado no Brasil.  Esse 
centro apoiará empresas desde o 
desenvolvimento do produto, passando 
pelo registro, pela produção inicial até 
a inserção das soluções nos mercados 
nacional e internacional. 

Já a Arcelor Mittal, localizada 
no  Vila da Serra (atual distrito de 
inovação de negócios digitais), é 
um espaço voltado para estimular 
ideias inovadoras no setor do 
aço e em sua cadeia de valor.
O local receberá startups, parceiros, 
representantes do meio acadêmico e 
profi ssionais da empresa envolvidos 
no desenvolvimento de novos projetos. 

DESENVOLVIMENTO, TRABALHO E RENDA

Primeiro centro privado de negócios em biotecnologia do Brasil e empresa que vai estimular
ideias inovadoras no setor de aço se instalam no município

ZONA LIMPA DE DESENVOLVIMENTO ATRAI 
INVESTIMENTOS TECNOLÓGICOS PARA NOVA LIMA 

A decisão da BiotechTown ter se instalado 
em Nova Lima é porque a cidade tem 
uma defi nição política de desenvolvimento 
econômico e criou a ZLD. É um agente 
interagido e compreende a indústria da 
biotecnologia”

Pedro Vidigal,
diretor executivo da BiotechTown

Essa região é um vetor de destaque, 
pode ter mais visibilidade e fazer 
valer o potencial das empresas que 
aqui se instalarem. É um polo para 
o crescimento do mercado lógico da 
empregabilidade”

Leandro Rocha,
diretor da in3

É uma área geográfi ca onde um conjunto 
de técnicas explora processos biológicos 
para desenvolver tecnologias que gerem 
benefícios em diversas áreas como 
medicina, nutrição, farmácia, meio 
ambiente, agricultura, entre outros. 

É uma área geográfi ca de abrangência 
compacta onde instituições e empresas se 
unem a incubadoras e startups, gerando 
uma região propícia ao desenvolvimento 
de novas ideias, produtos e serviços. 

DISTRITO DE BIOTECNOLOGIA DISTRITO DE INOVAÇÃO
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Durante o mês de julho, 
foram realizadas pinturas 
de meios-fi os e do canteiro 
central da Avenida José 
Bernardo de Barros. 

O trabalho segue na Praça 
Bernardino de Lima, nas 
ruas Melo Viana, Santa Cruz, 
Domingos Rodrigues, Miguel 
Couto, Santo Antônio e demais 

vias centrais.  Já os serviços de 
capina e varrição continuam 
nas seguintes localidades:

• Primeira quinzena: bairros 
Galo, Vila Operária, Vila 
Passos, Mina D’água, Centro, 
Cristais, Chácara dos Cristais 
e Vale do Sol e Rua Campina 
Verde.

• Segunda quinzena: bairros 
Alvorada, Boa Vista, Fazenda 
do Benito e Bom Jardim; 
Alameda Carlos Drummond 
de Andrade, Avenida Benedito 
Alves Nazareth, estrada de 
acesso a São Sebastião das 
Águas Claras (Rua Ludovico 
Barbosa) e Rua Lincoln 
Tolentino.

OBRAS 

MANUTENÇÃO E LIMPEZA 
PÚBLICA SEGUEM NOS BAIRROS

Colabore para manter a cidade limpa: não jogue lixo ou entulho nas ruas ou nos bueiros!

A manutenção nas vias dos bairros de Nova 
Lima continuam para garantir segurança e bem-
estar a motoristas e pedestres. No Bairro Vale do Sol, 
estão sendo executados serviços de patrolamento e 
nivelamento nas ruas Atlas, Saturno, Marte, Portia 
e Ariel.  Além disso, as vias recebem resíduos de 
fresagem de asfalto para corrigir as imperfeições 
e proporcionar mobilidade segura aos moradores. 
Ao todo, nesta primeira etapa, será executado, 
aproximadamente, 1 km de manutenção de ruas do 
bairro. A segunda etapa está prevista para este mês 
de julho, no lado oposto da Avenida Quinta.

A Prefeitura tem realizado a 
limpeza na Banqueta do Rego Grande e 
na via que a margeia, na Av. Professor 
Aldo Zanini, com serviços de capina, 
limpeza e remoção de todo o tipo de 
sujeira. 

No entanto, diariamente, numa má 
atitude das pessoas, são descartados 
ao longo dos 4 km do canal copos, 
sacolas de plásticos, garrafas pet e até 
volumosos, como TV (foto), móveis e 
outros. O descarte de lixo e entulho em 
vias públicas prejudica a população, 
moradores e caminhantes, pois atrai 
ratos, escorpiões e animais e pode 
provocar doenças, além de obstruir 
as saídas de água do canal e causar 
alagamentos. 

Para manter o percurso limpo, é 
importante a colaboração de todos, 
não jogando lixo ou descartando outros 
resíduos na banqueta ou na via. 

MANUTENÇÃO DE VIAS 
NO VALE DO SOL

POPULAÇÃO PRECISA COLABORAR PARA QUE A
BANQUETA DO REGO GRANDE CONTINUE LIMPA

Descarte de lixo, entulho
e móveis velhos:
(31) 3541-4390

(Fiscalização de obras)

Galhos e podas de árvores 
(lixo verde) em vias 

públicas: (31) 3541-4376 
(Fiscalização ambiental)

O descarte irregular de
resíduos em vias públicas é 

proibido, e o infrator pode ser 
punido. Denuncie:

Aparelhos de TV, entulhos e materiais plásticos são alguns dos itens encontrados
após pouco tempo de limpeza do local
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OBRAS

As caçambas são colocadas em 
pontos mapeados onde se registra 
o constante mau hábito do descarte 
irregular de entulhos e resíduos 
volumosos nas vias públicas.

