ACIDADE
PUBLICAÇÃO DA PREFEITURA DE NOVA LIMA • 20 DE MAIO DE 2017 • ANO 2 • Nº 10

Novo olhar
para a

Prefeitura reestrutura
setor de oftalmologia
da Policlínica Municipal
e passa a atender
pacientes que estavam
na fila de espera há
mais de quatro anos
Foto: Lívia Bastos
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Editorial

Apesar de pouco tempo, mas
de muitos esforços, podemos vislumbrar importantes
conquistas ao longo da nossa
caminhada. Uma delas é o
programa ABC da Visão, que
tivemos o prazer de apresentar
aos profissionais da educação
no dia 6 de maio. Com essa
iniciativa,
vamos
assegurar assistência oftalmológica
gratuita, em parceria com a
Fundação Hilton Rocha, aos
alunos das escolas municipais,
inclusive os da Educação de
Jovens e Adultos.

A CONQUISTA
MAIS RECENTE É A
REESTRUTURAÇÃO
COMPLETA DE
TODA A PARTE DE
OFTALMOLOGIA
DA POLICLÍNICA
MUNICIPAL
A conquista mais recente é a
reestruturação completa de
toda a parte de oftalmologia da
Policlínica Municipal, que agora
conta com novos aparelhos e
permite que o município volte a
oferecer o primeiro atendimento
aos pacientes, começando a
reduzir a fila de espera por
consultas e exames eletivos, que
estavam parados há dois anos.
É dessa forma que vamos
cumprir os compromissos que
assumimos com a população.
Com parcerias importantes, a
dedicação dos servidores e o
cuidado com o dinheiro púbico,
seguiremos no propósito de
retribuir a confiança dos novalimenses.

ATENDIMENTO JURÍDICO
GRATUITO A DETENTOS

GOVERNO REDUZ CUSTEIO DA MÁQUINA PÚBLICA

Foto: Arquivo PNL

Foto: Freepik

Estimativa é de que economia chegue a R$ 20 milhões em um ano

ATENDIMENTO

Indulto, livramento
condicional, progressão
de regime, viabilidade de
visita e pedido de agilidade
em atendimento médico,
melhores condições no
cumprimento da pena,
entre outros.

Prefeitura adota uma série de medidas para
tentar viabilizar financeiramente a cidade

A Prefeitura, em parceria com a Faculdade
Milton Campos e o Instituto Nova-Limense
de Estudos do Sistema Penitenciário (Inespe),
realiza atendimento jurídico gratuito a
detentos do Presídio de Nova Lima e seus
familiares. A assistência é realizada todas
às quintas-feiras, das 14h às 17h30, por 20

alunos da Faculdade de Direito, coordenados e
supervisionados por professores. Os detentos
são atendidos no Presídio de Nova Lima
(Praça Coronel Aristides, nº 100, Centro),
e os familiares, na Assessoria Especial de
Políticas Públicas (Rua Antônio Serafim da
Silveira, nº 50, Bairro Matadouro).

TECER A VIDA CELEBRA O DIA DAS MÃES
O prefeito Vítor Penido se
reuniu com as mães do
programa Tecer a Vida
na noite do dia 11 de
maio, no Hall Nobre da
Prefeitura de Nova Lima. A
solenidade, que marcou as
comemorações do Dia das
Mães, teve desfile de moda
com 20 participantes do
programa, exposição de
artesanato e apresentação
do Grupo de Seresta
Reviver.

Fotos: Lívia Bastos

Desde que assumimos o governo,
nosso trabalho tem se pautado
na melhoria contínua do
atendimento aos nova-limenses.
Embora saibamos a importância
de todos os serviços na vida
de cada cidadão, tivemos de
estabelecer algumas prioridades,
em função da grave situação
financeira que o município atravessa. Dessa forma,
colocamos a saúde, juntamente
com a educação, como pilares
da nossa administração.

Administração

Coordenadorias

Foi um prazer ter participado do evento; senti muito feliz
por ter desfilado. Sou frequentadora assídua do Centro de
Convivência da Pessoa Idosa, que é bom para a saúde
Iracema Ferreira Acácio, 66 anos, que desfilou no evento
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Num cenário de extrema dificuldade econômica, a Prefeitura
faz o dever de casa e não mede esforços para reduzir os
gastos públicos e viabilizar financeiramente o município,
sem que isso cause impactos diretos na prestação de
serviços aos nova-limenses. Prova disso é uma série de
ações implementadas desde o início da gestão que vão
representar uma redução de aproximadamente R$ 20
milhões em relação ao custeio total da administração
em um ano.
Nos aluguéis de imóveis, a Prefeitura renegociou 90% dos
contratos, com diminuição de mais de R$ 2 milhões anuais
para os cofres públicos. A mudança da Secretaria Municipal
de Desenvolvimento Social, por exemplo, representou uma
economia de R$ 37 mil por mês. Além disso, imóveis que
não eram utilizados foram prontamente devolvidos, como
um galpão localizado na Rua Antônio Jardim, no Centro,
que ficou fechado durante vários meses.

