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A Copa Nova Lima de Futsal 2021 – Euler 
Balangá está na reta final, e alguns 
campeões já foram conhecidos. O Mandrix 
venceu os torneios Feminino e Máster, 
enquanto o Xurupita ganhou o Adulto 
Prata. Já o Racing foi campeão do Adulto 
Ouro e Veterano. Outras categorias 
também já têm seus campeões.

Campeões da Copa Euler
Balangá começam a ser
conhecidos

Quem deseja se qualificar em cursos que 
trazem soluções de curta duração por 
meio de oficinas e palestras, pode 
aproveitar o Carreiras Express. Os 
interessados em participar das aulas de 
enfeites de Natal, investimentos, velas 
artesanais e educação financeira devem se 
inscrever até sexta-feira (5).

Carreiras Express oferece
cursos gratuitos de curta
duração

Após a instalação de redes de energia elétrica no Água Limpa, a Escola Municipal Urcino 
do Nascimento iniciou, nesta semana, o atendimento presencial dos alunos do bairro.
A unidade tem capacidade para receber cerca de 300 estudantes da educação infantil e 
do ensino fundamental.

Escola Municipal Urcino do Nascimento,
no Água Limpa, começa a atender estudantes
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Para comemorar o Dia Nacional da Cultura 
(5/11), a Administração Municipal preparou 
um fim de semana especial, com 
atividades gratuitas na Escola Casa 
Aristides. A programação é aberta ao 
público e com vagas limitadas, respeitando 
as medidas de restrição contra a Covid-19. 
A Praça Bernardino de Lima receberá uma 
apresentação da Corporação Musical 
União Operária.

Cidade comemora Dia
da Cultura com
programação especial

O Governo Municipal organiza, neste mês, 
diversas ações para celebrar o Dia da 
Consciência Negra. A programação será 
aberta nesta quinta-feira (4), com o 
projeto Diálogos com as Juventudes, e 
segue até 30 de novembro, quando 
ocorrerá um bordadaço. Toda a população 
está convidada a acompanhar e participar.

Nova Lima realiza ações
para celebrar
o Novembro Negro

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

Torneio de Peteca
Inscrições abertas para as disputas em dupla que ocorrerão
na quadra poliesportiva do Bairro Cabeceiras, com início
em novembro

Até 11
de novembro

Castramóvel em São Sebastião das Águas Claras (Macacos)

Atendimento das 8h às 17h, voltado para animais da população
de baixa renda e de pessoas cadastradas no CAD Único, animais
comunitários e animais tutelados por ONGs e protetores de animais
Informações: (31) 99792-7099 

9 a 11
de nobembro

https://bit.ly/3q8strg
https://bit.ly/3bHIxrt
https://bit.ly/3BrAAkB
https://bit.ly/3Cqh9tR
https://bit.ly/2ZUovqR
https://bit.ly/2ZBpMU0
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