Essa iniciativa da Prefeitura é 
para facilitar a vida da comunidade, 
evitar que animais sejam atraidos 
e causem doenças e impedir que 
esse lixo seja deixado nas ruas, 

atrapalhando o trânsito de pedestres. 
No entanto, práticas constantes de 
vandalismo destroem as caçambas e 
difi cultam o armazenamento desses 
descartes. 

É importante lembrar que nessas 
caçambas não se pode depositar 
lixo doméstico, pois são destinadas 
apenas ao descarte de resíduos 
volumosos.

O que são 
resíduos 

volumosos?

Pontos fi xos
de colocação
de caçambas

Prejuízos
para a população

Ato impede comunidade de depositar resíduos de pequeno volume e acarreta despesas para o município

CAÇAMBAS SÃO QUEIMADAS, E VANDALISMO
PREJUDICA MORADORES

São constituídos por peças de grandes 
dimensões, como móveis e utensílios 
domésticos inservíveis, embalagens e 
outros de origem não industrial e não 
coletados pelo sistema de recolhimento 
domiciliar convencional. Ex.: portas, sofás, 
fogões, cadeiras, mesas e colchões velhos. 

A Prefeitura disponibiliza caçambas em 12 locais estratégicos da 
cidade 

No início de 2017, a Prefeitura gastou mais de R$ 23 mil com 
a recuperação de 34 caçambas que estavam em péssimas 
condições de uso

R$ 700,00 é o custo médio de recuperação de cada caçamba 

Em um ano, 10 caçambas foram incendiadas, gerando prejuízos 
de R$ 7 mil

Em termos de comparação, com R$ 30 mil, seria possível investir 
na realização de mais 84 exames de tomografi a abdominal, 
por exemplo; cada exame custa R$ 365,00 para o município

Caçambas depredadas geram custos e 
comprometem o recolhimento de resíduos 

volumosos

MG-030 (próximo ao Supermercados BH)

MG-030 (altura da Rua Rio Parnaíba,
Bairro Nossa Senhora de Fátima)

Bairros Cariocas, Honório Bicalho, Cruzeiro, Bela Fama, 
Jardim das Américas, Santa Rita e Vila São Luís

Espaço Cultural

Em frente ao Poliesportivo Municipal Sport Clube Olaria 
e ao Poliesportivo Municipal do Bairro Cristais
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A Guarda Civil Municipal (GCM) 
foi criada em 2001 para proteger 
os bens, os serviços e as instalações 
de Nova Lima, bem como atuar na 
fi scalização e orientação de trânsito. 
Com o lema “Hierarquia e Disciplina”, 
a corporação tem realizado um 
importante trabalho que hoje é 
reconhecido pela comunidade.

No entanto, o cidadão que, por 
algum motivo, discordar da atuação 
de algum de seus agentes e quiser 
registrar sua insatisfação, tem a 
quem recorrer.

A Corregedoria da GMC funciona 
na Secretaria Municipal de Segurança, 
Trânsito e Transportes Públicos, 
situada na Rua Antônio Jardim, 455, 
Centro. As manifestações devem ser 

feitas presencialmente, de segunda a 
sexta-feira, das 8h às 18h.

O procedimento estabelece a 
instauração de uma sindicância 
administrativa para apurar a 
veracidade dos fatos. Ouvidas as 
partes e, inclusive, testemunhas, é 
elaborado um relatório para avaliação 
do corregedor geral da GMC. Após 
análise dos documentos, um parecer 
é encaminhado para o secretário 
municipal de Segurança, Trânsito e 
Transportes Públicos.

Se constatado o desvio de 
conduta do agente, serão tomadas 
sanções administrativas, que vão 
desde a advertência até a demissão.
O resultado da apuração fi ca 
disponível para consulta pública.

Com o objetivo de 
prevenir e formar cidadãos 
conscientes e responsáveis 
no trânsito, a Prefeitura 
criou o projeto “Trânsito 
na escola: educar para o 
trânsito, educar para a vida”. 
Nesse primeiro semestre, 
cerca de 70 alunos no 
horário de tempo integral 
da E. M. Cristiano Machado 
participaram da ação. 
Foram transmitidos noções 

de trânsito, exercício da 
cidadania, comportamento 
seguro no trânsito e resgate 
de valores. Para maior 
fi xação dos conteúdos, os 
alunos contam com aulas 
teóricas e práticas para que 
possam ser multiplicadores 
da paz no trânsito. Como 
parte do encerramento do 
projeto, marcado para o 
dia 16 de julho, os alunos 
visitarão a Trânsitolândia. 

SEGURANÇA/ EDUCAÇÃO

Órgão funciona para apurar casos de desvios de conduta dos agentes,
visando o aprimoramento da atuação da corporação

CORREGEDORIA DA GUARDA CIVIL
MUNICIPAL A SERVIÇO DA POPULAÇÃO

TRÂNSITO NA ESCOLA: EDUCAR PARA
O TRÂNSITO, EDUCAR PARA A VIDA

A Corregedoria da Guarda Civil 
Municipal foi instituída para 
apurar os casos de desvios de 
conduta dos agentes e conta 
com duas comissões:
a sindicante e a processante. 
As demais manifestações 
referentes à GMC, como 
sugestões e elogios, devem ser 
encaminhadas para o comando 
da corporação (3541-5050) 
ou para a Ouvidoria Geral 
do Município (3542-5980 ou 
ouvidoria@pnl.mg.gov.br),
que é o canal de interlocução 
entre o cidadão e a Prefeitura.