MAIOR CRITÉRIO NAS AÇÕES
O Governo Municipal também tem adotado maior critério
em todas as suas ações. Nas compras que são realizadas,
a Prefeitura ampliou os estudos e as pesquisas de mercado
para encontrar soluções mais adequadas à realidade
financeira do município.
O contrato da nova frota de veículos que atende diversas
secretarias e a Guarda Civil Municipal, por exemplo, é bem
mais vantajoso se comparado aos elevados gastos que eram
realizados na manutenção e nos seguros de veículos que já
estavam velhos e defasados, sem condições de atender o
serviço público.
O transporte escolar dos alunos da rede estadual, por sua
vez, voltou a ser feito pelos ônibus da Via Ouro. Com isso,
a Prefeitura somente paga por passagem utilizada, ou seja,
os cartões são recarregados exatamente no valor necessário
para complementar o crédito do mês.

CONFIRA AS PRINCIPAIS MEDIDAS DE REDUÇÃO DE GASTOS NA PREFEITURA
• Devolução de diversos imóveis locados
• Renegociação dos valores de praticamente todos os demais aluguéis – alguns valores
caíram pela metade - redução de mais de R$ 2 milhões anuais
• Devolução de 60 carros locados de cooperativas – economia de R$ 2,4 milhões por ano
• Redução no valor do transporte dos alunos da rede estadual – custo 20% menor
• Revisão dos contratos dos fornecedores da Prefeitura – 25% de redução no valor da internet, por exemplo
• Maior controle no consumo de água, energia e telefones dos prédios públicos – redução de 20% ao mês
• Alteração na forma de postagens de documentos nos Correios – diminuição de 50% no valor
• Redução no valor do contrato de manutenção de iluminação pública, sem reduzir o serviço – cerca
de 15% menor
• Contrato de aluguel de novos veículos mais vantajoso em comparação aos gastos elevados
de seguro e manutenção da frota velha e defasada
• Diminuição do valor gasto com transporte do lixo para área de transbordo – 20% menor
• Compra de medicamentos com desconto – 43,75% a 50,75% sobre a tabela CMED/Anvisa
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Governo

Habitação

PREFEITURA INICIA NOVA FASE
DE FISCALIZAÇÃO CONJUNTA EM TODO O MUNICÍPIO

MAIS MORADIAS PARA A POPULAÇÃO NOVA-LIMENSE
Política habitacional do município viabiliza a construção de novas unidades

Foto: Lívia Bastos

Com o intuito de alinhar e potencializar as ações
de fiscalização em Nova Lima, a Prefeitura
elabora um Plano Global de atuação em todo
o município que vai abranger as secretarias
de Fazenda, Meio Ambiente, Planejamento
e Gestão, Saúde, Obras e Serviços, além de
Segurança, Trânsito e Transportes Públicos.
A região do Vila da Serra será a primeira
a ser fiscalizada, com início previsto para
8 de junho.

Foto: Lívia Bastos

Para dar mais transparência, Governo informa que a primeira ação será realizada em 8 de junho, no Vila da Serra

A Administração Municipal trabalha para viabilizar a construção
de moradias para a população de Nova Lima. Uma lista com
nomes de pessoas que poderão ser incluídas no programa
habitacional Minha Casa Minha Vida está pronta e foi
apresentada à Caixa Econômica Federal (CEF) para aprovação.
Cerca de 280 famílias serão beneficiadas com a construção
de moradias do programa na faixa 1 (com renda mensal até
R$ 1.800,00); o projeto foi enviado ao Ministério das Cidades
para avaliação e aprovação. No Bairro Oswaldo Barbosa
Pena II, serão construídas 80 unidades, e outras 200, próximo
ao Conjunto Habitacional Paulo Gaetani.

Para isso, foi constituída a Comissão de
Fiscalização, cuja atribuição principal será
atuar sistematicamente na fiscalização,
autuação, encerramento de atividades e
fechamento de estabelecimentos que estejam
em desconformidade com os códigos Tributário
Municipal e de Posturas, além das legislações
sanitárias, ambientais e outras vigentes.
Ao comunicar a fiscalização com antecedência,
a Administração Municipal dá a oportunidade
para aqueles que possuam alguma pendência
buscar as respectivas regularizações.

Atuação ocorrerá em escritórios, indústrias e
comércios, sejam eles fixos ou ambulantes

Prefeitura trabalha para construir
novas moradias para os nova-limenses

Atualmente, há 8 mil famílias cadastradas na política
habitacional do município. A Prefeitura trabalha para viabilizar
a construção de novas moradias junto com a CEF.

Fazenda

GOVERNO ESTREITA RELAÇÃO COM OS CONTRIBUINTES
Foto: Arquivo PNL

Reuniões serão realizadas na sede, no Vila da Serra e Jardim Canadá para ouvir críticas e sugestões
A Administração Municipal inicia, nos
meses de maio e junho, uma série de
reuniões com contadores, despachantes
e contribuintes em geral, a fim de
conhecer as principais dificuldades
encontradas pelo público com relação aos
serviços oferecidos na área fazendária.
O primeiro encontro ocorre no dia 29
de maio (segunda-feira), às 19h, no
Cineminha. Em seguida, reuniões serão
agendadas nos bairros Vila da Serra e
no Jardim Canadá.
Além de apresentar ao público a
Secretaria de Fazenda e de explicar
o funcionamento de seus respectivos
departamentos, o objetivo do encontro
é aprimorar o serviço oferecido pelo
município, a partir das críticas e
sugestões apontadas pelos participantes.

