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Prefeitura entrega mais 220 computadores
para as unidades de ensino

O Governo Municipal avança na renovação do Parque Tecnológico da Educação com a
instalação de novos equipamentos eletrônicos para as escolas. No total, 220
computadores serão entregues. O objetivo é promover cada vez mais uma educação de
qualidade e alinhada às novas necessidades digitais.

Serviços para população
em situação de rua e
abordagem social são
ampliados

Concluída a segunda
turma do curso
Mentalidade
Empreendedora

A Prefeitura assinou, no dia 10, o contrato
que amplia o serviço de atendimento para
a população em situação de rua e
abordagem social em Nova Lima.
O Espaço Cidadania, que funcionava
somente em dias úteis, passará a atender
das 8h à meia-noite e também aos
sábados, domingos e feriados, com a
inclusão do jantar.

No último dia 9, a Administração Municipal
realizou a entrega de certificados do curso
Mentalidade Empreendedora para as
nova-limenses participantes. A iniciativa
busca fortalecer o empreendedorismo
feminino na cidade e trabalha áreas como
planejamento, inteligência emocional,
entre outras.

Governo Municipal realiza
ações preventivas para
o período chuvoso
Limpezas de bocas-de-lobo, galerias
pluviais e barragens são ações preventivas
contra inundações realizadas pela
Prefeitura. Além disso, o Governo
Municipal mobiliza ainda mais esforços
para essa época do ano, com alinhamento
de ações entre a Defesa Civil e diferentes
setores.

Nova Lima terá Centro
Judiciário de Solução
de Conflitos e Cidadania
De maneira inédita, Nova Lima assinou,
junto ao Tribunal de Justiça de Minas
Gerais, um termo que prevê a instalação
do 1º Centro Judiciário de Solução de
Conflitos e Cidadania de Regularização
Fundiária Urbana do estado. O trabalho
será realizado no Bairro Água Limpa e tem
como objetivo evitar novos processos
judiciais e resolver os já existentes.

Todas as notícias completas: novalima.mg.gov.br
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EM PAUTA
Cozinha - Coração da Casa
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Aprenda uma deliciosa receita do tradicional frango com
quiabo, com o renomado chef Cláudio Guimarães, ao vivo
pelo canal Prefeitura de Nova Lima Oficial, no YouTube

Lei Aldir Blanc
Até
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Inscrições para o Edital de Chamamento Público que fará
a seleção de projetos culturais que receberão recursos
do Fundo Nacional de Cultura
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