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Unidade Básica de Saúde é 
inaugurada no Chácara Bom Retiro 
com capacidade para atender até 
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outubro, Festa do Cavalo de Nova 
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POR UM
FUtURO

vERDE
Prefeitura implanta programa Cidade Verde que incentiva 
arborização pelo município, plantio em escolas, recomposição de 
áreas verdes e adoção de mudas; no Dia da Árvore, cidade ganhou 
seu primeiro bosque municipal

Heron e Cecília Bonadiman, 
com a filha Marina, moradores  
do Bairro Oswaldo Barbosa Pena Páginas | 9 |
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Nova Lima:
cidade verde
No mês que marca o início da 

primavera e se comemora o Dia da 
Árvore, implantamos o programa Cidade 
Verde, uma iniciativa que visa contribuir 
para a sustentabilidade local e deixar 
um legado para os cidadãos. Arborização 
pelo município, plantio em escolas, 
recomposição de áreas verdes, cultivos de 
pomares e adoção de mudas fazem parte 
da iniciativa.

DESENVOLVIMENTO, TRABALHO E RENDAEDITORIAL

Com a participação da população do 
Bairro Oswaldo Barbosa Pena, também 
criamos o primeiro bosque municipal de 
Nova Lima, em um evento que recebeu 
pessoas de todas as idades e ficará na 
memória, principalmente, das crianças, 
as representantes das gerações futuras. 
O local recebeu 180 mudas de ipês de 
todas as cores, aroeiras, candeias e 
árvores frutíferas nativas, como a pitanga 
e o jatobá. Essas espécies são típicas da 
região, que está em uma área de transição 
entre dois biomas brasileiros: a Mata 
Atlântica e o Cerrado.

Outra ação será o plantio de mudas 
nas vias, sem prejudicar a circulação de 
veículos, conforme as avaliações técnicas.

O programa é de grande importância, 
na medida em que contribuirá para 
a estabilidade climática, o conforto 
ambiental, a melhoria na qualidade do ar, 
além do paisagismo e outros fatores. Com 
o programa Cidade Verde, damos mais 
um passo decisivo ao desenvolvimento 
sustentável do município.

vItOR PENIDO,
PREFEITO

Com o programa, damos 
mais um passo deCisivo 
ao desenvolvimento 
sustentável do 
muniCípio

ExPEDIENtE
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dá uM like!

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

No dia 19 de setembro, a Prefeitura levou, à 
comunidade de São Sebastião das Águas Claras 
(Macacos), os serviços da Sala do Empreendedor 
e do Banco de Talentos. Na oportunidade, 
foi montada, em parceria com a Associação 
Comunitária de Macacos, uma estrutura de 
atendimento itinerante, na sede da entidade, com 
objetivo de facilitar o acesso da população local 
aos serviços públicos de promoção de trabalho e 
renda, tais como: cadastro no Banco de Talentos, 
orientação profissional, instruções sobre como 

aderir ao Microempreendedor Individual – MEI, 
informações sobre notas fiscais, máquinas de 
cartão, gestão, faturamento, dentre outras. 

A iniciativa foi a primeira edição do projeto 
Desenvolvimento Local, da Prefeitura, que 
pretende fomentar o progresso econômico 
sustentável em todas as regiões da cidade. 
Representa mais uma forma de incentivo 
aos setores produtivos, de comércio, serviço e 
turismo.

Primeira edição do Projeto  
deseNvoLvimeNto LocaL  
é reaLizada em macacos  

administração municipal investe no fomento e orientação 
às atividades econômicas por toda nova lima
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Evento levou serviços da Sala do Empreendedor e do Banco de Talentos para moradores de Macacos

Sou produtora de agroecologia. Vim em busca de informações 
sobre o cartão do produtor rural e sobre como trabalhar com 
ele. Nova lima não tem muitos produtores rurais e estava quase 
desistindo de fazer o cartão, por conta da burocracia, mas, agora, 
eu consegui”

Vanice Maria dos Santos, 
produtora rural e moradora de Macacos
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A Prefeitura e o Senai abrem 
seleção para candidatos ao curso 
técnico em Administração com 
Ênfase em Gestão de Negócios 
e Empreendedorismo, que será 
ofertado, gratuitamente, a jovens de 
até 24 anos, estudantes do 3º ano 
do ensino médio, em andamento ou 
concluído, egressos de escola pública 
ou bolsistas. O curso, que oferece 70 
vagas e conta com metodologia do 
Sebrae, terá a duração de um ano 
e será realizado em duas turmas, 
sendo uma no período da manhã e 
outra à tarde. 

As inscrições para participar 
podem ser realizadas, presen-
cialmente, até a próxima quinta-feira 

(03/10), das 8h às 20h, no Senai, Rua 
do Resende, nº 51 – Centro. Além 
de provas escritas das disciplinas 
de português e matemática, que 
serão aplicadas no dia 5 de outubro, 
das 9h às 12h, o processo seletivo 
também inclui entrevistas, previstas 
para serem realizadas entre os dias 
16 e 18 do mesmo mês, das 8h às 
17h. O resultado final será divulgado 
no dia 23 de outubro. As aulas 
começam em 4 de novembro.

A iniciativa é uma das ações do 
Núcleo de Empreendedorismo Juvenil 
(NEJ), que compõe o programa 

Acelera, da Prefeitura. O objetivo 
é capacitar jovens nova-limenses, 
potencializando suas habilidades 
profissionais e disseminando a 
cultura empreendedora na cidade.  
0 NEJ é desenvolvido pelo Sebrae, 
que possui inúmeros exemplos 
exitosos implementados em diversas 
cidades brasileiras.

