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VitOR pEnidO,
PREFEITO

dá um like!

A diversificação econômica de Nova Lima 
passa pelo aumento dos incentivos à capacitação 
profissional e empresarial, à valorização do 
empreendedor e de negócios que proporcionam 
mais empregos para a população, além da 
qualificação dos profissionais que querem 
crescer em sua carreira. 

Para avançar nessas áreas, Nova Lima 
tem contado com pessoas que tornam essa 
realidade de desenvolvimento e diversificação 
econômica possível: Pedro Vidigal, empresário 
atraído pela Zona Limpa de Desenvolvimento, 
com um empreendimento na área de 
biotecnologia, localizado no Alphaville; Elizamar 
Govêa, empresária do ramo de panificação, 
que participou de cursos sobre manipulação 
e produção de alimentos; Júlia Martins, que 
conseguiu uma recolocação no mercado de 
trabalho, por meio do Banco de Talentos; e 
Cláudio Luís Silva, empresário que recebe 
orientações da Sala do Empreendedor, participa 

do Comprar Bem, vendendo para a Prefeitura, 
e foi capacitado pelo Turbinando Seu Negócio. 
Esses empreendedores e profissionais são bons 
exemplos de como os programas da Prefeitura 
têm cumprido sua proposta, alinhados ao objetivo 
da Administração Municipal, desde que assumiu 
a Prefeitura, há quase três anos, que é criar um 
ambiente de oportunidades e crescimento.

Programas como o Conexão Profissional 
e o Comprar Bem, os diversos cursos, as 
capacitações e os workshops oferecidos, além do 
projeto da Zona Limpa de Desenvolvimento, que 
vai diversificar a economia da cidade, atraindo 
empresas de diversos setores, estão colocando 
Nova Lima, de novo, na rota do desenvolvimento 
com um olhar para o futuro, para a inovação e 
para as novas tecnologias. Reforçando a certeza 
de que o crescimento da cidade passa pelo 
investimento nas pessoas e por meio da geração 
de empregos, da capacitação e da criação de um 
ambiente propício ao empreendedorismo.

EDITORIAL

NOvA LImA 
NO cAmINhO 
cERTO pARA A 

DIvERsIfIcAçãO 
EcONômIcA

São maiS de 2 mil 
contrataçõeS 
pelo banco de 
talentoS

DEsENvOLvImENTO EcONômIcO

INvEsTIR NAs pEssOAs é gERAR mAIs 
EmpREgOs, EmpREENDEDORIsmO E 

DEsENvOLvImENTO EcONômIcO

Nova Lima é a primeira cidade 
mineradora de Minas Gerais e a quarta 
de todo o estado com melhor saldo 
positivo de vagas de empregos formais no 
primeiro semestre de 2019. São mais de 2 
mil vagas, comprovando que houve mais 
contratações do que demissões.

Em um momento de crise e com a 
dependência do setor da mineração, esse 
dado mostra que estamos caminhando 
para uma realidade que sempre foi o 
objetivo da Administração Municipal: 
alcançar a diversificação econômica. 

Apesar do legado deixado pela 
mineração, investir em novos segmentos, 
principalmente por meio da capacitação 
profissional e do incentivo à abertura 
de novos negócios, é a aposta para 
impulsionar o desenvolvimento econômico 
do município, agora voltado para a 
inovação e para o futuro do trabalho.

Prova desse empenho são os 
programas e projetos, criados a partir 
de 2017, que enxergam o empresário e 
o empreendedor como parceiros nesse 
processo de diversificação da economia. 
São mais de 4.300 participações em 
cursos, capacitações e workshops, além de 
incentivos para que as empresas de Nova 
Lima tenham condições legais de vender 
para a Prefeitura. 

Com o Conexão Profissional, estamos 
atuando como uma ponte entre os 
candidatos a vagas de empregos e as 
empresas que procuram profissionais.  
São mais de 2.200 contratações 
intermediadas pelo Banco de Talentos, 
desde a sua criação.

Todas essas ações concretas e os 
dados positivos mostram que temos 
motivos para comemorar e para enxergar 
que Nova Lima está no caminho certo 
para a diversificação e o desenvolvimento 
econômico voltado para o futuro.
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Pedro Vidigal, Ceo da BioteChtown; elizamar goVêa, ProPrietária da Padaria Vale do 
ouro; Júlia martins, auxiliar administratiVa na sigla sinalização; e Cláudio luís silVa, 

ProPrietário da ultra Vila gás
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Com o objetivo de mudar a realidade de Nova Lima, a 
partir da necessidade urgente de diversificar as atividades 
econômicas da cidade, para além da mineração, a 
Administração criou, em 2017, o projeto da Zona Limpa de 
Desenvolvimento (ZDL). Com o propósito de se tornar uma 
política pública da cidade, o projeto foi idealizado após um 
estudo aprofundado do mercado, da legislação brasileira e 
das vocações naturais das diversas regiões do município e o 
perfil da mão de obra atual e a desejada.

A ZLD é um planejamento de médio e longo prazo, 

que faz parte do plano de governo, e o objetivo é atrair 
empresas de alto valor agregado e com destaque para os 
negócios de inovação e tecnologia, que não geram poluição, 
criem empregos e contribuam para a garantia de bem-estar, 
preservação e qualidade de vida. 

Por se tratar de um projeto que vai mudar toda a estrutura 
econômica da cidade, a Zona Limpa de Desenvolvimento 
passa, agora, por uma análise na Câmara Municipal de Nova 
Lima, para se tornar uma política pública e ser oficialmente 
implementada.

Comprovando a vocação das regiões 
mapeadas, alguns negócios da área 
de tecnologia já estão se instalando 
na cidade: a AçoLab, um investimento 
da ArcelorMittal em inovação digital e 
em tecnologia da informação em aços 
longos, e a BiotechTown, o primeiro 
centro privado, criado no Brasil, de 
desenvolvimento de negócios em 
biotecnologia e ciências da vida.

O objetivo da BiotechTown, que está 
situada na Lagoa dos Ingleses, é apoiar 
empresas desde o desenvolvimento 
do produto, passando pelo registro, 
pela produção inicial até a inserção 
das soluções nos mercados nacional 
e internacional. Já o investimento da 
Arcelor Mittal, localizado no Vila da Serra, 
é um espaço voltado para estimular 
ideias inovadoras no setor do aço e 
em sua cadeia de valor. O local recebe 
startups, parceiros, representantes 
do meio acadêmico e profissionais da 
empresa envolvidos no desenvolvimento 
de novos projetos.

ZONA LImpA DE DEsENvOLvImENTO  
vAI DIvERsIfIcAR A EcONOmIA DE NOvA LImA

ATRAíDAs pELA ZLD, EmpREsAs DE TEcNOLOgIA  
chEgAm AO muNIcípIO

DIvERsIfIcAçãO DA EcONOmIA
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ZONAS MAPEADAS 
Nova Lima possui território 

com realidades econômicas 
e topografias variadas, o que 
requer um foco específico de 
desenvolvimento para cada região. 
As estratégias de atração de 
investimentos e desenvolvimento 
foram feitas res-peitando as 
características de cada uma 
para aproveitar e potencializar a 
vocação das empresas instaladas 
e população local, tipos de 
ocupação, investimentos futuros, 
legislação vigente, estrutura 
viária e logística.

