ACIDADE
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Ações

que fazem a

diferença
Mesmo com recursos reduzidos,
Prefeitura trabalha na realização
de melhorias, obras e limpeza
urbana contínua para oferecer mais
segurança e bem-estar à população
> págs. 3, 4 e 5

Editorial

A Faenol tem sido fundamental na vida do meu
irmão. Minha irmã e eu reconhecemos a qualidade
do atendimento e o carinho dos funcionários.
Ele faz fisioterapia há três meses, e a gente nota
a evolução. Dá um resultado muito importante
Paulo Cristiano da Silva e o irmão
Ronaldo Flaviano da Silva,
moradores do Bairro Vale da Esperança

Também não podemos colocar na
conta do cidadão o gasto anual de R$
17 milhões com FGTS, que foi criado
no Brasil para que os empregados
demitidos tenham uma garantia, caso
oposto ao do servidor concursado que
tem estabilidade (garantia de emprego).
Outra ação revista é a oferta de
três dias a mais de férias para cada
funcionário: são 13.002 dias sem
trabalho, que custam R$ 2,3 milhões
aos cofres públicos.
A Reforma é a saída mais sensata e
correta para que Nova Lima não quebre.
Não podemos deixar a cidade parar, os
serviços ficarem ainda mais escassos
e promover o desemprego. Com as
demissões, o impacto seria muito maior.
É preciso seguir com austeridade agora
e fazer as mudanças necessárias para
trazer um futuro digno para nossa
cidade.

Foto: SEMOS
Foto: Adilson Moraes
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Os passeios da
via de acesso
ao Mingu foram
recuperados para
oferecer mais
segurança aos
pedestres

Na Alameda dos Ipés foi realizado o nivelamento de vias

A Escola de Artes e Ofícios Henos Gomes oferece
oficinas de artesanato, teatro, música, dança e horta,
estimulando a autonomia e o protagonismo como
forma de inclusão e convívio social.
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Maria Helena Costa Carvalho,
moradora de São Sebastião das Águas Claras

Em São Sebastião das Águas Claras, a Prefeitura recuperou o calçamento
da Rua Dona Maria da Glória

ANTES

Outro serviço da Faenol é o Núcleo
de Prevenção e Intervenção
Precoce (Nupi), que trabalha com
a estimulação neurossensorial e
física das crianças de 0 a 5 anos.

Fiquei muito feliz e agradeço à
Prefeitura pelas manutenções de
recomposição de piso e limpeza
das vias em São Sebastião das
Águas Claras, pois eram obras
urgentes e necessárias aqui

Foto: Lívia Bastos

A instituição ainda trabalha para assegurar,
junto ao Governo Federal, a habilitação como
Centro Especializado em Reabilitação (CER)
e Oficina Ortopédica, para obter recursos
do Ministério da Saúde e, assim, ampliar o
acesso e a qualidade dos serviços.

No Bairro Água Limpa
são executados serviços
de tapa-buraco e nivelamento
de trechos irregulares

Foto: Adilson Moraes

O serviço de reabilitação, por exemplo, atende
desde recém-nascidos até pessoas com mais
de 70 anos que apresentam diagnóstico
de deficiência física, auditiva, intelectual
dentre outras. Os pacientes recebem

acompanhamento de equipe mutidisciplinar
com profissionais das áreas de psiquiatria,
neurologia, clínica geral, fisioterapia,
terapia
ocupacional,
fonoaudiologia,
pediatria, psicologia, odontologia, nutrição
e serviço social. Atualmente, mais de 3 mil
atendimentos são realizados por mês.

Mesmo com as dificuldades financeiras enfrentadas por
Nova Lima, o Governo Municipal tem se empenhado
para promover melhorias pontuais e pequenas obras
que fazem a diferença no dia a dia do cidadão. Essas
ações não podem parar! Confira algumas obras:

Foto: Lívia Bastos

É inviável manter uma gratificação
de escolaridade em que o funcionário
recebe de 10% a 50% a mais no
salário por cursos que não têm que ter,
necessariamente, nenhuma ligação com
a área de atuação do mesmo. Da mesma
forma, não temos condições de oferecer
vale-alimentação para quem trabalha
4, 4h30 ou 6 horas (quem trabalha 8
horas diárias receberá o benefício).

A Fundação de Atendimento Especializado
de Nova Lima (Faenol) completa 34 anos de
serviços prestados à comunidade na próxima
quarta-feira (28/06). Embora passe por um
momento de muitas dificuldades financeiras,
dada à crise que assola o país e o município,
a instituição tem conseguido ampliar e
qualificar o atendimento à população.

CIDADE MAIS BEM CUIDADA E SEGURA

Foto: Lívia Bastos

É PRECISO SEGUIR COM AUSTERIDADE
AGORA E FAZER AS MUDANÇAS
NECESSÁRIAS PARA TRAZER UM
FUTURO DIGNO PARA NOSSA CIDADE

Clínica atende pacientes em reabilitação encaminhados pelos
serviços de referência de Nova Lima, Raposos e Rio Acima

Cerca de 30 funcionários estão limpando as vias do Bairro Vale do Sol;
o serviço se estenderá até o mês de agosto

Foto: Adilson Moraes

Para evitar esse cenário, apresentamos a
Reforma Administrativa – que estabelece
regras tanto para efetivos quanto para
comissionados – em que o servidor não
perde no salário, nem em benefícios
adquiridos para trás. Os ajustes estão
em concessões acima da capacidade da
Prefeitura, feitas por outras gestões e
que agora inviabilizam a cidade.

