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Urbana
Prefeitura trabalha para a criação do
Plano Municipal de Mobilidade Urbana
com soluções viárias e de transporte
para melhorar a qualidade de vida
dos nova-limenses
> págs. 6 e 7

Foto: Arquivo PNL

Mobilidade

Editorial

POR MAIS QUALIDADE DE VIDA
NA MELHOR IDADE

É de amplo conhecimento que
Nova Lima atravessa uma crise
financeira em decorrência de altos
gastos e falta de gestão pública
dos últimos anos. Para sanear
essa situação, fazemos o nosso
melhor e temos uma equipe coesa
que trabalha para reduzir custos e
corrigir erros. Nesse sistema, temos
nos empenhado para gerenciar o
dinheiro público com qualidade e
destino às áreas que mais precisam
como a saúde e a educação.

Entrar em contato com a natureza, meditar e
trabalhar a respiração são algumas das práticas
oferecidas pelo projeto “Vivências em qualidade
de vida e bem-estar”. O objetivo é promover
palestras e atividades de relaxamento para
resgatar e estimular a motivação, autoestima e
alegria de viver da população idosa de Nova Lima.
O próximo encontro será realizado no dia 18 de
maio, no Centro de Proteção e Educação Ambiental
do Jambreiro – CPEA. Para participar é preciso ter
mais de 60 anos e realizar inscrição no Centro de
Convivência da Pessoa Idosa, localizado na Rua
Marechal Deodoro, nº 28, Centro, das 13h às 17h.

Foto: Divulgação Internet

Trabalhar com responsabilidade
e transparência com os gastos
públicos são premissas da atual
gestão de Nova Lima que, desde
que assumiu a Prefeitura,
tem reestruturado a máquina
pública e reduzido os gastos.
Além disso, o governo trabalha
em uma reforma administrativa
que esteja de acordo com a lei,
garanta os direitos do servidor
e evite que o município se
afunde em dívidas trabalhistas
– resultado justamente da falta
de cuidado com a proposição de
benefícios adequados à gestão
pública.

Na quinta-feira (11/05), das 19h às 22h, será realizada a Mostra Cultural do Centro de
Convivência da Pessoa Idosa “Tecer a Vida”, no Hall da Prefeitura, com exposição de
trabalhos artesanais, Desfile de Moda dos idosos e muito mais. PRESTIGIE!

Para se ter uma ideia, a
falta de diagnóstico dos
problemas administrativos e
a administração irresponsável
das obrigações trabalhistas em
outras gestões fizeram com que
o município se tornasse réu em
mais de 500 ações na Justiça
do Trabalho e outras 200 na
Justiça Comum.

Esporte e Lazer

O SONHO DE CONHECER O GIGANTE DO HORTO
Os atletas do programa Esporte na
Comunidade – núcleos Bela Fama, Cabeceiras
e Honório Bicalho – tiveram a oportunidade
de conhecer a Arena Independência. Eles
assistiram aos jogos do América contra o Villa
Nova e o Cruzeiro, válidos pelo Campeonato
Mineiro. As partidas terminaram com o
placar de 1 a 1. A iniciativa é fruto de uma
parceria entre a Prefeitura e o América
Futebol Clube.

Considerado um dos mais tradicionais
estádios do país, o Gigante do Horto recebe
jogos das principais competições de futebol
e foi palco de uma das maiores zebras da
história do esporte: a derrota da Inglaterra
para os Estados Unidos (1x0) na Copa do
Mundo de 1950. O Independência também é
lembrado pelo último título Mineiro do Villa
Nova em 1951.

Alunos do Esporte na Comunidade foram ao estádio, que
completou em abril cinco anos desde a reinauguração

Foto: Welington de Oliveira

Parceria entre Prefeitura e América leva crianças à Arena Independência

700 processos herdados de gestões passadas estão em andamento
Desses, 400 não oferecem mais a possibilidade de a Prefeitura recorrer

Em números gerais (considerando a média de servidores concursados, contratados, comissionados e
políticos), 17,5% do funcionalismo já acionou a justiça contra a Prefeitura
Desde que assumiu a Prefeitura, a atual administração quitou 223 processos
trabalhistas que correspondem a mais de R$ 3,8 milhões

judiciais

Como exemplo desses valores milionários, um servidor público municipal receberá
a bagatela de quase R$ 1 milhão em um processo já vencido. Em outra ação contra a
Prefeitura, um funcionário ganhará R$ 468 mil
Estimativa de dívida trabalhista no valor de R$ 60
dos Servidores Públicos de Nova Lima - Sindserp

É por isso que a Reforma
Administrativa representa muito
mais do que enxugar os gastos
com pessoal. Ela é uma medida
necessária para o presente e para
o futuro de Nova Lima.
Ao buscarmos esse caminho,
queremos evitar futuras crises, ter
recursos para investir na cidade e
garantir, no dia a dia, os direitos
de quem tanto trabalha por nossa
cidade.