•	 Polo	de	Biotecnologia: 
região do Alphavile e Lagoa 
dos Ingleses 

•	 Polo	de	Inovação	e	
Negócios	Digitais: região 
do Vila da Serra 

•	 Polo	de	Economia	Criativa	
e	comércio	varejista: 
região central

•	 Polo	de	Biomedicina	
e	Atenção	da	Saúde	
Humana: região do Vale do 
Sol 

•	 Polo	de	Economia	Criativa	
e	Esportes	de	aventura: 
região de Honório Bicalho 

•	 Polo	de	Economia	
Criativa:	Rio de Peixe região do Vila da serra Já se firmou Como Polo de inoVação e teCnologias digitais

emPresa de BioteCnologia foi atraída Pela zona limPa  
de desenVolVimento, na região do alPhaVille

“Minas Gerais, em especial a região 
metropolitana de Belo Horizonte, é considerado 
o segundo maior cluster brasileiro de 
Biotecnologia e Ciências da Vida. A Prefeitura 
de Nova Lima definiu essa área como seu polo 
de biotecnologia, trazendo benefícios para as 
empresas que queiram se instalar aqui. Isso faz 
com que haja um movimento convergente onde 
as empresas se beneficiam da convivência em 
um ecossistema, além dos incentivos diretos 
proporcionados pela Prefeitura”

Pedro Vidigal, 
CEO da BiotechTown, localizada na Lagoa 
dos Ingleses
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DIvERsIfIcAçãO DA EcONOmIA

DADOs cOmpROvAm TENDêNcIAs  
à DIvERsIfIcAçãO DA EcONOmIA NOvA-LImENsE

TOTAL, pOR ANO, DA 
AbERTuRA DE EmpREsAs 

NA cIDADE, ENTRE 2016 
E 2019 (10 sEmEsTRE), 

cOm ATIvIDADEs 
cONsIDERADAs 

RELEvANTEs pARA  A 
DIvERsIfIcAçãO DA 

EcONOmIA

O AumENTO DA  AbERTuRA DE EmpREsAs NA cIDADE, ENTRE 2016 E 
2019 (10 sEmEsTRE), cOm ATIvIDADEs cONsIDERADAs RELEvANTEs 

pARA A DIvERsIfIcAçãO DA EcONOmIA

A Prefeitura mantém uma plataforma de 
dados interna que padroniza as informações sobre 
a economia da cidade, otimizando a gestão da 

informação e a governança municipal. 
Essa plataforma contém indi-cadores, que são 

fundamentais para o planejamento das ações de 

desenvolvimento econômico e geração de trabalho 
e renda. Conheça alguns aspectos que mostram a 
capacidade de atrair empresas para a cidade:

•	 Logística	 diferenciada	 devido	 à	 presença	 das	 BRs	 356	 e	 040,	
facilitando	o	acesso	às	principais	capitais	do	Brasil;

•	 Disponibilidade	de	terrenos	e	potencial	para	o	desenvolvimento	de	
negócios;

•	 Nova	Lima	é	sede	de	um	dos	maiores	empreendimentos	imobiliários	
da	América	Latina	(CSUL	S/A);

•	 Vocações	naturais	econômicas	mapeadas;

•	 Legislação	 tributária	 atualizada	 e	 reduzida	 de	 forma	 definitiva	
em	Imposto	Sobre	Serviços	(ISS)	para	setores	estratégicos,	como	
serviços	de	informática	e	congêneres	(TI),	serviços	relacionados	ao	
setor	bancário	e	financeiro	e	serviços	de	biologia,	biotecnologia	e	
química	(alíquota	definitiva	de	2%);

•	 Núcleo	 de	 Projetos	 Prioritários	 para	 agilizar	 os	 trâmites	 de	
empresas	que	estejam	inseridas	no	contexto	proposto	pela	ZLD;

•	 Legislação	 Municipal	 que	 estabelece	 medidas	 de	 incentivo	 às	
atividades	 científicas,	 tecnológicas	 e	 de	 inovação	 realizadas	
pelas	entidades	públicas	e	privadas	e	 cidadãos	estabelecidos	ou	
domiciliados	no	município	de	Nova	Lima	(Lei	do	Bem	Municipal),	
que	está	em	análise	na	Câmara	Municipal;

•	 Mão	 de	 obra	 qualificada,	 graças	 a	 parcerias	 com	 importantes	
instituições	 de	 ensino	 inseridas	 no	 município,	 como	 Sebrae,	
Emater,	Fundação	Dom	Cabral,	Milton	Campos,	Escola	de	Formação	
Gerencial	do	Sebrae,	Utramig,	PUC,	Senai	e	outras.

Tabela 1

A"vidades 2016 2017 2018 2019
Prestação	de	serviços	
de	informação 6 6 6 3
Pesquisa	e	Desenvolvimento	
Cien?fico 2 2 5 0
Serviços	de	Tecnologia	
da	Informação 18 21 28 14

Outras	a"vidades 12 21 30 15
A"vidades	de	atenção	
à	Saúde	Humana 34 51 32 17
Sedes	de	Empresas	de		
Consultoria	em	Gestão	Empresarial 35 45 42 23

Serviços	de	Arquitetura	e	Engenharia;	
Testes	e	Análises	Técnicas 33 40 44 34

A"vidades	de	Serviços	Financeiros 38 79 61 38
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Investir nos empreendedores locais e oferecer as ferramentas 
necessárias para que possam participar dos processos licitatórios e 
vender seus produtos para o município. Esse é um dos objetivos do 
programa Comprar Bem, criado em 2017, pelo Governo Municipal. 

Essa iniciativa faz com que a Prefeitura mantenha o dinheiro 
no município, fortalecendo as empresas locais e contribuindo para 
uma economia mais dinâmica, com mais empregos, tributos e 
novos investimentos. O programa reduz a informalidade, aquece as 
vendas e, em consequência, aumenta a arrecadação de Nova Lima e 
as transferências de tributos estaduais e federais. Com a circulação 
desse dinheiro, as empresas aumentam seu lucro, crescem e têm 
mais condições de contratar mão de obra. 

fORTALEcImENTO DA EcONOmIA LOcAL

cOmpRAR bEm JÁ mOvImENTOu mAIs  
DE R$ 55 mILhÕEs Em NOvA LImA

Criado pela Administração, em 2017, programa incentiva e capacita empreendedores  
de Nova Lima para venderem para a Prefeitura

NúmEROs cOmpROvAm O sucEssO  
DO cOmpRAR bEm

cOmpRAs fEITAs pELA pREfEITuRA Em EmpREsAs DA cIDADE quE vENcERAm 
LIcITAçÕEs DO muNIcípIO – cOmpARATIvO DE 2016 A JuNhO DE 2019

Em 2016, 20 empresas sediadas 
em Nova Lima venceram licitações 
da Prefeitura, movimentando cerca 
de R$ 5 milhões no município. Com 
a criação do Comprar Bem, em 2017, 

a Prefeitura comprou de 22 empresas 
da cidade mais de R$ 10 milhões, o 
dobro do que foi comprado em 2016.