SAIBA MAIS

Cidadão pode procurar a corregedoria de segunda a 
sexta-feira, das 8h às 18h
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Os alunos da E. M. José Brasil Dias 
têm aulas de dança e ritmos no 
projeto Escola Tempo Integral. 

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

processo de ensino e aprendizagem 
das crianças nova-limenses.

As crianças do Centro de 
Educação Infantil Professor Cássio 
Magnani aprenderam a amarrar 
sapato como uma atividade de 
coordenação motora.

A E. M. Rubem Costa Lima promoveu 
um piquenique literário para 
estimular a leitura e o vínculo dos 
alunos com os livros.

Os estudantes da E. M. Rubem 
Costa Lima aprendem a preservar 
o meio ambiente no projeto de 
reciclagem do óleo de cozinha e 
confecção do sabão.

A Turma do Maternal II,
da E. M. Carlos Henrique Roscoe 
é estimulada a desenvolver a 
coordenação motora ao desenhar 
e apagar o desenho quantas vezes 
quiser.
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A Deliberação Normativa nº 
11/2017 do Conselho Municipal 
de Desenvolvimento Ambiental 
(Codema), que regulamenta a 
Gestão Sustentável de Resíduos 
da Construção Civil e de Resíduos 
Volumosos de Nova Lima, está em 
vigor desde dia 1° de julho. Agora, 
os transportadores devem portar nos 
veículos a Certidão de Transporte 
de Resíduo (CTR), que comprova a 
origem do resíduo e a sua destinação 
correta. Reuniões na sede do Rego 
dos Carrapatos e da Regional 
Noroeste, no Jardim Canadá, foram 
realizadas para orientá-los quanto 
aos novos procedimentos.

Além de facilitar a fi scalização 
da atividade dentro do município, 
a medida contribui tanto para 
a eliminação de bota-foras 
irregulares, que são áreas propícias 
para a proliferação de vetores de 
doenças, quanto para a preservação 
ambiental.

Vale lembrar que a destinação 
inadequada dos resíduos pode 
contaminar o solo, a água e o ar, 
tornando-se uma ameaça ao meio 
ambiente e à saúde da comunidade.

MEIO AMBIENTE

Medida está associada ao trabalho permanente de educação ambiental realizado em Nova Lima

TRANSPORTE DE RESÍDUOS DA 
CONSTRUÇÃO CIVIL E DE RESÍDUOS 
VOLUMOSOS SÓ DEVE SER EXECUTADO 
POR EMPRESAS LICENCIADAS PARA 
LOCAIS TAMBÉM AUTORIZADOS

CIDADE REGULAMENTA TRANSPORTE DE RESÍDUOS
DA CONSTRUÇÃO CIVIL E VOLUMOSOS

Secretaria de Meio Ambiente: 3541-4376
Divisão de Fiscalização de Atividades Urbanas (DFAU):
3541-4390

DÚVIDAS / DENÚNCIA:

Resíduos devem ser acondicionados adequadamente, reutilizados ou 
encaminhados para reciclagem ou correta destinação
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ESPECIAL TURISMO
• Prefeitura fomenta a cadeia produtiva na cidade, cuja  existência de diversos
  atrativos abre oportunidades econômicas com o turismo local

• Governo valoriza Turismo Gastronômico, e Feira do Imigrante movimenta cerca de R$ 70 mil

• 2a Edição do Harmoniza Nova Lima reunirá 11 cervejarias e 25 bares e restaurantes 

• Projeto Nova Lima Entre Trilhas chega a 1.000 caminhantes

• 7 polos de desenvolvimento turístico em Nova Lima

• Cidade conta com um dos principais polos cervejeiros de Minas Gerais

• Cervejas são premiadas; apreciadores contam com três rotas de visitação
  às cervejarias locais no Beer Tour 
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A cidade oferece diversas atrações 
para os amantes do ecoturismo, entre 
elas, as trilhas, que possibilitam a 
exploração turística da natureza e 
a prática de atividades esportivas e 
de lazer. Até o momento, 14 edições 
do projeto Nova Lima Entre Trilhas 
foram realizadas por diferentes 
lugares da cidade.

Uma estrutura adequada é 
oferecida ao caminhante, com o 
amparo do Corpo de Bombeiros, da 
Guarda Municipal e de outras equipes 
da Prefeitura. O participante recebe 
um Passaporte do Caminhante para 
o registro dos lugares visitados.

A cada 12 carimbos registrados, 
ele recebe o diploma de Caminhante 
do Nova Lima Entre Trilhas.