Até o mês de abril, atual governo já quitou mais de R$ 3,8 milhões em dívidas
trabalhistas deixadas pelas administrações passadas

MOSTRA CULTURAL

Foto: Arquivo PNL - Semel

Essas quantias milionárias a
serem pagas não são culpa
do funcionalismo, mas sim da
irresponsabilidade em oferecer
benefícios que não possam
ser cumpridos, além de não
corrigir erros nos procedimentos
administrativos que deixavam de
garantir os direitos dos servidores.

ÔNUS DE AÇÕES TRABALHISTAS INVIABILIZAM GESTÃO

O primeiro encontro do projeto “Vivências
em qualidade de vida e bem-estar”,
realizado no dia 20 de abril, reuniu
45 idosos em práticas de bem-estar

Mais informações: (31) 3542- 5655

Para que o nova-limense tenha uma
ideia do quanto isso representa aos
cofres públicos, somente em uma
ação trabalhista, um funcionário
público ganhou na justiça quase
R$ 1 milhão. Em outra, um servidor
receberá a quantia de R$ 468 mil.

SOMENTE EM UMA
AÇÃO TRABALHISTA,
UM FUNCIONÁRIO
PÚBLICO GANHOU
NA JUSTIÇA QUASE
R$ 1 MILHÃO.
EM OUTRA, UM
SERVIDOR RECEBERÁ
A QUANTIA DE
R$ 468 MIL

Foto: Welington de Oliveira

PLANEJAR
PARA AVANÇAR

Contudo, às vezes nos deparamos
com situações que fogem do
nosso alcance. Um exemplo é
a irresponsabilidade de outras
gestões que se resulta numa
gama de mais de 700 processos
trabalhistas contra o município.

Governo

Políticas Públicas

milhões segundo o Sindicato
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A Prefeitura tem atuado de forma preventiva para
identificar e corrigir problemas internos como erros
de pagamento, jornadas de trabalho e desvio de
função dos servidores. A partir daí, cada caso é
estudado individualmente para que sejam tomadas as
decisões legais adequadas. Por mais que essas ações
não signifiquem o fim de processos judiciais contra

a municipalidade, elas têm como principal função, a
longo prazo, prevenir que condenações futuras ocorram
e resguardar os diretos dos servidores. Além disso,
com a Reforma Administrativa o funcionalismo terá a
garantia de seus direitos sem precisar recorrer à justiça,
resultado de um Plano de Carreira elaborado de forma
responsável.
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Saúde

MOBILIZAÇÃO NACIONAL CONTRA A GRIPE
OCORRE NO SÁBADO (13/05)

Educação

ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL AGITA REDE MUNICIPAL
Programa oferece aos alunos atividades extra-curriculares no contraturno escolar
A animação com que os alunos participam
da apresentação da Escola em Tempo
Integral sinaliza o sucesso do programa.

Policlínica e UBSs com salas de vacina estarão abertas das 8h às 17h

As Escolas Municipais Dona Antonieta Dias
de Souza e Dalva Cifuentes abriram as
portas para que pais, docentes e comunidade
possam conhecer o programa na prática. Já
em maio é a vez das escolas municipais
Vera Wanderley, Cristiano Machado, Florie
Wanderley Dias, Harold Jones, Emília de
Lima, Dulce Santos Jones, José Brasil Dias,
José Francisco da Silva e Vicente Estevão
dos Santos apresentarem o programa.

Fazem parte dos grupos prioritários: crianças
de 6 meses a menores de 5 anos, gestantes,
puérperas (mulheres que tiveram parto
recente), pessoas com mais de 60 anos e
trabalhadores da Saúde e da Educação,
adolescentes e jovens de 12 a 21 anos sob
medidas socioeducativas, população privada
de liberdade, funcionários do Sistema Prisional
e pessoas com comorbidades (doenças
crônicas respiratória, cardíaca, renal, hepática,
neurológica, diabetes, imunossupressão,
obesidade, transplantados e trissomias).

LOCAIS DE VACINAÇÃO:

• Além de oficinas de arte, cultura e esporte e lazer, as crianças também
podem tirar dúvidas dos deveres de Língua Portuguesa e Matemática.
• Aproximadamente 1.700 alunos de 16 escolas da rede municipal de
ensino integram o Escola em Tempo Integral

Policlínica Municipal; Unidades Básicas de Saúde do Bela Fama,
Nossa Senhora de Fátima, Santa Rita, Retiro, Caic, Cruzeiro,
Honório Bicalho, Cascalho, Cristais, José de Almeida, Cabeceiras,
Mingu, Macacos, Nova Suíça (somente às quintas-feiras) e
Jardim Canadá; e Setor de Zoonoses do Jardim Canadá.