Já em 2018, reforçando a 
importância do programa, quase  

R$ 30 milhões foram movimentados, 
em Nova Lima, com 59 empresas 
da cidade vencendo licitações da 
Prefeitura. Só nos primeiros seis meses 
de 2019, os valores já ultrapassam 

a marca de R$ 11 milhões com 38 
empresas vendendo para o município, 
por meio de processos licitatórios.

Fico sabendo dos processos licitatórios por e-mail e 
acompanhando o site da Prefeitura. Participei de uma 
capacitação e aprendi tudo sobre licitação, por isso, fui 
mais preparado. Mesmo lendo o edital, é fundamental 
receber o apoio do Comprar Bem para tirar dúvidas. É 
estimulante ver a Prefeitura valorizando o empresário 
de Nova Lima com essas orientações e incentivos”

Ramon Delita Cabral, 
proprietário da Stylo Fenix Digital Celulares   
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fORTALEcImENTO DA EcONOmIA LOcAL

cApAcITAçãO INcENTIvA EmpREENDEDOREs  
A vENDEREm pARA  A pREfEITuRA

AçÕEs DO cOmpRAR bEm

Para que esse ciclo aconteça e gere os resultados 
esperados, são ofertados aos empresários locais 
cursos de capacitação e consultorias para que 
conheçam e se informem sobre todas as etapas 
dos processos de concorrência pública, como se 
inscrever e os requisitos necessários. 

Ao participar dos cursos, o empresário tem a 
oportunidade de conhecer mais sobre o processo 
de compras governamentais. Para alavancar ainda 
mais o empreendedorismo, são realizadas ações pela 
Prefeitura que vão desde o auxílio para que o nova-
limense possa ter o próprio negócio, passando por 

consultorias de formalização de empresas e outras 
orientações. Entre 2018 e 2019, 78 empreendedores 
participaram de nove workshops oferecidos.

Os cursos são realizados, 
gratuitamente, na Sala do Em-
preendedor. Para participar, o 
interessado pode acompanhar os 
canais oficiais de comunicação da 
Prefeitura (Jornal A Cidade, redes 

sociais e site) ou solicitar um cadastro 
na Sala do Empreendedor pelo  
3541-5181 para ser comunicado, por 
e-mail, quando houver os próximos 
cursos.

•	 Capacitações	em	licitação;	
•	 Assistência	para	sanar	dúvidas	sobre	editais;	
•	 Envio	de	editais	para	os	potenciais	fornecedores	do	

objeto	da	licitação;	
•	 Auxílio	no	preparo	da	documentação	para	

participação	nesses	processos.

cOmpRAR bEm vENcEu O pRêmIO  
sEbRAE pREfEITO EmpREENDEDOR

Com o programa Comprar Bem, a Prefeitura 
venceu o Prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor, 
em 2018, concedido a gestores municipais 
que implementam projetos com resultados 
positivos e que impactam na vida dos pequenos 
comerciantes locais. 

Ao todo, foram 106 projetos inscritos em 
Minas Gerais, divididos em oito categorias; 
desses, 96 foram habilitados e três finalistas 
foram selecionados em cada uma das categorias 
do prêmio. 

A Prefeitura venceu na categoria políticas 

públicas para o desenvolvimento dos pequenos 
negócios. Todos os projetos foram avaliados por 
uma comissão julgadora estadual durante as 
etapas de inscrição, habilitação e visita técnica, 
e auditados pela Fundação João Pinheiro.
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sALA DO EmpREENDEDOR é A REfERêNcIA  
DO EmpREsÁRIO NOvA-LImENsE 

Como parte do Plano de 
Desenvolvimento Econômico da 
cidade, que tem o objetivo de 
oferecer um ambiente favorável 
em prol do desenvolvimento e do 
empreendedorismo da população, a 

Prefeitura criou, em 2017, a Sala do 
Empreendedor. 

No local, onde os empresários 
podem se profissionalizar e tirar 
dúvidas, são oferecidos serviços de 
apoio com informações e orienta-

ções sobre abertura, funcionamento 
e formalização de empresas aos 
microempreendedores individuais 
(MEI) e demais empreendedores, de 
forma simples e personalizada. 

Em 2017, foram realizados 53 

atendimentos, enquanto que, em 
2018, 205 orientações foram dadas. 
Em 2019, somente no primeiro 
semestre, 179 atendimentos já foram 
feitos.

Eu estou empreendendo há cerca de cinco meses. Procurei a Sala 
do Empreendedor e fui direcionado para o Turbinando Seu Negócio, 
onde eu tive uma visão real do que é ser empreendedor. Também 
participei do Comprar Bem e, nesse programa, aprendi tudo sobre 
o processo de licitação. Com as orientações, na primeira vez que 
tentei, tive a felicidade de ver minha empresa selecionada para 
vender para a Prefeitura”

Cláudio Luís Silva, 
proprietário da Ultra Vila Gás   

•	 Apoio	para	a	formalização	e	o	encerramento	de	empresas;
•	 Emissão	de	guias,	certidões	e	documentos	sobre	o	Micro	

Empreendedor	Individual	(MEI);
•	 Emissão	de	Notas	Fiscais;
•	 Apoio	na	tramitação	de	processos	na	Prefeitura	Municipal		

de	Nova	Lima;

•	 Apoio	para	estruturação	de	Plano	de	Negócio;
•	 Envio	de	editais	de	licitações	de	Nova	Lima	para		

os	empreendedores	locais;
•	 Promoção	de	workshops,	cursos	e	palestras;
•	 Monitoramento	da	empregabilidade	nacional,	estadual	e	municipal,	

por	meio	de	um	observatório	criado	pela	Prefeitura.

pRINcIpAIs sERvIçOs pREsTADOs  
NA sALA DO EmpREENDEDOR
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desde 2017, a sala do emPreendedor Já realizou mais de 400 atendimentos
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fORTALEcImENTO DA EcONOmIA LOcAL

A Prefeitura tem se empenhado 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, ter autonomia e potencializar 
a sua capacidade empreendedora. 

Desde 2016, houve um crescimento de 35% no 
número de Microempreendedores Individuais (MEIs) 

formalizados no município. A cidade tem, hoje, 
4.911 MEIs ativos, ou seja, 1.709 a mais do que em 
2016, de acordo com a Junta Comercial de Minas 
Gerais (Jucemg).

Em 2016, dados da Junta Comercial do 
Estado de Minas Gerais (Jucemg) apontaram 
que um dos entraves encontrados para a 
abertura de novas empresas, em Nova Lima, 

era o prazo elevado para a formalização das 
mesmas. Assim, para resolver a situação, a 
Prefeitura reduziu esse prazo para até cinco dias 
úteis. Dessa forma, é possível efetuar o registro 

e o licenciamento para funcionamento imediato 
das empresas que atuam em atividades de 
baixo risco.