REUNIÃO COM CONTADORES, DESPACHANTES
E CONTRIBUINTES EM GERAL DA SEDE:
29 de maio (segunda-feira), às 19h, no Cineminha
(Rua Melo Viana, nº 100, Centro)

Mais 580 moradias na faixa 1,5 a 2 (renda mensal até R$ 4 mil)
estão a caminho para funcionários da Prefeitura de Nova Lima.
Várias famílias já se cadastraram, e o documento será avaliado
pela Cohab, responsável pela incorporação e construção dos
apartamentos que, também, fazem parte do programa Minha
Casa Minha Vida, do Governo Federal. A implantação dessas
unidades será no Bairro Oswaldo Barbosa Pena.

Outras ações importantes na política habitacional que a Prefeitura realiza são as fases pré
e pós-morar com as famílias do Conjunto Habitacional Ivahy Palhares. Antes de receber
as chaves, os moradores participaram de várias reuniões para aprenderem como ter uma
boa convivência em condomínio. Já no período que se estende até 12 meses após a entrega
das chaves, os moradores recebem informações e participam de palestras sobre segurança,
cuidados com a infraestrutura das residências e orientações sobre como administrar um
condomínio e bons modos para uma boa convivência.

Desenvolvimento Social

CICLO DE DEBATES: NOVA LIMA PENSA SUAS POLÍTICAS SOCIAIS
Primeiro tema em análise será “Adoção como garantia do direito à convivência familiar e comunitária
A população nova-limense está convidada
a participar do Ciclo de Debates: Nova
Lima pensa suas Políticas Sociais. A
primeira edição será realizada no dia 31
de maio, às 8h30, no Plenário da Câmara
Municipal, com o tema “Adoção como
garantia do direito à convivência
familiar e comunitária”. O encontro
vai reunir autoridades e profissionais que
integram o sistema da garantia de direitos

da criança e do adolescente.
No debate, será apresentado o panorama
sobre a política de acolhimento institucional
e da adoção, além de esclarecer dúvidas de
quem deseja participar do processo. Segundo
o cadastro nacional, há 7.529 crianças e
adolescentes disponíveis para adoção e
39.517 pretendentes. No entanto, o perfil
exigido pelas famílias interessadas chegam
a atrasar o processo em até cinco anos.

DEBATE: “ADOÇÃO COMO
GARANTIA DO DIREITO
À CONVIVÊNCIA FAMILIAR
E COMUNITÁRIA”
Data: 31 de maio (quarta-feira)
Horário: às 8h30
Local: Plenário da Câmara
Municipal de Nova Lima

O Cras Cruzeiro realiza, na próxima quinta-feira (25/05), às 14h, o Café com Papo, que terá a palestra
“A Construção da Autoestima e do Auto Cuidado na Visão da Saúde Mental” – Rua A, nº 115, Bairro Vila Monte Castelo.
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Saúde

Educação

CONSULTAS E EXAMES OFTALMOLÓGICOS SÃO RETOMADOS

Em parceria com a Fundação Hilton Rocha, programa oferece assistência oftalmológica gratuita aos alunos

Prefeitura volta a atender pacientes em primeira consulta, o que não ocorria há dois anos na Policlínica Municipal

Empenhada em melhorar a qualidade do ensino, a Prefeitura implantou,
nas escolas da rede municipal, o programa ABC da Visão, que oferece
assistência oftalmológica gratuita aos alunos, em parceria com a
Fundação Hilton Rocha, referência mundial no assunto. A solenidade de
apresentação reuniu profissionais da educação, autoridades e especialistas
da área.

Há quatros anos e meio, Marlene Ventura tem
dificuldades para enxergar tanto de perto quanto de
longe. Preocupada com sua visão e com a diabetes,
doença que pode levar à cegueira, ela procurou a
Unidade Básica de Saúde (UBS) do Caic ainda em
dezembro de 2012, para entrar na fila de espera por
uma consulta oftalmológica na rede pública.

ALUNOS DA EJA TAMBÉM SERÃO ATENDIDOS
O programa vai além da responsabilidade de zelar pelas necessidades
básicas da educação, buscando identificar os motivos que eventualmente
causam nos alunos dificuldade de aprendizagem. Vale ressaltar ainda que
todos os estudantes das escolas municipais de Nova Lima serão atendidos,
inclusive os que fazem parte da Educação de Jovens e Adultos (EJA).