Desenvolvimento Social

MAIS R$ 1,9 MILHÃO PARA O DESENVOLVIMENTO
SOCIAL DE NOVA LIMA
Recursos que ficaram parados na administração passada são reprogramados pela Prefeitura e CMAS
A Prefeitura tem intensificado os esforços para
investir na melhoria da qualidade de vida dos
nova-limenses. O exemplo mais recente é a
reprogramação, junto ao Conselho Municipal
de Assistência Social (CMAS), de recursos que
ficaram parados por ineficiência da administração
passada. Cerca de R$ 1,9 milhão, proveniente dos
governos federal e estadual, serão destinados ao
desenvolvimento social da cidade.

Reprogramação de recursos possibilitará melhor
prestação de serviços aos nova-limenses

A Escola em Tempo Integral começou em
todas as escolas no mês de abril e novas
vagas serão ampliadas gradativamente
para atender os alunos.

Foto: Divulgação Internet

Flávia Cristina Cota,
professora do 3º ano,
da E. M. Dona Antonieta
Dias de Souza

Andreza de Souza, mãe da
aluna Fernanda Mikaele Souza,
do 5º ano, moradoras do Bairro Cristais

DESEMPENHO DO ALUNO PODE SER ACOMPANHADO PELA INTERNET
Elevar o nível da qualidade do ensino
e atender a população com maior
eficiência. Com esse propósito, a rede
municipal de ensino tem utilizado
o Sistema Syens, um canal de
comunicação direta entre a escola, os
pais e educadores.

A verba será investida na capacitação de profissionais
e aquisição de quatro veículos, computadores,
além de alimentos, móveis e eletrodomésticos
para as Unidades de Acolhimento Institucionais do
município, dentre outros equipamentos. A proposta
de aplicação dos recursos foi pactuada entre a
Administração Municipal e o CMAS, responsável por
acompanhar e fiscalizar a gestão.

de uso descritas no rótulo de cada frasco. Para
maior efetividade de proteção, outros métodos são
necessários, como a proteção contra mosquitos com
portas e janelas fechadas ou com telas; o uso de calça
e camisa de manga com cores claras; e mosquiteiros.

O projeto desenvolve as potencialidades dos
estudantes, proporcionando-lhes condições
de construir diferentes saberes e melhorar
o rendimento escolar. Além das crianças,
os pais também ganham com o programa,
pois o filho não fica com o tempo ocioso.

As atividades culturais e esportivas ajudam no rendimento
dos estudantes. No programa, os alunos tiram as dúvidas do
dever de casa e chegam à sala com tudo pronto. Além disso,
houve melhora nos acertos dos fatos estudados

O programa é bom para o
desenvolvimento e a educação da
minha filha, além de incentivar o esporte.
Sem as atividades extraclasse,
ela ficaria mais tempo ociosa,
o que é ruim para as crianças

Agora os responsáveis pelos estudantes
podem acompanhar pela internet
as notas bimestrais e os boletins
referentes aos últimos anos. Para isso,
basta solicitar na secretaria da escola
um cadastro de usuário e uma senha.

REPELENTES PARA GESTANTES CADASTRADAS NO BOLSA FAMÍLIA
As Unidades Básicas de Saúde (UBSs) iniciaram a
distribuição de repelentes enviados pelo Ministério da
Saúde às gestantes cadastradas no Bolsa Família, para
proteção contra o Aedes aegypti. Para ter acesso ao
produto basta levar o documento de identidade a uma
das unidades. É importante seguir as recomendações

Fotos: Lívia Bastos

Fotos: Lívia Bastos

O Dia de Mobilização Nacional (Dia D) contra a
gripe será realizado no sábado (13/05), das 8h
às 17h, nas Unidades Básicas de Saúde com
sala de vacina e na Policlínica Municipal. A
Campanha Nacional da Vacinação segue até o
dia 26 de maio, de segunda a sexta-feira.

O sistema é acessado por qualquer
navegador pelo endereço https://
novalima.sistemasyens.com.br; clicar
na opção: “Área do aluno”. Em breve,
também estarão disponíveis histórico
de frequência, notícias, calendário
escolar, além dos comunicados de cada
instituição.
O Sistema Syens tem outro papel
fundamental: apoiar os educadores
com informações estratégicas para a
tomada de decisões administrativas e
pedagógicas.