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

2. QUEM PODE 
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$ 81.000,00.

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

4. VANTAGENS 
Entre as vantagens oferecidas para MEI está 

sAIR DA INfORmALIDADE é A mELhOR OpçãO  
pARA AmpLIAR O NEgócIO E AumENTAR A RENDA

mENOs buROcRAcIA pARA  
AbERTuRA DE EmpREsAs 

TuDO O quE vOcê pREcIsA sAbER pARA sE TORNAR um mEI

NÚMERO DE MEIs EM NOVA LIMA
DE 2016 A MAIO DE 2019
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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.

5. 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$ 49,90 (para quem não recolhe ISS e nem 
ICMS), R$ 50,90 (para quem recolhe ICMS – 
comércio), R$ 54,90 (pra quem recolhe ISS – 
serviço) e R$ 55,90 (para quem recolhe ISS e 
ICMS – comércio e serviço), que será destinado 
à Previdência Social e ao ICMS ou ao ISS.

6. PreVidÊncia 
O Microempreendedor Individual tem acesso a 
benefícios como auxílio-maternidade, auxílio-
doença, aposentadoria, entre outros.    
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Criada em 2018, a série Crescer 
Legal oferece workshops com temas 
propostos a partir das demandas do 
empresariado local, para esclarecer 
dúvidas sobre a legislação municipal, 
capacitar e apontar maneiras de 
empreender com sucesso. Também 
promove o diálogo entre os gestores 
de políticas públicas, empresários e a 
comunidade, visando um crescimento 
sustentável.

A série já ofereceu quatro 
programações com 131 participantes: 
o workshop Delivery Legal, voltado 
para profissionais do segmento de 
alimentação e delivery e do segmento 
de comunicação, abordando as 
tendências do mercado delivery, 
os procedimentos para se iniciar 
um empreendimento no município, 

Com o objetivo de alavancar os 
negócios de empreendedores nova-
limenses, a Prefeitura buscou uma 
parceria com a Fundação Dom Cabral 
para trazer um projeto de aceleração 
de negócios para a cidade. 

O Turbinando Seu Negócio 
é um projeto que capacita em-
preendedores que já possuem 
atividade no município. Por meio de 
mentorias presenciais e à distância, 
os empreendedores aprenderam a 
calcular corretamente os custos de 
seus negócios, estratégias de vendas, 
marketing, atendimento ao cliente 
e outras atividades pertinentes ao 
tema. O projeto já capacitou 50 
empreendedores, em duas turmas, e 
novas turmas são formadas após o 
encerramento do ciclo de mentorias.

Atenta aos avanços da tecnologia e às novidades 
trazidas pela 4a Revolução Industrial, a Administração 
Municipal se reuniu com a Fundação Dom Cabral (FDC), 
o Sebrae, a Fiemg, o Tribunal Regional do Trabalho 
(TRT), a CorpLab e a SIAS para o “Fórum Lidera: o 
futuro do trabalho e seus desafios”, em 2018. Realizado 
na Fundação Dom Cabral, o fórum reuniu mais de 100 
pessoas, entre professores, empresários, sociedade 
civil, poder público e lideranças do município. 

Além de conectar os atores responsáveis por 
repensar e gerenciar as mudanças e os impactos 

do trabalho e do emprego no futuro, o objetivo foi 
chamar a atenção da sociedade para a urgência do 
planejamento sustentável do futuro do trabalho, sob 
a ótica das implicações que as inovações tecnológicas 
geram no ecossistema Trabalho x Renda x Educação. 

O evento também propôs o levantamento 
de informações sobre o grau de conhecimento e 
envolvimento que o público presente, na ocasião, 
apresentou diante do tema, além de sugestões de 
conteúdos a serem trabalhados, que já têm ações 
planejadas para 2019. Os assuntos escolhidos foram:

•	 Educação	empreendedora	e	
inovadora;

•	 Plano	de	Inovação	aplicada	para	o	
desenvolvimento	humano	e	sócio	
econômico;

•	 Ampliação	do	diálogo	sobre	os	riscos	
de	exclusão	de	pessoas	à	margem	da	
evolução	tecnológica;

•	 Discutir	a	necessidade	das	
transformações	educacionais	frente	à	
revolução	4.0.

WorKSHop cREscER LEgAL  ApROXImA  
gEsTOREs E EmpREsÁRIOs

Em pARcERIA cOm A fDc, TuRbINANDO sEu NEgócIO  
JÁ cApAcITOu 50 EmpREENDEDOREs DE NOvA LImA

mAIs DE 100 pEssOAs REuNIDAs pARA fALAR sObRE As 
NOvAs TEcNOLOgIAs E A 4ª REvOLuçãO INDusTRIAL 

aspectos legais da vigilância sanitária 
e dos veículos de transporte delivery; 
o workshop Engenhos de Publicidade, 
oferecido a empresários do ramo 
de publicidade, principalmente os 
que trabalham com engenhos de 
publicidades e anúncios. Nesse, foi 
abordado o tema segurança jurídica, 
reforçando a importância de estar 
legalizado no município, além das 
normas municipais de engenhos de 
publicidade e o papel da fiscalização 
nesse meio. Além do Workshop Café 
Empresarial PCD, com o objetivo de 
aumentar a empregabilidade de 
pessoas com deficiência física no 
município; e o workshop Marketing 
Place, visando fomentar negócios 
digitais em Nova Lima.

A previsão é de que o próximo 

workshop da série aconteça em agosto 
deste ano, voltado para despachantes 

automotivos. As inscrições podem ser 
feitas pelo 3541-5181.

Trabalhar no ramo de alimentação exige 
muitos cuidados e constante atualização. No 
workshop aprendemos sobre o armazenamento 
dos produtos, validade, higiene, cuidados 
necessários para entrega e normas. Já 
tínhamos toda essa preocupação, mas, a partir 
do curso, fizemos melhorias que ajudaram 
principalmente na logística. A Prefeitura se 
preocupa em ajudar os empreendedores locais 
e temos que aproveitar esses benefícios”

Douglas Kleyr, 
proprietário do Açaí do Doug, participou do 
Workshop Delivery Legal  

Fo
to

: J
oã

o 
Vi

ct
or

 M
or

ae
s

turBinando seu negóCio imPulsiona emPreendimentos noVa-limenses
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cApAcITAçãO, TRAbALhO E RENDA

mAIs DE 4.300 pARTIcIpAçÕEs Em cuRsOs, 
cApAcITAçÕEs E WORKshOps gRATuITOs 

Investir na qualificação é a chave para a 
conquista de uma vaga no mercado de trabalho. 
É por isso que a Prefeitura tem ofertado diversos 
cursos gratuitos para a população. Em 2017, 
quando a Administração assumiu a Prefeitura, 
foram 1.211 participações, número que aumentou 
consideravelmente, em 2018, com 1.853 presenças. 
Em 2019, até julho, foram contabilizadas 1.267 
presenças, quantidade que já ultrapassou os dados 

de todo o ano de 2017.
 O objetivo é criar as condições necessárias 

para que os nova-limenses sejam competitivos 
para disputar uma vaga de trabalho, inclusive para 
o primeiro emprego.