Mais informações: (31) 3581-8423

NOVA LIMA ENTRE TRILHAS PROMOVE
ECOTURISMO E ATIVIDADES DE LAZER

CONFIRA A ESTRUTURA DO TURISMO DE NOVA LIMA

MUNICÍPIO TEM
300 KM DE TRILHAS 
TOMBADAS, ALÉM 
DE MUITAS OUTRAS 
CATALOGADAS Trilha das 27 Voltas, na região de Honório 

Bicalho, conta com uma rica biodiversidade

Projeto já reuniu cerca de 1.000 participantes ao longo de 14 edições realizadas desde 2016

ESPECIAL TURISMO

234 acomodações com 
337 leitos

53 pousadas em Macacos 
com 654 acomodações

4 hotéis nas regiões das
Seis Pistas e do Alphaville

205 bares e restaurantes
24 agências e 1 receptivo

Transporte: municipal, intermunicipal, cooperativa de táxi, cooperativa transporte e Conexão Aeroporto
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Ingleses, italianos, portugueses, 
espanhóis e outros tantos estrangeiros 
de diversas nacionalidades.
A formação de Nova Lima está 
diretamente ligada à chegada de 
imigrantes que aqui se estabeleceram 
e ajudaram a construir a identidade 
do município. O DNA nova-limense 
é composto pela miscigenação 
dessa forte infl uência na cultura, 
gastronomia e mesmo arquitetura.

Após a realização de pesquisa 
gastronômica, workshop e capacitação workshop e capacitação workshop
de produtores, foi organizado, em 
abril, um encontro gastronômico das 
tradições culinárias das famílias dos 
imigrantes.

Com atrações para diferentes 
idades, o público pôde conferir, 
durante sete horas, comidas típicas 
das receitas tradicionais herdadas, 
cervejas artesanais, atrações 
musicais, espaço kids e apresentações 
culturais. A movimentação fi nanceira 
do evento chegou a aproximadamente 
R$ 70 mil.

GOVERNO INVESTE NO TURISMO GASTRONÔMICO

Saint
George’s Day

O Dia dos Imigrantes passou 
a ser comemorado em Nova 
Lima no dia 23 de abril. A data 
faz referência ao Saint George’s 
Day (Dia de São Jorge), em que 
se celebra, no Brasil e no mundo, 
o santo padroeiro da Inglaterra e 
de Portugal, de onde os brasileiros 
herdaram essa devoção, além de 
ter relação com várias religiões 
de raízes africanas. A expressão 
também faz alusão à fi gura de 
George Chalmers, presidente da 
Mineração Morro Velho por 40 
anos, que trouxe desenvolvimento 
e inovação à cidade.

PREFEITURA
JÁ OFERECEU
20 CAPACITAÇÕES 
PARA CERCA DE 50 
PARTICIPANTES

Feira Gastronômica do Imigrante proporcionou atividade 
rentável para quem atua no ramo da gastronomia

Feira do Imigrante movimenta cerca de R$ 70 mil em sete horas de evento

ESPECIAL TURISMO

Idealizado para fomentar a cadeia 
produtiva do turismo ao estimular a 
profi ssionalização dos negócios, o Núcleo 
de Queca e Lamparina é uma iniciativa 
da Prefeitura que conta com a parceria 
da Associação Comercial e Empresarial de 
Nova Lima (ACENL) e da Emater. A iniciativa 
gera visibilidade e renda aos participantes, 

com a exposição dos produtos no comércio 
local e o acesso facilitado dos visitantes a 
essas iguarias típicas da cidade.

As capacitações são voltadas aos 
produtores de queca e lamparina e também 
a quem deseja começar na atividade.
Os encontros ocorrem quinzenalmente, no 
auditório da ACENL.

NÚCLEO DE QUECA E LAMPARINA ESTIMULA 
PROFISSIONALIZAÇÃO DOS NEGÓCIOS

Queca e lamparina são patrimônios 
importantes da cidade

Produtores das iguarias e quem deseja começar na atividade podem participar das capacitações

Participar do grupo tem sido 
muito proveitoso, porque me 
deixou em condições de ser 
fornecedora além de nossas 
montanhas. Com a participação 
em renomados eventos, a gente 
leva o nome, a tradição e a 
história de nossa Nova Lima para 
outras paragens”

Elenita Couto Pessoa,
participante do Núcleo de
Queca e Lamparina
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VEM AÍ A 2a EDIÇÃO DO HARMONIZA NOVA LIMA

CORREDOR CULTURAL AVENIDA RIO BRANCO

ESPECIAL TURISMO

Com o objetivo de criar mais 
opções culturais, de lazer e visitação, 
de fácil acesso ao público, foi criado 
o Corredor Cultural – Avenida Rio 
Branco. A iniciativa é fundamental 
para a qualidade de vida e 
preservação da identidade dos nova-
limenses, além de contribuir para 
atrair visitantes para a cidade. Duas 
edições já foram realizadas para dar 
visibilidade ao local.

O projeto é norteado pelo potencial 
cultural, turístico, educacional e 
artístico e reúne diversas atrações, 
dentre elas, o Centro Cultural de 
Nova Lima, a Associação de Artesãos 
Artes da Terra, o Liceu Santa Maria 
Imaculada, a Casa de Cultura 
Professor Wilson Chaves, o Zigue-
zague pequeno, as sedes italiana e da 
Corporação Musical União Operária, 
dentre outras.

Festival gastronômico reunirá 25 bares e restaurantes, além de 11 cervejarias

Iniciativa reúne 11 atrações 
para visitação do público

Produto turístico é estruturado para oferecer atrações 
musicais, de arte, arquitetura e gastronomia

O Harmoniza Nova Lima 2018 
oferece cardápios exclusivos e 
diferenciados ao público. O projeto 
representa uma oportunidade 
dos visitantes conhecerem pratos 
saborosos, harmonizados com as 
melhores cervejas produzidas no 
município. A edição de 2018 será 
realizada de 10 de agosto a 9 de 
setembro e terá cinco blogueiros 
como avaliadores: Casal Mil, Price 
Beer, Batom no Copo, Coisas de 
Mineiro e Barba, Barriga e Cerveja.

