
Vale do Atleta Municipal
Cadastramento para receber o benefício municipal

Eleições do Compir
Escolha dos novos integrantes do Conselho Municipal
de Promoção e Igualdade Racial, às 9h

Até 20
de agosto

Até 12
de setembro

26 de agosto
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A Prefeitura realiza uma avaliação 
diagnóstica em estudantes da rede 
municipal de ensino. A intervenção 
pedagógica analisará o aprendizado de 
mais de 6.000 alunos em conteúdos de 
língua portuguesa e matemática, para 
guiar os profissionais no planejamento e 
uso de metodologias diferenciadas para 
superar possíveis lacunas na 
aprendizagem estudantil.

Mais de 6.000 alunos
avaliados em língua
portuguesa e matemática

O Bairro Bela Fama vai receber,
nos dias 25 e 26 de agosto, serviços 
itinerantes do Banco de Talentos,
Sala do Empreendedor e Carreiras.
Os moradores também poderão se 
cadastrar para vagas de emprego e 
oficinas profissionalizantes, além de 
receber orientações sobre MEI.

Bela Fama receberá
serviços itinerantes
nos dias 25 e 26

O Governo Municipal investe em diversas ações de prevenção e cuidados à vida das 
pessoas. Esse atendimento começa no pré-natal e segue com a puericultura, que 
acontece desde o nascimento e vai até os 2 anos de idade, e tem o objetivo de promover 
e proteger a saúde das crianças, por meio de uma atenção integral.

Acompanhamento integral à mãe
e à criança até seus 2 anos de idade

WhatsAppSite Facebook Instagram YouTube

Um sistema de drenagem captará água 
proveniente de áreas situadas acima da 
MG-030, no trecho próximo ao Trevo do 
Bairro Cristais, e a conduzirá 
adequadamente, passando por um ponto 
da Rua Professor Aldo Zanini (Banqueta 
do Rego Grande) em direção ao Ribeirão 
dos Cristais, em um local perto da UPA.

Obras de drenagem
pluvial são executadas
no Bairro Alvorada

Quem percorrer o trecho de Honório 
Bicalho poderá receber a marca de Nova 
Lima no Passaporte Estrada Real, a partir 
do próximo sábado (21), no ponto oficial de 
carimbo da cidade, o Centro de Apoio ao 
Ciclista (CAC), localizado no bairro.

Cidade terá ponto
de carimbo do Passaporte
Estrada Real

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

Viva Arte Festival
Lives de apresentações de artistas da cidade no canal
da Prefeitura de Nova Lima no YouTube

https://bit.ly/2W0M5B2
https://bit.ly/3j0gCY5
https://bit.ly/381bufW
https://bit.ly/3mfRC13
https://bit.ly/3iYr42k
https://bit.ly/3s3W3x1
https://bit.ly/3y0zL0q
https://bit.ly/2TGpRTt
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