Dentre as diversas capacitações oferecidas, 
estão os cursos de empreendedorismo, panificação, 
informática básica, analista de mídias sociais, 
desenhista de produtos gráficos web, desenvolvedor 

de jogos eletrônicos, programador de dispositivos 
móveis, programador de sistemas, programador 
web, manicure, babá, recepcionista, barbeiro, 
cabeleireiro, garçom, operador de caixa, bombeiro 
hidráulico, salgadeiro e vendedor.

Novos cursos serão ofertados em 2019 e 
quem quiser participar deve acompanhar as redes  
sociais da Prefeitura ou buscar informações pelo 
3542-5620.

Eu já trabalho como cuidadora de 
idosos, mas eu não tinha o curso. 
Aprendemos a dar banho, trocar 
fraldas, cuidar de feridas e até como 
pronunciar algumas palavras e usar 
corretamente expressões técnicas. 
Foi fundamental participar, pois 
eu percebo que ter o curso facilita 
na hora de conseguir um emprego. 
Também foi muito importante 
para minha autoestima, me senti 
realizada e como uma profissional”

Eva Aparecida de Souza, 
moradora do Bairro Campo  
do Pires

Foram ótimos os cursos, achei muito 
interessantes porque a gente não 
fica só na aula teórica, a professora 
nos coloca para fazer também, na 
prática, desde o início do processo 
de produção. Gosto muito dessa área 
de culinária e aprendi mais, para 
me profissionalizar e trabalhar com 
isso”

Luciene Gomes de Souza 
Ribeiro, 
moradora do Bairro Cristais, 
participou dos cursos de 
salgadeira e confeiteira
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Curso de Pedreiro, no senai, CaPaCita alunos Por meio da PrátiCa

PrátiCa, durante o Curso de Cuidador de idosos,  
ensina téCniCas de aComodação de Pessoas aCamadas
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Em 2017, a Prefeitura criou o projeto Feira 
Bom Levar, cuja proposta é ser uma incubadora de 
pequenos negócios, estimulando o comportamento 
empreendedor no cidadão por meio do apoio aos 
micro e pequenos empreendedores, valorização da 
mão de obra local e diminuição do desemprego. 

Com a iniciativa, o Governo Municipal está 
investindo na economia criativa de Nova Lima, 
que propõe a geração de valor econômico por 
meio de ações criativas, culturais e intelectuais. 
Desde que o projeto foi criado, 38 expositores já 

participaram da feira e 27 cursos foram oferecidos 
pela Administração Municipal com orientações e 
apoio técnico para incentivar o crescimento desses 
pequenos empresários.

O projeto ocorre todos os sábados, na Praça 
Bernardino de Lima, das 8h às 14h. No local, 
clientes e visitantes encontram produtos caseiros e 
artesanais, como compotas, pães, doces, bijuterias, 
tapetes, arte em crochê, tricô e corte de cabelo. 

A feira também oferece um palco aberto para 
que músicos da cidade possam se apresentar, como 

uma vitrine para o seu trabalho. Os interessados 
em participar devem entrar em contato com a 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento,Trabalho 
e Renda pelo telefone: 3542-5620

Os interessados devem ficar atentos à chamada 
pública, que é feita no final do ano, para novos 
feirantes e expositores. É necessário apresentar 
documentos pessoais e um cadastro mobiliário, 
feito na Secretaria Municipal de Fazenda. Após 
a inscrição, os candidatos devem aguardar a 
publicação dos feirantes selecionados.

fEIRA bOm LEvAR vALORIZA pRODuTOREs  
LOcAIs E INcENTIvA O EmpRENDEDORIsmO

É um prazer participar da feira. Depois que comecei a expor meus 
trabalhos, minhas vendas aumentaram muito. Clientes veem e fazem 
encomendas. Isso tem me ajudado bastante, financeiramente. A feira 
ainda é um espaço cultural e social com troca de ideias e oferece 
oportunidades para novas parcerias”

Gianetti Lopes Pereira, 
expositora da Feira Bom Levar 
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feira Bom leVar funCiona Como inCuBadora de Pequenos negóCios
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100% DAs EscOLAs DA REDE muNIcIpAL DE ENsINO 
ImpAcTADAs pELA cuLTuRA EmpREENDEDORA

muLhEREs EmpREENDEDORAs  
JÁ OfEREcEu mAIs DE 430 cApAcITAçÕEs 

Tendo em vista a transformação 
tecnológica pela qual passa o mundo 
e que influencia a extinção de algumas 
profissões e o surgimento de outras, a 
Administração Municipal levou até as 
escolas municipais de Nova Lima, em 
2018, a cultura empreendedora.

Durante três dias, 31 educadores 
da rede municipal de ensino se 
capacitaram em oficinas, ministradas 
pelo Sebrae-MG, para trabalharem com 

os alunos a cultura empreendedora e 
serem multiplicadores da técnica a 
outros educadores.

O objetivo da ação foi capacitar 
a rede para implementar a educação 
empreendedora nas escolas e estimular 
o estudante a assumir uma posição 
proativa no cotidiano para, desde cedo, 
começar a pensar em seu futuro como 
profissional e empreendedor.

Em 2018, o Governo Municipal implantou o Mulheres 
Empreendedoras, um projeto pioneiro na cidade, feito em 
parceria com a Junior Achievement, como um incentivo 
às mulheres que desejam ter o próprio negócio ou que já 
possuem um empreendimento.

Para 2019, a Prefeitura ofertará, em parceria com 
o Sebrae, o programa ”Sebrae Delas”, para impulsionar 

o Mulheres Empreendedoras. A proposta é proporcionar 
às participantes conhecimento, novas experiências de 
negócios, além de conectá-las às várias redes que apoiam o 
empreendedorismo feminino. 

Para participar, o requisito é de que as empreendedoras 
já tenham iniciado o próprio negócio. As inscrições podem 
ser feitas, até o dia 30 de agosto, pelo telefone 3542-5620.

