
Polo de Desenvolvimento de Xadrez
Inscrições para atividades on-line que ocorrerão
entre 12 de julho a 2 de agosto

Até 7
 de julho
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A Prefeitura entregou de 300 notebooks 
aos educadores da rede municipal de 
ensino, no último dia 25, em uma 
cerimônia simbólica no Teatro Municipal. 
Foram contemplados os servidores com 
atuação direta nos anos finais da 
educação infantil e do ensino 
fundamental.

Gestão Municipal
entrega 300 notebooks a
educadores de Nova Lima

A Administração Municipal recebeu Kits 
Horta da Empresa de Assistência Técnica e 
Extensão Rural do Estado de Minas Gerais 
(Emater-MG). Os itens foram repassados a 
famílias em situação de vulnerabilidade e 
são importantes para gerar renda e 
garantir a segurança alimentar dos 
contemplados.

Kits Horta são distribuídos
a famílias em situação
de vulnerabilidade

O Governo Municipal deu início aos trabalhos de recapeamento em uma das vias 
mais movimentadas da cidade: a Alameda Oscar Niemeyer, localizada no Bairro 
Vila da Serra. Os trabalhos começaram a ser executados na quarta-feira (30), com 
previsão de serem concluídos neste mês de julho.

Prefeitura executa recapeamento
da Alameda Oscar Niemeyer

WhatsAppSite Facebook Instagram YouTube

Nesta semana, a Prefeitura está 
entregando o Kit Merenda Escolar, 
benefício repassado aos responsáveis 
dos estudantes da rede municipal. O 
serviço, que já ocorreu nas escolas das 
regiões noroeste e nordeste, prossegue 
nesta sexta-feira (2), nas unidades 
localizadas na sede. Confira o 
cronograma.

Continua a entrega
do Kit Merenda Escolar

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

Para garantir o cumprimento das 
determinações de enfrentamento da 
Covid-19, a Prefeitura dá prosseguimento 
às ações de fiscalização. Em junho, foram 
realizadas 255 ações, envolvendo a Guarda 
Civil Municipal, Divisão de Fiscalização de 
Atividades Urbanas (DFAU) e Vigilância 
Sanitária. 

Mais de 250 ações
de fiscalização realizadas
em junho

Campeonato de Xadrez On-line
Inscrições para a competição que será disputada
de 19 a 30 de julho

Até 9
 de julho

Desafio Nova Lima de Corrida Virtual
Inscrições para provas a serem executadas entre
19 de julho e 1º de agosto

2 a 16
 de julho

https://bit.ly/3ha54Rp
https://bit.ly/3h3MUiV
https://bit.ly/3yh4Ddo
https://bit.ly/3hgqESY
https://bit.ly/3xditxo
https://bit.ly/3Aifbem
https://bit.ly/35ZqRVl
https://bit.ly/3yccaKx
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



