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Kit Merenda Escolar alcança 80 mil entregas em 2021

A Prefeitura realiza, nesta sexta-feira (19), a entrega do Kit Merenda Escolar aos
responsáveis pelos estudantes das unidades da rede municipal de ensino. Com o
benefício deste mês de novembro, a cidade alcança a marca de 80 mil
distribuições em 2021, com um investimento de R$ 9 milhões.

Castramóvel já realizou
quase 650 atendimentos
em Nova Lima

Intervenções paisagísticas
mantêm praças e espaços
bem cuidados

A Administração Municipal segue com o
serviço de castração de cães e gatos. Até o
momento, foram realizadas 139 castrações
no Jardim Canadá, 70 na região do
Cabeceiras, 180 em Honório Bicalho, 160
no Água Limpa e 93 em São Sebastião das
Águas Claras (Macacos). Nos dias 18 e 19
de novembro, o atendimento ocorre no
Bairro Santa Rita.

A manutenção dos espaços públicos na
cidade vai desde a limpeza até o plantio de
mudas. Com as intervenções paisagísticas,
praças, canteiros e trevos estão com nova
aparência. A colaboração da população é
importante para manter esses locais
preservados.

Oficina realiza
capacitação técnica para
revisão de Plano Diretor
No dia 12 de novembro, foi realizada a
oficina de capacitação técnica com os
grupos executivo e de acompanhamento
da revisão do Plano Diretor de Nova
Lima. Finalizada a primeira etapa, será
iniciado o levantamento de dados para
composição do diagnóstico.

Classe artística
de Nova Lima
receberá R$ 130 mil
A Prefeitura recebe, até o dia 23,
inscrições para o Edital de Chamamento
Público que fará a seleção de projetos
culturais que receberão recursos do
Fundo Nacional de Cultura – Lei Aldir
Blanc, do governo federal. No total,
serão repassados cerca de R$ 130 mil à
classe artística de Nova Lima.

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

Acesse!

EM PAUTA
19/11

Apresentação da Iluminação de Natal
Venha assistir ao Coral do Jambreiro e artistas
nova-limenses fazendo intervenções teatrais,
às 19h, na Praça Bernardino de Lima

19/11

Lançamento do livro “Entre recortes e ventiladores:
desafios e conquistas de um anjo azul”
Apresentação da obra de autoria da professora e
escritora nova-limense Mônica Jacinto, às 19h, na
Escola Casa Aristides

até

19/11

até

25/11

Site

Inscrições para cursos de Enfeites de Natal
Podem participar pessoas com idade acima de 12 anos
e que tenham disponibilidade para aulas nos turnos da
manhã ou da tarde, na Escola Casa Aristides.
Informações: (31) 3541-4333
Inscrições para curso de garçom
Capacitação voltada para iniciantes ou
profissionais que tenham experiência na área
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