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A Escola Casa Aristides recebeu, no 
último dia 21, o lançamento do selo 
"Cidade Amiga do Audiovisual", projeto 
da Minas Film Commission para 
fomentar o setor audiovisual mineiro. 
Com essa iniciativa, Nova Lima passou a 
ser o primeiro município a aderir ao 
projeto.

Nova Lima é a primeira
a ganhar Selo “Cidade
Amiga do Audiovisual”

A etapa das obras de construção do 
canal lateral, importante infraestrutura 
de drenagem pluvial que proporcionará 
melhorias para os bairros Cristais, 
Chácara dos Cristais, Alvorada e entorno, 
está concluída. Essa obra visa 
proporcionar alívio aos moradores que 
sofrem com danos decorrentes de 
enxurradas.

Concluída etapa
de captação de água que
passa pela MG-030

A Prefeitura conclui, nesta quinta-feira, a distribuição de aproximadamente 9 mil 
cestas básicas e de legumes da campanha Natal Social para cidadãos em situação 
de pobreza e extrema pobreza. No total, 4.500 famílias serão contempladas.

Campanha Natal Social entrega
9 mil cestas básicas e de legumes
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Neste ano, a Guarda Civil Municipal 
(GCM) deu início às ações nos bairros. 
Até o momento, foram 516 demandas 
atendidas em todas as regiões de Nova 
Lima. O aumento da presença nas 
comunidades tem como intuito 
descentralizar o serviço da corporação 
para garantir mais agilidade nos 
atendimentos de ocorrências.

Mais de 500 demandas
atendidas pela Guarda
Civil Municipal nos bairros

A Prefeitura realizou, na última 
segunda-feira (20), no Teatro Municipal, 
uma solenidade para premiar os atletas 
que mais se destacaram no cenário 
esportivo municipal, estadual, nacional e 
internacional. Foram homenageados 
praticantes de várias modalidades e 
diferentes categorias.

Destaques Esportivos
são homenageados

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

Último dia de funcionamento
da Casa do Papai Noel
Aproveite para visitar o local, de segunda a sexta-feira,
das 19h às 21h; sábado, das 14h às 20h
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https://bit.ly/3yQWdew
https://bit.ly/3elPzDC
https://bit.ly/3pq8d3D
https://bit.ly/3qlQ06n
https://bit.ly/3He8kW5
https://bit.ly/3p3gs5a
https://novalima.mg.gov.br/
https://novalima.mg.gov.br/
https://www.facebook.com/prefeituradenovalimaoficial/
https://instagram.com/prefeituradenovalimaoficial
https://www.youtube.com/prefeituradenovalimaoficial
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