Nej

DESENVOLVIMENTO, TRABALHO E RENDA

PreFeitUra e seNai oFerecem eNsiNo  
técNico gratUito Para joveNs 

Nova-LimeNses  
estão abertas, até o dia 3 de outubro, inscrições para seleção de candidatos ao curso 

de administração com Ênfase em gestão de negócios e empreendedorismo
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Curso técnico é fruto de um convênio entre a Prefeitura e o 
Senai, com apoio do Sebrae e de todo o sistema Fiemg

Temos investido em ações 
comprovadamente eficientes, 
como é o exemplo do NEJ, 
formulado pelo Sebrae, para 
incentivar os nossos jovens. 
Esperamos que este curso 
possa destacar grandes 
empreendedores em Nova Lima”

Vitor Penido, 
prefeito de Nova Lima

Temos atuado muito junto com 
a Prefeitura, sempre de forma 
transversal com uma gama 
muito grande de opções de 
programas já em andamento. 
Essa nova modalidade de curso 
é um grande impulso para a 
cidade, pois trará uma formação 
diferenciada para os jovens, com 
capacidade de melhorar sua 
empregabilidade”

Cláudio Marcassa, 
diretor regional do Senai Minas

Trouxemos todo o conteúdo 
técnico para a criação do NEJ 
aqui em Nova Lima. A ideia é 
permitir que jovens de escolas 
públicas ou oriundos de áreas 
de risco social também possam 
ter acesso ao melhor modelo 
de educação empreendedora do 
país hoje”

Afonso Maria Rocha, 
superintendente do Sebrae 
Minas

Nós acreditamos muito na força 
da educação empreendedora. 
A experiência que o NEJ 
agrega ao longo dos anos é 
a transformação do jovem 
em empreendedor em todos 
os sentidos, seja dentro do 
emprego, seja como dono de 
empresa, ou na capacidade de 
transformar a sociedade”

Teodomiro Diniz Camargos, 
vice-presidente da Fiemg

 

BancO de TalenTOS
Compareça à rua Chalmers,
nº 88, Centro ou à rua Kenon, 
nº 95, Jardim Canadá, com 
carteira de trabalho, documento 
de identidade, CPF e comprovante 
de endereço.  

cOzinHeiRO (a) – 2011

Requisitos: ensino fundamental 
incompleto, experiência anterior 
na função e disponibilidade para 
trabalhar na região do Alphaville. 
atividades: atuar com o preparo das 
refeições dos colaboradores – média 
de 200 pessoas por dia. Benefícios: 
alimentação na empresa, vale-
transporte, assistência médica e 
odontológica, após seis meses de 
Empresa; após três meses, convênio 
com Sesc, Senac e faculdades. 
Horário de trabalho: das 7h às 
15h20, de segunda a domingo, com 
uma folga semanal; escala 6X1. 
Salário: R$ 1.200,00.

RePOSiTOR – 2012

Requisitos: ensino médio completo 
e disponibilidade para trabalhar na 
região do Alphaville. atividades: 
fazer a reposição de produtos na loja, 
organizando e acompanhando prazo 
de validade; atendimento ao cliente 
e organização da loja. Benefícios: 
alimentação na empresa, vale-
transporte, assistência médica e 
odontológica, após seis meses de 
Empresa; após três meses, convênio 
com Sesc, Senac e faculdades. 
Horário de trabalho: das 14h às 
22h, de segunda a domingo, com 
uma folga semanal; escala 6X1. 
Salário: r$ 1.086,00.

VendedOR eXTeRnO – 2118

Requisitos: ensino médio completo 
ou superior em curso; desejável 
curso técnico em mecânica ou 
elétrica; experiência anterior na 
área de vendas e disponibilidade 
para trabalhar na região do Jardim 
Canadá. atividades: vivência na 
área de vendas, preferencialmente 
vendas técnicas de produtos 
industriais. Benefícios: vale-
transporte, vale-refeição, assistência 
médica e seguro de vida. Horário de 
trabalho: das 8h às 18h (com duas 
horas de intervalo para almoço). 
Salário: r$ 1.500,00 (inicial) e 
r$ 2.000,00 (após o período de 
experiência).

os cadastros poderão ser feitos 
até 2 de outubro. Caso o 
candidato já o tenha efetuado 
no período  de seis meses, não 
é necessário refazê-lo. Confira 
mais vagas em nosso site: 

novalima.mg.gov.br 

VaGaS eM
nOVa liMa
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gESTãO

goverNo dá iNício à imPLaNtação do sistema 
iNtegrado de gestão mUNiciPaL  

dentre as melhorias previstas está a criação de um aplicativo para utilização 
em smartphone para atender os cidadãos

Empresa Ábaco iniciou suas 
atividades de planejamento da 

implantação no dia 26

A Prefeitura trabalha na 
implantação do Sistema Integrado 
de Gestão Municipal, que permitirá 
modernizar e simplificar atividades. 
A solução contém módulos 
integrados que envolverão áreas 
como contabilidade, contratos, 
compras, financeiro, licitações, 
dentre outros. O sistema prevê, 
ainda, o desenvolvimento de 
um aplicativo para utilização 
em smartphone para atender os 
cidadãos, que poderão fazer boa 
parte de suas solicitações pela 
internet.

Sua principal vantagem é que 
se trata de um sistema nativamente 
integrado, com compartilhamento 
dos cadastros de contribuintes, 
fornecedores e servidores em um 
banco de dados único e 100% web.

Para os gestores, os avanços 
também serão consideráveis: 
eles terão acesso a painéis de 
indicadores e relatórios para 
análises, que contribuirão para a 

previsibilidade do planejamento 
financeiro das áreas, facilitando 
as tomadas de decisões e, se for o 
caso, mudanças de estratégias.

