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O serviço de imunização continua e, neste 
momento, o Governo Municipal realiza a 
vacinação de pessoas a partir de 18 anos 
com deficiência permanente, gestantes e 
puérperas (até 45 dias pós-parto) com 
comorbidades e pessoas a partir de 18 
anos com comorbidades, que são 
definidas pelo Ministério da Saúde e estão 
reunidas em um lista disponível no 
novalima.mg.gov.br.

Vacinação contra
a Covid-19 avança
no município

Entre 7 e 18 junho, das 8h30 às 16h30, a 
Administração Municipal abre o cadastro 
para solicitação do Passe Estudantil. O 
estudante que se encaixa nos critérios 
definidos deverá entrar em contato pelo 
telefone (31) 3542-5906 e agendar 
atendimento presencial para apresentar a 
documentação necessária.

Cadastramento para
receber o Passe Estudantil
começa no dia 7 de junho

A Prefeitura e a Bravo Motor Company do Brasil assinaram, no dia 25, 
memorandos de entendimentos para a instalação do Parque Industrial para 
produção de veículos elétricos e baterias e para implantação do sistema de 
transporte público elevado na cidade.

Nova Lima terá empreendimentos estimados
em R$ 25 bilhões e geração de mais
de 10 mil empregos diretos
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Para informar os grupos contemplados 
por isenções e descontos no valor do 
Imposto sobre a Propriedade Predial e 
Territorial Urbana (IPTU), haverá um 
plantão especial de 1º a 21 de junho, das 
8h30 às 16h, na sede e na Regional 
Noroeste. 

Plantão Especial do IPTU
funcionará de 1º a 21
de junho

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

A Administração Municipal está atenta aos 
serviços necessários de manutenções em 
vias e espaços públicos da cidade que 
precisam de algum tipo de reparo. São 
serviços de construção de contenções de 
vias, tapa-buracos, manutenção e 
construção de redes de esgoto, 
recapeamento, jardinagem, limpeza, 
dentre outros.

Prefeitura realiza serviços
diversos de manutenção
pela cidade

Workshop de Lesões Crônicas
Transmissão pelo canal no YouTube @PrefeituradeNovaLimaOficial28 de

maio

Workshop de Colagem com o artista Bitious
Das 9h às 13h, na Escola Casa Aristides. Inscrições pelo
telefone (31) 3541-4333

29 de
maio

https://bit.ly/3vquYES
https://bit.ly/2RIbNrT
https://bit.ly/3bWt7A2
https://bit.ly/3bTPExx
https://bit.ly/3hWFQGG
https://bit.ly/3fOFwaz
https://bit.ly/3foGcnQ
https://novalima.mg.gov.br/
https://novalima.mg.gov.br/
https://www.facebook.com/prefeituradenovalimaoficial/
https://instagram.com/prefeituradenovalimaoficial
https://www.youtube.com/prefeituradenovalimaoficial
https://api.whatsapp.com/send?phone=5531980062169