A partir do curso de educação 
empreendedora, criamos o projeto 
da Rádio da Escola. Tínhamos toda 
aparelhagem de som e o curso de 
empreendedorismo nos incentivou 
a colocar em prática. Trabalhamos 
a interpretação, o português e a 
escrita dos alunos. Os próprios 
alunos criam a pauta e dão as 
notícias na rádio. É uma forma 
de mostrar uma profissão, criar 
responsabilidade e mostrar um 
universo além da escola”

Karina Barbosa Gonzaga Silva, 
diretora da E.M. Vicente Estêvão 
dos Santos, localizada no Bairro 
Bela Fama   

Achei muito legal o projeto, me 
ajudou bastante a ficar por dentro 
das notícias. Eu pude apresentar 
notícias também e saber que todos 
estavam me ouvindo, falando de 
assuntos da nossa escola, me deixou 
muito empolgada e interessada, 
além de ser algo importante”

Melissa Souza Ferreira Daniel, 
11 anos, aluna da 5a série da E.M. 
Vicente Estêvão dos Santos

Nós fomos apresentadas a 
conhecimentos sobre como montar 
uma empresa, aprendemos sobre 
cálculo dos custos, como encontrar 
um fornecedor, criatividade nos 
negócios, além de direitos e deveres 
do MEI. Outro ponto interessante foi 
sobre separar as contas de casa das 
contas do negócio. Esse conteúdo 
trouxe mais segurança e incentivo 
para empreendermos”

Gorete Aparecida Henrique 
Martins, 
expositora da Feira Bom Levar 
e participante do Mulheres 
Empreendedoras, no Bairro José 
de Almeida

cApAcITAçãO, TRAbALhO E RENDA
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Programa ColoCa mulheres na rota do emPreendedorismo feminino

Prefeitura CaPaCitou 31 eduCadores da rede muniCiPal de ensino  
Para multiPliCarem a Cultura emPreendedora nas esColas
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TEmAs 
AbORDADOs:

•	 Boas	 práticas	 de	 manipulação	
e	 questões	 relacionadas	 ao	
processo	 de	 elaboração	 dos	
alimentos;	

•	 As	 formas	 de	 higiene,	 arma-
zenamento	e	conservação;

•	 Conceitos	 e	 práticas	 que	 vão	
contribuir	 para	 o	 aprimora-
mento	do	negócio,	da	qualidade	
do	 produto	 comercializado	 e	
para	 a	 proteção	 da	 saúde	 dos	
consumidores.	

Inscrições podem ser feitas na 
Rua Marquês de Sapucaí, s/nº, 
esquina com Rua Jesus Othero - 
Centro ou no 3542-5620

Desde fevereiro deste ano, a 
Prefeitura realiza capacitação gratuita 
de profissionais e empresários que 
atuam no setor de gastronomia, em 
processos de manipulação e produção 
de alimentos. Esses certificados são 
exigências da Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvisa) e os 
empresários precisam pagar pelas 
capacitações. 

Assim, com o programa, a 
Prefeitura está ajudando as empresas 

do ramo, de forma totalmente gratuita, 
investindo no aperfeiçoamento, na 
segurança e qualidade dos alimentos 
produzidos na cidade para aumentar 
a competitividade do setor, além 
de atender uma exigência do órgão 
fiscalizador. Mais de 90 profissionais  
já foram capacitados.

Podem participar pessoas que já 
trabalham ou pretendem trabalhar 
com manipulação de alimentos, 
microempreendedores individuais 

e micro e pequenos empresários. O 
comerciante economiza dinheiro, pois, 
além de serem gratuitas, as oficinas 
são ministradas no próprio município. 

Outro ponto importante é que a 
ação contribui para a conquista da 
confiança dos clientes, que irão adquirir 
produtos saudáveis de um fornecedor 
qualificado. 

As capacitações são ministradas 
por profissionais das secretarias de 
Saúde e Desenvolvimento, Trabalho 

e Renda. No final do programa, os 
participantes receberão certificados.

As oficinas acontecem até outubro 
na sede do município, no Jardim 
Canadá, Vila da Serra e em São 
Sebastião das Águas Claras (Macacos). 
O programa tem capacidade para 
capacitar cerca de 1.000 profissionais, 
distribuídos em 14 turmas divididas 
por tipos de estabelecimentos.

mAIs sEguRANçA, hIgIENE E quALIDADE  
NO mANEJO DE pRODuTOs ALImENTícIOs

Programa Boa prática na mesa capacita empreendedores do setor de gastronomia

Por mais que a gente saiba todas as 
práticas, acabamos trabalhando de 
forma amadora. Fazendo o curso, você 
aprende um processo, uma metodologia 
e se profissionaliza. Aprendemos a 
manipular os alimentos corretamente, 
armazenar e até aspectos de limpeza. 
Foi uma oportunidade muito boa para 
meu negócio e meus funcionários”

Elizamar Govêa,
proprietária da Padaria Vale do Ouro, 
recebeu capacitação do Boa Prática 
na Mesa e levou dez funcionários para 
participarem
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Boa PrátiCa na mesa, da Prefeitura, CaPaCita Profissionais do ramo gastronômiCo, de 
forma gratuita, Com CertifiCação exigida Pela anVisa
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cApAcITAçãO, TRAbALhO E RENDA

ApOIO AO AssOcIATIvIsmO  
E AO cOOpERATIvIsmO

pARcEIROs INvEsTEm  
NO DEsENvOLvImENTO DE NOvA LImA

lixo eletrônico doado pela  
prefeitura gera renda  à  ascap 

 
A Prefeitura doou todo o lixo eletrônico, que era recolhido no Centro de 

Recondicionamento de Computadores (CRC) e deixou de funcionar em julho, após 
o término do convênio com o Governo do Estado, para a Associação dos Catadores 
de Papel e Materiais Recicláveis de Nova Lima (Ascap). Agora, a sede da Ascap, 
localizada na rodovia MG-030, nº 35, Vila Industrial, passa a ser o novo ponto para 
o descarte de lixo eletrônico em Nova Lima.

Assim, o lixo eletrônico vai gerar valor para essa entidade e renda para os 
seus associados. Ao ser referência para o descarte desse tipo de lixo, a Ascap 
poderá aumentar o volume  de materiais recicláveis recolhidos a ser convertido 
em faturamento.

governo municipal incentiva projeto  
de panificação que reaproveita  
resíduos das cervejarias artesanais  

A Prefeitura apoia o projeto Pão de Malte, elaborado pela Associação 
Comunitária José de Almeida (ACJA), cedendo a infraestrutura do espaço e cursos 
de gestão. O projeto, que venceu a chamada pública “Parcerias Sustentáveis”, 
da AngloGold Ashanti, e que também conta com apoio da Fiemg, vai criar uma 
padaria comunitária, empreendimento social no setor da panificação, na sede da 
ACJA, em Nova Lima. 

O objetivo da ação é capacitar, de forma gratuita, a comunidade para a 
produção de pães e outros subprodutos, a partir do bagaço do malte, resíduo 
do processo produtivo das cervejarias artesanais. Quando entrar em operação, 
além de contribuir para a geração de empregos na região, a padaria garantirá o 
aproveitamento do bagaço do malte.

