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As inscrições para o projeto Viva Arte 
Festival seguem até o dia 30. Os valores 
das apresentações variam de R$ 1,2 mil até 
R$ 5,5 mil, totalizando um investimento da 
Administração Municipal no valor de
R$ 288 mil. O edital completo está 
disponível no novalima.mg.gov.br.

Viva Arte Festival terá
apresentações de
artistas locais

A Prefeitura segue com a vacinação contra 
a Covid-19 em Nova Lima. Nesta semana, 
mais três grupos passaram a ser 
contemplados: pessoas com 53 e 54 anos, 
lactantes com crianças de até 6 meses e 
29 dias, além de trabalhadores da indústria 
com idade a partir de 45 anos.

Públicos aptos a receberem
vacina contra a Covid-19
são ampliados

O Governo Municipal realizará, nesta sexta-feira (25/6), o pagamento antecipado 
da primeira parcela do 13º salário dos servidores públicos municipais. Com essa 
medida, serão injetados cerca de R$ 8,5 milhões na economia local.

Prefeitura antecipa pagamento
da primeira parcela do 13º salário
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A Administração Municipal busca 
reforçar os cuidados contra a Covid-19 
sem interferir no acompanhamento das 
pessoas que possuem condições 
crônicas, como hipertensão, diabetes, 
câncer, além de grupos que precisam de 
acompanhamento mais próximo, como 
gestantes e crianças.

Cuidados e prevenção
a outras doenças são
fundamentais na
pandemia

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

Formada neste ano para avaliar e debater 
procedimentos a serem adotados em 
casos de eutanásia de animais no âmbito 
municipal, a Comissão Multidisciplinar 
concluiu o relatório referente ao caso 
ocorrido em abril, na Avenida José 
Bernardo de Barros.

Concluído o relatório
sobre eutanásia realizada
em cavalo

https://bit.ly/3j9RZsx
https://bit.ly/2TKqI5a
https://bit.ly/3jb1g3K
https://bit.ly/3qmNJrf
https://bit.ly/3wTSifh
https://bit.ly/3iRGAO3
https://novalima.mg.gov.br/
https://novalima.mg.gov.br/
https://www.facebook.com/prefeituradenovalimaoficial/
https://instagram.com/prefeituradenovalimaoficial
https://www.youtube.com/prefeituradenovalimaoficial
https://api.whatsapp.com/send?phone=5531980062169