A iniciativa reúne restaurantes, 
cervejarias e bares espalhados 
nas regiões em diversos polos de 
desenvolvimento turístico: Sede, 
Honório Bicalho, Vila da Serra, 
Alphaville, Jardim Canadá e São 
Sebastião das Águas Claras.
A Prefeitura também oferece cursos 
de capacitação aos participantes.

Com o Harmoniza Nova Lima, a 
cidade se consolida, cada vez mais, 
como rota gastronômica nos circuitos 
turísticos da região, impulsionando a 
economia local.

Pratos especiais, 
harmonizados com 
cervejas artesanais, 
dão notoriedade aos 
estabelecimentos locais 
durante o evento
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A cidade se desponta no cenário 
nacional como referência na 
produção de cervejas artesanais. Com 
13 microcervejarias, 11 homebrews 
(cervejeiros caseiros) e uma produção 
mensal acima de 400 mil litros por 
mês da bebida, o município conta 
agora com o Circuito Cervejeiro, 
criado pela Prefeitura para que 
nova-limenses e visitantes possam 
experimentar toda essa gama de 
boas cervejas artesanais.

Reuniões mensais com os 
produtores são realizadas para o 
desenvolvimento do Polo Cervejeiro. 
Em reconhecimento ao trabalho 
efetivado no município, já tramita 
na Assembleia Legislativa um projeto 
de lei para transformar Nova Lima, 
responsável por quase 20% de toda 
a produção da bebida no estado, na 
capital mineira da cerveja artesanal.

Nova Lima conta com o selo que 
marca o Polo da Cerveja Artesanal. 
Escolhido por meio de concurso, o 
símbolo é o elo entre o município, 
a produção da cerveja artesanal, a 
comunidade e o turista.

O selo é concedido às cervejarias 
que possuem o Mapa (registro 
de funcionamento junto ao 
Ministério da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento); uma empresa 
especializada também realizará 
testes microbiológicos e sensoriais 
nas cervejas. Cada cervejaria deve 
ter pelo menos 60% de seus rótulos 
alcançando uma escala mínima 
de sete pontos para receber a 
certifi cação.

Uma ação de fomento ao 
turismo, que promove visitações 
a cervejarias do município, com 
rotas especifi cas. O Beer Tour 
é uma atividade desenvolvida 
em parceria do poder público e 
entidades privadas em busca de 
crescimento do setor turístico 
e valorização dos atrativos 
de Nova Lima. A iniciativa 

reúne empresas de transporte 
turístico, agência de viagem, 
receptivo, hotel ou pousada.

Inicialmente, três rotas 
foram criadas, com saídas da 
Praça do Mineiro, no Centro; 
da Alameda Oscar Niemeyer, 
1.465, no Vila da Serra; e da 
igreja de São Sebastião das 
Águas Claras (Macacos).

Com o objetivo promover e 
divulgar a cultura cervejeira 
na cidade, o Polo Cervejeiro 
de Nova Lima, com o apoio 
da Prefeitura, realiza o 1º 
Concurso Municipal de Cervejas 
Caseiras de Nova Lima. As 
inscrições devem ser feitas até 
16 de agosto. Os três primeiros 
colocados serão premiados 
em setembro, durante a festa 
do Polo Cervejeiro de Nova 
Lima. O regulamento completo 
está disponível no site:
www.novalima.mg.gov.br. 

A cidade tem colecionado 
prêmios no Brasil e no exterior 
conquistados pelas cervejarias 
locais, como o prêmio Eduardo 
Frieiro, entregue em junho, na 
Academia Mineira de Letras; 
as edições 2017 e 2018 do 
Concurso Brasileiro de Cervejas, 
realizado em Blumenau (SC); e 
a Copa “Cervezas de América 
2017”, realizada no Chile.

NOVA LIMA: POLO DA CERVEJA ARTESANAL

ESPECIAL TURISMO

SELO DO CIRCUITO
CERVEJEIRO BEER TOUR: SERVIÇO DE 

VISITAÇÃO ÀS CERVEJARIAS

CONCURSO
DE CERVEJAS 

CASEIRAS

CERVEJAS 
PREMIADAS

Criada pelo designer nova-limense 
Vittorio Torchetti, arte escolhida 
traz referências à Inglaterra, ao 
Villa Nova, ao ouro e a elementos 
que compõem a cerveja, como o 
malte e o lúpulo

MAIS INFORMAÇÕES: (31) 3581-8423
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QUALIFICAÇÃO PARA O TURISMO

ESPECIAL TURISMO

Governo fi rma parcerias e estimula a capacitação dos nova-limenses

A Prefeitura também garante 
atenção especial para os nova-limenses 
interessados em se qualifi car em cursos 
voltados para a área do turismo. Até 
o dia 31 de outubro, fi cam abertas as 
inscrições para o Canal Brasil Braços 
Abertos.

O curso on-line é voltado para 
profi ssionais que atuam no ramo de 
turismo ou que desejam ingressar na 
área e ter qualifi cação em atendimento 
ao público, tema do curso de extensão.