O prefeito Vitor Penido teve a sensibilidade
e a preocupação com a saúde ocular
dos estudantes e nos procurou para a
elaboração de um programa no qual eles
fossem atendidos. Vamos fazer a triagem,
o diagnóstico e disponibilizar o tratamento.
Mais do que isso: o ABC da Visão terá
continuidade, já que essas avaliações
serão refeitas anualmente, garantindo
o tratamento contínuo

Fotos: Fabrício Araújo

Na primeira etapa, o programa vai diagnosticar, por meio de questionários
técnicos aplicados aos pais e professores, as possíveis dificuldades
de visão dos alunos. Além disso, profissionais da educação estão em
treinamento e capacitação para identificar os sintomas e sinais
perceptíveis em estudantes que tenham algum problema oftalmológico.
Aqueles que forem identificados serão examinados e receberão o devido
acompanhamento e tratamento.

Professoras, supervisoras e diretoras lotaram o Teatro Municipal
para acompanhar a solenidade de apresentação do ABC da Visão

Tivemos a grata satisfação de fazer essa parceria com a
Prefeitura. A oftalmologia está entre os maiores gargalos
da saúde pública no país. Com a triagem, as consultas e os
exames, podemos dar o diagnóstico de várias patologias.
Nova Lima é o primeiro município de Minas Gerais a ter essa
iniciativa, que é muito louvável e vai render muitos frutos
Dra. Ariadna Borges Muniz,
diretora-geral da Fundação
Hilton Rocha

Dr. Domingos Lage,
coordenador do programa
ABC da Visão

NÍVEL DE LEITURA DOS ALUNOS PREOCUPA A GESTÃO
Foto: Henrique Pires

Diagnóstico aponta que 38% dos estudantes do 3º ano não estão alfabetizados

Avaliação é necessária para conhecer as principais
dificuldades no processo de ensino e aprendizagem

Desde o início do ano, a Prefeitura
realiza a avaliação dos alunos do
ensino fundamental para conhecer
o nível de leitura na rede municipal.
O diagnóstico da primeira etapa,
que analisou individualmente 972
estudantes do 3º ano de 16 escolas,
acende o alerta: 38% das crianças
não sabem ler.

A partir desse diagnóstico, a
Administração Municipal já realizou
mudanças: uma metodologia de
alfabetização mais adequada passou
a ser oferecida, e a reorganização
pedagógica nas unidades de ensino
foi implementada. Neste momento, a
Prefeitura avalia o nível de leitura dos
alunos do 4º ano.

Em algumas escolas, esse percentual
supera a marca de 60%. O resultado
contrasta com a meta prevista no
Plano Municipal de Educação de Nova
Lima, de “alfabetizar todas as crianças,
no máximo, até o final do 2º ano do
ensino fundamental, assegurandolhes o domínio fluente da leitura e
nível de escrita ortográfica”.

MERECEM DESTAQUE
Embora os dados sejam preocupantes,
há unidades que se destacaram na
avaliação. As escolas municipais
David Finlay (Bairro Galo), Dulce
Santos Jones (Santa Rita), Emília de
Lima (Centro) e Harold Jones (José de
Almeida) apresentam ótimos níveis
de leitura, segundo o diagnóstico.

No entanto, o serviço disponibilizado na Policlínica
Municipal ficou limitado há dois anos, já que os
equipamentos necessários para a realização de
exames estragaram, e o setor de oftalmologia não
tinha condições de oferecer o primeiro atendimento
aos pacientes.

ORIENTAÇÕES DE CONSULTAS DE OFTALMOLOGIA:
Caso tenha algum imprevisto e o paciente não consiga comparecer
à consulta, deve-se comunicar a UBS o mais rápido possível
• Levar óculos, receitas e relatórios, caso já tenha consultado
com algum oftalmologista
• Levar também relatório médico ou cartão de controle de pressão e glicemia
• Apresentar receitas dos remédios de uso diário, colírios, dentre outros
Fotos: Lívia Bastos

PREFEITURA IMPLANTA O ABC DA VISÃO

Graças a um convênio entre a Prefeitura e o
Governo do Estado, a espera de Marlene chegou
ao fim. Na semana passada, a cidade recebeu sete
novos e modernos aparelhos oftalmológicos, que
possibilitaram a reestruturação completa do setor,
viabilizando a realização de mapeamento de retina, a
análise de pressão ocular, o cálculo do grau de visão,
a gonioscopia e a avaliação do nervo óptico pelo
fundo do olho, usados para ajudar no diagnóstico
e no acompanhamento de algumas enfermidades
oculares, principalmente o glaucoma.
REDUÇÃO DA FILA DE ESPERA
As primeiras consultas foram retomadas no dia
10 de maio, dando início à redução da demanda
reprimida – nesses dois anos, gerou um enorme
gargalo. Os atendimentos observam a ordem dos
encaminhamentos repassados pelas UBSs à central
de marcação, exceto os casos de urgência, que são
prioritários.