Diferentemente do atual, que era 
uma locação de licença, o modelo 
de contratação é o software com 
serviço (Saas), com hospedagem 
dos dados em nuvem e suporte e 
manutenção da ferramenta por 
conta do fornecedor.

Foram exigidas no edital e 
contrato regras de segurança de 
informação com backups periódicos, 
visando garantir a integridade, 
preservação e sigilo dos dados 
durante toda a vigência contratual.

Além do preço, seu processo de 
seleção, iniciado em 2018, também 
levou em consideração os aspectos 
técnicos e as funcionalidades, 
para corrigir as limitações atuais 

•	 Financeiro (Contas a Pagar e 
tesouraria)

•	 Gestão tributária
•	 Contabilidade
•	 Compras/Licitações
•	 Suprimentos/Almoxarifado
•	 Contratos e Convênios
•	 Gestão de Patrimônio
•	 viagens
•	 Planejamento Orçamentário
•	 Recursos Humanos, incluindo 

Folha de Pagamento e Saúde e 
Segurança do Servidor

•	 Funcionalidades do Portal da 
transparência, Portal do Servidor 
e de BI (Business Inteligence)

módULos iNtegrados:

mais de 2.400 
reqUisitos ateNdidos

apontadas pelos servidores que 
atuam em diferentes áreas. Mais de 
2.400 requisitos foram exigidos.

A expectativa é de que a 
implantação ocorra até o final de 
2020. No entanto, haverá um período 
de transição de 12 meses da versão 
atual para o pleno funcionamento 
do Sistema Integrado de Gestão 
Municipal.
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cidade terá casa de Passagem FemiNiNa   
prefeitura investirá r$ 500 mil para acolher mulheres em situação de rua

restaUraNte PoPULar de Nova Lima oFertará 
até 600 reFeições ao dia   

unidade deverá garantir a segurança alimentar e nutricional da população mais vulnerável

Está disponível o edital de chamamento 
público nº 002/2019, a fim de celebrar parceria 
entre o poder público municipal e organização 
da sociedade civil para execução do Serviço de 
Proteção Social Especial de Alta Complexidade 
– Acolhimento Institucional na modalidade 
Casa de Passagem para adultos do sexo 
feminino e famílias, mediante a transferência 
de recursos financeiros, em conformidade com 
a Lei 13.019/2014. As entidades interessadas 
deverão apresentar um plano de trabalho com 
base no edital disponível no site da Prefeitura. O 
valor do repasse para a execução do serviço será 
de até R$ 500 mil, a ser pago em 12 parcelas 
mensais, durante a vigência de um ano.

A meta de atendimento é de 15 usuárias, 
sendo mulheres adultas e famílias em situação 
de rua e desabrigo por abandono, migração e 
ausência de residência ou pessoas em trânsito 
e sem condições de autossustento.

Com previsão de abertura para os 
próximos meses, o Restaurante Popular, 
que será instalado no andar superior da 
Rodoviária, representa uma importante 
conquista para a população em situação de 
rua e para outras pessoas em circunstâncias 
de pobreza extrema, que não possuem 
garantida a alimentação diária. O novo 
equipamento público é o resultado de um 
esforço da Gestão Municipal em investir em 
pautas sociais, a fim de promover direitos e 
combater desigualdades. 

A unidade funcionará de segunda a 
sábado, servindo 200 refeições balanceadas, 
em três turnos. O café da manhã custará 
R$ 1, enquanto o almoço e jantar serão 
fornecidos por R$ 2 cada.  Pessoas em 
situação de rua, encaminhadas pelos 
serviços da rede socioassistencial, terão 
direito à gratuidade.

DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Mulheres em situação de rua contarão com unidade de acolhimento para 
apoiar sua superação das violações vivenciadas

Confira o edital no site da 
Prefeitura: novalima.mg.gov.br

Projeto do restaurante, que será instalado no andar superior da Rodoviária, 
prevê acessibilidade para pessoas com deficiência
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eM caSO de dúVidaS SOBRe OS SeuS diReiTOS, PROcuRe: 
rua benedito valadares, 69 - 1º andar, sala 4 / nova lima shoPPinG - bonfim (31) 3541-2999/ 3541-1708

Mais agilidade no cancelaMento do serviço de tv por assinatura

A Lei 13.828/2019 permite 
ao consumidor a opção de fazer 
o cancelamento do serviço de 
TV por assinatura, via internet 
ou pessoalmente. Assim, os 
consumidores poderão realizá-lo de 
forma mais rápida, não tendo que 

aguardar muito tempo ao telefone. 
Dessa forma, a lei minimiza as 
desistências devido à morosidade 
das ligações telefônicas.

No entanto, o consumidor 
deve ficar atento antes de cancelar 
pacotes e planos: é importante 

verificar se o contrato prevê 
cláusula de fidelização, pois ela 
estará sujeita ao pagamento de 
multa. Nesse caso, o fornecedor 
poderá cobrar pelo valor 
proporcional do serviço até o dia 
do cancelamento.

módULos iNtegrados:
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oLaria coNqUista o títULo da série B 2019   
Clube venceu o vale da esperança por 1 a 0 e ficou com a taça

No último dia 21, Olaria e Vale da Esperança se 
enfrentaram no Estádio Municipal Castor Cifuentes, 
para decidir o título da Série B do Campeonato 
Amador 2019. Melhor para o Olaria, que venceu o 
jogo único por 1 a 0, com gol marcado em cobrança 
de falta, já no segundo tempo.