Para estimular a qualificação das 
categorias profissionais, diversificar a 
economia e colocar Nova Lima na rota 
de oportunidades no setor de serviços 
intensivos em tecnologia, a Prefeitura tem 
realizado parcerias com diversas entidades 
representativas e associativas. 

conheça alguns 
parceiros que 
enxergam o 
potencial de nova 
lima e investem no 
crescimento do 
município:  
•	 Sebrae;
•	 Federação das Indústrias do Estado de 

Minas Gerais (Fiemg);
•	 Fundação Dom Cabral (FDC);
•	 Empresa de Assistência Técnica e 

Extensão Rural do Estado de Minas 
Gerais (Emater-MG);

•	 Junta Comercial do Estado de Minas 
Gerais (Jucemg);

•	 Sindicato da Indústria Digital de Minas 
Gerais (Sindinfor);

•	 Associação Comercial de Nova Lima 
(ACE);

•	 Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL);
•	 Faculdade Milton Campos;
•	 SIAS;
•	 CorpLab;
•	 Senai.
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alunos reCeBem CaPaCitação do seBrae Por meio de ParCeria Com a Prefeitura

sede da asCaP, em noVa lima, é o noVo Ponto de 
Coleta de lixo eletrôniCo do muniCíPio
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ENTENDA O quE é pROpORçãO DA LEI DE cOTA

INTERmEDIAçãO DA mãO DE ObRA

cONEXãO pROfIssIONAL JÁ vIAbILIZOu  
mAIs DE 2.200 cONTRATAçÕEs

bANcO DE TALENTOs OfEREcE ATENDImENTO 
DIfERENcIADO pARA pEssOAs cOm DEfIcIêNcIA

Em 2017, a Prefeitura criou o Banco de Talentos, um serviço de 
empregabilidade municipal. O projeto faz parte do programa Conexão 
Profissional, que disponibiliza serviços gratuitos para quem fica sem 
emprego e para quem tem dificuldade em encontrar um profissional. 

No Banco de Talentos é possível elaborar o currículo com a ajuda de 
psicólogos, além da preparação para processos de seleção de vagas que 
são captadas no mercado de trabalho pela Prefeitura. 

Um levantamento, feito pelo Governo Municipal, mostrou que um 
candidato gasta, por mês, R$ 60,00 para intermediar o seu currículo em 
um portal privado que divulga vagas de emprego. O Banco de Talentos 
realiza o mesmo serviço, gratuitamente, para 12.400 cadastrados, o 
que representaria uma contrapartida anual de R$ 8.928.600,00 em 
serviços gratuitos para a comunidade.

No Banco de Talentos, pessoas com deficiência 
(PCDs) têm tratamento diferenciado. Há um trabalho 
específico de captação de vagas junto às empresas 
para esse público. 

Desde o início do programa, 100 vagas a PCDs 
foram captadas junto às empresas parceiras, mas 
apenas 30 profissionais conseguiram emprego por 

meio do Banco de Talentos.  Atualmente, há vagas 
disponíveis, porém, não há no Banco de Talentos 
cadastro de pessoas com deficiência que se encaixam 
no perfil dessas vagas. 

O cadastro deve ser feito no Banco de Talentos, 
com os seguintes documentos:

•	 Documento de Identidade; 
•	 CPF;
•	 Carteira de Trabalho;
•	 Comprovante de endereço;
•	 Laudo médico discriminando o tipo de deficiência.

Para fins de reserva legal de cargos, a pessoa 
com deficiência é aquela que tem limitação física, 
mental, sensorial ou múltipla, que a incapacita 
para o exercício de atividades normais da vida e 
que, em razão dessa incapacitação, a pessoa tenha 
dificuldades de inserção social.

De acordo com a Lei nº 8.213/91, em seu artigo 
93, empresas com 100 ou mais funcionários devem 
preencher de 2% a 5% das vagas com beneficiários 
reabilitados ou pessoas com deficiência. O posto 
de trabalho também deve ser adaptado para o 
profissional.

•	 De 100 a 200 empregados – 2%
•	 De 201 a 500 – 3%
•	 De 501 a 1.000 – 4%
•	 De 1.001 em diante – 5%

Fiquei fora do mercado por um ano e, nesse tempo, eu 
me mantive atualizada e em contato constante com a 
Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Não apenas 
deixei meu currículo no Banco de Talentos, mas fui 
pessoalmente para reforçar meu interesse por uma vaga, 
até que consegui e já estou trabalhando. Acho importante 
reforçar que as pessoas e as empresas devem enxergar o 
profissional e não a deficiência”

Júlia Martins,
conseguiu um emprego como auxiliar administrativa por 
meio do Banco de Talentos
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INTERmEDIAçãO DA mãO DE ObRA

cOm O bANcO DE TALENTOs, EmpREsAs  
TAmbém sãO bENEfIcIADAs

cONvêNIO cOm A supERINTENDêNcIA REgIONAL  
DO TRAbALhO E EmpREgO AmpLIA E AgILIZA sERvIçO  

DE cONfEcçãO DA cARTEIRA DE TRAbALhO

Para as empresas, o serviço que a Prefeitura oferece 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. 

Outra vantagem para o empregador é que o serviço contribui 
para diminuir os custos e as filas na porta das empresas, já que o 
programa realiza etapas do processo de seleção solicitado para a 
vaga. A Prefeitura também disponibiliza salas para que a empresa 
realize as etapas do processo seletivo, como dinâmicas e entrevistas, o 
que reduz os custos de deslocamento para o candidato nova-limense.

Além disso, pelo serviço, o empregador tem a oportunidade de 
divulgar, gratuitamente, suas vagas de trabalho e obter candidatos 
pré-selecionados conforme o perfil desejado. Ao todo, são 482 
empresas fidelizadas ao programa.

Por meio de um convênio, firmado com o 
Ministério da Economia, a Prefeitura tem conseguido 
agilizar a fabricação e entrega da carteira de 
trabalho. Desde 2018, as carteiras de trabalho são 
confeccionadas no próprio município; antes, eram 
fabricadas em Contagem. 

O trabalhador ganha em agilidade, pois o 
documento fica pronto em curto prazo, em vez 
de 15 dias, que era o prazo anterior. Além de ser 
obrigatório para o emprego, com a Carteira de 
Trabalho é possível comprovar o tempo de serviço 
para aposentadoria, sacar o Fundo de Garantia do 

Tempo de Serviço (FGTS) e dar entrada no seguro 
desemprego. Por meio do atendimento prestado 
pela Prefeitura, já foram emitidas 8.344 Carteiras 
de Trabalho.

Em 2017, uma iniciativa que surgiu da 
parceria entre a Prefeitura, a Associação 
Comercial, o Senac  Minas e a Fumec promoveu 
um intercâmbio entre empresas interessadas 

em mão de obra especializada e profissionais 
que buscam uma oportunidade no mercado. 

Na primeira edição do Rede de Carreiras, 
foram ofertadas mais de 60 vagas e cerca de 

3.000 pessoas participaram da ação com a 
entrega de currículos e participação em palestras 
de orientação para o mercado de trabalho. 