Depois de longa espera, Marlene pôde finalmente ser atendida na Policlínica
Municipal e realizar a primeira consulta oftalmológica da sua vida

Foram quatro anos e meio para ser atendida. Pra ser
sincera, eu nem esperava mais. A consulta particular é muito
cara, e eu não tenho condições de pagá-la. Deus me deu
forças para estar enxergando até hoje

Eu nem lembrava mais dessa consulta. Esse atendimento
veio em boa hora. A gente que tem diabetes precisa cuidar
e não pode ficar muito tempo sem consultar

Marlene Ventura,
55 anos, moradora
do Bairro Cascalho

Francisca Aparecida Prata da
Silva, 57 anos, moradora do
Bairro Oswaldo Barbosa Pena

Regional Noroeste

EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA EM ÁGUA LIMPA
A partir do mês de junho, moradores do Balneário
Água Limpa contarão com uma Equipe de Saúde
da Família, composta por médico, enfermeira,
técnico em enfermagem e agente comunitário de
saúde, que vão atender, de segunda a sexta-feira,
no seguinte endereço: Rua dos Industriários, s/nº.
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Desenvolvimento, Trabalho e Renda

Saúde

CONEXÃO PROFISSIONAL:
APOIO A QUEM PROCURA EMPREGO E AO EMPREGADOR

VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE SEGUE ATÉ 26 DE MAIO
Mobilização nacional foi realizada no dia 13, mas baixa procura preocupa o Setor de Imunização
Fotos: Fabrício Araújo

Prefeitura mantém Banco de Talentos Municipal para cadastro de emprego
A Prefeitura mantém no programa Conexão
Profissional serviços que atendem tanto quem fica
sem emprego quanto quem tem dificuldade para
encontrar um profissional.

vai desde orientações sobre como a empresa ou o
empreendedor deve proceder para se instalar no
município até o apoio no recrutamento e seleção
de profissionais com o perfil solicitado.

O Banco de Talentos Municipal, que é um
programa de empregabilidade diferente do Sine,
oferece o serviço de cadastro do profissional novalimense. Nele o profissional tem a oportunidade
de elaborar o currículo com a ajuda de psicólogos
e é preparado para processos de seleção de vagas
que são captadas no mercado de trabalho pela
Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Trabalho
e Renda.

FAÇA O SEU CADASTRO NO BANCO MUNICIPAL
DE TALENTOS DO CONEXÃO PROFISSIONAL: os
profissionais cadastrados são encaminhados ao
mercado de trabalho de acordo com as demandas
das empresas, que ficam responsáveis pelo
processo de seleção e contratação dos candidatos.
É importante o profissional se qualificar.
Rua Chalmers nº 88, Centro – 3541-3369
Av. Mississipi, nº 35, Jardim Canadá - 3547-3060

Para as empresas, o serviço que a Prefeitura oferece

DADOS CONEXÃO
PROFISSIONAL EM 2017
• 456 é o total de vagas captadas
• 414 é número de abertura de processos para
a instalação de novas empresas no município.
• 52 empresas contrataram profissionais nova-limenses
• 2 pessoas com deficiência foram recolocadas
no mercado de trabalho

GRUPOS PRIORITÁRIOS

Ainda com baixa adesão, a Campanha Nacional da
Vacinação segue até o dia 26 de maio, de segunda a sextafeira, nos seguintes locais: Policlínica Municipal; UBSs do
Bela Fama, Nossa Senhora de Fátima, Santa Rita, Retiro,
Caic, Cruzeiro, Honório Bicalho, Cascalho, Cristais, José
de Almeida, Cabeceiras, Mingu, Macacos, Nova Suíça, e
Jardim Canadá; e Setor de Zoonoses do Jardim Canadá.

DOCUMENTOS: documento de Identidade, CPF e Carteira de Trabalho
e laudo médico (para as pessoas com deficiência)

INSCRIÇÕES ABERTAS PARA CURSO GRATUITO DE INFORMÁTICA
Podem se inscrever pessoas a partir de 12 anos

Trabalho de segunda a sexta, saio cedo
de casa e só volto tarde, quando a UBS
já está fechada. Aproveitei o sábado
para me vacinar e trazer meus filhos,
pois minha família tem histórico
de casos de asma, bronquite
e pressão alta
Ronilda Alves Leal,
moradora do Alvorada

NOVA LIMA CELEBRA DIA NACIONAL DA LUTA ANTIMANICOMIAL
Histórico da causa no Brasil e trajetória do serviço de Saúde Mental no município foram apresentados em evento

DOCUMENTOS: xerox de documento de identidade.
Menores de idade, os pais precisam preencher formulário de autorização.
Foto: Lívia Bastos

Para comemorar o Dia Nacional da Luta Antimanicomial (18/05),
a Prefeitura organizou uma programação com atividades de 16
a 18 de maio. Na última quinta-feira, foi realizado um evento
de conscientização no Hall Nobre da Prefeitura, com palestras
e apresentações musicais dos usuários da Saúde Mental e do “Os
Coletivo Usmala”, ligado à Fundação de Atendimento Especializado de
Nova Lima (Faenol).
Nos dias 16 e 17, ocorreu no mesmo local a exposição “A nossa loucura
que cura, a nossa loucura que circula”, com fotos, desenhos,
esculturas e pinturas feitas pelos usuários do serviço de Saúde Mental
da cidade. O Dia Nacional da Luta Antimanicomial é celebrado há 30
anos e tem impulsionado a Reforma Psiquiátrica no Brasil.