Além do campeão e do vice, os outros 

semifinalistas Portuguesa e Fortaleza – ambos do 
Jardim Canadá – também garantiram vaga na Série 
A2 do próximo ano.

O Campeonato Amador 2019 segue com as 
disputas das séries A1 e A2 até o mês de outubro. 
Na elite da competição, os confrontos das quartas 
de final serão conhecidos no domingo (29/09).

Já na divisão de acesso, as disputas das 
semifinais ocorrem no próximo final de semana. 
Todos os duelos serão realizados em jogo único; 
em caso de empate, a decisão ocorrerá na disputa 
de pênaltis.

ESPORTE
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Jogadores do Olaria fazem a festa com a vitória na decisão

caMPeãO:
sPort cLUB oLaria

 
vice-camPeão: 

vaLe da esPeraNça 
FUteBoL cLUBe

aRTilHeiRO:
ramoN eLeotério - 7 goLs

vaLe da esPeraNça

GOleiRO MenOS VazadO: 
YUri césar Ferreira 

2 goLs soFridos em 5 Partidas
vaLe da esPeraNça



7
28 de setembro de 2019 • ano 4 • nº 68

goverNo revitaLiza qUadra  
PoLiesPortiva do cariocas   

prefeitura conclui a quinta das 19 revitalizações de ginásios e quadras da cidade

moNtaNhês é Nova Lima No torNeio corUjão   
equipe, que conquistou o título da série a2 em 2018 e a taça Cidade de nova lima neste ano,  

conta com o apoio da prefeitura para representar a cidade na competição

A Administração Municipal 
entregou, no último dia 18, as obras de 
revitalização da quadra poliesportiva 
do Cariocas, localizada na Alameda 
Carlos Drummond de Andrade, 10. 
Durante o evento, houve show musical, 
aulão de zumba, atividades de futsal 
do Projeto Oficial Criança (POC), além 
de barracas de alimentação.

Na quadra poliesportiva do bairro, 
a Prefeitura providenciou a reforma 
completa dos vestiários, a pintura da 
arquibancada e demarcação da quadra 
(para a prática de futsal, vôlei, peteca 
e basquete), instalação de chuveiros 
quentes, revisão da parte elétrica, 
além de intervenções paisagísticas 
no acesso, com o plantio de gramas 
e árvores.

Com essa entrega, a Administração 
Municipal completa a quinta das 19 
revitalizações que serão realizadas em 
ginásios e quadras poliesportivas de 
Nova Lima.

Representante da cidade no Torneio Corujão, 
o Montanhês está na briga para avançar à 
próxima fase da competição. No último dia 17, 
estreou com vitória diante do Sol Nascente, de 
São José da Lapa, por 1 a 0, no Estádio Municipal 
Castor Cifuentes. No dia 24, o atual campeão da 
Série A2 visitou o Manganês e venceu por 2 a 
0. A Prefeitura apoia a participação da equipe 
nova-limense na competição.

Idealizado pela Globo Minas, o Torneio Corujão 
reúne 32 times, divididos em duas chaves, com 
quatro grupos cada. Os dois primeiros colocados 
de cada grupo se classificam para as oitavas de 
final. Os jogos ocorrem sempre às terças-feiras 
à noite, e a decisão da 16a edição do torneio 
será disputada na tarde do dia 26 de outubro 
(sábado).

O regulamento, a tabela, escala de árbitros 
e as reuniões com os clubes são realizados pela 
Federação Mineira de Futebol.

ESPORTE

Diversas atividades marcaram a entrega; dentre os serviços executados, estão a 
revisão da parte elétrica, a pintura da arquibancada e demarcação da quadra
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Com o passar do tempo, a quadra foi se deteriorando e essa revitalização já era necessária. 
Agora está apta para realizarmos as atividades com nossos jovens. Agradecemos à 
Prefeitura pelas intervenções e contamos com o apoio da Guarda Civil Municipal na ronda 
local, mas é importante que a comunidade faça sua parte e ajude a preservá-la”

Rogério Veloso, 
secretário do Projeto Oficial Criança (POC)

antes

depois

Após estrear com o pé direito ao vencer o Sol Nascente, de São José da Lapa, por 1 a 0, 
no Estádio Municipal, Montanhês conquistou mais uma vitória
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LimPeza e caPiNa Por toda a cidade   
Coreto da rua pio Xii recebe intervenções paisagísticas

OBRAS E MANUTENÇãO URBANA

PatroLameNto meLhora acesso ao PaPa miLho 
e estâNcia das gaBiroBas   

vias de quatro outros bairros também já receberam o serviço

Com o tempo seco e os ventos fortes, comuns 
nesta época do ano, há um significativo aumento 
no acúmulo de folhas e galhos em ruas, avenidas 
e áreas públicas. Para manter a cidade mais 

limpa e segura, a Prefeitura tem reforçado a 
manutenção de capinas e limpeza nesses locais. 
Além disso, diversos pontos da cidade têm ganhado 
belos projetos de paisagismo, que ajudam a gerar 

conforto térmico e estético, integrando de forma 
organizada ambientes naturais e construções. O 
mais novo exemplo é o trabalho de paisagismo 
realizado no coreto da Rua Pio XII, no Cabeceiras.

Uma escadaria localizada na Travessa Antônio 
Januário, na Vila São Luís, passa por revitalização; 
degraus, muros e corrimão estão sendo totalmente 
renovados.

Para contribuir na organização do trânsito e 
deixar o Bairro Matadouro mais florido, está sendo 
construído, na Avenida Serafim da Silveira, um 
canteiro central, onde também será realizado um 
projeto de paisagismo.

