
I Edição da FeirArtesanal
Barracas de artesanato e produtos típicos, das 8h30 às 14h,
na Praça Coronel Aristides

Comemorações do Dia da Árvore
Oficinas, revitalização de áreas verdes, caminhada e projeto
de arborização
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Os estudantes matriculados na rede 
municipal de ensino que retornaram às 
aulas presenciais, desde junho deste ano, 
têm acesso a um cardápio variado e mais 
saudável, com o percentual de gordura, 
açúcar, sódio e aditivos químicos reduzido 
nas refeições escolares.

Merenda de qualidade
segue orientações do
Programa Nacional de
Alimentação Escolar

Por meio do Sistema Único de Saúde (SUS), 
a população consegue acessar diversos 
serviços de saúde gratuitos, como 
consultas, cirurgias, exames, dentre 
outros. Grande parte do sucesso desse 
sistema se deve à existência dos agentes 
comunitários de saúde (ACSs), que 
realizam um importante trabalho.

Agentes comunitários
de saúde aproximam a
população do poder
público

O Plano de Recuperação Socioeconômica contempla uma série de estratégias, 
programas e projetos considerados de caráter emergencial, em diferentes áreas: saúde, 
educação, cultura e desenvolvimento socioeconômico. Com seis meses de implantação, 
resultados expressivos já foram alcançados.

Plano de Recuperação Socioeconômica se consolida
como o maior conjunto de políticas públicas
dos últimos anos
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A Prefeitura realizou, no dia 15, no Teatro 
Municipal, a entrega do Prêmio da Cultura 
Popular a projetos da cidade, com o 
objetivo de valorizar os trabalhos que 
contribuem para a formação da identidade 
cultural e social de Nova Lima. No total, 
foram investidos R$ 240 mil.

Projetos recebem
Prêmio de Cultura Popular
no Teatro Municipal

A Prefeitura realizará uma audiência 
pública de lançamento da revisão do 
Plano Diretor da cidade no dia 30 de 
setembro, às 19h, no Teatro Municipal. 
O evento ocorrerá de forma híbrida 
(presencial e com transmissão pelo 
YouTube). As vagas são limitadas, e os 
interessados em acompanhar, de forma 
presencial, devem se cadastrar.

Nova Lima realiza audiência
pública de lançamento da
revisão do Plano Diretor

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

18
de setembro

20 de setembro

Inscrições para o Comad - Nova Lima
A eleição ocorrerá no dia 7 de outubro, virtualmenteAté 20

de setembro

Inscrições para o programa Bolsa Atleta
Cadastro aberto para acesso ao benefício que varia
de R$ 200 a R$ 1.000 por mês

Até 29
de setembro
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https://bit.ly/3CdEPRw
https://bit.ly/3Es2YWi
https://bit.ly/2XvJrnq
https://bit.ly/3Ahi5PU
https://bit.ly/2VKZpsT
https://bit.ly/3zlTPuF
https://bit.ly/3tNzmy3
https://bit.ly/3lv7A5u
https://bit.ly/38N7vnX
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

