
Prefeitura amplia 
serviços, investe na 

recuperação de vias e 
viabiliza importantes obras 

como a construção da Policlínica 
do Jardim Canadá e drenagem e 

pavimentação no Bela Fama
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ACIDADE
A CIDADE QUE A GENTE QUER

PREFEITURA

Governo retoma projeto Nova 
Lima Canta na Praça

Vacinação contra a gripe vai 
até o dia 15 de junho

Vêm aí as inscrições para o 
Cadastramento Escolar 2019
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nova lima
nos trilhos

Muitos são os desafios que temos encontrado diariamente 

desde que assumimos a Gestão Municipal. Ao longo desses 20 

meses de governo, empreendemos uma série de esforços para 

possibilitar as melhorias das quais a população tanto precisa. 

Seja na educação, na saúde ou na área de infraestrutura, os 

avanços já podem ser notados e reconhecidos.

Esse trabalho de reconstrução da cidade passa, 

necessariamente, pelo empenho dos servidores municipais 

e pela compreensão dos nova-limenses. Na austeridade 

econômica que o cenário atual exige, a criatividade e a 

dedicação de todos têm feito a diferença.

Temos investido na recuperação de vias em diversas partes 

do município. Na região noroeste, as obras da Policlínica do 

Jardim Canadá avançam, com previsão de serem entregues 

à comunidade, juntamente com uma nova Unidade Básica 

de Saúde, até o final do ano. Além disso, já economizamos, 

apenas nestes primeiros meses de 2018, mais de R$ 950 mil 

com a revisão do contrato da coleta de lixo, sem deixar que 

a qualidade do serviço fosse comprometida. Para deixar a 

cidade mais bem cuidada, a equipe de varrição foi ampliada, 

passando a contar com o dobro de profissionais.

O resultado desse trabalho já pode ser visto: uma Nova 

Lima mais organizada e preparada para avançar. Embora 

as dificuldades sejam consideráveis, estamos construindo a 

cidade que a gente quer.

Vitor Penido
Prefeito

Na austeridade ecoNômica 
que o ceNário atual exige,
a criatividade e a dedicação 
o de todos têm feito a 
difereNça

Fale com
a ouvidoria!
A Ouvidoria Municipal é um importante 
canal entre a Prefeitura e o cidadão 
para que os moradores possam registrar 
manifestações, reclamações, denúncias, 
sugestões e tirar dúvidas sobre os 
serviços prestados pela Administração. 
Os cidadãos interessados podem fazer 
sua manifestação presencialmente na 
sede da Ouvidoria, localizada na Rua 
Scott, nº 69 A – Centro, das 8h às 17h; 
pelos telefones 3542-5938 e 3542-5980 
ou e-mail: ouvidoria@pnl.mg.gov.br.

participe ativamente da  
reconstrução de nova Lima!

EducaçãoEditorial

SalaS de recurSoS
multiFuncionaiS
contribuem para
o desenvolvimento
dos estudantes

Antes instaladas em algumas 
escolas municipais, as Salas de 
Recursos Multifuncionais foram 
centralizadas em três locais: uma 
na Escola Ana do Nascimento, que 
já passou pela mudança desde abril; 
e outras duas nas escolas Benvinda 
Pinto Rocha, localizada no Jardim 
Canadá, e César Rodrigues, no 
Miguelão, que funcionarão a partir de 
junho. 

A alteração foi pensada 
para o aluno com deficiência ser 
acompanhado na sala no mesmo dia 
em que recebe atendimentos clínicos. 

Essa mudança foi importante para 
facilitar o trabalho de interlocução dos 
profissionais clínicos e pedagógicos, 
de acordo com as particularidades de 
cada aluno, já que os dois serviços 
acontecem consecutivamente. 

A sala é um espaço físico que faz 
parte de um programa do Ministério 
da Educação para promover o acesso, 
a participação e aprendizagem de 
pessoas com necessidades especiais 
nas escolas públicas regulares. As 
escolas que possuíam a Sala de 
Recursos Multifuncionais continuarão 
com esse espaço de apoio.
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Equipamentos, mobiliários e materiais didáticos pedagógicos e de acessibilidade são 
disponibilizados para a realização do atendimento educacional especializado
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Educação

prefeitura inicia
cadaStramento eScolar 2019

A população deve se atentar 
ao período de inscrição do 
Cadastramento Escolar 2019, 
que ocorre de 11 a 22 de junho. 
Podem ser inscritas crianças que 
completarem 4 ou 5 anos até 30 
de junho de 2019, crianças com 
6 anos ou mais, alunos de redes 

particulares que desejam ingressar 
na rede pública e candidatos à 
Educação de Jovens e Adultos 
(EJA).

O cadastro deve ser realizado 
pelo pai, mãe ou responsável 
legal e jovens maiores de 18 anos 
(candidatos à EJA), portando os 

documentos necessários: RG ou 
Certidão de Nascimento original 
da criança, histórico ou declaração 
escolar (para candidatos à EJA e 
para alunos da rede particular), 
guia de IPTU, CPF e comprovante 
de endereço em nome dos pais ou 
responsáveis. 

Crianças já matriculadas em creches ou escolas municipais de Nova Lima
não necessitam se cadastrar
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Escolas
emFoco

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.