No ano passado, além de capacitação 
para produtores de feiras, foi oferecido 
ainda o Curso de Extensão de 
Atendimento ao Turista, pelo Governo 
Federal, em parceria com a Prefeitura e 
o Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia do Rio de Janeiro.

Ainda em 2017, foram abertas 150 
vagas para os cursos de Ensino à Distância 
do Pronatec Turismo de produtor de 
cerveja, inspetor de qualidade, inglês 
básico, espanhol básico e recepcionista.

Cursos são fundamentais para ampliar as oportunidades turísticas para o setor

Logo que fi quei desempregado, 
apareceu a oportunidade de fazer 
as aulas de Mestre Cervejeiro. 
Abracei o curso e depois comprei 
o material para produzir cervejas 
em casa para a família e os 
amigos. Hoje, pretendo investir 
na área com meu irmão para 
trabalharmos com isso e 
aumentarmos essa produção”

Marcelo D’lessandro Ribeiro,
ex-aluno do Curso do Pronatec

O Governo Municipal 
também identifi ca os eventos 
que estão na linha de trabalho 
do turismo, para oferecer apoio 
e divulgação. Dentre eles, estão 
o Pedalando no Topo, Festival de 
Inverno de Macacos, Octoberfest 
Minas, Desafi o Extremo e 
Mundial de Downhill.

APOIO A
EVENTOS

Atuar para o desenvolvimento de 
atividades turísticas na cidade e debater e 
orientar políticas municipais de turismo de 
forma democrática são os compromissos 
do Conselho Municipal de Turismo – 
Comtur de Nova Lima. O órgão é consultivo, 
normativo e deliberativo. Ele funciona 
como um elo entre os poderes públicos, o 
setor privado e a sociedade civil.

CONSELHO DE TURISMO 
DEBATE AÇÕES
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ESPECIAL TURISMO

O Circuito do Ouro realizará a 
sinalização turística em Nova Lima. 
As identifi cações serão instaladas 
em importantes atrativos locais e 
também nas principais vias que 
cortam a cidade, como as rodovias 
MG-030 e as BRs 356 e 040.
Os principais trevos de acesso ao 
município também receberão a 
sinalização. A iniciativa conta com 
o patrocínio da empresa Elo, e a 
expectativa é de que a ação ocorra em 
60 dias.

Outra novidade fi ca por conta do 
aplicativo Hi Position, voltado para o 
comércio e o Turismo Inteligente. Com o 
aplicativo em seu smartphone, o cidadão 
receberá alertas sobre as localizações e 
breves descrições de atrativos turísticos. 
Também são indicadas outras duas 
opções mais próximas para seguir a 
visitação.

Estrada para São Sebastião
das Águas Claras (Macacos)
Estrada para São Sebastião
das Águas Claras (Macacos)
Estrada para São Sebastião

CIDADE RECEBERÁ SINALIZAÇÃO DO CIRCUITO DO OURO
Atrativos turísticos também serão catalogados em aplicativo

Sensibilizar a cadeia produtiva 
para oportunidades turísticas que 
o município oferece e promover a 
interação entre as partes interessadas 
e a produção associada. 

Com esse objetivo, a Prefeitura 
criou, no ano passado, o Circuito de 
Turismo Empreendedor – um espaço 
multidinâmico, criativo e estimulante 
à criação de novas demandas 
turísticas, envolvendo toda a cadeia 
produtiva do turismo.

Realizado em parceria com o 
Senac, o trabalho é voltado para os 
mais diversos segmentos do turismo.

CIRCUITO DE TURISMO
EMPREENDEDOR AMPLIA HORIZONTE

Trabalho favorece oportunidades de negócios, rotas, circuitos, troca de experiências
e expansão da produção associada ao turismo

Iniciativas apresentadas pela 
Prefeitura geram fl uxo turístico 
permanente no município
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Como resultado de um trabalho organizado com Conselho 
de Turismo atuante, plano municipal atualizado e Fundo de 
Turismo, Nova Lima voltou a receber, em 2018, o repasse do 
Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) 
Turístico. 

NOVA LIMA VOLTA A RECEBER
O ICMS TURÍSTICO

A fi m de fortalecer ainda mais a cadeia produtiva de Nova Lima, o Governo Municipal 
realizou uma Rodada de Negócios no dia 11 de junho, no Vila da Serra, em ação direcionada a 
empreendedores das áreas de agenciamento de viagens, cervejarias, transportes, hotéis e pousadas.
Na oportunidade, foram apresentados o Beer Tour e o City Tour, dois projetos para estímulo do 
turismo local. A Rodada de Negócios facilita acordos entre os empresários, ampliando a visibilidade 
dos potenciais da cidade. 

RODADA DE NEGÓCIOS



A Prefeitura entrou em acordo 
com a Federação Mineira de Futebol 
(FMF) para Nova Lima ser uma das 
sedes da Taça BH sub-17. O Estádio 
Municipal Castor Cifuentes receberá 
sete jogos, sendo cinco da fase de 
grupos e dois das oitavas de fi nal.
O torneio terá transmissão pelo Canal 
Sportv, que já vistoriou o estádio e 
aprovou as instalações.

A cidade será representada pelo 
Villa Nova, que está no grupo H e terá 
como adversários o Internacional, o 
Grêmio Novohorizontino e o Botafogo. 
Na estreia, o Leão do Bonfi m 
enfrentará o alvinegro carioca na 
terça-feira (17/07), às 15h, com 
entrada franca.