Durante todo o mês de maio, a limpeza avançou em São
Sebastião das Águas Claras, Jardim Amanda, Estrada
dos Mendes, Alto do Gaia, Cariocas, Matadouro, Quintas,
Monte Castelo e Areião do Matadouro. Nas vias do Centro
também foi executado serviço de pintura de meios-fios.

Foto: Adilson Moraes

Nesse contexto, não podemos continuar
com gastos com pessoal na ordem de
69% da arrecadação. Isso representa, em
curto prazo, fechar unidades de saúde e
creches, ofertar menos medicamentos
nas farmácias, reduzir a segurança
pública e, principalmente, demitir até
1.400 pessoas – impactos que seriam
desastrosos na vida dos servidores e de
toda a população.

A Prefeitura trabalha para deixar a cidade mais limpa,
organizada e com vias mais seguras. O serviço de capina
e manutenção chega tanto na sede quanto em regiões
afastadas. Nesta segunda quinzena de junho, os bairros
Jardim Canadá, Centro, Rosário e Chácara Bom Retiro
recebem os serviços de campina e limpeza. Já no início
de julho, será a vez dos bairros Jardim Serrano, Ipê, Ipê
da Serra, Mingu e Mina D’ Água.

Foto: Lívia Bastos

Desde que assumimos a gestão de Nova
Lima, encontramos uma situação caótica
que precisava ser sanada. Iniciamos
dentro da Prefeitura uma série de ações
com diminuição de custos, redução de
contratos, revisão de processos e outras
mudanças que representarão, em um
ano, uma economia de R$ 20 milhões.
Além disso, empreendemos esforços
no intuito de aumentar a arrecadação.
Simultaneamente, preparamos um
diagnóstico aprofundado da Administração Pública com o propósito de
buscar a melhor solução para equilibrar
as finanças do município.

LIMPEZA URBANA E RECOMPOSIÇÃO
DE VIAS CONTINUAM EM TODA A CIDADE

FAENOL: 34 ANOS DE DEDICAÇÃO
A NOVA LIMA E REGIÃO

Fotos: Lívia Bastos

PASSOS IMPORTANTES PARA
UMA GESTÃO RESPONSÁVEL

Obras e Meio Ambiente

Cidade

A Banqueta do Rego
Grande começou a
receber manutenção
preventiva a fim
de deixar o local
limpo e seguro.
A manutenção
inclui, ainda, a
identificação de
pontos clandestinos
de esgoto, bem
como locais críticos.

Recuperação de parte da Avenida Professor Aldo Zanini, na região da Rua Nova,
logo depois da Creche Menino Jesus. A contenção e recolocação do calçamento
vai dar mais segurança para motoristas e pedestres
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Trânsito

ALAMEDA OSCAR NIEMEYER PASSARÁ
POR ALTERAÇÕES VIÁRIAS

Planejamento

INTERVENÇÃO VIÁRIA VAI ORGANIZAR
TRÂNSITO NA TRINCHEIRA
CONFIRA AS
MUDANÇAS NO LOCAL

Interseção da MG-030 com a Rua Ministro Orozimbo Nonato diminuirá congestionamento na Região do Vila da Serra
Com o objetivo de dar mais segurança e fluidez
ao trânsito na interseção da trincheira das
Seis Pistas com a MG-030, a Alameda Oscar
Niemeyer e a Rua Ministro Orozimbo Nonato, a
Prefeitura viabilizará intervenções no local. As
modificações serão realizadas em duas fases e
os projetos estão em análise no Departamento
de Estradas de Rodagem (DER).

• Inversão de preferência:
motoristas que descem a
Alameda do Ingá terão a
preferência na interseção com
a Rua das Acácias.

BIOCOR

• Inversão de preferência
na rotatória da Rua da
Paisagem com a Alameda
Oscar Niemeyer: motoristas
não poderão mais fazer
retorno
no
cruzamento
da Alameda com a Rua
Concórdia e deverão usar a
rotatória mais à frente, com
preferência.

Estão programadas intervenções para
melhorar o trânsito na região do Vila da
Serra. Dentre essas ações, está a mudança
no ângulo das vagas de estacionamento
na Alameda Oscar Niemeyer de 45º para
paralelo, com o objetivo de ampliar as pistas
para a passagem de dois veículos. Como a
mudança acarretará a redução de 60 vagas

no local, será feita a recolocação das mesmas
em outro trecho já determinado na região.
As
intervenções
contemplam
ainda
sinalizações horizontais e verticais; inversão
de preferências e abertura de baias como
medida mitigatória do Empreendimento
Concórdia, que arcará com os custos.

A primeira fase consiste na implantação de
projeto de sinalização na trincheira (interseção
com a Rua Ministro Orozimbo Nonato). A
proposta é que motoristas que descem a Rua
Ministro Orozimbo Nonato com destino a Belo
Horizonte ou Alameda Oscar Niemeyer não
atravessem a trincheira, tenham a direita livre
e sigam pela MG-030 para fazer o retorno no
Residencial Vila Castela, onde também serão
feitos ajustes viários.