Os alunos do 1º ano da Escola 
ana do nascimento Souza 
organizaram uma exposição 
apresentando a releitura da 
coleção brincadeiras de criança, 
do artista plástico Ivan Cruz.

na escola municipal david 
Finlay, foi realizado um trabalho 
rico e produtivo sobre a receita 
“rosquinha caseira assada” 
com as crianças do 1º período 
da educação infantil.

as turmas do maternal 
da escola municipal carlos 
henrique róscoe aprenderam 
sobre o crescimento das plantas 
e sementes.

também na escola municipal 
carlos henrique róscoe, 
as crianças trabalharam a 
linguagem musical e oral, por 
meio de cantigas de roda e 
teatro de fantoches.

as demais crianças e candidatos à eja podem ser inscritos
nos postos ou pelo site: www.educacao.mg.gov.br.

atenção ao período de cadastro, pois não haverá prorrogação!

onde Se cadaStrar?
Crianças de 4 ou 5 anos devem se cadastrar 
somente nos postos abaixo, das 8h30 às 15h30:

• Secretaria de Educação - Rua Rezende, nº 80, 
Centro – 3542-1262;
• Regional Noroeste - Rua Kenon, nº 95, Jardim 
Canadá – 3581-2196;

• E.M. Rubem Costa Lima - Rua Dona Maria da 
Glória, nº 580, São Sebastião das Águas Claras – 
3547-7470;
• E.M. César Rodrigues - Alameda da Azaléia, Lote 
8 Quadra C, s/nº - Lagoa do Miguelão.
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PreFeitura inStala armadilhaS
para identificar quantidades
de focos do aedes

como Funciona a armadilha

As ações da Administração 
Municipal para inibir a 
proliferação de mosquitos do 
Aedes, transmissores da dengue, 
chikungunya, zika e febre 
amarela, continuam no município. 
Serão implantadas neste mês 
armadilhas denominadas 
ovitrampas – técnica que simula 
o ambiente propício para a 
procriação do mosquito – na 
parte externa das residências dos 
bairros Honório Bicalho e Santa 
Rita. A técnica começará de forma 
gradativa; a cada 15 dias, em um 
bairro, até que toda a cidade seja 
contemplada. 

Trata-se de uma estratégia 
simples, economicamente viável, 
de baixo impacto ambiental e que 
ajuda a definir com mais exatidão 
quais regiões precisam de ações 

preventivas contra o mosquito 
com urgência.  Com a armadilha 
é possível estimar a quantidade 
de vetores e definir espacialmente 
a presença deles no território em 
curto prazo.

Serão contemplados, 
primeiramente, os bairros que 
apresentaram alto índice de 
infestação e larvas positivas para 
o Aedes, de acordo com o último 
Levantamento Rápido de Índices 
de Infestação pelo Aedes aegypti 
(LIRAa). Cinco armadilhas serão 
instaladas em Honório Bicalho 
e quatro em Santa Rita, onde 
permanecerão por sete dias 
consecutivos. Após esse prazo, 
o material será recolhido e 
encaminhado para análise. 

Saúde

resultado da técnica ajuda a definir com exatidão localidades que precisam, com mais urgência,
de ações preventivas contra o mosquito

Em um vaso de planta preto com água é colocada uma palheta 
de madeira com um lado rugoso, o que facilita para a fêmea do 
Aedes colocar os ovos. Dentro do recipiente é colocada uma solução 
concentrada de levedo de cerveja para atrair a fêmea, em um 
tubo de centrifugação. A armadilha é retirada antes das larvas se 
transformarem em mosquito. 

É importante lembrar que técnicas mais tradicionais de
combate aos focos são fundamentais: evitar o 
armazenamento de água parada, limpar calhas e caixas 
d’água com frequência, evitar acúmulo de lixo e colocar 
areia nos pratos e vasos de flores.
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cuidadoS
• Não retirar o líquido interno das armadilhas
• Não mexer nas armadilhas, nem mesmo nos dias 
chuvosos
• O agente de combate a endemias foi capacitado para 
manusear as armadilhas, somente ele pode tocá-las
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vacinação contra a gripe
é Prorrogada até 15 de junho

A Prefeitura intensificou 
a vacinação contra a gripe e 
continua com equipes volantes 
de saúde que vão de porta em 
porta para vacinar os moradores 
e, às escolas das redes pública 
e particular, para imunizar os 
professores. Também foi realizada 
busca ativa das gestantes 
cadastradas nas unidades de 
saúde para ampliar a cobertura 
vacinal. Essa ação foi necessária 
devido à baixa procura pela vacina 
contra a gripe durante o Dia D de 
Vacinação, realizado em 12 de 
maio e no período da campanha. 

A baixa procura pela dose 
está nos grupos prioritários: 
gestantes, crianças e profissionais 
da educação. Desde o início da 
campanha, a cobertura geral 
do município em relação aos 
grupos prioritários foi de 68% – 
abaixo da meta que é de 90% –, 
o que representa 14.675 doses 

aplicadas. 
Segundo o Ministério da 

Saúde, não é possível pegar a 
gripe pela vacina. Ela protege 
contra três tipos de vírus da 
gripe, é produzida com o vírus 
morto e, portanto, é 100% segura 
e incapaz de provocar a doença 
nas pessoas que são vacinadas.

