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Nova Lima adere à Rede
Nacional de Ouvidorias
A Prefeitura aderiu à Rede Nacional de Ouvidorias, 
que é coordenada pela Ouvidoria-Geral da União e 
consiste em um fórum de integração das 
Ouvidorias Públicas. Ela busca a participação social 
e a garantia dos direitos dos cidadãos aos serviços 
públicos.

Prefeitura inicia entrega
de 5.500 kits de limpeza a
grupos vulneráveis
da cidade
Além da distribuição de 400 kits de higiene 
pessoal à população em situação de rua no 
município, a Prefeitura iniciou a entrega de 5.500 
kits de limpeza a famílias que residem em áreas 
de ocupação, e que possuem baixa condição de 
moradia e saneamento, e moradores de 
conjuntos habitacionais populares.

Centro Psicopedagógico
realiza 255 serviços
remotos de apoio
estudantil
Apenas no 1º trimestre letivo, o Centro 
Psicopedagógico (CPP) prestou 255 atendimentos 
à distância com foco no suporte a estudantes – 
entre 2 e 18 anos – das redes municipal e privada. 
O serviço conta com fonoaudiólogo, psicólogo, 
terapeuta ocupacional, psicopedagogo, psiquiatra 
e assistente social.
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Ginásio Poliesportivo
José de Almeida foi
revitalizado
A comunidade da região do José de Almeida 
recebe, nesta sexta-feira (21), o Ginásio 
Poliesportivo totalmente revitalizado. As obras 
incluíram pintura das áreas internas e externas, 
recolocação de vidros em janelas, melhorias no 
alambrado, troca de iluminação com lâmpadas 
de LED, dentre outras melhorias.

#
Mais de 370 nova-limenses
empregados em 2021
Somente em 2021, 372 pessoas de Nova Lima 
conseguiram emprego por meio do Banco de 
Talentos, o serviço gratuito de intermediação de 
mão de obra do Governo Municipal. O bom 
resultado na cidade chama a atenção quando se 
avalia o cenário nacional: 14,4 milhões de 
brasileiros sofrem com o desemprego.
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