• Abertura de baia no ponto
de ônibus situado no final
da Oscar Niemeyer com a
Alameda do Morro. Essa
modificação deixará as duas
pistas livres e o trânsito fluirá
mais rápido.

Já os motoristas que saem dos residenciais
Vila Castela e Vila Terrasse pela MG-030 com
destino a Belo Horizonte terão mais um acesso,
seguindo pela pista da direita com retorno no
Shopping Serena Mall, que também passará por
modificações.
A viabilização do projeto é uma iniciativa de
empreendedores e empresas instaladas no local.
Após aprovação pelo órgão, as intervenções terão
previsão de início num prazo de 30 a 60 dias.

CARROS ABANDONADOS NAS VIAS
PÚBLICAS SERÃO RECOLHIDOS
Após notificação, proprietários de veículos terão até 10 dias para retirar o automóvel da rua

SEGUNDA FASE DO PROJETO

Para dar mais segurança e fluidez nas ruas
de Nova Lima, a Prefeitura fará valer a Lei
2476/14, que dispõe sobre a retirada de
veículos abandonados nas vias. Atualmente,
diversos veículos estão há mais de 90 dias
ininterruptos nas ruas, com sinais evidentes de
abandono ou de impossibilidade de se deslocar
com segurança.

Foto: Lívia Bastos

Se o veículo apreendido estiver em local que
infringe a legislação, causando insegurança e
atrapalhando a fluidez do trânsito, o proprietário
será penalizado. O dono será notificado e terá
dez dias para retirar o veículo da rua, caso
contrário, o automóvel será recolhido e levado
ao Pátio de Apreensão, onde permanecerá por
90 dias. Os veículos apreendidos que não forem
recuperados nesse prazo poderão ser leiloados.

CARACTERÍSTICAS DE VEÍCULO
EM ESTADO DE ABANDONO:
Para reaver o veículo, será preciso abrir processo no Setor de
Protocolo da Prefeitura (Praça Bernardino de Lima, nº 80 – Centro)

• Há mais de 90 dias ininterruptos, estacionado em vias públicas
• Pneus vazios
• Vidros quebrados
• Falta de peças essenciais e de segurança para o deslocamento

Semáforos – Na segunda fase, serão
instalados três semáforos e cobertura
da trincheira, situada no limite da MG030 com a Alameda Oscar Niemeyer e
a Rua Ministro Orozimbo Nonato. Essas
modificações trarão mais organização no
trânsito e diminuirão o congestionamento
no local.

INTERVENÇÕES NÃO TERÃO CUSTO PARA O MUNICÍPIO
Essas modificações complementam o Diverging
Diamond Interchange (DDI) – termo em inglês que
exemplifica a obra que será a primeira contemplada com
a assinatura do termo de Compromisso com o Ministério
Público de Minas Gerais e que vai desafogar o trânsito no
trevo do BH Shopping.
O projeto prevê a construção, em até oito meses, de
alças complementares, introdução da mão inglesa e
redução drástica de trânsito na interseção do Trevo do
BH Shopping.
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• O primeiro semáforo vai organizar o
trânsito para quem segue pela MG-030
no sentido Belo Horizonte/Nova Lima e
faz a conversão à direita para entrar na
Alameda Oscar Niemeyer.
• Um segundo dispositivo será
colocado para motoristas que saem da
Oscar Niemeyer com destino à Ministro
Orozimbo Nonato ou vão ao sentindo
Nova Lima.
• O terceiro sinal orientará motoristas
que seguem no sentindo Nova Lima/BH
com destino à Alameda Oscar Niemeyer;
farão a conversão à esquerda, sentido
à Orozimbo Nonato; ou retornarão para
Nova Lima.
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Governo

CONFIRA PONTOS IMPORTANTES DA REFORMA ADMINISTRATIVA
Um tema recorrente em Nova
Lima é a Reforma Administrativa
proposta pela Prefeitura com o
intuito de preservar empregos,
reduzir impactos econômicos e
promover um futuro mais digno
para a cidade.
Dessa forma, é importante
que cada cidadão pesquise,
leia e entenda a Reforma
Administrativa.

TRÊS DIAS DE FOLGA

Nova Lima: histórico de aumento desproporcional
do custo com os servidores desde 2014

43%

67%

71%

62%

69%

2013

2014

2015

2016

2017

*percentual estimado
de acordo com
o cumprimento
dos benefícios
concedidos
por governos
anteriores
*para cada R$ 10,00
arrecadados, R$ 6,90
são gastos com pessoal

Aumento de quase R$ 100 milhões em quatro anos.

VALE-REFEIÇÃO

Esse benefício é dado ao servidor que não tiver nenhuma
ausência sem justificativa durante o ano trabalhado, mas
por falta de controle efetivo* dessas faltas, praticamente
todos os servidores conseguem o benefício. Isso gera um
custo alto para a Prefeitura com pagamento de horasextras e substituição de profissionais. Por isso, a proposta
é suspender esse benefício.
*Gestores abonavam faltas dos funcionários com e sem justa causa.

