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A Administração Municipal segue atuando 
para garantir o cumprimento das 
determinações vigentes na Onda Verde.  
De 1º de setembro a 5 de outubro, 319 
ações foram realizadas pela Vigilância 
Sanitária, Divisão de Fiscalização de 
Atividades Urbanas e Guarda Civil 
Municipal.

Mais de 300 ações
de fiscalização realizadas
desde setembro

Cerca de 150 estudantes das escolas 
municipais Benvinda Pinto Rocha 
(localizada no Jardim Canadá), César 
Rodrigues (Miguelão) e Urcino do 
Nascimento (Água Limpa) participam do 
projeto Tênis na Escola, uma iniciativa que 
possibilita a prática desse esporte e 
estimula uma série de habilidades.

Projeto Tênis na Escola
contempla crianças
no Jardim Canadá,
Miguelão e Água Limpa

A Prefeitura vai promover diversas ações com foco no cuidado à saúde integral da 
mulher para além do alerta e conscientização da prevenção e do diagnóstico precoce 
dos cânceres de mama e de colo do útero. As atividades ocorrerão aos sábados, a partir 
do dia 9, nas diversas regiões da cidade.

Ações do Outubro Rosa têm foco na saúde
integral da mulher
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O Governo Municipal abriu vagas para 
novos cursos profissionalizantes do 
programa Carreiras Profissões: confeitaria, 
mecânica de motos, costura de lingerie, 
elétrica predial, panificação e costura de 
bolsa e tecido. As aulas ocorrerão em cinco 
bairros.

Inscrições abertas para
novos cursos gratuitos
do Carreiras Profissões

A audiência pública de lançamento da 
Revisão do Plano Diretor de Nova Lima foi 
realizada no último dia 30, no Teatro 
Municipal, com transmissão ao vivo, no 
canal da Prefeitura, no Youtube. Os 
trabalhos devem ser concluídos no início 
de 2023, e a população está convidada a 
acompanhar e participar.

Audiência Pública marca
o início da revisão
do Plano Diretor

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

Escolinha de Futebol
Inscrições abertas para crianças e adolescentes de 6 a 15 anosAté 9

de outubro

Oficina de Lutheria
Inscrições abertas para pessoas com idade a partir de 16 anosAté 15

de outubro

7
de outubro

Elas na Cultura
Edição Especial sobre Cultura Popular
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