Saúde

nova lima ainda precisa imunizar 32% de grupos prioritários

a vacina é de graça
e está disponível nas 
unidades de saúde até 
o dia 15 de junho,
das 8h às 16h,
e Policlínica
municipal, das 8h
às 16h30, quando
termina acampanha

vacinação contra a gripe é gratuita nas ubSs
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meio ambiente

desafios no Saneamento báSico

FiScalização ambiental
conta com operação integrada

A falta de um Plano Municipal de 
Saneamento Básico traz uma série 
de problemas para a população. 
Por isso, a Prefeitura trabalha para 
que o documento, composto por 
122 metas a serem cumpridas em 
até 30 anos, seja aprovado pela 
Câmara, viabilizando melhorias 
no abastecimento de água, na 

disposição final dos resíduos sólidos, 
na drenagem pluvial e na coleta e no 
tratamento de esgoto.

Dentre os desafios atuais 
enfrentados pela cidade está o 
abastecimento de água. Algumas 
comunidades nova-limenses são 
dependentes do envio de caminhões-
pipa, disponibilizados pela Prefeitura 

e Copasa. O serviço funciona 
diariamente e atende bairros como 
Água Limpa, Rio de Peixe, Campo do 
Pires e Chácara Belarmino, além de 
partes do Jardim Canadá, Galo, além 
de residências isoladas.

Outro problema é o atual sistema 
de coleta de esgoto do município, 
que está saturado e corre o risco de 

entrar em colapso. Isso porque em 
algumas regiões as redes recebem 
quantidades maiores de esgoto do 
que a projetada, além de drenagem 
pluvial. Algumas manutenções 
chegam a ser mais complexas, já que 
o custo e o tempo para realização são 
maiores, considerados os eventuais 
danos nas redes. 

A fim de coibir as invasões em 
Áreas de Preservação Permanente 
(APP), fiscais e guardas civis 
municipais ambientais realizam 
o monitoramento constante em 
diferentes pontos da cidade, em 
operação integrada com a Polícia 

Militar Ambiental. Recentemente, 
a fiscalização resultou em duas 
ocorrências: uma no Bairro Estoril II, 
no limite de Nova Lima com Itabirito, 
e outra em São Sebastião das Águas 
Claras (Macacos).

Nos dois casos, a operação 

desarticulou a construção irregular 
logo no início, feita por pessoas de 
outros municípios que chegam a 
esses locais e constroem os imóveis 
para vender ou alugar a terceiros.

É importante que a população 
fique atenta e não seja vítima desse 

tipo de golpe. Qualquer edificação 
construída em Áreas de Preservação 
Permanente é imediatamente 
derrubada. A infração cometida em 
APP se configura crime ambiental, é 
inafiançável e as multas variam de 
R$ 400 a R$ 80 mil por ato.

Prefeitura trabalha para a aprovação de documento que norteará o município nos próximos 30 anos

Serviço zela pela preservação das áreas verdes e tem atuação 24 horas

além da ampliação do tratamento do esgoto, cidade ainda precisa de redes coletoras em algumas localidades

com o apoio da Polícia militar ambiental, fiscais e guardas municipais atuam contra construções irregulares; detalhe de autuação

O caminhão-pipa 
de água potável 
disponibilizado pela 
Prefeitura para as 
famílias que necessitam 
do atendimento tem 
custo médio de
r$ 55 por hora, o que 
representa r$ 10 mil por 
mês aos cofres públicos.

Você?Sabia

Seção de Fiscalização 
Ambiental:
A população pode 
acionar o serviço
pelos telefones
3541-4376
(segunda a sexta,
das 8h às 17h) e
98835-1966 (24 horas).
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Empenhada em atualizar e reforçar 
a sinalização de trânsito no município, 
a Prefeitura alerta para furtos e atos 
de vandalismo que têm danificado 
ou, até mesmo, retirado as placas e 
os materiais de identificação das vias 
públicas. A população pode denunciar, 
à Guarda Civil Municipal, os casos 
de depredação pelos telefones 153 e 
3541-5050, ou à Polícia Militar: 190 e 
181 (disque-denúncia).

A pessoa que for flagrada em 
qualquer prática que gere dano à 
sinalização de regulamentação do 
sistema viário do município pode 
até ser presa, dentre outros crimes, 
por dano ao patrimônio público, que 
estabelece pena de seis meses a três 
anos de detenção e multa, segundo o 
Código Penal Brasileiro. Quem adquirir, 
receber, transportar cones, cavaletes, 
placas ou postes – que forem objetos 
de furto – será denunciado por crime 
de receptação.

Além das consequências criminais, 
a legislação municipal e o Código 
Civil Brasileiro preveem ainda a 
indenização ao município pelo dano 
causado e a terceiros por eventuais 
prejuízos em decorrência das ações de 
vandalismo.