O sistema é inovador, pois nos aproxima ainda mais da escola e possibilita
acompanhar de perto o desempenho dos meus filhos. Espero que em breve
possamos ter acesso às notas de cada avaliação e às frequências
Desempenho escolar dos alunos
podem ser acessados pela internet

Táttira Lobélia Silva Ribeiro, moradora do Bairro Chácara dos Cristais,
mãe de Letícia (foto), Ana Alice e Henrique, alunos da rede municipal

PUBLICAÇÃO DA PREFEITURA DE NOVA LIMA

5

Mobilidade Urbana

NOVA LIMA PLANEJADA
Trânsito congestionado é sinônimo de horas para chegar ao
trabalho, à escola ou casa. Esse é um dos problemas enfrentados
diariamente pelos nova-limenses que passam pela região das
Seis Pistas – trajeto necessário para se chegar à capital.

ENGARRAFAMENTOS NA DIVISA DE
NOVA LIMA COM BH MAIS PERTO DO FIM
Foto: Welington de Oliveira

Fotos: Arquivo PNL - Planejamento

Plano Municipal de Mobilidade Urbana vai propor medidas
para desafogar o trânsito, potencializar outros meios
de transporte e facilitar a vida dos moradores

Com o propósito de resolver esse e outros gargalos nas regionais
e na sede da cidade, a Prefeitura tem trabalhado no Plano Municipal
de Mobilidade Urbana para que Nova Lima possa ter alternativas
viárias, espaços reservados à prática esportiva, como o ciclismo,
e integração do transporte.

Você Sabia?

Uma das ações imediatas para desafogar o trânsito é a implantação do
DDI (Diverging Diamond Interchange) no Trevo do BH Shopping. As
obras são fruto do Termo de Compromisso assinado pela Prefeitura de
Nova Lima com o Ministério Público de Minas Gerais, a Prefeitura de
Belo Horizonte, a BHTrans e a Associação dos Empreendedores do Vila da
Serra e Vale do Sereno, para desenvolver projetos e executar obras viárias
para desafogar o trânsito na região.

O limite entre Nova Lima e
Belo Horizonte não é linear
como pode ser visto
na imagem ao lado.

Com a assinatura do documento, valores de medidas compensatórias,
ambientais e viárias (referentes a empreendimentos a serem licenciados
no Vale do Sereno, Vila da Serra e Belvedere) constituirão uma conta
judicial destinada única e exclusivamente a desenvolvimento de projetos
e execução de obras viárias no local.

DENTRE AS PROPOSTAS DO GOVERNO MUNICIPAL ESTÃO:
• Redução da necessidade de viagens motorizadas,
descentralizando os serviços públicos e facilitando
o acesso dos mesmos;
• Desenvolver os meios não motorizados com a
valorização das bicicletas como transporte importante,
integrando-a ao transporte coletivo;

• Valorização do caminhar como modo de transporte
para viagens curtas;
• Fazer valer a mobilidade urbana para pessoas
com deficiência e restrições de movimentos;
• Priorizar o transporte público coletivo;
• Integrar os diversos modos de transporte.

Assim, sempre que empreendimentos de grande porte forem instalados
nessa região, deverão pagar, por meio de medida compensatória, valores
para serem destinados a obras locais de mobilidade urbana.

INTERVENÇÕES – O Termo de Compromisso
vai priorizar oito obras viárias que serão
realizadas na MG-030, no Vila da Serra, na região
do BH Shopping e na BR-356.

PRIMEIRA OBRA
JÁ ESTÁ A CAMINHO

PROJETO AUDACIOSO VAI INTEGRAR O CENTRO
DE NOVA LIMA AO ANEL RODOVIÁRIO

“Diamante” vai ser construído
no trevo do BH Shopping

Está em andamento um estudo para construir a Via Estruturante
Sul, que vai ligar a região central de Nova Lima (saindo próximo à
Rodoviária) até a entrada do Anel Rodoviário por meio de seis vias
rápidas, sem cruzamentos, semáforos ou qualquer interferência
e com ciclovias e áreas de lazer para a população do entorno. O
projeto tem por base a utilização da antiga linha férrea de
Águas Claras para a construção de 14 km de vias.

Diverging Diamond Interchange,
ou DDI, é um termo em inglês que
exemplifica a obra que será a primeira
contemplada com a assinatura do
Termo de Compromisso. O projeto
prevê a construção, em até oito
meses, de alças complementares,
introdução da mão inglesa e redução
drástica de trânsito na intercessão
do Trevo do BH Shopping.

VOCÊ SABIA?

Com a construção da Via Estruturante Sul, a expectativa é de
que 40.000 veículos por dia deixem de passar pela região do
Vila da Serra, desafogando completamente o trânsito no local.