É importante lembrar que de acordo com legislação brasileira, empresas
com 100 ou mais funcionários devem preencher de 2 a 5% das vagas com
benificiários reabilitados ou pessoas com deficiência. Atualmente, há vagas
disponíveis, porém, não há no Conexão Profissional cadastro de pessoas
disponíveis para essas vagas. Os interessados podem se cadastrar.

Você encontra as vagas de emprego disponíveis no site www.novalima.mg.gov.br e na página facebook.com/PrefeituraDeNovaLimaOficial

Foto: Lívia Bastos

As Unidades Básicas de Saúde com sala de vacina e a
Policlínica Municipal de Nova Lima abriram as portas em 13
de maio, para o Dia de Mobilização Nacional (Dia D) contra
a gripe. No total, 2.038 pessoas que fazem parte dos grupos
prioritários foram imunizadas.

Crianças de 6 meses a menores de 5 anos, gestantes,
puérperas (mulheres que tiveram parto recente), pessoas
com mais de 60 anos e trabalhadores das áreas de
saúde e 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, transplantados, trissomias e obesos,).

POR LEI, EMPRESAS SÃO OBRIGADAS A TER NO
QUADRO DE FUNCIONÁRIOS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

Exposição e evento de
conscientização marcaram as
atividades na Semana da Luta
Antimanicomial na cidade

LOCAIS DE INSCRIÇÕES:
Bairro Centro: Rua Abolição, nº 254 (Centro de Capacitação Digital)
(31) 3542-3839
Bairro Honório Bicalho: Av. Natalício Jesus Carsalade, s/nº (Sede da
Associação Comunitária) – (31) 3547-5250
Bairro Jardim Canadá: Rua Kenon, nº 95 (Regional Noroeste)
(31) 3547-3060
Bairro Cabeceiras: Rua Abraão Lincoln, nº 390 – (31) 3541-9537
Bairro Retiro: Rua Padre Américo Coelho, s/nº (Centro Paroquial
Casa de Nazaré) – (31) 3542-6059
Bairro Cruzeiro: Rua Eugênia Clark, nº 926 (CRAS) – (31) 3542-4716
Bairro José de Almeida: Rua Luíza Lucinda, nº 195 (Sede da
Associação Comunitária) – (31) 3581-7543
Bairro Santa Rita: Av. Antônio de Paula Santos, s/n (Sede da
Associação Comunitária) – (31) 3542-8793

PUBLICAÇÃO DA PREFEITURA DE NOVA LIMA

Estão abertas, até o dia 31 de maio, nos
Telecentros da cidade, as inscrições
para o curso gratuito de informática
do Programa Empreendedorismo.
Podem se inscrever quem tiver
idade acima de 12 anos e que nunca
usou um computador ou que queira
aperfeiçoar os seus conhecimentos.
As aulas começarão no dia 5 de
junho, têm duração de quatro meses e
serão ministrados nos turnos manhã
e tarde, em dois dias da semana.
Além de capacitar e orientar o
aluno sobre as tendências do
mercado, propiciando-lhe uma visão
de empreendedorismo, os cursos
também buscam valorizar a mão de
obra do município, de forma que, ao
fazer o curso, o cidadão possa ter
bagagem para se inserir no mercado
de trabalho. Vale ressaltar que as
vagas são limitadas.
TURMAS: segunda/quarta-feira ou terça/quinta-feira, nos
horários: 8h às 10h, 10h às 12h, 13 às 15h e 15h às 17h
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Esporte e Lazer

NOVA LIMA BRILHA NO JEMG 2017
Cidade conquista o título de 12 das 15 modalidades coletivas em disputa e garante vagas na próxima etapa da competição

ORQUESTRA FILARMÔNICA
DE MINAS GERAIS SE
APRESENTARÁ NA CIDADE

A CADA EDIÇÃO VOCÊ CONHECE UMA CERVEJARIA
Cada vez mais, Nova Lima se destaca como
um dos grandes polos de cerveja artesanal
em Minas Gerais. A Prefeitura tem feito a
sua parte ao incentivar ações que possam
potencializar a atividade, transformando
o município num grande polo. Dando
sequência à apresentação, conheça
a Cervejaria Verace.

Evento será realizado no dia 3 de junho, com entrada gratuita
Foto: Mariana Garcia

Fotos: Divulgação

Alunos das escolas estaduais e particulares representaram o
município na fase microrregional dos Jogos Escolares de Minas
Gerais (Jemg) 2017, disputada entre 9 e 13 de maio, em Santa
Bárbara, e o resultado não poderia ser melhor: das 15 modalidades
coletivas em disputa, Nova Lima conquistou 12 títulos e três vicecampeonatos, além de três classificações no xadrez. Com equipes
de muita qualidade, o município se destacou e garantiu vaga na
fase regional, que será realizada de 10 a 15 de julho.

