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Nova Lima terá retorno
escalonado das aulas
presenciais

Volta

aulas

Desde o início do ano, a Prefeitura vem se
preparando para o retorno presencial das aulas no
município, que ocorrerá de forma escalonada a
partir de maio. A frequência dos alunos não será
obrigatória. Além disso, será adotado o sistema de
rodízio entre os estudantes.

PRESENCIAIS

Toque e acesse!

Iniciadas as obras na
Avenida Presidente
Kennedy
A Administração Municipal começou, esta
semana, as obras de construção de um muro para
conter a parte que cedeu da Avenida Presidente
Kennedy, sentido Belo Horizonte, no Bairro
Cabeceiras. Motoristas devem ficar atentos ao
funcionamento do trânsito local.

Prefeitura testa pessoas
que residem com quem
está com Covid-19
O Governo Municipal está realizando o teste
rápido de antígeno em pessoas que moram com
quem testou positivo para Covid-19 e não estão
com sintomas. Ele detecta a presença do vírus no
organismo, e o resultado sai em até 20 minutos.
Saiba como solicitar o teste.

Inscrições para mais de 40
cursos culturais
A Prefeitura abrirá inscrições, de 3 a 7 de maio,
para mais de 40 cursos gratuitos nos Centros de
Atividades Culturais dos bairros Jardim Canadá e
Cabeceiras, na Escola de Música José Acácio de
Assis Costa - "Zé Fuzil", no Teatro Municipal
Manoel Franzen de Lima e na Escola Casa
Aristides.

Cidade realiza
assembleias virtuais
sobre regularização
fundiária
A Administração Municipal organiza uma série de
assembleias virtuais com moradores de diversos
bairros para tratar do programa de Regularização
Fundiária. Os encontros são realizados por meio
de lives no canal do YouTube da Prefeitura,
sempre às 19h.

Todas as notícias completas: novalima.mg.gov.br

Acesse!
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Elas na Cultura
Segunda edição do projeto terá como tema a dança e contará
com a participação de bailarinas convidadas e apresentação da
escritora e jornalista da Rede Minas, Marcela Martins – no
Instagram @culturanovalima
Viva Cidade
Início das atividades do programa via Google Meet. As inscrições
para participar vão até 30 de abril

Acessuas Trabalho
Inscrições abertas para o programa voltado ao desenvolvimento
das habilidades profissionais dos nova-limenses
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