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O Governo Municipal segue 
acompanhando a situação do trecho 
entre os trevos dos Cristais e das 
Quintas II, onde houve um deslizamento 
de terra no último dia 17. No ponto da 
Rua Ludovico Barbosa, que também 
cedeu, a Prefeitura notificou a empresa 
responsável pela obra feita em 2020, e já 
está elaborando o projeto e orçamento 
da nova contenção.

Prefeitura atua para
recuperar trechos
impactados pelas chuvas

A Coordenadoria Municipal de Proteção 
e Defesa Civil, junto à Vale, está 
orientando moradores e comerciantes 
de bairros da sede de Nova Lima quanto 
às mudanças na legislação de barragens. 
O trabalho visa tranquilizar a população 
e levar informações confiáveis sobre as 
medidas que serão tomadas na cidade.

Defesa Civil e Vale instalam
pontos de informação
sobre barragens na cidade

A Prefeitura realiza a distribuição gratuita de uniformes e material escolar para uso 
individual dos estudantes matriculados na rede municipal de ensino. Mais de 9.300 
alunos serão beneficiados com camisetas, calças, jaqueta, tênis, mochila, cadernos, 
estojo, lápis de cor, canetinhas e diversos outros itens.

Mais de R$ 4 milhões investidos na entrega
de uniformes e kit-escolar  
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Por meio da articulação da Prefeitura, a 
Caixa Econômica Federal liberou o saque 
do Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço (FGTS) por calamidade para 
moradores de Nova Lima. Os 
trabalhadores residentes em áreas 
atingidas pelas fortes chuvas de janeiro e 
que se enquadrem nos critérios podem 
solicitar o saque até 27 de abril, pelo 
aplicativo do banco.

Saque do FGTS é liberado
para nova-limenses
atingidos

Neste mês, a equipe da Gorceix, 
fundação terceirizada pela Prefeitura 
para fazer os estudos que embasarão a 
revisão do Plano Diretor da cidade, 
terminou o levantamento de 
informações junto às secretarias 
municipais. A etapa seguinte, que iniciou 
nesta semana, consiste na coleta de 
dados por meio de visitas de campo.

Revisão do Plano Diretor
entra na etapa de coleta
de dados em campo
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Todas as notícias completas:   novalima.mg.gov.br Acesse!

Inscrições para as modalidades judô, taekwondo,
jiu-jitsu e karatê

Torneio de lutas e artes marciais
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Assessoria Esportiva
Pratica corrida ou caminhada? Inscreva-se para
receber acompanhamento especializado gratuito
de um profissional

Inscrições abertas para aulas de aerodance
nos bairros Boa Vista e Mingu
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