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Licenciamento ambiental com mais agilidade
e cuidado especial para preservar a cidade

Nova Lima dá um passo importante no processo de diversificação de sua economia
ao receber, do Governo de Minas, a responsabilidade por ações administrativas
referentes ao licenciamento ambiental de atividades ou empreendimentos com
potencial poluidor de classe 1 a 4. O convênio de cooperação técnica e
administrativa foi assinado em 4 de março.

Cidade recebe dois mil
microchips para animais
domésticos

Nova-limenses contam
com apoio da Prefeitura
para parar de fumar

A Prefeitura recebeu, no início do mês,
dois mil microchips de identificação de
animais domésticos e dois leitores dos
dispositivos. A iniciativa, que é pioneira
em Minas Gerais, integra o programa de
microchipagem "Conheça seu amigo",
uma parceria entre a Gestão Municipal e
o Governo do Estado.

A Administração Municipal oferece,
gratuitamente, o programa
Antitabagismo para quem quer parar de
fumar. O tratamento pode ser feito em
grupo ou individualmente. O cidadão
interessado pode procurar a sua unidade
básica de saúde de referência e se
cadastrar.

Projeto de lei e palestra
marcam Dia Internacional
da Mulher
Nova Lima celebrou o Dia Internacional
da Mulher (8 de março) com o evento
“Construção política social: debate
sobre o acesso das mulheres aos seus
direitos”. A Prefeitura também
encaminhou à Câmara Municipal o
projeto de lei que visa dar agilidade à
análise dos pedidos das mulheres em
situação de violência doméstica.
A proposta já foi aprovada.

Movimente-se é iniciado
com mais modalidades
de cursos
No dia 8 de março, teve início o projeto
Movimente-se, que oferece cursos
preparatórios com a finalidade de abrir
portas para o mercado de trabalho,
capacitando o cidadão com idade acima
de 30 anos para participar de processos
seletivos. As aulas serão realizadas no
turno da noite, todas as terças-feiras,
durante quatro semanas.

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

Acesse!

EM PAUTA
Vale Atleta e Paratleta
Até

14 MAR

Prazo final de inscrições para o benefício voltado
aos nova-limenses que treinam ou participam
de competições esportivas oficiais

Torneios de vôlei e peteca

Até

16 MAR

Forme a sua equipe e se inscreva nas disputas

Torneio de lutas e artes marciais

Até

16 MAR

Vêm aí as competições de Jiu-Jitsu, Taekwondo,
Karatê e Judô. Prestigie!

Festival de Natação
Até

18 MAR

Site

Inscrições abertas para atletas e praticantes
de natação de Nova Lima e região no evento que
será realizado em 10 de abril
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YouTube
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