A Administração Municipal 
promoveu, no mês de setembro, o 
serviço de patrolamento e aplicação 
de raspa de asfalto no Papa Milho e 
na entrada da Estância das Gabirobas. 
A iniciativa atende a demandas das 
comunidades locais e representa 
benefícios para todos que transitam 
por essas vias, gerando mais 
segurança e conforto aos motoristas 
e passageiros. Neste ano, o serviço 
de patrolamento já foi realizado nos 
bairros: Galo, Honório Bicalho, Jardim 
das Mangabeiras e Mingu.

escadaria é revitaLizada No viLa são LUís

matadoUro receBe caNteiro e Paisagismo 
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Praça da Rua Pio XII na região do Cabeceiras

Intervenções corrigiram buracos nas vias
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MEIO AMBIENTE

Programa cidade verde dá iNício  
a Uma graNde traNsFormação amBieNtaL   

arborização, plantio em escolas, recomposição de áreas verdes, 
e adoção de mudas fazem parte da iniciativa

Nova Lima gaNha seU Primeiro BosqUe mUNiciPaL    
parte das 180 mudas nativas que compõem a área verde, no Bairro oswaldo Barbosa pena, 

foi plantada pelos próprios moradores

No mês de setembro, a Prefeitura iniciou o 
programa Cidade Verde, cujo objetivo é promover 
a arborização urbana em todo o território do 
município, deixando um legado sustentável, por 
meio da multiplicação das espécies arbóreas, que 
proporcionarão estabilidade climática, conforto 
ambiental, melhoria na qualidade do ar, redução 
da poluição sonora e visual, além de ampliação 
do paisagismo, garantindo floração, de cores 
diferentes, em todas as estações do ano.

O programa prevê a participação e o 
envolvimento da sociedade na adoção de árvores, 
criando uma cultura de proteção ambiental. 
Os canteiros são instalados pela cidade, após 
avaliações técnicas, de forma a não prejudicar 
o trânsito de veículos. Além disso, as mudas 
também serão plantadas em áreas verdes.

Na manhã do dia 21 de setembro, em 
comemoração ao Dia da Árvore, a Prefeitura 
criou um bosque, instalado na área verde do 
Oswaldo Barbosa Pena, ao longo da Rua Onofre 
Perez Furletti. Com a ajuda da população do 
bairro, foram plantadas diversas espécies típicas 
da região, que está em uma área de transição 
entre a Mata Atlântica e o Cerrado. Ipês de todas 
as cores, aroeiras, candeias e árvores frutíferas 
nativas, como a pitanga e o jatobá, foram 
algumas das espécies introduzidas no bosque.

O evento também contou com Rua do Lazer e 
uma feira de produtos artesanais e de alimentos 
típicos da cidade, como a queca e a lamparina. 
Algumas entidades, como os escoteiros e a ONG 
Papai Noel Mirim, também marcaram presença.

Além disso, a Prefeitura promoveu, entre os 
dias 17 e 21 de setembro, inúmeras atividades 
de educação ambiental, em alusão à data, 
dentre cursos, rodas de conversa, palestras e 
até um piquenique no Parque Municipal Rego 
dos Carrapatos, que contou com a participação 
de alunos da Escola Municipal Vicente Estêvão 
dos Santos.

Plantio de árvores no Bairro Oswaldo Barbosa Pena 
representa um marco do programa Cidade Verde

A primeira ação de plantio 
começou na Avenida Presidente 
Kennedy. Entretanto, a partir 
de manifestações populares, a 
respeito do tamanho dos canteiros 
que poderiam causar transtornos 
ao trânsito, os mesmos serão 
removidos pela Prefeitura, e o 
programa será levado a locais 
onde cause menor impacto ao 
fluxo de veículos.

PreFeitUra 
coNsidera 
adeqUações No 
Programa

Esse espaço trará mais qualidade de vida para 
os moradores do bairro e, em especial, para 
as novas gerações que vieram plantar hoje e 
poderão aproveitar o bosque no futuro”

Isabella de Castro Santos, 
publicitária e moradora do Bairro Oswaldo 
Barbosa Pena

Viemos em família. A gente sempre comparece 
aos eventos do bairro e, como hoje é Dia 
da Árvore, podemos trazer as crianças para 
passarem a vivenciar essa experiência e para 
incutirmos na cabecinha delas a importância da 
consciência ambiental”

Marcela de Castro Santos, relações públicas e 
moradora do Bairro Oswaldo Barbosa Pena
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Representantes discutem a modelagem econômica, financeira e jurídica para a implantação do novo sistema

Postes, suportes, luminárias e cabeamento das rodovias serão recuperados

Br-040 e mg-030 terão iNvestimeNto 
de qUase r$ 1,2 miLhão   

prefeitura assina contrato para manutenção, recuperação e revitalização 
da iluminação pública nas rodovias

goverNo, caixa e Bid se reúNem 
Para discUtir PPP da iLUmiNação PúBLica   

estudos, que contemplam toda a cidade, preveem a substituição de cerca 
de 20 mil pontos de luz a vapor de mercúrio por lâmpadas de led

PLANEJAMENTO

A Administração Municipal assinou, 
no dia 24 de setembro, o contrato e a 
ordem de serviço com uma empresa 
especializada na prestação de serviços 
de engenharia, para manutenção, 
recuperação e revitalização da iluminação 
pública nas rodovias BR-040 e MG-030.

Serão contemplados dois trechos de 
responsabilidade do Município. Na BR-
040, o que se estende da interseção do 
Anel Rodoviário de Belo Horizonte até o 
Trevo de Ouro Preto. Já na MG-030, os 
trechos onde faltam postes ou a rede foi 
furtada também serão recuperados.