Para que a Via Estruturante seja feita, o prefeito Vitor Penido
tem se reunido com o prefeito de Belo Horizonte, Alexandre
Kalil, para discutir formas de viabilizar a obra, além de
buscar investimentos dos governos Federal e Estadual nesse
importante acesso.
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Meio Ambiente

Meio Ambiente

ADOÇÃO DE ÁREAS VERDES
CONTRIBUI COM O MEIO AMBIENTE

PARA TODA FAMÍLIA SE DIVERTIR

A programação integra o projeto
EcoAções da Prefeitura, que
ocorrerá um domingo por mês e
tem como objetivo a realização
de atividades para o bem-estar
como incentivo para a população
desfrutar a beleza do parque.

A empresa que fez a adoção de uma área
verde deve ser responsável pela limpeza
geral do local, onde foram plantadas as
mudas (também substituí-las quando
for necessário) e dos caminhos; fazer
irrigação das plantas; reparos de passeios,
de elementos de proteção de canteiros e
bancos; e manutenção em sistemas de
irrigação e de iluminação. Essa iniciativa
é importante para que poder público,
empreendedores e comunidade possam
zelar por um bem que é de todos.

Ao adotar uma área verde, a empresa ajuda a
deixar a cidade mais bem cuidada para todos

ÁREA ADOTADA

EMPRESA PARCEIRA

Praça Dr. Hélio Lodi (Alameda Oscar Niemeyer - Vila da Serra)

UBV Investimentos Imobiliários Ltda

					

(Valore Imóveis) e Promed Assist. Médica Ltda

Rotatória na Alameda Oscar Niemeyer com
Valore e Condomínio Grand Líder
Alameda do Morro (Vila da Serra) 			
Olympus Private
Trevo Vila Castela 					Engefor Engenharia e Construções Ltda
Trevo Copaíba 					
Condomínio Serena Mall
Trevo do Trenzinho (MG-030, altura do Bairro José de Almeida)
AngloGold Ashanti
Trevo da Máquina (que dá acesso à Av. Presidente Kennedy)
MRV Engenharia e Participações SA
Trevo que dá acesso à Av. José Bernardo de Barros,
Modestino Projetos e Consultoria Ltda
no espaço Cultural
Está em andamento o processo de elaboração do projeto paisagístico da trincheira
(Alameda Oscar Niemeyer com a MG-030) através de medida mitigadora compensatória C.A. Cançado Concretizações Imobiliárias Ltda.

LIMPEZA AVANÇA NA CIDADE
Mesmo com a equipe reduzida de 35 profissionais,
Prefeitura segue no propósito de deixar a cidade mais limpa
A limpeza pública é uma das prioridades da administração
que, mesmo com os desafios da equipe reduzida e do tempo
chuvoso – em que o mato cresce rapidamente –, tem trabalhado
diariamente nos bairros.
Atualmente, está em andamento a limpeza nos bairros
Alvorada, Boa Vista, Campo do Pires, Cristais, Jardinaves, Nossa
Senhora de Fátima, Ouro Velho e Vale da Esperança, além da
região do Centro e das avenidas Presidente Kennedy e Geraldo
Dias Borges. Para esse mês de maio está programada
também, a limpeza dos bairros: Jardim Serrano, Macacos,
Centro, Monte Castelo, Oswaldo Barbosa Pena e Matadouro.

Obras

CONHEÇA O PARQUE
NATURAL MUNICIPAL
REGO DOS CARRAPATOS

PROGRAMAÇÃO ECOAÇÕES (07/05):

• 7h30 – Aquecimento para a caminhada, no Teatro de Arena
• 8h – Caminhada; feira de produtos artesanais; concurso de frases e desenhos
sobre o Parque Natural Municipal Rego dos Carrapatos
• 9h – Jogos educativos (jogo de tabuleiro sobre redução de resíduos) e oficina
de material reciclado para criança
• 9h30 – Música ambiente
• 10h – Apresentação de Corporação Musical; exercício de técnica de relaxamento
e respiração e de técnica corporal de yoga; apresentação musical, voz e violão
• 11h às 12h30 – Distribuição de mudas

A sede administrativa do Parque
Natural Municipal Rego dos
Carrapatos, localizado na Rua
Joaquim Elói Azevedo, nº 300
– Olaria, abriga a Sala Verde
“Jornalista Lélia Lobo” os setores de
Educação e Fiscalização Ambiental
da Prefeitura. O Parque está aberto
para visitação todos os dias,
das 6h às 20h.

QUE TAL TER UM QUINTAL FRUTÍFERO?
Prefeitura e EMATER oferecem apoio para famílias plantarem mudas frutíferas
Famílias nova-limenses que têm
áreas para cultivar um pomar já
podem solicitar mudas frutíferas
da Prefeitura. O projeto Quintal
Protegido oferece as mudas e o
apoio da Emater, que disponibiliza
um técnico agrícola para passar
informações de como plantar
para ter uma boa colheita.