Funcionários

Dias

O custo com alimentação não é uma obrigação legal imposta ao empregador e
por isso, poderia ser retirado na íntegra. Geralmente é disponibilizado para quem
trabalha 8 horas diárias.
HOJE É ASSIM:
É oferecido a todos os funcionários que trabalham 4h, 4h30, 6h, 8h. São oferecidos
tickets com valores superiores aos das refeições na região e aos praticados por
empresas de grande porte da cidade.
FICARÁ ASSIM:
Redução do valor dos tickets para a média das refeições na região. Será oferecido
aos funcionários que trabalham 8h.

Dias não
trabalhados

COMPENSAÇÃO SALARIAL

4.334 X 3 = 13.002
= R$ 2,3 milhões
de custo

Porque é importante a Reforma?
A Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) determina que o custo
com pessoal não ultrapasse 54% do orçamento anual do
município. Caso descumpra essa lei, o município e o gestor
serão penalizados. Em Betim, por exemplo, o custo com pessoal

FAZENDO O DEVER DE CASA!

está em 50% e a cidade já realiza a reforma. Já Nova Lima,
possui um custo de 69% comprometida com o pacote
com pessoal, o que inviabiliza a cidade de crescer e de se
recuperar economicamente.

Custo com pessoal

A Reforma começou dentro da Prefeitura com a
redução de gastos que vão gerar, em um ano, a

Representação na folha

economia de R$ 20 milhões.
Dentre as principais medidas já implementadas estão:
•

Renegociação dos valores de quase
todos os aluguéis

•

Devolução de 60 carros locados

de cooperativas
• Revisão na forma do transporte dos alunos
da rede estadual
• Revisão dos contratos dos fornecedores
e maior controle no consumo de água, energia
e telefones
• Alteração na forma de postagens de
documentos nos Correios
• Redução no valor do contrato de manutenção
de iluminação pública, sem reduzir o serviço
• Novo contrato de aluguel de novos veículos

com menor custo

• Diminuição do valor gasto com transporte
do lixo para área de transbordo
• Compra de medicamentos com maiores

descontos

ANUÊNIO E QUINQUÊNIO

Atualmente, o servidor tem direito ao anuênio (1% ao ano) e ao quinquênio
(10% a cada cinco anos) em relação ao salário. O projeto mantém os anuênios
e quinquênios já adquiridos e, a partir da aprovação da Reforma, o anuênio não
será mais concedido e a porcentagem do quinquênio será alterada para 5%.

88,03%

Comissionados

362

8,35%

Agentes políticos

19

0,44%

Servidores concursados
comissionados
TOTAL:

138

3,18%

4.334

100%

*Aqueles que ganharam na justiça
o direito à compensação e a decisão
já foi transitada em julgado
não perderão.

REGRA DE TRANSIÇÃO
O servidor receberá o anuênio na proporção dos meses trabalhados antes
da aprovação da Reforma. Já para o quinquênio, o pagamento
será calculado em proporção aos anos trabalhados de acordo com
os períodos correspondentes à antiga e à nova lei.

INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE

o

3.815

Ao perceber que algumas posições precisavam de equipes por um período maior,
as administrações anteriores retornaram com esses servidores para a carga
horária original do edital, o que causou diversas ações na justiça, concedendo
compensação salarial pela extensão de jornada.
Pela proposta da Reforma Administrativa, os servidores voltarão a trabalhar
de acordo com as horas especificadas no edital do concurso ou legislação
específica existente.

Quantidade Representa
em n de proﬁssionais
Concursados e contratados

Encontramos casos de servidores concursados que foram efetivados para
cumprir uma carga horária específica no edital (4h, 4h30, 6h ou 8h) e, com o
tempo, tiveram redução da carga horária, mas sem redução salarial.

Servidores que estão expostos a agentes nocivos à saúde ou contato
permanente com inflamáveis, explosivos, radiação ionizante, eletricidade
de alta tensão.
A Reforma estipula nova base de cálculo. Antes, o benefício era
calculado em cima do salário base do servidor. Com a Reforma, o cálculo
será padronizado e realizado em cima do menor salário da Prefeitura,
conforme praticado no mercado.

FGTS

Impacto dos salários na folha de pagamento
R$ 18 milhões**

93%

R$ 1 milhão**

6%

R$ 250mil**

1%

Servidores: Comissionados Agentes
concursados*
políticos
e contratados

*incluindo comissionados

**Valor bruto

O FGTS foi criado em 1966 para proteger o trabalhador demitido sem
justa causa. O servidor público possui estabilidade, não podendo ser demitido
sem justa causa. Por isso, a proposta da Reforma é retirar esse benefício,
pois o servidor possui estabilidade no trabalho e, assim, não é o público desse
fundo. Os valores depositados até hoje, o servidor não perde.