O investimento total chega a   
R$ 1,189 milhão, que será pago de acordo 
com o serviço efetivamente solicitado pela 
Prefeitura e executado pela empresa. A 
revitalização dos sistemas de iluminação 
compreende o fornecimento e a instalação 
de 43 postes na BR-040 e 24 na MG-030, 
além da substituição de suportes e trocas 
de luminárias e cabeamentos.

Em continuidade aos trabalhos para 
desenvolvimento dos estudos visando a 
realização da Parceria Público-Privada 
(PPP) de Iluminação Pública em Nova 
Lima, representantes da Prefeitura, Caixa 
Econômica Federal e do Banco Interamericano 
de Desenvolvimento (BID) realizaram, no 
dia 19 de setembro, a primeira reunião 
presencial para tratar do assunto.

O objetivo do encontro foi apresentar 
as empresas de consultoria que fizeram 
propostas e se habilitaram para ser 
responsável por elaborar os projetos técnicos 
de engenharia do novo sistema. Os estudos 
a serem desenvolvidos não terão custos para 
o município, uma vez que são aportados 
pelo  governo japonês junto ao BID para 
desenvolvimento desse projeto.

No mês passado, a Administração 
Municipal, Caixa e o BID assinaram o contrato 
que permitirá licitar a PPP. A iniciativa 
prevê a substituição de, aproximadamente, 
20 mil pontos de luz a vapor de mercúrio por 
lâmpadas de LED em toda a cidade.
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ordeNameNto do trâNsito garaNte mais 
segUraNça Para Pedestres e motoristas   

Com base em estudos técnicos criteriosos, avenida José Bernardo de Barros voltou 
a receber semáforos nas regiões do Bonfim e matadouro

PreFeitUra doa terreNo Para coNstrUção 
da Nova deLegacia regioNaL da PoLícia civiL   

estrutura será erguida em área com cerca de 1.800 m², localizada no Bairro oswaldo Barbosa pena ii

SEgURANÇA

TRâNSITO

Mais uma conquista para a 
segurança pública da região. No 
dia 17 de setembro, o prefeito Vitor 
Penido sancionou a Lei 2.712, que 
autoriza a transferência, por doação, 
de um terreno ao Governo do Estado 
de Minas Gerais, para a construção 
da nova Delegacia Regional da Polícia 
Civil de Nova Lima. Com um total de 
1.821,65 m², a área está localizada 
no Bairro Oswaldo Barbosa Pena II.

A delegacia regional ficará 
na área do Caic, bem próxima do 
Ministério Público do Estado de 
Minas Gerais e do novo prédio do 
Fórum da Comarca de Nova Lima, 
que já está em obras.

O imóvel doado pela Prefeitura 
será destinado, exclusivamente, 
para a edificação da delegacia, não 
havendo qualquer possibilidade de 
concessão para o sistema prisional. 
A expectativa é de que a construção 
seja concluída em 2022.

Já estão em funcionamento as alterações 
promovidas no trânsito em dois pontos da 
Avenida José Bernardo de Barros, na região 
central da cidade. No cruzamento com a Rua 
Benedito Valadares, no Bonfim, o semáforo e 
as intervenções realizadas no passeio garantem 
mais segurança na circulação dos veículos e na 

travessia dos pedestres, que antes se arriscavam 
em meio a carros, motos, ônibus e caminhões.

No cruzamento da avenida com as ruas 
Rezende e Diniz Barbosa, próximo ao Estádio 
Municipal Castor Cifuentes, a circulação de 
veículos e pessoas também passou a ocorrer de 
maneira mais organizada.

Todas as alterações levaram em consideração 
a segurança e fluidez do trânsito. Além do 
ordenamento do tráfego na região, as alterações 
contribuíram ainda para reduzir o volume de 
veículos no entorno da Praça Bernardino de Lima.

Doação de imóvel representa mais uma conquista na área da segurança pública

Durante anos, equipamentos ficaram sem funcionar de maneira adequada, colocando pedestres e motoristas em situações de risco
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semaNa NacioNaL do trâNsito aLerta 
Para a PreveNção de acideNtes   
intervenções artísticas, palestras e jogos educativos foram organizados 

em diversos pontos de nova lima

TRâNSITO

Em comemoração à Semana 
Nacional do Trânsito, celebrada de 
18 a 25 de setembro, o Governo 
Municipal realizou uma série de 
ações, a fim de conscientizar 
motoristas, ciclistas e pedestres para 
a prevenção de acidentes e estimular 
o respeito às regras do trânsito. 
Neste ano, o tema da campanha foi 
“No trânsito, dê sentido à vida”.

Em Nova Lima, as atividades 
tiveram início no dia 13 e se 
estenderam até 27 de setembro. 
Intervenções artísticas, palestras e 
jogos educativos foram organizados 
em diversos pontos. Além disso, 
estudantes da Escola Municipal César 
Rodrigues, no Miguelão, visitaram a 
Transitolândia, em Belo Horizonte.

No centro da cidade, as ações 
de educação para o trânsito se 
concentraram na região do Bonfim, 
com o intuito de também informar 
e esclarecer as dúvidas dos cidadãos 
sobre as mudanças de circulação na 
área.

Diferentes ações marcaram as comemorações na cidade
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iNgLês é oFertado a mais de 1.300 aLUNos 
No Programa escoLa em temPo iNtegraL   

aulas do idioma ocorrem duas vezes por semana em 14 escolas da rede municipal

estUdaNtes da eja soLtam a voz   
aulas de musicalização e formação de coral auxiliam na aprendizagem de jovens e adultos

EDUCAÇãO

As aulas de inglês possuem 
55 minutos de duração e ocorrem 
duas vezes por semana, no 
período da tarde, atendendo 
cerca de 1.300 estudantes, em 
14 escolas municipais. As classes 
são ministradas por um grupo de 
oito professores que passam por 

capacitações periódicas a partir de 
um convênio com a Universidade 
Federal de Minas Gerais (UFMG). A 
iniciativa representa um incentivo 
para aprimorar a qualificação dos 
nova-limenses desde a infância. 