Foto: Welington de Oliveira

Em Nova Lima, a empresa que se instalar
pode cuidar de uma área verde como
praças e trevos seja por meio de medida
compensatória ou interesse próprio.
Ao ter um empreendimento aprovado
na cidade (caso necessite de supressão
vegetal e/ou seja passível de licenciamento
ambiental), as empresas precisam compensar o município com espécimes vegetais e
insumos ou arcar com melhorias em áreas
verdes na região.

A Prefeitura vai realizar várias
atividades no domingo (07/05),
das 7h30 às 13h, no Parque
Natural Municipal Rego dos
Carrapatos para toda a família
se divertir. Uma caminhada
marca o início do evento
que inclui feira de produtos
artesanais, jogos educativos e
concurso de frases e desenhos.
Também haverá apresentações
musicais, exercícios de técnica
de relaxamento e distribuição de
mudas.

Foto: Lívia Bastos

Fotos: Lívia Bastos

EcoAções será realizado no próximo domingo (07/05) com atividades no Rego dos Carrapatos

As mudas frutíferas são provenientes de medida compensatória de supressão vegetal. Com
esse incentivo, além do consumo próprio, o beneficiado pode
produzir para comercializar o seu
produto.
RECEBA AS MUDAS E PARTICIPE!

Para participar do projeto Quintal Protegido, os nova-limenses devem comparecer ao
escritório da Emater, no Centro de Convivência Socioambiental da Prefeitura (Rua Professor
Aldo Zanini, nº 3050, Bairro Chácara dos Cristais), com CPF e comprovante de endereço.
Somente moradores de Nova Lima podem solicitar as mudas. Após o cadastro, um técnico
da Emater realiza vistoria no local para identificar se o terreno é adequado e a quantidade
de mudas que poderá ser plantada. Sempre que precisar, essa visita pode ser agendada.

PUBLICAÇÃO DA PREFEITURA DE NOVA LIMA

Bem cuidado, pomar de seu José, em
Honório Bicalho, tem cerca de 60 pés
de frutas. Assim como ele, até março,
40 famílias foram beneficiadas com
242 mudas frutíferas.

Depois de dez anos que me acidentei e fiquei na cadeira
de rodas, passei a trabalhar com pomar. Graças à ajuda da
Prefeitura e da Emater hoje eu cultivo mais de 60 pés de
laranja, mexerica, lima e limão e ainda distribuo algumas
mudas para os vizinhos. Também tenho a ajuda da minha
esposa porque, além do pomar, planto horta e ainda urucum,
com o qual ela faz colorau e vende os potinhos
José Lopes Martins Sobrinho
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VOCÊ SABIA?
A recriação dos torneios medievais e batalhas entre Mouros
e Cristãos veio para Nova Lima há mais de 40 anos, pelo
trabalho do saudoso Benedito Felício Carmélio, carinhosamente
conhecido por todos como “Bené Cabeça Leve”.

O cortejo com saída do Bairro Matadouro,
passando pela Igreja do Senhor do Bonfim,
também chamou a atenção do público.
No Espaço Cultural, muitos pararam para
ver o desfile dos grupos e cavaleiros na
arena e o levantamento de mastros, além
da dramatização da batalha ocorrida na
Idade Média entre Mouros e Cristãos pela
retomada da Península Ibérica. E não apenas
a história, mas outras atrações chamaram a
atenção dos participantes. Artistas locais se
apresentaram em meio à apresentação dos
expositores do Projeto Sexta na Feira.

Segurança

Os cães treinam para atuarem junto à Guarda Civil Municipal na segurança da cidade

Foto: Welington de Oliveira

Da raça Pastor Belga, os cachorros estão em treinamento e serão aliados no combate ao crime
A Guarda Civil Municipal
tem dois novos aliados
para garantir a segurança
na cidade. Os dois cães da
raça Pastor Belga Malinois,
Rambo e Bope, foram doados
à corporação e treinam com
um adestrador para ajudar
no combate ao crime.
O treino dos filhotes de
quatro meses de idade
consiste em passeios para
se ambientarem na cidade,
atividades de mordida e
rastreamento.
Cachorros
dessa raça são considerados
os maiores farejadores de
substâncias entopercentes.
Em Nova Lima, os cães
atuarão na detecção de
drogas e de explosivos.

CERVEJARIA KÜD:
INSPIRAÇÃO NOS
CLÁSSICOS DO ROCK

Foto: Arquivo PNL

Os nova-limenses acompanharam de
perto entre os dias 19 e 23 de abril mais
uma edição da Cavalhada de São Jorge.
Tradicional na cidade, o evento novamente
recriou as batalhas entre cristãos e mouros
durante a Idade Média. Nos cinco dias de
celebrações, foram realizadas missas na
Igreja do Senhor do Bonfim e no próprio
Espaço Cultural, procissão com as presenças
das Guardas de Marujo e Congado, além do
Auto da Cavalhada – ponto alto da festa na
noite de domingo (23).