CORTE DE PESSOAL

Caso a Reforma não seja aprovada, o governo será obrigado a demitir até 1.400 servidores. Na
lei, as demissões devem ser realizadas de forma decrescente, do mais novo para o mais antigo
selecionado por concurso. Mas já existe jurisprudência que, para garantia dos serviços prestados
à população, pode permitir que o corte seja de forma a não parar o serviço público. Dessa forma,
não existe uma lista pré-definida. Se a Reforma não for aprovada, será analisado o quadro de
funcionários para definição da melhor forma de realizar as demissões.
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Desenvolvimento Social

Desenvolvimento, Trabalho e Renda

FIQUE LIGADO NO CADASTRAMENTO
E NA RENOVAÇÃO DO PASSE ESTUDANTIL

FEIRA BOM LEVAR VALORIZA
PRODUTORES LOCAIS

Todos os alunos devem procurar o atendimento para solicitar ou manter com o benefício

Comprar
produtos
caseiros
e
artesanatos feitos com muito zelo e
carinho ficou mais fácil. Isso porque
a Prefeitura inicia, no sábado (08/07),
das 8h às 14h, o projeto Feira Bom
Levar, que ocorrerá semanalmente na
Praça Bernardino de Lima.

Os critérios para avaliação de concessão do
benefício são: ser residente e domiciliado
em Nova Lima; possuir renda per capta
menor ou igual a meio salário mínimo; ter
residência mínima ininterrupta de um ano
para moradores da Regional Noroeste e dois
anos para as demais regiões; e residir a
mais de 2 km do estabelecimento de ensino.
Além disso, é necessário estar matriculado
e frequente em cursos profissionalizantes
técnico/superior, qualificação/requalificação
e pré-vestibular gratuito, com duração
mínima de três meses e frequência mínima
de duas vezes por semana, em outra cidade.

PASSE
ESTUDANTIL

No local, clientes e visitantes poderão
encontrar compotas, pães, doces,
bijuterias, tapetes, arte em crochê e tricô
e muito mais. No total, 20 expositores

Renovação e
Cadastramento
2º Semestre • 2017

Estudantes que não utilizam mais o cartão devem devolvê-lo o mais breve possível na sede do programa

RENOVAÇÃO E CADASTRAMENTO* DO PROGRAMA PASSE ESTUDANTIL
PERÍODO: 3 a 31 de julho, das 8h30 às 16h30
LOCAIS:
• Sede do Programa de Transferência de Rendas
(Rua Pereira de Freitas, nº 84, Centro) – 3547-4790
• Regional Noroeste (Avenida Mississipi, nº 35, Jardim Canadá) – 3581-2276

Os alunos que forem contemplados e
tiverem efetuado o cadastramento ou a
renovação antes de 20 de julho receberão o
benefício até o 10º dia útil de agosto, e os
demais, até o 10º dia útil de setembro.

A Feira Bom Levar faz parte do programa
Empreendedorismo na Cidade que
visa estimular o comportamento
empreendedor no cidadão e apoiar os
micro e pequenos empreendedores,
valorizar a mão de obra local, diminuir
o desemprego e fomentar a economia
criativa de Nova Lima.

Fotos: Lívia Bastos

Os nova-limenses interessados em renovar
o Passe Estudantil devem se dirigir a sede
do Programa de Transferência de Rendas,
no Centro, ou a Regional Noroeste, no
Jardim Canadá. O período de atendimento
começa no próximo dia 3 e segue até 31
de julho, de segunda a sexta-feira, das
8h30 às 16h30. O cadastramento de novos
alunos será realizado somente na sede do
município.

participam do projeto e recebem da
Administração Municipal orientações e
apoio técnico para empreenderem.

MÚSICOS PARCEIROS!

O projeto Bom Levar terá um palco aberto para que músicos da cidade possam
se apresentar durante a feira. Os músicos interessados em participar devem
entrar em contato com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento,Trabalho e
Renda pelo telefone: (31) 3542-5620

EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA NAS ESCOLAS

*Cadastramento realizado somente na sede do Programa de Transferência de Rendas

Parceria com o Sebrae capacita professores para ensinar empreendedorismo

Esporte

A posição de destaque no cenário esportivo do estado
foi alcançada com o título no futsal masculino, o
vice-campeonato no basquete feminino, o 3º lugar
no basquete e handebol masculino, além do 4º
lugar no futsal e vôlei feminino. A etapa regional
do Jimi será realizada entre os dias 6 e 10 de
setembro, em Itabira.
Seleções de Nova Lima que garantiram
vaga na próxima fase do Jimi
• Basquete Feminino
• Basquete Masculino
• Futsal Feminino
• Futsal Masculino
• Handebol Masculino

Atletas nova-limenses levaram o município a se
sagrar Campeão Geral da Fase Microrregional do Jimi

Foto: SEMEL

Seleções nova-limenses brilham, conquistam o 1º lugar geral no Jimi
e se classificam para a próxima fase da competição
Mais uma vez os atletas nova-limenses merecem
aplausos. Das sete seleções da cidade que
disputaram a etapa microrregional dos Jogos do
Interior de Minas (Jimi), cinco garantiram vaga
na próxima fase da competição. Com o resultado,
Nova Lima conquistou o 1º lugar geral da etapa
disputada de 14 a 18 de junho, em João Monlevade.