Com base em uma metodologia 
consistente, as aulas vêm trazendo 

excelentes resultados; após pouco 
mais de um ano do início da 
atividade, os alunos já apresentam 
um desempenho positivo e 
familiaridade com o idioma, 
conseguindo cantar músicas, ler 
textos e realizar diálogos simples na 
língua inglesa. O programa é voltado 

a estudantes do 4º e 5º anos (na 
faixa etária de 9 a 11 anos). Além 
do inglês, os estudantes recebem 
aulas de matemática, português e 
participam de atividades de esporte 
e cultura.

Todas as segundas-feiras, os alunos da 
Educação de Jovens e Adultos (EJA), estudantes 
da Escola Municipal Cristiano Machado, têm 
um encontro com a boa música. Desde o mês 
de agosto, as aulas de artes e literatura têm 
ganhado mais ritmo com os ensaios do coral 
recém-formado pelos 33 alunos do curso, que 
recebem classes de musicalização ministradas 
por voluntários, integrantes do Coral da Paróquia 
Nossa Senhora do Pilar e do Jambreiro. 

Os ensaios incluem um repertório variado, 
privilegiando clássicos da música popular 
brasileira como “Jardim da Fantasia”, “Eu 
só quero um xodó” e “Como é grande o meu 
amor por você”. Os alunos têm se preparado 
para uma apresentação que será realizada em 
dezembro, durante a formatura da turma. 

A música é considerada uma relevante 
ferramenta de aprendizagem, que possibilita 
vivências subjetivas, ligadas tanto ao campo 
emocional, quanto ao cognitivo, sendo capaz de 
influenciar as relações e motivar a aquisição de 
novos conteúdos.

Já faz tempo que minha mãe 
queria me colocar no inglês. 
Quando avisei que teria aula 
aqui mesmo, na escola, ela 
ficou muito feliz, porque 
é muito importante para 
o futuro. Acho que vai me 
ajudar a crescer. Quero um 
dia estudar fora do Brasil”

Sophia Alves Rocha, 
estudante do 4º ano da E.M. 
Harold Jones

Se a gente está passando 
por problemas, chega aqui e 
esquece. Eu não ‘enxergava’ 
nada, agora posso ler o 
mundo. Aprendi tudo na EJA. 
É bom demais! E agora até 
cantar eu posso”

Maria de Lourdes 
Gonçalves de Medeiros, 
59 anos, aluna da EJA

Cantar em inglês deixou de ser uma tarefa difícil e virou diversão para os alunos da E.M. Harold Jones

Coral dos alunos da EJA se apresentará na 
formatura da turma, no mês de dezembro
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A EJA é voltada para jovens, adultos e idosos que ainda 
não concluíram os anos iniciais do ensino fundamental.  
As aulas ocorrem de segunda a sexta-feira, das 18h30 
às 22h. Além da escolarização, os estudantes recebem 
alimentação balanceada e vale-transporte. Mais 
informações: (31) 3541-4428

Fo
to

: M
ar

ia
na

 C
os

ta



14
28 de setembro de 2019 • ano 4 • nº 68

CULTURA

O artesão e artista plástico nova-
limense Márcio Ferreira apresenta, 
na Galeria de Arte da Escola Casa 
Aristides (Praça Coronel Aristides, 
s/nº, Centro), suas famosas peças 
de decoração, conhecidas em várias 
partes do mundo. A exposição “50 
anos dedicados ao artesanato”, por 

Márcio Ferreira, ficará aberta ao 
público até 25 de outubro.

Quem conhece Nova Lima já 
ouviu falar ou se deparou com 
alguns dos trabalhos decorativos 
e utilitários feitos por ele, como as 
formigas de ferro no jardim do Trevo 
da Escavadeira (na Rodovia MG-030), 

mandalas, cadeiras, mesas, quadros 
de parede, porta vinhos e castiçais 
em ferro, decorados com pedras 
brasileiras como cristal, quartzo 
verde, citrine e ágata, entre muitas 
outras.

As peças criadas por Márcio 
Ferreira ganharam o mundo sendo 

exportadas para vários países, 
como Alemanha, Portugal, Espanha, 
Itália e Estados Unidos. Ele iniciou 
sua carreira como ourives, fazendo 
peças em prata e pedras brasileiras. 
Também chegou a confeccionar jóias 
no ateliê instalado em Nova Lima.

O Núcleo de Atividades Literárias do Centro 
Cultural de Nova Lima receberá a jornalista, 
escritora e documentarista Daniella Zupo para um 
bate-papo. O encontro ocorrerá na próxima quarta-
feira (02/10), às 19 horas, no Teatro Municipal.

Daniella Zupo tem mais de 20 anos 
de experiência nas redações, foi repórter e 
apresentadora em emissoras de TV, como Rede 
Minas, Globo e SBT. Dirigiu e criou a primeira 
webserie brasileira sobre o câncer de mama, 
“Amanhã Hoje é Ontem”, que revela, de maneira 
humanizada e sensível, a experiência com o 
tratamento da doença. 

A série e seu trabalho de conscientização 
sobre o tema lhe renderam o título de “Madrinha 
do Outubro Rosa” da Comissão de Saúde da 
Assembleia Legislativa de Minas Gerais.