Segurança

denuncie atoS de Furto e vandaliSmo
contra a sinalização de trânsito
Práticas prejudicam condutores e pedestres, além de causar prejuízos aos cofres públicos

Placa na avenida Presidente Kennedy, alvo de vandalismo

InvestIgações 
em andamento

Vale destacar 
que os casos 
constatados são 
encaminhados à 
Polícia Civil. Já 
existem, inclusive, 
investigações em 
andamento, a fim 
de responsabilizar 
criminalmente os 
autores.
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ESpECIAL:

OBRAS
- obras da Policlínica do Jardim canadá avançam
- Novo contrato gera economia de mais de R$ 950 mil na coleta de lixo
- equipe de varrição é ampliada de 32 para 70 profissionais
- R$ 1.554.000,00 a ser investido nos próximos trabalhos de recapeamento asfáltico
- 573 toneladas de asfalto foram aplicadas em operações tapa-buraco no município
- Mais de 50 vias contempladas com o serviço de patrolamento
- Prefeitura reduz em 66% tempo de espera por ligações de esgoto
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Especial Obras

O preço da tonelada do lixo 
domiciliar coletada no município 
teve uma redução de 48% no 
período de dois anos, passando de 
R$ 223,49 para R$ 115,87. Com 
esse novo contrato, a Prefeitura já 
economizou mais de R$ 950 mil 

no primeiro quadrimestre deste 
ano.

Essa diminuição é resultado 
dos esforços da Administração 
Municipal de reduzir os custos 
dos serviços contratados para 
atender os nova-limenses, sem 

causar prejuízo à qualidade do 
trabalho.

A quantidade de lixo coletada, 
no entanto, aumentou: passou 
de 9.418,60 toneladas, em 2016, 
para 9.963,46 neste ano – quase 
550 toneladas a mais.

Localizada no Bairro Mina 
D’Água, a área de transbordo 
passou por melhorias estruturais. 
Além disso, com uma balança 
rodoviária automatizada de até 60 
toneladas, a pesagem do lixo que 
entra no local foi otimizada e ficou 
mais precisa.

mais de r$ 950 mil economizadoS
com a coleta de lixo

melhoriaS na Área de transbordo

pREçO DA tOnELADA 
DO LIxO DOMICILIAR 
COLEtADA:

• R$ 223,49 (2016)
• R$ 115,87 (2018)

medidas garantem eficiência na gestão contratual e geram economia para o município

tOnELADAS RECOLhIDAS 
nO 1º quADRIMEStRE 
(jan a abRil):

Para informações ou denúncias de lixo em lugar inapropriado, ligue: 3541-4408 / 3059-5641
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A estrutura da cabine foi construída 
em nível acima da altura dos 
caminhões que passam pela balança 
para facilitar a vistoria da pesagem 
do lixo.
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Especial Obras

A limpeza urbana nos bairros 
tem recebido uma atenção 
especial. A equipe responsável 
pela varrição foi ampliada de 32 

para 70 profissionais, e o serviço 
passou a ser feito duas vezes por 
semana, na maioria dos bairros. 
Na região central, por exemplo, a 

varrição é realizada todos os dias, 
inclusive aos finais de semana. 
O serviço de capina também 
foi intensificado e segue um 

cronograma estabelecido segundo 
a demanda, para garantir a 
limpeza da cidade.

Logo no início da gestão, 
em 2016, o Governo Municipal 
priorizou serviços que estavam 
parados para atender a população 
com mais agilidade e eficiência. 
As ligações domiciliares ao 
sistema de esgotamento sanitário, 
por exemplo, registravam 112 
solicitações de moradores não 
atendidas em setembro do ano 
anterior. Com a otimização dos 
trabalhos, o prazo de uma ligação 
de rede de esgoto, que se estendia 
por 90 dias, foi reduzido.

Cinco dias úteis após a abertura 
do processo na Prefeitura, é 
realizada a primeira vistoria para 
verificar a possibilidade de o imóvel 
ser atendido pela rede pública. Se 
a ligação for viável, é emitida uma 
guia para pagamento que, depois 
de quitada, passa a valer o prazo 
de 30 dias para a execução do 
serviço.

A fim de alinhar os recursos 
destinados à limpeza urbana e 
melhorar o serviço prestado à 
população, o Governo Municipal 
integrou a Seção de Parques e 
Jardins à Secretaria de Obras 
e Serviços Urbanos. O setor 
também é responsável pela 
manutenção de praças, trevos 
e outros espaços públicos. 
Para acionar o serviço, a 
população pode ligar no 
(31) 3541-4410, que a 
demanda será colocada 
na programação para ser 
atendida.

eficiência na limPeza urbana

redução de 66% no tempo de espera
por ligações de esgoto

SEçãO
DE pARquES
E JARDInS 

Publicação da Prefeitura de nova lima 11

Otimização dos serviços garante cidade mais bem cuidada

Equipes trabalham na limpeza cidade
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recuPeração de viaS é realizada na cidade

patrolamento executado em maiS de 50 viaS

O Governo Municipal dá 
continuidade à recuperação de 
vias da cidade. Para melhorar as 
condições de trânsito nos bairros 
Vila da Serra e Vale do Sereno, serão 
investidos R$ 1.554.000,00. As ruas 
Ministro Orozimbo Nonato e Senador 
Milton Campos, localizadas no Vila da 
Serra, passam pelas intervenções de 
recapeamento asfáltico e sinalização 
e, em seguida, pelos serviços 
complementares, como colocação 

de sarjetas e tampas de bueiro.
A expectativa é de que os trabalhos 
sejam concluídos na primeira 
quinzena de junho.

