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A Administração Municipal criou o 
Programa Carreiras para auxiliar os 
nova-limenses nas diversas fases da vida 
profissional com a oferta de cursos de 
qualificação e formação profissional e 
consultorias sobre gestão e regularização 
de instituições. 

Programa Carreiras vai
auxiliar cidadãos em
várias fases da profissão 

Desde abril, já foram destinados cerca de 
R$ 3,4 milhões a famílias e indivíduos que 
vivem em situação de vulnerabilidade em 
Nova Lima. Esse valor é pago pelo auxílio 
emergencial municipal, uma das ações que 
fazem parte do Programa de Recuperação 
Socioeconômica. 

Prefeitura já pagou cerca
de 3,4 milhões pelo auxílio
emergencial

Levantamento realizado, entre os dias 30/6 e 12/7, pelo Governo Municipal, por 
meio de formulário eletrônico, mostrou que mais de 60% dos pais ou responsáveis 
de alunos matriculados na rede municipal de ensino optaram pelo retorno das 
aulas presenciais.

Pesquisa aponta que pais ou responsáveis preferem
aulas presenciais
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A Unidade de Atendimento Integrado 
(UAI) é uma iniciativa do Governo 
Municipal e da Renascer – empresa 
responsável pelo processo de 
Regularização Fundiária Urbana do 
bairro.  Na UAI, a comunidade pode ter 
acesso à regularização de lote e às ações 
da Prefeitura.

Água Limpa tem unidade
para atender moradores

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

A corporação, fundada em 2001, é uma 
das mais antigas do estado juntamente 
com a GCM de Betim. Atualmente, o 
efetivo é de 91 agentes que atuam na 
proteção dos direitos humanos 
fundamentais, realizam patrulhamento 
preventivo, fiscalização de trânsito e 
ambiental, dentre outras ações.

Guarda Civil Municipal
completa 20 anos de
atuação no município

Pré-Conferência da Assistência Social – Cruzeiro
Participação: basta acessar o link no novalima.mg.gov.br17/7

25/7 Inscrições para o Festival de Pipasaté

5/8 Inscrições continuam para o Prêmio Cultura Popularaté

https://bit.ly/2UdtikW
https://bit.ly/3xCmzPR
https://bit.ly/2TaM6Rc
https://bit.ly/3eiyKcT
https://bit.ly/3wC374F
https://novalima.mg.gov.br/
https://bit.ly/2UxfUrr
https://bit.ly/3hBWBGC
https://bit.ly/3pYaTnI
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