A Taça BH sub-17 é considerada 
uma das principais competições do 
futebol de base do país. Nesta edição, 
a competição reúne 40 equipes das 
regiões Sudeste, Sul, Centro-Oeste e 
Nordeste do Brasil, divididas em dez 
grupos.

Estádio Municipal Castor Cifuentes receberá sete jogos da competição

NOVA LIMA SERÁ SEDE DA TAÇA BH SUB-17

ESPORTE

Cidade voltará a receber 
jogos da Taça BH

17/07

15h – Villa Nova x Botafogo/RJ

19/07

15h – Villa Nova x Grêmio 
Novohorizontino/SP

17h – Botafogo/RJ x 
Internacional/RS

21/07

15h – Botafogo/RJ x 
Novohorizontino/SP

17h – Villa Nova x 
Internacional/RS

23/07

Dois jogos pelas oitavas
de fi nal da competição

JOGOS EM
NOVA LIMA:
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Cinco escolas das redes pública e 
privada representarão Nova Lima na fase 
estadual dos Jogos Escolares de Minas 
Gerais (Jemg): o Colégio Santo Agostinho, 
o Centro Educacional São Tomás de 
Aquino, o Instituto Santa Terezinha e as 
escolas estaduais João Felipe da Rocha 
(Polivalente) e Maria Josefi na Sales 
Wardi. A competição será disputada de 
30 de julho a 3 de agosto, em Uberaba, 
no Triângulo Mineiro.

Na etapa regional, realizada em 
Arcos, Nova Lima fi cou com os títulos 
do basquete masculino dos módulos 
I e II, conquistados pelo Colégio 
Santo Agostinho e pelo Polivalente, 
respectivamente.

A cidade também foi vice-campeã do 
handebol masculino I (Santo Agostinho) 
e da peteca feminino I (São Tomás de 
Aquino) e fi cou em 3º lugar no futsal 
masculino modulo II (Polivalente) e 
futsal feminino II (Deniz Vale), além do 
basquete feminino I, vôlei feminino I e 
handebol feminino II (todos com o Santo 
Agostinho).

ESPORTE 

NOVA LIMA AVANÇA PARA A DISPUTA DA FASE 
ESTADUAL DO JEMG

Cidade conquistou dois títulos no basquete masculino da etapa anterior, realizada em Arcos

Colégio Santo Agostinho: judô e basquete
Centro Educacional São Tomás de Aquino: badminton e atletismo
Escola Estadual João Felipe da Rocha (Polivalente): judô e basquete
Escola Estadual Maria Josefi na Sales Wardi: judô
Instituto Santa Terezinha: atletismo

NOVA LIMA NO JEMG:

A Prefeitura garante toda 
a estrutura necessária 
para que os atletas 
fi quem focados apenas 
na competição, como 
transporte, alimentação e 
logística nas cidades-sede. 
Representantes do Governo 
Municipal participam 
de discussões junto à 
coordenação do Jemg e 
à Secretaria de Estado 
de Educação, quanto 
aos alojamentos onde os 
atletas fi carão hospedados. 
Os serviços são oferecidos 
para todas as escolas, 
sejam elas públicas ou 
privadas.

Programação completa em
novalima.mg.gov.br

Futebol   Basquete   Slackline

Estádio Municipal Castor Cifuentes
e Poliesportivo dos Cristais
Estádio Municipal Castor CifuentesEstádio Municipal Castor CifuentesEstádio Municipal Castor CifuentesEstádio Municipal Castor CifuentesEstádio Municipal Castor CifuentesEstádio Municipal Castor CifuentesEstádio Municipal Castor CifuentesEstádio Municipal Castor CifuentesEstádio Municipal Castor CifuentesEstádio Municipal Castor Cifuentes
e Poliesportivo dos Cristaise Poliesportivo dos Cristaise Poliesportivo dos Cristaise Poliesportivo dos Cristaise Poliesportivo dos Cristaise Poliesportivo dos Cristaise Poliesportivo dos Cristaise Poliesportivo dos Cristaise Poliesportivo dos Cristaise Poliesportivo dos Cristaise Poliesportivo dos Cristais

NOVA LIMA RECEBE ATLETAS
DE RIBEIRÃO DAS NEVES 21/07

Convidado Especial: Alisson Ferreira,
Campeão Mundial de Slackline na Alemanha

INVESTIMENTOS
DA PREFEITURA
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Cultura

Os Centros de Atividades 
Culturais do Jardim Canadá e do 
Cabeceiras estão movimentados 
neste mês de julho. As duas unidades 
oferecem uma grande variedade de 
ofi cinas no período de férias, com a 
participação de cerca de 550 alunos.

Na região noroeste são ofertadas 
ofi cinas de muay thai, capoeira, 
feltro, bordado, tricô e crochê, 
marcenaria, pintura em madeira, 
jogos animados, lamparina, 
cartonagem, horticultura, técnica de 
relaxamento e autoestima com arte 
e processo de desenvolvimento de 
games.

Os interessados devem entrar 
em contato pelo telefone 3541-
8694 ou comparecerem na Rua 
Groelândia, nº 619. Já na unidade 
Cabeceiras, os nova-limenses 

A Escola de Bailados 
de Nova Lima conquistou, 
no dia 8 de julho, dois 
importantes prêmios na 2a

edição do concurso Toute 
Forme de Ballet, Jazz, 
Danças de Rua e Caráter, 
promovido anualmente 
pela Academia Toute 
Forme de Belo Horizonte. 