Na próxima etapa, prevista para 
ser realizada no segundo semestre, 
serão contempladas outras vias dos 
bairros, como as alamedas Oscar 
Niemeyer, do Morro e das Acácias, 
além das ruas da Fonte, das Flores, 
da Vereda, do Sertão e Coronel Gabriel 
Felipe.

Recentemente, o recapeamento 
asfáltico foi executado na Rua 
Augusto Bernardino, acesso ao 
Mingu, que tem 2,4 km de extensão e 
liga os bairros Mingu e Mina D’água 
ao Centro. No Jardim Canadá, as ruas 
Yuri, Paraíso, Príncipe Charles, Alaska 
(entre Kimball e Ontário) e Hudson 
(entre Vitória e Alaska) também 
receberam nova cobertura asfáltica.

Além do asfaltamento, da 
recomposição do piso e operação 
tapa-buraco, a Prefeitura também 
realiza o patrolamento de vias. Só 
em Água Limpa, mais de 41 ruas 
receberam o serviço. No Ville des 
Lacs, a melhoria ocorreu em cerca 
de 2,4 km de vias públicas.

Outra localidade contemplada 
na região noroeste foi São Sebastião 
das Águas Claras, em nove vias. 
O Bairro Chácara Belarmino, na 
região Nordeste, também foi 
atendido. As intervenções se 
fazem necessárias, sobretudo, 
após os períodos de chuva.

Especial Obras

vila da Serra, jardim canadá e mingu são contemplados com recapeamento asfáltico

Nos pontos mais críticos, é realizada a colocação de minério para corrigir as imperfeições de nivelamento

Serviços nas ruas ministro orozimbo nonato e Senador milton campos vão até a primeira quinzena de junho

intervenções foram feitas em Água limpa, São Sebastião das Águas claras e em outras localidades

rua augusto bernardino, acesso ao
bairro mingu

573
toneladas
de asfalto foram
aplicadas em
operações tapa-buraco 
no município

Depois

antes
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Publicação da Prefeitura de nova lima 13

A fim de acabar com problemas 
de alagamento em época de chuvas 
e garantir mais tranquilidade aos 
moradores do Bairro Bela Fama, 
a Prefeitura dá continuidade às 
intervenções na Rua José de Oliveira. 
São realizadas obras de drenagem 
pluvial, pavimentação e ainda 
serviços de urbanização, como meios-
fios e sarjetas.

No total, são 740 metros lineares 
de canal e aproximadamente 4 mil 
metros de pavimentação, com um 
custo estimado em cerca de R$ 8 
milhões. Em bairros vizinhos, como 
Fazenda do Benito e Nossa Senhora 
de Fátima, o Governo Municipal 
também realizará obras de drenagem 
e recapeamento asfáltico.

A manutenção preventiva e 
corretiva da iluminação pública, 
retomada em janeiro deste 
ano, realizou mais de 5.000 
atendimentos, entre substituições 
de lâmpadas queimadas, reatores 
e relés.

Ciente das demandas em 
diversos bairros, a Prefeitura já 
trabalha na elaboração de um 
contrato mais abrangente que 
contemple, a partir do segundo 
semestre de 2018, a extensão da 
rede elétrica e a substituição de 
postes, dentre outros serviços.

obra no bela Fama entra na reta final

governo busca melhorar o serviço
de iluminação Pública

Especial Obras

alagamentos após chuvas causavam transtornos à comunidade local

Prefeitura trabalha na elaboração de contrato mais abrangente; cerca de 5 mil atendimentos foram
realizados nesses primeiros meses de 2018

Prefeitura executa obra de drenagem no Bela Fama

Via recebe serviço de urbanização Equipe trabalha no local

Para abrir o protocolo e 
solicitar o atendimento, a 
população pode ligar no 
0800 032 15 39 ou se dirigir 
até a Secretaria Municipal de 
Obras e Serviços Urbanos, 
localizada na Rua Madre 
Tereza, 415, Centro, que a 
demanda será encaminhada 
para a empresa contratada.
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obraS da Policlínica do jardim canadá
em ritmo acelerado

amPliação da ubS cabeceiraS:
mais conforto para usuÁrios e profissionais

equipamento de saúde é antiga reivindicação da comunidade

As obras de finalização da 
construção da Policlínica do 
Jardim Canadá, iniciadas em 
fevereiro deste ano, seguem a 
todo vapor com os serviços de 
alvenaria, revestimento cerâmico 
das paredes internas e estrutura 
do telhado; também os sistemas 
elétricos e hidráulicos, assim como 
o revestimento das fachadas. Essa 
obra estava abandonada desde 
2012.

Serão disponibilizados serviços 
de acompanhamento e pequenos 
procedimentos cirúrgicos, 
raios X e consultas com clínico 
geral, pediatra, ginecologista e 
atendimento odontológico. A UBS 
funcionará no anexo do prédio 
(Rua Vancouver, 225) e terá serviço 
de urgência.

