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Cidade realiza drive-thru 
para vacinar idosos a partir 
de 73 anos
A Administração Municipal realiza, neste sábado 
(27/3), no Espaço Cultural, um drive-thru de 
vacinação contra a Covid-19. Idosos com
73 e 74 anos, em 1a dose, e a partir de 80 anos,
em 2a dose, serão contemplados, assim como 
profissionais de saúde que atuam no município e 
estiverem previamente agendados.

Obras na MG-030 
avançam, e trânsito segue 
no sistema pare e siga
Os trabalhos de duplicação da MG-030 
continuam, e os usuários devem ficar atentos, 
pois alguns pontos da rodovia estão em obras. O 
tráfego é realizado no sistema pare e siga, com 
duração de 20 minutos de intervalo para 
alternância do fluxo de veículos em cada sentido.

Governo facilita o 
pagamento de impostos e 
taxas municipais
A Prefeitura reorganizou o calendário de 
pagamentos, facilitando a quitação de impostos e 
taxas municipais. A iniciativa, cujo objetivo é 
impedir a sobreposição de tributos pagos no 
mesmo mês, é uma das ações do Plano de 
Recuperação Socioeconômica, implantado em 
Nova Lima.
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(14h às 16h) – Projeto on-line Conhecendo Nova Lima
Transmissão, ao vivo, pelo canal da Prefeitura no YouTube – 
PrefeituraDeNovaLimaOficial, dos atrativos da cidade.

Restauração de fachadas 
Art Déco transformam o 
centro histórico
O Corredor Art Déco, que compreende o trecho 
entre o Bicame e a Rua Melo Viana, está 
passando por um programa de requalificação 
urbana, em parceria com a Vale. Ao todo, 100 
fachadas do estilo serão restauradas; 11 já foram 
entregues e, no momento, dez edificações 
recebem o trabalho de restauração.

#

26/3

(14h) – Bate-Bola Virtual
Encontro on-line com professores e demais profissionais de 
Educação Física. Para se inscrever ou ter mais informações, 
acesse aqui.

31/3

Comunidade Canto do Rio 
recebe terraplanagem
O Governo Municipal dá continuidade ao trabalho 
de regularização fundiária da Comunidade Canto 
do Rio. Além de realizar reuniões mensais com os 
moradores, a Prefeitura deu início às obras de 
terraplanagem no local, que também receberá 
drenagem e esgotamento sanitário.
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