O FUTEBOL AMOR
O Núcleo de Atividades Literárias se
prepara para apresentar ao público o
segundo livro escrito por autores da
cidade. “O Futebol Amor”, do jovem
escritor Rodrigo Amorim, será lançado
no próximo dia 27 de junho, às 19 horas,
no Centro Cultural de Nova Lima (Rua
Tiradentes, nº 78 – Centro). A entrada é
gratuita.
JÁ VISITOU O PROJETO BIBLIOTECA
ITINERANTE?
Quem passa pela Praça Bernardino
de Lima, no Centro, se depara com
um grande contêiner e seus diversos
livros. A atração faz parte do Biblioteca
Itinerante, projeto implantado neste mês
pela Prefeitura para incentivar a leitura e
o compartilhamento de livros na cidade.
Até o dia 30 de junho, a população pode
conferir as atividades gratuitas.
CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
No próximo final de semana, será
realizada a VII Conferência Municipal
de Assistência Social. A abertura oficial
ocorre no dia 30 de junho (sexta-feira), às
14h, no Hall Nobre da Prefeitura. No dia
1º de julho (sábado), o encontro começa
às 8h, no Caic (Rua José Agostinho, nº
2.335, Bairro Oswaldo Barbosa Pena). O
tema desta edição é “Garantia de direitos
no fortalecimento do Sistema Único de
Assistência Social (Suas)”.
UNIDADE VILA DA SERRA EM NOVO
ENDEREÇO
A Unidade Vila da Serra passou a
funcionar em novo endereço: Alameda
Oscar Niemeyer, nº 1.285. Com a
mudança, a Administração Municipal
deixará de arcar com os custos de aluguel.
Além do atendimento da área fazendária,
a Unidade Vila da Serra passará a oferecer
serviços da Secretaria Municipal de
Planejamento e Gestão.

A relação completa dos documentos necessários e os públicos prioritários para
receberem o benefício estão disponíveis no site: www.novalima.mg.gov.br.
O atendimento ocorrerá mediante a retirada diária de senhas no período
da manhã. O cadastro não será realizado com documentação pendente.

NO ALTO DO PÓDIO

Notas

A expectativa é alcançar, nesta primeira etapa, os alunos do ensino médio da cidade,
que são aproximadamente 3.500 jovens potenciais empreendedores

Com o mercado de trabalho cada vez
mais competitivo e a crise financeira,
o empreendedorismo entra como
diferencial para o cidadão. Pensando
nisso, a Prefeitura, em parceria com o
Sebrae, escolas técnicas e rede estadual,
realizou, até o dia 17 deste mês, o

projeto Educação Empreendedora em
que 45 docentes foram capacitados para
aplicar, em sala de aula, metodologias
que estimulem os estudantes a
empreender e transformar transformar
seus talentos individuais em fonte de
renda.

Os professores que participaram do projeto vão
disseminar esse aprendizado com os alunos e criar
neles uma visão empreendedora. A parceria com a
Prefeitura é fantástica, uma vez que a promoção
de ações coletivas como essa é condição de
sustentabilidade para a sociedade
Aparecida de Fátima Oliveira,
consultora do Sebrae

PUBLICAÇÃO DA PREFEITURA DE NOVA LIMA

ÁGUA LIMPA RECEBE RUA DO LAZER
EM 8 DE JULHO
A Prefeitura realiza, com o apoio da CocaCola Femsa e do Instituto Gribelle, mais
uma edição do projeto Rua do Lazer,
desta vez na comunidade do Água Limpa.
A atração ocorrerá no dia 8 de julho
(sábado), das 9h às 13h, na parte externa
da Unidade Básica de Saúde – localizada
na Avenida Diplomatas, nº 40.
FGTS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS
Encerra, no dia 30 de junho de 2017
(sexta-feira), o prazo para requerer a
liberação do FGTS dos ex-funcionários
que trabalharam por meio de contrato
administrativo para o Município de Nova
Lima no período de janeiro de 2005 a
janeiro de 2011. Este prazo é para que
o FGTS seja liberado dentro da previsão
do calendário da Caixa Econômica
Federal. As pessoas devem procurar o
Departamento Pessoal e de Recursos
Humanos da Prefeitura munidas de
documento original com foto, CPF e PIS.
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Cultura
Programação especial será realizada no dia 7 de julho, na Praça Bernardino de Lima

A iniciativa faz parte do Museu de Objetos e Veículos
Antigos (Mova) que trará para a cidade o II Festival
Cultura na Praça. Os veículos e objetos serão
expostos no hall da Prefeitura, em frente ao Teatro
Municipal e próximo à escadaria da Igreja de Nossa
Senhora do Pilar.

Apresentação gratuita será realizada no sábado (08/07)

HOME BREWS - O INÍCIO DA PRODUÇÃO DA CERVEJA ARTESANAL

Quando se fala de cerveja artesanal, logo vem à
cabeça o trabalho caseiro e prazeroso daqueles
que fazem, muitas vezes dentro de casa, uma
alquimia para a produção de uma das
bebidas preferidas dos brasileiros. Esses
cervejeiros “caseiros” são chamados
de Home Brews, têm importância
ímpar na construção e difusão da cultura
cervejeira e serão futuros integrantes do
Polo da Cerveja Artesanal de Nova Lima. A Prefeitura
quer se aproximar e buscar formas de incentivos a esses
produtores. Caso conheça, ou seja, um “cervejeiro caseiro”,
entre em contato pelo telefone: (31) 3581-8423.

