
Pré-conferência da Assistência Social
Encontro virtual, das 13h30 às 17h30, para moradores
da região nordeste

Cadastramento para receber o Passe Estudantil
Atendimento de nova-limenses que estejam cursando
aulas presenciais, mediante comprovação por meio
de declaração da instituição de ensino

7 de
agosto

Até 13
 de agosto
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Em decorrência do alerta de frio intenso 
entre 28 de julho e 4 de agosto, emitido 
pela Defesa Civil, o Governo Municipal 
realizou plantões para acolhimento e 
suporte a pessoas em situação de rua. 
Durante as ações, foram distribuídos mais 
de 530 cobertores e feitas cerca de 60 
abordagens sociais, além de seis 
encaminhamentos para a Casa de 
Passagem Masculina.

Mais de 530 cobertores
distribuídos em ações
contra o frio

No mês passado, a Guarda Civil Municipal 
atendeu a 20 ocorrências, com uma 
interdição por aglomeração em evento não 
autorizado durante a pandemia da 
Covid-19. A Vigilância Sanitária fez 183 
ações, e a Divisão de Fiscalização de 
Atividades Urbanas (DFAU) abordou 85 
estabelecimentos. As operações 
continuam.

Cerca de 300 ações de
fiscalização executadas
em julho

Além dos estudantes de 3 a 7 anos, alunos com idade a partir de 8 anos também já 
podem retornar às aulas presenciais na rede municipal de ensino. Para isso, os 
responsáveis devem assinar o termo de responsabilidade disponível no site 
novalima.mg.gov.br.

Segundo semestre letivo é iniciado

WhatsAppSite Facebook Instagram YouTube

Começa nesta sexta-feira (6) o I Fórum 
Municipal de Políticas Públicas para 
Mulheres. A iniciativa pretende abrir 
espaço para o diálogo a respeito de ações 
que envolvem essa temática.
Os encontros serão transmitidos, ao vivo, 
pelo canal “Prefeitura de Nova Lima 
Oficial”, no YouTube.

I Fórum Municipal de
Políticas Públicas para
Mulheres

A Prefeitura está com inscrições abertas 
para o campeonato de futsal do município. 
As equipes podem se inscrever até 
domingo (8). Posteriormente, os 
responsáveis por cada time deverão 
inscrever os atletas (masculino e feminino) 
entre os dias 9 e 22 deste mês.

Inscrições abertas para
a Copa Nova Lima
de Futsal 2021

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