Turismo

Cultura

Os alunos-atletas disputaram basquete, futsal, handebol, voleibol
e xadrez, em dois módulos (para estudantes nascidos em 2003,
2004 e 2005; 2000, 2001 e 2002), tanto no masculino quanto no
feminino. A competição é organizada pelas Secretarias de Estado
de Esportes e de Educação, e a fase microrregional foi realizada
em municípios mineiros distribuídos nas 47 Superintendências
Regionais de Ensino.

VERACE: “POR QUE NÃO?”

RESULTADO DO JEMG 2017 – FASE MICRORREGIONAL
MODALIDADES/ESCOLAS NOVA-LIMENSES CAMPEÃS

CASA DE CULTURA PASSA POR OBRAS
DE PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO

Cultura

Trabalhos são acompanhados de perto pelos arquitetos do Departamento de Memória e Patrimônio
Importante espaço de difusão da
cultura nova-limense, a Casa de
Cultura Professor Wilson Chaves
está em obras. O local passa por
um processo de revitalização e
conservação em todas as suas
dependências, dentre elas a
recomposição do reboco das paredes
e do teto e a pintura interna e
externa do prédio.
Outras intervenções já foram
realizadas no imóvel, como a
recuperação de todo o piso decorado
com aplicação de synteko, além da
escadaria interna e da balaustrada.
Todos os vidros quebrados também
foram trocados; as cadeiras e o os
móveis danificados, substituídos. As
instalações elétricas e telefônicas

passaram por devidas manutenções.
GALERIA DE ARTE TAMBÉM
É REVITALIZADA
Outro espaço em processo de
revitalização e conservação na
Casa de Cultura é a Galeria de Arte
Municipal. Ela ocupa o segundo piso
do imóvel e já movimentou o cenário
artístico da cidade com dezenas
de exposições. Renomados artistas
plásticos nacionais e internacionais
já apresentaram seus trabalhos.
Tão logo sejam finalizadas as
intervenções, o espaço voltará a
abrir suas portas para o público
sob a curadoria da artista plástica,
professora e galerista Claudia
Renault.

Foto: Divulgação

Da vontade de produzir cerveja em casa até a conquista de prêmio
num dos principais concursos de cervejeiros do país. Assim nasceu a
Cervejaria Verace, instalada na Avenida Canadá há pouco mais de um
ano no Jardim Canadá. Com uma produção de até 120 mil litros por
mês, a Verace tem desde uma American Premium Lager bem gelada
até uma encorpada Dark Strong Ale de personalidade.

Atualmente, a Filarmônica é composta por 100
profissionais, entre maestros, músicos e equipe técnica

Nova Lima será presenteada com um concerto gratuito da
Orquestra Filarmônica de Minas Gerais no dia 3 de junho, a partir
das 19h, na Rua Amélia Magalhães Pessoa, s/nº, próximo à Praça
da Bíblia. Uma grande estrutura será montada para receber cerca
de três mil espectadores.
O evento é apresentado pelo Ministério da Cultura, Governo de
Minas Gerais e pela AngloGold Ashanti, por meio da Lei Federal de
Incentivo à Cultura. A iniciativa conta com o apoio da Prefeitura.
A Orquestra Filarmônica de Minas Gerais é composta por cem
profissionais, entre eles maestros, músicos e equipe técnica. Ela
já percorreu os principais centros artísticos do Brasil, entre eles
Belém, Brasília, Curitiba, Florianópolis, Fortaleza, Goiânia, João
Pessoa, Manaus, Natal, Paulínia, Recife, Salvador e Porto Alegre,
além de visitar frequentemente o Rio de Janeiro e São Paulo.
Apresentações internacionais também já foram realizadas no
Uruguai e na Argentina.

REPERTÓRIO
Marcado pela diversidade, o repertório contém obras como
Pompa e Circunstância: Marcha nº 1, de Elgar; A danação do
Fausto: Marcha Húngara, de Berlioz; Rosamunde: Abertura, de
Schubert; Tik-Tak Polka, de J. Strauss Jr.; Condor: Abertura, de
Carlos Gomes; Eugene Onegin: Valsa, de Tchaikovsky; Rapsódia
Húngara nº 2, de Liszt; e Carmen: Prelúdio, de Bizet. A regência
é do maestro Marcos Arakaki.

Esquadrias de madeira das portas e janelas também deverão sofrer grande intervenção, entre outros detalhes

PUBLICAÇÃO DA PREFEITURA DE NOVA LIMA

CERVEJARIA VERACE: APESAR DA POUCA
IDADE POSSUI VÁRIOS RÓTULOS E DOIS PRÊMIOS

Ela é a caçula na região polo da cerveja artesanal em Nova Lima, cidade
que vem se firmando como referência nacional no ramo (isso foi um
chamariz para a sua instalação na região) –, porém, com apenas sete
meses instalada no bairro, a Cervejaria Verace já é conhecida como a
4ª em capacidade instalada em Minas Gerais.
Idealizada por três sócios, a ideia da cervejaria nasceu em Brasília; o
segredo para o sucesso foi o projeto inovador focado em gestão de
negócio. A sede por conhecimento se estendeu e o desafio foi não
só fazer cerveja, mas fabricar uma bebida de qualidade. O que lhe
rendeu dois prêmios: medalha de prata no Festival da Cerveja, em
Blumenau (SC), evento importante no Brasil e no mundo, e o primeiro
lugar no 1º Festival Ourobier, em Ouro Preto (MG). Para produzir até
120 mil litros por mês, a fábrica, com estilos nas escolas alemã, belga,
america e inglesa, conta com equipamentos de última geração. Toda
a tecnologia permite também economia no consumo de energia. Além
disso, emprega nove funcionários da região. Para o público amante
da bebida, há visitas guiadas e cursos de introdução na fábrica,
Localizada na Avenida Canadá, 212.