GUARDA CIVIL MUNICIPAL TERÁ CÃES
PARA ATUAREM NA SEGURANÇA

RAÇA – Muito inteligente, ativo,
vigilante, ágil e dotado de ótima
capacidade para aprender e executar
comandos, o Pastor Belga Malinois é
uma referência de raça para a função
de guarda. É considerado o maior
farejador de drogas.

A CADA EDIÇÃO VOCÊ CONHECE UMA CERVEJARIA

Foto: Freepik

Foto: Arquivo PNL - Cultura

CAVALHADA DE SÃO JORGE RESGATA
HISTÓRICA BATALHA ENTRE CRISTÃOS E MOUROS

Turismo

Cultura

O rock ’n’ roll é a trilha sonora da produção
das bebidas da Cervejaria Küd, localizada
na Rua Kenton, nº 36, bem no coração do
Bairro Jardim Canadá. A produção artesanal
e caseira começou em 2008 e caiu no gosto
do público ganhando, inclusive, o primeiro
lugar no Concurso de Cervejas Artesanais
da Argentina com a cerveja India Pale Ale. O
prêmio foi um incentivo a mais para que os
amigos cervejeiros, aficionados por música,
criassem a fábrica da Cervejaria Küd em 2010.

A partir desta edição, vamos apresentar um mapa da cerveja artesanal em
Nova Lima. O município se destaca como um dos grandes polos de cerveja
artesanal em Minas Gerais e não é para menos. A CIDADE ABRIGA NOVE
MICROCERVEJARIAS QUE PRODUZEM ATÉ 390 MIL LITROS POR MÊS e
colecionam prêmios nacionais e internacionais pela produção sofisticada e
inovação das receitas.

Ao escolher Nova Lima para ser a sede da
cervejaria, a Küd teve a preocupação de
criar uma cultura cervejeira na cidade e
investir na mão de obra local. Além disso,
a empresa disponibiliza os produtos nos
estabelecimentos locais e faz parcerias com a
Prefeitura na realização de eventos.

Na contramão da crise econômica, segundo o Sindicato das Indústrias de
Cerveja e Bebidas em Geral do Estado de Minas Gerais, a produção da bebida
cresce cerca de 20% ao ano, o que reafirma a apreciação do brasileiro pela
bebida. Além disso, mesmo abrigando a maior parte das cervejarias em Minas
Gerais, Nova Lima possui uma deficiência de mão de obra para o segmento
cervejeiro, o que proporciona ainda uma ocupação de funcionários nas
empresas de 50%.

Para os interessados em conhecer um pouco
mais da história da cervejaria Küd, são
oferecidos tours na fábrica sempre no último
sábado de cada mês para que os visitantes
possam degustar as bebidas e bater um papo
com os amantes da cerveja. Basta agendar
pelo e-mail contato@cervejariakud.com.br.

É por isso que a Prefeitura tem fomentado mecanismos de reaproximação
dos produtores com a criação de grupos de trabalho para discutir ações que
potencializem a produção de cerveja artesanal e o turismo no município.
O objetivo maior é fazer crescer a cultura cervejeira em Nova Lima e, assim,
transformar a cidade num grande polo de cerveja artesanal.

RÓTULOS PRODUZIDOS
PELA CERVEJARIA KÜD

Inclusão das cervejarias artesanais nos eventos do município
Selo “Nova Lima Polo da Cerveja Artesanal”,

credenciado por duas instituições com critérios de qualidade para
as cervejas nova-limenses

Implantação do Beer Tour, com visitação às cervejarias
e degustação dos rótulos produzidos pelas mesmas

VOCÊ SABIA?

Para qualificar a mão de obra local, a Prefeitura tem buscado
parcerias com Senac, Sebrae e Pronatec para oferecer cursos de
capacitação no segmento cervejeiro e ampliar o conhecimento
acerca da produção de cerveja artesanal. O primeiro curso foi
iniciado em abril e vai qualificar cerca de 80 pessoas nas áreas
de venda técnica de cerveja e mestre cervejeiro.

PUBLICAÇÃO DA PREFEITURA DE NOVA LIMA

Tangerine (Witbier); God Save the Queen (English
Pale Ale); God Save the Queen Sem Glúten
(English Pale Ale); Kashmir (India Pale Ale);
Ruby Tuesday (Extra Special Bitter); Smoke on
the Water (Smoked Ale); Blackbird (Black IPA).