REDE DE cARREIRAs REuNIu EmpREsAs E 
pROfIssIONAIs Em buscA DE vAgAs

Empreendo há anos em Nova Lima e já contratei 
diversos funcionários, por meio da Prefeitura. Isso me 
ajuda muito. Como já tenho um relacionamento com 
as pessoas do Banco de Talentos, tenho a confiança e 
a segurança de que vão me indicar o profissional que 
eu procuro. É muito bom ver a Prefeitura incentivando 
a empregabilidade dentro da cidade, então, como 
empresária, faço questão de contar com esse serviço”

Vânia Vilácia Santo André,
proprietária do restaurante Sabores da Vila,  
localizado no Vila da Serra

Fo
to

: L
ív

ia
 B

as
to

s

desde 2018, Carteiras de traBalho são ConfeCCionadas na Cidade; mais de 8 mil Já foram feitas
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A Administração Municipal 
está contribuindo para modificar o 
cenário do município. De acordo com 
o Cadastro Geral de Empregados e 
Desempregados (Caged), em 2018, 
após cinco anos de saldos negativos, 

Nova Lima voltou a ter resultados 
positivos de vagas de emprego. 

O acumulado de 2018 teve um 
saldo de 2.876 empregos formais. 
Esse número é a diferença entre 
pessoas admitidas e as que perderam 

o emprego formal. No ano, foram 
criadas 17.653 vagas, enquanto 
outras 14.777 foram encerradas, 
dado que representa 20% de resultado 
positivo. 

Com esses números, em 2018, 

Nova Lima foi a segunda cidade 
de Minas Gerais que mais gerou 
empregos, ficando atrás apenas de 
Belo Horizonte.
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Após cINcO ANOs, NOvA LImA vOLTOu A  ApREsENTAR 
sALDO pOsITIvO DE vAgAs DE EmpREgOs

Em 2018, Nova Lima foi a segunda cidade mineira que mais gerou empregos,  
atrás apenas de Belo Horizonte

FONTE: CAGED
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INTERmEDIAçãO DA mãO DE ObRA

NOvA LImA fEchOu O pRImEIRO sEmEsTRE DE 2019  
cOm sALDO pOsITIvO DE mAIs DE 2 mIL EmpREgOs

NOvA LImA é A mELhOR cIDADE DE mg  
NO NúmERO DE hAbITANTEs pOR vAgAs

Já em 2019, de acordo com os 
dados do Ministério da Economia, 
esse resultado positivo já está se 

repetindo. Isso porque Nova Lima está 
em primeiro lugar no ranking das 
cidades mineradoras com melhores 

saldos de vagas de emprego e em 
quarto, no ranking mineiro, ficando 
atrás apenas de Belo Horizonte e das 

metrópoles Contagem e Uberlândia. A 
cidade fechou o semestre com o saldo 
de 2.016 vagas.

Realizando a comparação entre o número de 
empregos formais, em junho de 2019, e a população 
estimada das cidades de Minas com os melhores 
saldos de empregos, Nova Lima está em primeiro 
lugar com 1,9 habitante por vaga. 

Isso porque Nova Lima tem um total de 47.590 
vagas formais, em junho de 2019, segundo dados 
do Caged, com uma população estimada de 93.557 
habitantes, de acordo com o Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE).

O número de habitantes por vaga é calculado 
dividindo a população pelo número de empregos 
formais gerados. Como exemplo, enquanto em Juiz 
de Fora 4,2 pessoas concorrem por uma vaga, em 
Nova Lima apenas 1,9 pessoa disputa cada vaga. 

FONTE: CAGED
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fuTuRO DO TRAbALhO

O futuro do trabalho já começou. Essa é a 
visão da Administração Municipal que, além 
de todo investimento feito desde a capacitação 
empreendedora nas escolas municipais até a 
qualificação dos empreendedores, vai investir 
também nos jovens da cidade, de maneira 
segmentada, por meio do Programa Acelera. 

Com previsão para início em setembro 
deste ano, o programa, que conta com diversos 
parceiros, tem como finalidade promover, de 
forma coordenada e concentrada, projetos 
voltados para o desenvolvimento econômico e 
humano juvenil, com ênfase no aprimoramento 
do comportamento, da qualificação e 

conhecimentos para o mercado profissional, além  
fomentar o empreendedorismo na juventude com 
a aceleração e incubação de negócios. Com o 
programa, a Prefeitura espera beneficiar mais de 
1.500 jovens.

Espaço aCELERa - 

 
O projeto vai oferer um espaço 

compartilhado púbico e gratuito, em Nova  
Lima, para possibilitar a reunião de em-
presários, empreendedores, profissionais 
liberais e usuários independentes, que 
poderão utilizar os recursos físicos e 
digitais disponibilizados para ajudar no 
desenvolvimento de projetos e trabalhos.

oRiEntação 
pRofissionaL dE 
CaRREiRa - 

  
Serão realizados cursos de orientação 

profissional para jovens nova-limenses, com 

foco no autoconhecimento e no mercado de 
trabalho, utilizando técnicas da metodologia 
“Coaching”, para que o jovem possa traçar o 
seu plano de carreira.

intEnsivo pRé-EnEm - 

  
O projeto vai reforçar o conhecimento 

acadêmico do ensino médio para a prestação 
do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), 
por meio de aulas didáticas lecionadas por 
profissionais que ajudarão o candidato a se 
sobressair e alcançar a sua meta.

aCELERando - 

A proposta é incubar projetos nascidos 

dos programas de prática cultural e 
artística, oferecidos pela Prefeitura de Nova 
Lima. E também a aceleração de projetos 
empreendedores, oportunizando o sucesso 
por meio de ações promocionais criativas e 
capacitação de seus idealizadores.

dEsafio BRoU  
O projeto, que acontecerá na região de 

Honório Bicalho, faz parte do programa  
Zona Limpa de Desenvolvimento. O 
objetivo é criar um ambiente sustentável 
de desenvolvimento local, por meio do 
mountain bike, fortalecendo a vocação da 
região em esportes de aventura. A estima-
tiva é movimentar mais de 2.000 pessoas  
na cidade.
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fórum lidera aPresentou uma Pauta de ações que leVaram à idealização do aCelera

INícIO Em sETEmbRO DE 2019

INícIO Em 2020

INícIO pREvIsTO pARA JANEIRO  
DE 2020  

INícIO Em sETEmbRO DE 2019

pROgRAmA AcELERA vAI ApROXImAR JOvENs  
NOvA-LImENsEs DO muNDO DO TRAbALhO

O programa é parte da agenda de ações apresentadas durante o Fórum Lidera,  
que discutiu as novas tecnologias e a 4ª Revolução Industrial
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ENDEREçOs

Sala do EmprEEndEdor
Endereço: rua Chalmers, 88 - Centro
Contato: 3541-5181
E-mail: saladoempreendedor@pnl.mg.gov.br

BanCo dE TalEnToS
rua Chalmers, 88 - Centro
Contato:3541-5181
e-mail: vagascap@pnl.mg.gov.br

UnidadE Jardim Canadá
rua Kenon, 95 - regional noroeste
Contato: 3547-3060
E-mail: vagascap@pnl.mg.gov.br

pROcuRE A pREfEITuRA pARA sE cApAcITAR pROfIssIONALmENTE, DEIXAR  
O sEu cuRRícuLO E REcEbER ORIENTAçÕEs sObRE EmpREENDEDORIsmO
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