CERVEJARIA SÁTIRA:

A proposta é agregar à programação cultural novalimense um acervo singular, doado e restaurado de
acordo com os padrões da época, configurando-se
como um dos mais significativos do país. Alguns
dos objetos e veículos ficarão expostos até o
domingo (09/07).

UMA PROVOCAÇÃO PARA ALEGRAR O PALADAR

Fotos: Sátira

Foto: Lívia Bastos

O projeto Sexta na Feira completa 20 anos no dia
4 de julho e, para comemorar a data, a Prefeitura
preparou uma programação especial. No dia 7, a
partir das 18h, além das tradicionais barraquinhas,
música e apresentações culturais, o público poderá
conferir a Exposição de Objetos e Carros Antigos.

TEATRO MUNICIPAL RECEBE
ÓPERA VÊNUS & ADÔNIS

Foto: Arquivo PNL

PROJETO SEXTA NA FEIRA COMPLETARÁ 20 ANOS

MUSEU A CÉU ABERTO
Quem for conferir a exposição verá de perto um pouco do passado e da
evolução no tempo em alguns dos diversos temas apresentados pelo Mova
Cultural, como veículos antigos, produtos industriais, eletrodomésticos,
moedas, caixas registradoras, mobiliários, fatos históricos e muito mais.

Turismo

Cultura

CAVALHADA DE SÃO JOSÉ OPERÁRIO JÁ TEM DATA MARCADA
Evento ocorrerá de nos dias 8 e 9 de julho, em Honório Bicalho

Foto: Dois Cliques

Em breve, o local receberá ar-condicionado, uma demanda antiga
da população conquistada por meio de doação

O evento é realizado pela Associação dos Corredores de Cavalhadas de São José Operário de Honório Bicalho

Tradição em Honório Bicalho há
60 anos, a Cavalhada de São José
Operário será realizada nos dias
8 e 9 de julho. Mais uma vez, a
população poderá ver de perto as
encenações das batalhas entre
mouros e cristãos eternizadas
durante a Idade Média.
Os festejos começam no sábado, a
partir das 5 horas, com o tradicional
“Café Comunitário” e com o repique
de sinos na Igreja de São José
Operário. À noite, será realizado um
cortejo com a bandeira do padroeiro,
saindo da cidade de Rio Acima com
destino ao Bairro Honório Bicalho.

No domingo, ocorrerá uma Missa
em Ação de Graças às 10h30. Após
a celebração, haverá barraquinhas
com comidas típicas e, às 14h, o
público contará com Tarde de Lazer.
Em seguida, às 16h30, será iniciado
o Auto da Cavalhada, ponto principal
da festa, com as encenações das
batalhas entre mouros e cristãos.

Sábado • 8 de julho

O evento será encerrado com o show
da dupla sertaneja Bruno e Léo.
Durante a Cavalhada de São José
Operário, o público poderá conferir
também o trabalho dos expositores
nas barraquinhas.

Domingo • 9 de julho

05h

Café comunitário

19h

Cavalgada em honra a São José Operário, saindo do
Rancho do “Miltinho Borrela”, em Rio Acima, com
destino à Arena da Cavalhada, em Honório Bicalho

20h30
21h

10h30
14h
16h30
19h

Show pirotécnico
Show musical com Bruno Duarte

Missa em Ação de Graças às crianças,
cavaleiros e convidados
Tarde de Lazer
Auto da Cavalhada e, logo após, show pirotécnico

No sábado (08/07), às 20h, o Teatro Municipal Manoel Franzen de
Lima recebe a apresentação gratuita da Ópera “Vênus and Adônis”
do Centro de Formação Artística e Tecnológica da Fundação Clóvis
Salgado. Os interessados devem comparecer à bilheteria do Teatro
para a retirada de ingressos 48 horas antes do evento.
ÓPERA “VÊNUS AND ADÔNIS”
Constituída de três atos e um prólogo, “Vênus and Adônis”
é a primeira ópera escrita em língua inglesa. Nessa
produção, alunos das escolas de música e dança e do
Coral Infanto-juvenil do Centro de Formação Artística e
Tecnológica da Fundação Clóvis Salgado apresentam-se
com a Orquestra 415, especializada em música barroca.
A história conta o amor da imortal Vênus e do mortal
Adônis. No prólogo, um cupido brinca com arco e flecha
junto aos pastores e atinge acidentalmente Vênus que vê
Adônis, por quem se apaixona.
HISTÓRIA
O Teatro Municipal Manoel Franzen de Lima possui três pavimentos
e capacidade para 805 pessoas. Suas instalações são compostas
pelo foyer, escadas e pisos em mármore preto e branco, quatro
camarins, dez instalações sanitárias e uma sala multimeios. O local
já abrigou uma escola de balé antes de possuir sua sede própria e
três grupos de teatro locais.
O Teatro Municipal Manoel Franzen de Lima é tombado pelo
Conselho Consultivo de Patrimônio Histórico e Artístico de Nova
Lima. Desde 2004, o local não é restaurado e outras intervenções
são necessárias para recuperar suas características singulares e
proporcionar mais conforto ao público.