RÓTULOS PRODUZIDOS PELA
CERVEJARIA VERACE

River Flow (American Premium Lager), 1516 (German Pils),
Rheingold (Weizen Bier), Syrena (American IPA), Coração
de Leão (Extra Special Bitter), Django (American Brown Ale).
Disturbed (Double IPA), Alegria nº 9 (Vienna Lager),
Why so Serious? (Lacto IPA).
SAZIONAIS: Capitão Puerto (Saison) e Maracutaia (Fruit Bier)

Tudo foi muito bem pensado, a cervejaria nasceu
pronta. O bairro, por exemplo, por ser referência no
ramo, e o apoio da Prefeitura, também foram
importantes no processo. Cuidamos para que as nossas
receitas sejam fiéis às escolas cervejeiras e, ao mesmo
tempo, buscamos, constantemente, a inovação
de sabores e experiências sensoriais
Foto: Welington de Oliveira

No total, 205 estudantes representaram
MÓDULO I (ESTUDANTES NASCIDOS EM 2003, 2004 E 2005)
o município na etapa microrregional
Basquete Feminino - Colégio Santo Agostinho
Basquete Masculino - E.E. João Felipe da Rocha
Futsal Feminino - E.E. Deniz Vale
MÓDULO II (ESTUDANTES NASCIDOS EM 2000, 2001 E 2002)
Futsal Masculino - Colégio Santo Agostinho
Basquete Masculino - E.E. João Felipe da Rocha
Handebol Feminino - Colégio Santo Agostinho
Futsal Feminino - E.E. Deniz Vale
Handebol Masculino - Colégio Santo Agostinho
Futsal Masculino - E.E. João Felipe da Rocha
Voleibol Feminino - Colégio Santo Agostinho
Voleibol Masculino - São Tomás de Aquino
Voleibol Masculino - São Tomás de Aquino
Xadrez Feminino - Sebrae
Xadrez Feminino - Colégio Santo Agostinho
Xadrez Masculino - E.E. Deniz Vale
Xadrez Masculino - Santa Terezinha
Xadrez Masculino - Liceu Santa Maria Imaculada

Alessandro Fontenelle,
sócio-proprietário
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Segurança, Trânsito e Transportes Públicos

NOVAS VIATURAS PARA GARANTIR A SEGURANÇA
Veículos foram apresentados à população na Praça Bernardino de Lima
Oferecer um atendimento mais rápido,
seguro e eficaz para os nova-limenses.
Foi pensando nisso que a Prefeitura
apresentou, na última quarta-feira
(17/05), oito novos veículos que serão
utilizados na segurança da cidade.
Com sete viaturas, a Guarda Civil
Municipal fica mais equipada
para realizar o patrulhamento de
trânsito e escolar, além de atuar
na segurança dos patrimônios
públicos do município. Completa a
nova frota uma van, que será usada
como base móvel, importante para
o deslocamento dos guardas nas
situações em que a presença de mais
profissionais se faz necessária.
O governo cumpriu o que havia prometido. Não mediu esforços para que
a aquisição das viaturas se tornasse realidade. A Guarda Civil Municipal
atenderá com mais agilidade, isso significa mais segurança para a comunidade.
E a população é que ganha

CRONOGRAMA DE LIMPEZA PÚBLICA AVANÇA

Cmt. Barbosa
Guarda Civil Municipal

Obras

População deve contribuir, não jogar lixo nas vias públicas é um ato consciente

Fotos: Lívia Bastos

O serviço de capina e limpeza das vias públicas não
para. A Prefeitura mantém equipes que fazem o
serviço diariamente. Atualmente, a limpeza segue nas
ruas Dr. Cássio Magnani, Antônio Jardim e Avenida
José Bernardo de Barros, bem como em outras vias da
região central da cidade e dos bairros Nossa Senhora
de Fátima e Jardim das Américas (BNH).
Em São Sebastião das Águas Claras, o serviço foi
intensificado, e a previsão é de que a limpeza seja
executada este mês em grande parte do bairro.

Limpeza deixa a cidade mais bem cuidada

LOCALIDADES PROGRAMADAS PARA O MÊS DE MAIO:
bairros Quintas, Monte Castelo, Alto do Gaia, Matadouro e Areião
do Matadouro, região central e Av. José Bernardo de Barros
Programação finalizada: trevo da ACM, Avenida Presidente
Kennedy e Rua José de Oliveira Júnior (manutenção e limpeza nas
valas para direcionar a água pluvial para as caixas coletoras)