A experiência rendeu, ainda, um livro 
homônimo “Amanhã Hoje é Ontem”, que vem 
emocionando o público com uma visão inspiradora 
da vida e da experiência de uma situação limítrofe. 
O livro recebeu menção honrosa da Comissão de 
Cultura da Assembleia Legislativa.

gaLeria de arte da escoLa casa aristides aBre 
as Portas Para exPosição de márcio Ferreira   

até 25 de outubro, população poderá visitar os trabalhos do artesão nova-limense, já apresentados 
em outras cidades do Brasil e exterior

teatro mUNiciPaL sediará Bate-PaPo 
com a jorNaLista daNieLLa zUPo   

repórter e apresentadora é autora da primeira webserie brasileira sobre o câncer 
de mama e do livro “amanhã Hoje é ontem”

Publicação da autora vem emocionando o público com uma visão inspiradora da vida

Além de exportar suas obras nos últimos anos, Márcio Ferreira tem apresentado seu trabalho em importantes feiras nacionais

Fo
to

: D
iv

ul
ga

çã
o

Fo
to

: D
iv

ul
ga

çã
o

RECONHECIDO PELO 
PROGRAMA DE 
ARtESANAtO BRASILEIRO, 
DO GOvERNO FEDERAL, 
MáRCIO FERREIRA é 
tAMBéM FUNDADOR E 
PRESIDIU A ASSOCIAçãO 
ARtES DA tERRA, O 
CONSELHO DA CENtRAL 
MãOS DE MINAS E 
PARtICIPOU DE PROJEtOS 
MINIStRADOS PELO 
SEBRAE-MG
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SAÚDE

A área da saúde em Nova Lima não para de 
avançar. No dia 22 de setembro (domingo), autoridades, 
profissionais da saúde e comunidade inauguraram a 
Unidade Básica de Saúde (UBS) do Bairro Chácara Bom 
Retiro, que fica na Rua Geraldo Ferreira das Mercês, 
195. A UBS já funciona das 7h às 17h, às segundas, 
terças, quintas e sextas-feiras; às quartas-feiras, o 
atendimento ocorre das 11h às 20h.

A entrega desse equipamento comprova o 
compromisso da Gestão Municipal com a melhoria 
da qualidade dos serviços prestados na cidade. Essa 
nova unidade também atende os usuários dos bairros 
Oswaldo Barbosa Pena II, Vila do Ouro e Veredas das 
Gerais.

Com uma equipe de Saúde da Família (eSF) voltada 
para atuar nessas áreas, a demanda reprimida da UBS 
Caic, no que se refere ao agendamento de consultas 
médicas e de enfermagem, será reduzida, passando 
a ocorrer dentro do prazo de até 15 dias, como já 
funciona na maior parte da cidade. 

A nova eSF tem atualmente 571 famílias 
cadastradas, que representa cerca de 2.200 pessoas, 
mais possue capacidade de contemplar até 3.500 
usuários. O cadastro na UBS é feito pelos agentes 
comunitários de saúde durante as visitas domiciliares.

Além de três consultórios, a UBS terá sala de 
acolhimento, curativos, vacinas, procedimentos e 
consultório multidisciplinar, além de uma ampla 
área externa para atividades coletivas. Cerca de 20 
profissionais atuarão na unidade, dentre eles médico 
generalista, enfermeiro, técnicos de enfermagem, 
agentes comunitários de saúde, auxiliares 
administrativos e de serviços gerais, ginecologista, 
pediatra, nutricionista, terapeuta ocupacional, educador 
físico, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, assistente social e 
psicólogo.

PreFeitUra iNaUgUra UBs No Bairro 
chácara Bom retiro   

Comunidade recebe unidade Básica de saúde, que também atenderá moradores 
do oswaldo Barbosa pena ii, vila do ouro e veredas das gerais

Autoridades, profissionais da saúde e a comunidade participaram da solenidade de entrega da UBS
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UNidade Básica de 
saúde do chácara 
Bom retiro:

Essa UBS será muito importante 
para a comunidade. No meu caso, 
tenho alguns problemas de saúde 
e fica mais fácil consultar com 
os serviços mais perto de casa. 
Agradeço à Prefeitura por essa 
ação”

Célia Mara da Costa Melo, 
moradora do Chácara Bom Retiro

Acho importante demais essa 
UBS aqui, no Chácara Bom Retiro. 
Moro do outro lado da estrada e, 
com ela no bairro, não preciso me 
deslocar até o Caic com minha 
filha. Da minha casa até aqui é 
um pulo”

Fátima da Rocha Barbosa, 
com o marido Manoel e a filha 
Vitória, moradores do Chácara 
Bom Retiro

• Segundas, terças, quintas e 
sextas-feiras: das 7h às 17h
• Quartas-feiras: das 11h às 
20h
Endereço: Rua Geraldo Ferreira 
das Mercês, 195

serviços oFerecidos:

• Acolhimento
• Consultas médicas e de enfermagem
• Puericultura
• Prevenção do câncer do colo do útero
• Planejamento familiar
• Visitas domiciliares
• Pré-natal
• Realização de curativos
• Administração de medicamentos
• Atendimento multiprofissional
• Vacinação
• Encaminhamento de demandas, conforme fluxo
• Grupos de educação em saúde
• Acompanhamento de Doenças Sexualmente Transmissíveis 

(dst) / aids
• Programas preconizados pelo Ministério da Saúde
• Acompanhamento de hipertensos, diabéticos e demais condições 

crônicas

A novA equipe de sAúde 
tem AtuAlmente 571 
fAmíliAs cAdAstrAdAs, 
o que representA 2.200 
pessoAs, mAs possui 
cApAcidAde de Atender 
Até 3.500 usuários
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