Rótulos sazonais: Roadhouse Blues (Weiss

Bier); Run Rabbit (Robust Porter); Tricks N’
Treats (Pumpkin Ale); Eminence (American IPA)

A Prefeitura tem apoiado e
isso é uma ótima oportunidade
para colocar Nova Lima como
referência na produção da cerveja
artesanal. Também é importante
institucionalizar a produção e a partir
daí criar possibilidade de impulsionar
o turismo e gerar novos negócios.
É uma parceria muito legal

Bruno Parreiras, sócio
da Cervejaria Küd
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Desenvolvimento, Trabalho e Renda

AMBULANTES DEVEM SE FORMALIZAR
Sempre que se fala em formalização de empresas, pensase logo na burocracia e nos custos que a ação envolve.
Contudo, a Prefeitura tem trabalhado para facilitar a vida dos
empreendedores, legalizar e formalizar todo o comércio local. O
objetivo é tirar as pessoas da informalidade para que as mesmas
possam obter direitos legais e ter autonomia e potencialização
da capacidade empreendedora.

Foto: Divulgação Internet

Medida é fundamental para regular o comércio no município e fortalecer a economia local

O primeiro passo é o levantamento que já culminou no
mapeamento de 58 ambulantes – muitos sem alvará –
localizados na região do Vila da Serra e do Centro. Além disso, a
Prefeitura tem feito fiscalização com abordagem de orientação,
para dar um prazo aos ambulantes de se reestruturarem para
trabalharem em locais adequados e de forma legal.
Após essa etapa, a Prefeitura vai firmar parceria com o Sebrae
no intuito de capacitar e orientar esses empreendedores para
que continuem a exercer o trabalho de forma legal e possam
ampliar o negócio. Quem optar pela informalidade estará sujeito
às punições cabíveis.

MAPEAMENTO DOS AMBULANTES
Pelo levantamento da Prefeitura, foi identificado que a maioria dos
ambulantes é nova-limense e tem endereço fixo na cidade. Além
disso, ocupam grande parte dos passeios e ruas, dificultando a
mobilidade de pessoas que precisam transitar nas vias, colocando
em situação de risco pedestres e motoristas.

SAIBA COMO SE TORNAR UM
MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL

VALORIZAÇÃO DO COMÉRCIO LOCAL
O Governo Municipal tem atuado com responsabilidade na
concessão dos alvarás de eventos em espaço público e fiscalização
dos mesmos. Recentemente um evento de grande de porte do setor
de moda popular seria realizado por empresários do Estado de São
Paulo em Nova Lima, contudo, o mesmo não foi autorizado pela
Prefeitura, tendo em vista o prejuízo que causaria no comércio local.
COMO SE FORMALIZAR

Foto: Juliana Rocha

A fiscalização é uma reivindicação
constante da Associação Comercial, pois
nós sabemos que esse trabalho informal,
além de ser uma concorrência desleal
com os lojistas da nossa cidade, acabam
colocando em risco toda população
que consome serviços e produtos sem
qualquer garantia. Acreditamos que essa
união de forças em prol da legalidade
só trará benefícios para Nova Lima,
uma vez que a formalização aumenta
a receita do município e permite que
o trabalhador possa ter recursos para
investir no próprio negócio. Além disso,
toda a população sai ganhando, pois
estará mais segura quanto à procedência
dos produtos e serviços adquiridos

A principal maneira de formalização do
ambulante é via Microempreendedor
Individual – MEI. Esse processo é
rápido e pode facilmente ser feito
no Portal do Empreendedor (www.
portaldoempreendedor.
gov.br).

QUEM PODE

PREVIDÊNCIA

A pessoa que trabalha por conta
própria pode se tornar um MEI
desde que não tenha participação
em outra empresa como sócio ou
titular e tenha faturamento
anual de, no máximo,
R$ 60.000,00.

O Microempreendedor Individual
tem acesso a benefícios como
auxílio-maternidade, auxílio-doença,
aposentadoria, entre outros.

ISENÇÕES

O MEI será enquadrado no Simples
Nacional e o empreendedor fica isento
dos tributos federais (Imposto de Renda,
PIS, Cofins, IPI e CSLL). Assim, pagará
apenas o valor fixo mensal de R$ 47,85
(comércio ou indústria), R$ 51,85
(prestação de serviços) ou R$ 52,85
(comércio e serviços), que
será destinado à Previdência
Social e ao ICMS ou ao ISS.

Tatiane Verônica Viol,
presidente da Associação Comercial
e Empresarial de Nova Lima

EMPREGADO

O MEI pode ter
um empregado
contratado que receba a partir de
um salário mínimo ou o
piso da categoria.

VANTAGENS

Entre as vantagens oferecidas
para MEI está o registro no Cadastro
Nacional de Pessoas Jurídicas
(CNPJ), o que facilita a abertura
de conta bancária, o pedido
de empréstimos e a emissão
de notas fiscais.