As bailarinas nova-
limenses conquistaram 
o segundo lugar nas 
divisões duo clássico e na 
dança russa clássica de 
ballet, com a coreografi a 
duo Pizzicato de Silvia.

A competição contou 
com academias de 
diversas cidades mineiras.

Ofi cinas gratuitas são realizadas nos bairros Cabeceiras e Jardim Canadá

CURSOS DE FÉRIAS NOS CENTROS
DE ATIVIDADES CULTURAIS 

ESCOLA DE BAILADOS É PREMIADA EM CONCURSO METROPOLITANO

Fique ligado! Nos próximos meses, serão ofertadas 
novas ofi cinas nos dois Centros de Atividades Culturais

Faço várias ofi cinas e gosto por 
ser terapêutico e nos oferecer a 
oportunidade de geração de renda 
por meio da arte. Aprendi a fazer 
aromatizante para ambiente, 
bijuterias, bordado, bombom e ovos 
de páscoa trufados, sabonete, tricô, 
vela e outras atividades. Sempre 
que faço uma ofi cina aqui descubro 
novas habilidades que sou capaz de 
desenvolver

Ana Clara dos Santos,
aluna 

Sou aluna antiga aqui do 
centro que é um espaço 
em que estamos sempre 
aprendendo. Enquanto 
fazemos as atividades, vamos 
conversando, distraindo e 
trocando experiências. No 
fi nal, vemos o resultado da 
nossa arte. Esse é um espaço 
importante para mim e para 
toda a comunidade

Maria Dalva de Souza,
aluna 

Fiquei sabendo do curso de 
cerâmica e resolvi participar e 
aprender novas técnicas para 
queima em Fogueira de Barro. 
O Centro de Atividades Culturais 
tem uma proposta boa para quem 
participa das ofi cinas. É uma 
oportunidade de socialização e 
aprendizagem, troca de experiência 
e desenvolvimento de criatividade

Denise Guimarães,
aluna 

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.  

SUPERVISOR DE VENDAS
EXTERNAS (CÓD. 731)
Com idade acima de 18 anos. É necessário 
ter experiência em gestão de pessoas e 
como supervisor em vendas externas, 
com produtos de TV a cabo e internet é 
um diferencial; Carteira de Habilitação 
e veículo próprio.  Atividades: garantir 
plena execução de rotina da equipe de 
vendedores externos; identifi car pontos 
de venda, estabelecer relacionamento 
com clientes; garantir que as metas 
sejam atingidas pela equipe.  Benefícios: 
comissão, vale-alimentação e auxílio 
combustível. Horário de trabalho: de 
segunda a sexta-feira, das 10h às 17h, 
e sábado, das 9h às 13h. Salário: a 
combinar.

TÉCNICO OU ANALISTA DE SUPORTE 
NÍVEIS 1, 2 E 3 (CÓD. 744)
Com idade acima de 18 anos. É necessário 
ter curso superior completo ou em curso, 
experiência mínima de 6 meses; cursos 
na área de TI, Carteira de Habilitação B, 
veículo próprio e disponibilidade para 
viagens. Atividades: atendimento de 
suporte em 1º, 2º e 3º nível;  administração 
dos S.O’s, Windows Server 2008, 2008 R2, 
2012, 2012 R2 e 2016 (AD, Exchange, 
DHCP, DNS) e Windows Desktop 7, 8 e 10; 
criação e edição de contas, confi guração 
de fl uxo de mensagens, integração com 
AD On-Premisse, federação de domínio, 
atribuição de licenças e conhecimentos 
em G Suíte, experiência com virtualização 
(HyperV e VmWare); conhecimentos em 
administração de banco de dados SQL 
Server; conhecimento em redes LAN 
e WLAN (experiência com as soluções 
RUKUS e HUAWEI). Benefícios: vale-
transporte, vale-refeição e assistência 
médica. Horário de trabalho: de segunda 
a sexta-feira, das 8h às 18h. Salário: a 
combinar.

OFICIAL DE MANUTENÇÃO (CÓD. 711)
Com idade acima de 18 anos. É 
necessário ter experiência com pintura de 
acabamento e aplicação de textura em 
paredes. Atividades: executar serviços 
de manutenção de pintura em geral, de 
carpintaria (substituir, trocar, limpar, 
reparar e instalar peças, componentes 
e equipamentos); conservar fachadas, 
limpar recintos e acessórios. Benefícios: 
planos de saúde e odontológico, refeição 
cesta básica, vale-transporte, seguro de 
vida e farmácia. Horário de trabalho: a 
combinar. Salário: R$ 1.764,17.

MECÂNICO (CÓD. 724)
Com idade acima de 18 anos. É necessário 
ter experiência em manutenção 
com caldeiras a vapor. Atividades: 
manutenção preventiva e corretiva em 
caldeiras com capacidade para 2 mil 
kg. Benefícios: vale-transporte e vale-
alimentação. Horário de trabalho: a 
combinar. Salário: a combinar.

Os cadastros poderão ser feitos até  
19 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 

Vagas de Emprego

podem se inscrever para aulas 
de ginástica funcional, iniciação 
a pintura para criança, culinária, 
teclados, capoeira, “trabalhando a 
autoestima por meio das artes” e 
longdance.

As inscrições são gratuitas 
e devem ser realizadas na Rua 
Tamandaré, nº 448, ou pelo telefone 
3541-6698. Os interessados devem 
observar o número de vagas 
disponíveis em cada ofi cina.
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