Em processo final de licitação, 
a UBS Cabeceiras passará por uma 
reconstrução e abrigará com mais 
conforto duas equipes de Saúde da 
Família para atender à comunidade. 
Condições de acessibilidade aos 

espaços físicos, mais consultórios 
e sala de vacinas apropriada são 
as principais melhorias da unidade, 
que se localiza numa área de grande 
densidade demográfica.

Saúde

obras de finalização da Policlínica do jardim canadá seguem em ritmo acelerado

endereço: rua Princesa isabel, s/nº
Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, 
das 7h às 18h
telefone: (31) 3542-4440
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dada a largada para o
camPeonato nova-limenSe de FutSal 2018
Inscrições seguem até o dia 22 de junho

Esporte

Vai começar uma das mais 
importantes competições esportivas 
de Nova Lima. O Campeonato Nova-
Limense de Futsal 2018 promete 

agitar a cidade. O período de inscrição 
vai até 15 de junho (para equipes) e 
segue até o dia 22 de junho (para 
atletas e comissão técnica). Fique 

ligado e faça a inscrição na Secretaria 
de Esportes e Lazer – Rua Melo Viana, 
174, Centro. categoriaS:

sub-7,
sub-9,
sub-11,
sub-13 e
sub-15 

(masculino e feminino)

Informações: 
(31) 3541-4329

tradicional jogo de Pelada de quadra
vai ocupar os espaços esportivos
Peladeiros podem juntar a turma e fazer a inscrição na Semel

O esporte vai às comunidades 
com a tradicional partida recreativa 
de futebol nas quadras. O evento, que 
reunirá os peladeiros de Nova Lima e 
premiará o melhor time, acontecerá 
a partir das 20 horas, de segunda a 
sexta-feira, nos espaços esportivos. 
Junte a sua turma e faça a inscrição 

na Secretaria de Esportes e Lazer 
– Rua Melo Viana, 174. Podem se 
inscrever jovens do sexo masculino a 
partir de 16 anos.

Conhecida como pelada, a 
brincadeira é muito praticada nos 
bairros por adeptos de todas as idades. 
A atração promete movimentar os 

espaços públicos e vai contribuir para 
que eles sejam ocupados de forma 
saudável com o esporte recreativo. As 
competições serão organizadas pela 
Prefeitura. 

Com objetivo lúdico, a pelada é a 
instância mais amadora do futebol; é 
praticada em qualquer espaço livre.

Com regras livres, a pelada, 
também conhecida como 
racha, rachão ou baba, 
normalmente acontece sem a 
preocupação com tamanhos 
de quadra ou campo, condição 
dos calçados e uniformes, 
marcações básicas (pequena 
e grande área, círculo central). 
As regras de impedimentos, 
faltas e tempo de jogo são 
resolvidas em consenso pelos 
jogadores. Muitas vezes as 
partidas são definidas pelo 
número de gols.

Pelada, o esPorte 
recreativo dos 
bairros
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desenvolvimento, trabalho e renda

Uma oportunidade para o 
profissional nova-limense se capacitar 
ainda mais. A Prefeitura está com as 
inscrições abertas, até 15 de junho, 
para o curso de pintor de construção 
civil. Podem se inscrever pessoas 
que já trabalham na área e tenham 
interesse em se aperfeiçoar. Para isso, 
é necessário apresentar documento 
de identidade ou CPF e comprovante 
de residência atualizado. O curso, que 

terá duração de dez dias, com duas 
horas de aula por dia, começará no 
dia 18 de junho. Os participantes 
receberão certificado de conclusão.

Serão ministrados conhecimentos 
sobre tintas e demais componentes, 
ferramentas de trabalho, preparação 
de tintas e parede, cálculo de 
material, acabamentos, liderança 
para gerenciar equipes e técnicas de 
segurança no trabalho.

Workshops, oficinas sobre 
legislação municipal, educação 
financeira, planejamento e linhas 
de financiamento integraram a 
Semana do Microoempreendedor 
Individual (MEI), organizada 
pela Prefeitura em maio. Além 
disso, foi divulgada a Sala do 

Empreendedor (Rua Chalmers, 
88 – Centro), equipamento 
municipal que presta consultoria 
gratuita a empreendedores, como 
orientações para se instalar na 
cidade e dicas seguras sobre 
abertura de empreendimentos. 

O evento é parte das ações 

que a Administração Municipal 
vem realizando para aumentar 
a oferta de empregos, bem 
como incentivar a atração de 
pequenos empreendedores locais 
para melhorar a própria renda e 
aquecer a economia do município.

curSo gratuito para pintores
de construção civil

Semana do mei
movimentou a cidade
mais de 100 empreendedores capacitados em todo município

local de inscrição e do curso:
Secretaria municipal de desenvolvimento, trabalho e 
renda (rua marquês de Sapucaí, 15 - centro
tel.: 3542-5620)
Período de realização do curso: 18/06 a 29/06
Horário: das 18h30 às 20h30

Estão programados novos 
cursos para o mês de julho: 
de garçom e de camareira!

