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Microcréditos para 
empresários: juros baixos e 
sem burocracia
A Prefeitura viabiliza o acesso a financiamentos 
com juros baixos, voltados para microempresas, 
empresas de pequeno porte, pequenos produtores 
rurais e microempreendedores individuais. Além do 
microcrédito municipal que foi sancionado, já está 
disponível a linha da Caixa Econômica Federal. 
Saiba mais.

Nova Lima apresenta 
diagnóstico com dados 
sobre o trabalho infantil
Um estudo foi realizado com 752 entrevistados do 
município, de 9 e 17 anos de idade, para identificar 
crianças e adolescentes em situações irregulares 
de trabalho e, a partir disso, propor políticas 
públicas voltadas a essa questão social. Confira o 
diagnóstico na íntegra.

Pert facilita pagamento de 
dívidas com o município
O Governo Municipal inicia o Programa Especial 
de Regularização Tributária (Pert), uma ação do 
Plano de Recuperação Socioeconômica que 
permite aos contribuintes a normalização de 
dívidas, como taxas ou impostos, alvarás, multas, 
ISS e IPTU. Veja os descontos sobre juros
e multas, que podem chegar a 99%.

EM PAUTA

Clique e acesse
nossas redes:

Site Facebook Instagram YouTube

Inscrições abertas para 
cursos da Escola 
Municipal de Música 
A Escola Municipal de Música José Acácio de 
Assis Costa – “Zé Fuzil” está com inscrições 
abertas para o curso de musicalização infantil – 
que inclui a prática de coral e flauta doce – e de 
contrabaixo acústico, coral adulto, percussão, 
técnica vocal, violino, viola clássica e violão 
clássico. Saiba como se inscrever.

#

Pré-cadastro para a Educação Infantil
Inscrição on-line no endereço novalima.mg.gov.brA partir

14 maio

Nova Lima passa a impor 
penalidades contra abuso e 
maus-tratos a animais
O prefeito João Marcelo Dieguez sancionou o 
projeto de lei que define o abuso e maus-tratos 
contra animais e penaliza sua prática na cidade.
Além disso, a Prefeitura recebeu equipamentos de 
resgate da fauna silvestre para o grupamento 
ambiental da Guarda Civil Municipal como 
cumprimento de condicionante de licenciamento 
ambiental.

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

Toque e acesse!

maio
Cursos na área de Turismo
Inscrições abertas para cursos on-line oferecidos pela parceria 
entre Prefeitura, Senar e Emater

Até 14
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