Show musical com Bruno e Léo

PUBLICAÇÃO DA PREFEITURA DE NOVA LIMA

“PORQUE A VIDA JÁ É SÉRIA DEMAIS”. Esse é o tema de
abertura da Cervejaria Sátira, criada por quatro amigos
que tinham em comum o desejo de produzir a cerveja
artesanal de forma mais leve e descontraída, sem perder
de vistas a qualidade e cuidado que o produto exige.
Para iniciar nessa aventura, o primeiro passo foi ingressar
no mercado como produtores exclusivos do chope e da
cerveja Colorado em Minas Gerais, além de representar
a distribuição das cervejas Brassaria Ampolis (que
mantém viva a essência satírica do personagem Mussum)
e Bodebrown (uma das mais premiadas e respeitadas
cervejarias do país).
O sucesso no ramo fez com que a vontade de produzir
a própria marca crescesse e de lá pra cá já são cinco
diferentes criações: duas cervejas leves; uma proposta com
mais corpo; uma opção mais alcoólica para a turma que
gosta do sabor único do lúpulo; e uma mescla complexa de
sabores para os momentos especiais. As cervejas: Híbrida,
Levve, Camden Town, Sexy Ipa e Brown Xúgar são um
convite ao paladar dos amantes das cervejas. Vale a pena
experimentar e prestigiar as cervejas nova-limenses!
O nosso propósito com a Sátira foi criar uma
cervejaria que tratasse a cerveja com mais
informalidade, mas sem abrir mão da qualidade.
Buscamos na Cervejaria Colorado, marca que
produzimos e representamos por alguns anos,
o aprendizado e o entendimento desse mercado.
E a partir daí nos dedicamos a desenvolver
um estilo próprio de fazer cerveja, unindo
ingredientes e mão de obra de primeira linha,
e o respeito às características do nosso país

Eduardo Gomes
Grupo Sátira
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Saúde

ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO PARA PESSOAS
COM NECESSIDADES ESPECIAIS
Prefeitura retoma serviço que contribui para a melhoria da saúde bucal
dos usuários e oferece mais tranquilidade aos familiares
A Administração Municipal voltou a disponibilizar
o atendimento odontológico sob sedação em
ambiente hospitalar, oferecido às pessoas com
necessidades especiais. O serviço foi restabelecido
graças à parceira entre a Prefeitura e o Hospital
Nossa Senhora de Lourdes.

Fotos: Fabrício Araújo

Pelo acordo, o município disponibiliza dois
cirurgiões-dentistas e todos os materiais
necessários para a realização dos atendimentos,
enquanto a fundação oferece a sala de cirurgia
e um anestesista. Dentre os procedimentos
realizados estão as extrações de dentes, limpezas
e restaurações. Em função da complexidade
dos casos, os tratamentos não ocorrem nas
Unidades Básicas de Saúde (UBSs).
PEDIDOS DEVEM SER FEITOS NA UBS
Para fazerem os pedidos, pais, mães e
responsáveis pelas pessoas com necessidades
especiais devem procurar a UBS mais próxima
de casa. Os casos referentes ao público assistido
pela Faenol são encaminhados diretamente para
o Departamento de Odontologia da Prefeitura.
Cirurgiões-dentistas da Prefeitura atendem os pacientes uma vez por semana

MAIS INFORMAÇÕES:

Departamento de Odontologia da Prefeitura
Rua Chalmers, nº 91, Centro
Telefone: (31) 3542-5077

O serviço é de grande importância porque esses pacientes
normalmente não permitem o tratamento odontológico. Às vezes,
até a escovação é difícil. Atualmente eu não tenho conhecimento
de nenhuma clínica particular que faça esse serviço. Já tem
quase dois anos que meu filho aguardava por esse atendimento,
que traz mais tranquilidade. Nova Lima conta com uma equipe
de alta qualidade para prestar o serviço
Emília de Souza Matos Lopes, mãe do paciente Bruno Matos Lopes

NOVA LIMA EM ALERTA CONTRA O USO DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS
O Governo Municipal realiza, até o dia 28 de junho
(quarta-feira), a Semana de Prevenção ao Uso de
Álcool e Outras Drogas. Uma série de atividades, como
palestras nas escolas, orientações e distribuição de
informativos, integra a programação.
Na última terça-feira (20/06), foram realizadas
palestras para jovens e crianças com o tema “Um
papo dinâmico” no Centro de Referência da Infância
e Adolescência.
Também fazem parte da programação orientações
sobre drogas, alcoolismo e tabagismo para os
usuários do regime semiaberto da Associação de
Proteção e Assistência ao Condenado (Apac) e roda
de conversa com o tema “A Informação é a Melhor
Prevenção”, para os egressos da instituição.

Foto: Freepik

Semana de Prevenção marca a luta internacional celebrada em 26 de junho pela conscientização do tema

SEMANA DE PREVENÇÃO AO USO
DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS
PRÓXIMA ATIVIDADE:
Distribuição de cartilhas
informativas e visita guiada
ao Caps ad
28 de junho (quarta-feira),
das 9h às 11h,
na Rua Abraão Lincoln, nº 46,
Cabeceiras

Palestras sobre o tema foram realizadas com os alunos da rede estadual