Eduardo Soares Damasceno,
engenheiro químico

Foi muito bom esse evento porque 
ajuda quem deseja empreender. 
Saí de um emprego e agora estou 
querendo abrir um negócio, por 
isso é muito importante ter esse 
incentivo da Prefeitura

FIQUE
LIGADO

Vagas de Emprego

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.  

os cadastros poderão ser feitos até 
7 de junho. caso o candidato já 
tenha efetuado o cadastro no 
período  de seis meses, não é 
necessário refazê-lo. confiram 
mais vagas em nosso site: 
www.novalima.mg.gov.br 

desiGner Gráfico (cód. 619) 
 – PRAzO DA VAGA: PRORROGADO
Com idade acima de 18 anos. É 
necessário ter experiência mínima 
de seis meses; desejável ter curso 
superior em Artes, Design Gráfico, 
Comunicação Social, Marketing 
Digital. atividades: criação e 
elaboração de peças gráfico-
visuais das empresas do grupo; 
atualização e alteração no layout 
e outras atividades relacionadas 
ao desenvolvimento web pelo 
WordPress; conhecimento em 
ferramentas de criação, como 
Corel Draw, Photoshop e redação 
publicitária.  benefícios: vale-
transporte, vale-refeição e 
assistência médica após período de 
experiência. horário de trabalho: 
das 7h30 às 17h30 – 44 horas 
semanais. Salário: a combinar.

técnico de suPorte (cód. 644) – 
PRAzO DA VAGA: 
Idade a partir de 18 anos. É 
necessário ter experiência na área 
e em banco de dados MySQL; ter 
conhecimento em excel avançado. 
atividades: suporte técnico, 
implantação de sistemas e controle 
de processos da área. benefícios: 
assistência médica / medicina em 
grupo; participação nos lucros, 
seguro de vida em grupo, vale-
alimentação, vale-refeição e vale-
transporte. horário de trabalho: 
a combinar. salário: de r$ 1.500,00 
a r$ 2.000,00.

almoxarife (cód. 643) – Prazo 
DA VAGA: 
Idade acima de 18 anos. É 
necessário ter experiência na área. 
atividades: controlar os estoques 
do almoxarifado e entradas e saídas 
em geral. benefícios: planos de 
saúde e odontológico, cesta básica, 
vale-transporte, vale-refeição, 
convênio com farmácia, com o 
Sesc e seguro de vida. horário 
de trabalho: de segunda a sexta-
feira, das 8 às 17h48. salário: de 
r$ 1.000,00 a 1.500,00.
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desenvolvimento, trabalho e renda

O programa Comprar Bem, 
iniciado em 2017, já colhe bons 
frutos. Desde a sua implantação, 
cerca de R$ 13 milhões em 
compras públicas foram feitas com 
as empresas locais. O programa 
oferece assistência gratuita 
para melhorar a competitividade 
dos empresários nova-limenses 
nas licitações. Ao efetuar mais 
compras públicas municipais na 
cidade, o programa contribui para 
aquecer a economia local.

Para aumentar ainda mais 
o volume de compras, será 
realizarado, no dia 11 de junho, 
um workshop com o tema “Como 
vender o seu produto ou serviço 
para a Prefeitura”.

Rua Marquês de Sapucaí, s/nº, Centro – esquina com 
a Rua Jesus Otero (Secretaria de Desenvolvimento, 
Trabalho e Renda).
Inscrições: Sala do Empreendedor (31) 3541-3369 / 
3542-5620 
Vagas limitadas!

Atualize as informações de sua empresa: pelo e-mail 
saladoempreendedor@pnl.mg.gov.br ou telefone
3541-3369.
Para agendar consultoria:
3541-3369 (Rua Chalmers, nº 88, Centro).

As nova-limenses Darlene dos 
Reis Lopes, Ione de Souza Dias e 
Rosaly Garzon representaram o 
município na segunda edição do 
Festival do Queijo Minas Artesanal, 
realizado em Belo Horizonte, de 18 e 
20 de maio, na Serraria Souza Pinto.

A participação de Nova Lima no 
festival foi organizada pela Prefeitura, 
em parceria com a Emater/MG.
As nova-limenses levaram a 
tradicional queca – bolo com 
frutas cítricas – registrada como 
bem imaterial do município, que 

harmoniza com o queijo minas 
artesanal em lanches, cafés e chás.

Trata-se de uma oportunidade 
para divulgar e ampliar o mercado 
das quecas poe meio de dos eventos 
gastronômicos de Minas Gerais, 
além de gerar trabalho e renda 
para os produtores do município e 
manter viva a tradição dessa iguaria.
O evento foi uma promoção do 
Sistema Faemg e Sebrae Minas.

WORkShOp Para emPreSárioS
nova-limenses serÁ dia 11 de junho

comprar bem – Workshop 
“como vender o seu produto 
ou serviço para a prefeitura”

nova lima leva a tradicional queca Para
o FeStival do queijo, em belo horizonte

evento tem como foco capacitar empreendedores para participarem de compras públicas

Workshop contribuirá as compras da Prefeitura no comércio local

critérios:
Para participar, as nova-
limenses tiveram que seguir 
alguns critérios, como padronizar 
o produto, integrar o Núcleo 

Setorial de Queca e Lamparina, 
da diretoria de Turismo de Nova 
Lima, e ser produtoras de queca 
durante todo o ano.

