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A Prefeitura começou a levar aos bairros 
mais afastados da sede os serviços do 
Banco de Talentos, da Sala do 
Empreendedor, do programa Carreiras e 
cursos de capacitação profissional aos 
moradores. Inicialmente, as atividades 
estarão, até 9 de julho, no Bairro Honório 
Bicalho, na região nordeste.

Honório Bicalho recebe
serviços itinerantes

Entre os dias 19 de julho e 1º de agosto, o 
Governo Municipal organizará um desafio 
virtual de corrida e caminhada. Os 
participantes poderão escolher o melhor 
dia e horário, dentro do período 
estabelecido, para cumprirem as provas de 
3km, 5km, 10km e 21km. As inscrições vão 
até o dia 16.

Nova Lima terá Desafio
Virtual de Corrida
e Caminhada

No dia 28 de julho é celebrado o Dia Mundial de Luta Contra Hepatites Virais e, 
para reforçar a importância do combate às doenças, durante todo o mês, a 
Prefeitura promove a campanha Julho Amarelo, do Ministério da Saúde, 
enfatizando os serviços e atendimentos oferecidos na cidade.

Campanha Julho Amarelo reforça o combate
às hepatites
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Importantes obras de urbanização vão 
melhorar as condições de ruas e 
avenidas nos bairros Água Limpa, Jardim 
Canadá, São Sebastião das Águas Claras 
e Vale do Sol. Depois de concluídas, 
moradores, motoristas e pedestres terão 
mais segurança e conforto para transitar.

Administração Municipal
executa obras na região
noroeste

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

A Prefeitura reformulou as oficinas de 
português e matemática, em uma 
adaptação do projeto Resgatando Saberes 
para um novo formato, garantindo o 
reforço dessas matérias no ensino híbrido. 
A iniciativa beneficia aproximadamente 
1.500 estudantes do 4º e 5º ano do Ensino 
Fundamental I.

Resgatando Saberes
reforça conteúdo para
1.500 estudantes

Cadastro para o Passe Estudantil
Agendamento pelo telefone (31) 3542-5906
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Pré-conferências da Assistência Social
Encontros preparatórios, abertos à população, para a 
Conferência Municipal da Assistência Social, que será 
realizada em agosto
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https://bit.ly/3wswLJe
https://bit.ly/3hhTUtD
https://bit.ly/3yccaKx
https://bit.ly/36kNGTA
https://bit.ly/2T11xLU
https://bit.ly/2UxfUrr
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