NÚMEROS:
R$ 1.988.481,00 
de compras públicas 
municipais realizadas 
em empresas locais, no 
primeiro trimestre deste 
ano. Em 2017, a Prefeitura 
deixou no comércio local, 
por meio de compras 
públicas,
R$ 10,7 milhões, o 
dobro do que foi comprado 
em 2016. 

11 de junho, das 18h30 às 21h
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Para marcar o Dia Nacional do 
Combate à Exploração Sexual da 
Criança e do Adolescente (18/5), 
a Prefeitura, o Conselho Tutelar e 
o Conselho Municipal dos Direitos 
da Criança e do Adolescente 
realizaram duas caminhadas, uma 
na sede e outra no Jardim Canadá. 

O objetivo dessa ação foi 

conscientizar sobre a importância 
do combate à exploração, reforçar 
a necessidade das denúncias em 
caso de suspeitas e divulgar os 
telefones e unidades de proteção 
que devem ser acessados em caso 
de violação de direitos.

A violência sexual é todo ato 
que ocorre quando um adulto ou 

adolescente utiliza o corpo e a 
sexualidade de pessoas menores 
de idade de forma inadequada, 
por violência, força ou ameaças, 
com ou sem contato físico ou 
quando utilizam da sexualidade 
com intenção de lucro ou troca, 
caracterizando abuso e exploração 
sexual, respectivamente.

No dia 24 de maio, tomaram 
posse os novos membros do Conselho 
Municipal de Assistência Social (CMAS) 
e Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente (CMDCA). 
Ambas entidades são constituídas por 
12 membros efetivos e 12 suplentes, 
indicados pela sociedade civil e pelo 

governo por dois anos de mandato.
O CMDCA é responsável pela 

formulação das diretrizes de 
atendimento aos direitos da criança e 
do adolescente no âmbito municipal 
e, também, acompanhamento, 
controle social e avaliação dos 
programas e ações. As reuniões do 

CMDCA são abertas à população, que 
pode ter participação na construção 
de políticas públicas.

Já o CMAS é um espaço que 
viabiliza a participação popular e 
tem como principais atribuições 
normatizar, acompanhar, fiscalizar e 
decidir sobre a Política de Assistência 

Social, com o objetivo de fazer valer 
os interesses da população.

caminhada reforça importância
do combate à exPloração e ao abuSo Sexual
de crianças e adolescentes

membroS do cmdca e cmaS
são empossados em nova lima

Saiba os equipamentos públicos que podem ser acessados para denúncias 

desenvolvimento Social
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Em caso dE suspEita
dE abuso E 
Exploração sExual, 
dEnunciE:

- Direitos Humanos

Ligue: 100 ou 

envie e-mail para 

disquedireitoshumanos@

sdh.gov.br

- Conselho Tutelar - Centro:

98868-8041 (Plantão)

3581-8504

- Conselho Tutelar 

Noroeste:

98835-1965 (Plantão)

3542-6012

- Polícia Militar: 190

A relação completa dos 
conselheiros está disponível no 
www.novalima.mg.gov.br.
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As noites de domingo novamente 
serão marcadas pelo Projeto “Nova 
Lima Canta na Praça”. A partir do dia 
3 de junho, após a missa na igreja 
matriz de Nossa Senhora do Pilar, 
a população está convidada para 
apreciar os talentos musicais da 
nossa cidade na Praça Bernardino 
de Lima. 

No projeto, o músico Rogério 
Jardim receberá, das 20h às 22h, 
convidados para as apresentações. 
Neste domingo,  a atração é 
Renato Faria. Já estão confirmadas 
as participações dos músicos, 
Marcinho, Jader Souza, Paulo Sena 
e Chico Reis nas próximas edições.

O “Nova Lima Canta na Praça” 
teve início em 1997 e já recebeu 
vários músicos do município. O 
público se acostumou a frequentar o 
coreto da praça após as celebrações, 
sempre com músicas boas e um 
ambiente aconchegante.

Ao longo de maio, a Prefeitura 
realizou uma programação especial 
para celebrar o Mês das Mães.
O público participou de palestras, 

oficinas de artesanato, tarde de 
beleza, práticas corporais e atividades 
culturais em diversas regiões da 
cidade. 

As mães nova-limenses, que 
foram escolhidas pelas associações 
comunitárias ou na Administração 
Municipal pelos trabalhos relevantes 

desenvolvidos no município, receberam 
homenagens e participaram de um 
jantar com o prefeito Vitor Penido.

prefeitura resgata projeto
“nova lima canta na Praça”

mêS daS mãeS é comemorado com programação especial

Iniciativa teve início há 21 anos e volta a ser atração na cidade

Cultura

Políticas Públicas

Publicação da Prefeitura de nova lima 19

Praça Bernardino de Lima voltará a receber atrações nas noites de domingo

Rogério Jardim,
músico e idealizador do nova lima 
Canta na Praça

durante 15 anos, levamos músicas 
de qualidade ao coreto da praça. 
Quem não gosta de ouvir aquelas 
canções que marcaram época, que 
fazem parte das nossas vidas e 
que ainda estão presentes? Fico 
feliz por poder retomar esse projeto 
grandioso, ainda mais por receber 
outros músicos da cidade que são 
bem conhecidos do nosso público
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