
Cozinha, o coração da casa
Primeira edição do projeto com transmissão ao vivo pelo 
canal do YouTube Visite Nova Lima, às 19h
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Antiga demanda da comunidade do Bairro 
Cabeceiras e região, a Unidade Básica de 
Saúde (UBS) foi revitalizada e será 
entregue na segunda-feira (21), às 9h, 
quando os serviços começarão a funcionar 
na estrutura, localizada na Rua Princesa 
Isabel, 75, Cabeceiras.

Prefeitura entrega UBS
revitalizada no Bairro
Cabeceiras

A Fundação de Atendimento Especializado 
de Nova Lima (Faenol) passou a oferecer, 
neste ano, o Therasuit, uma fisioterapia 
intensiva voltada para pacientes com 
sequelas neurológicas, dentre elas paralisia 
cerebral, traumatismo craniano e acidente 
vascular cerebral (AVC).

Therasuit é ofertado
gratuitamente a pacientes
em reabilitação na Faenol

Após a Prefeitura elaborar um criterioso protocolo sanitário contra a proliferação 
da Covid-19 e realizar uma série de medidas ao longo do ano, as unidades escolares 
da rede municipal de ensino retomaram, no dia 14, o atendimento presencial aos 
estudantes com idade entre 3 e 7 anos.

Aulas presenciais são retomadas
na rede municipal
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O Centro de Referência da Mulher, 
equipamento municipal formado por 
uma equipe de psicólogos e assistentes 
sociais, é especializado no atendimento
a mulheres em situação de violência 
doméstica e familiar baseada no gênero. 
Não há contato com o agressor.

Centro de Referência
oferece apoio a mulheres
em situação de violência
doméstica e familiar

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

O Governo Municipal está instalando 
placas com demarcações de 
quilometragem nos principais pontos de 
caminhada e corrida. Além do Parque 
Ecológico Municipal Rego dos Carrapatos, 
a Banqueta do Rego Grande também 
ganhou placas em todo o seu trajeto.

Banqueta do Rego
Grande recebe sinalização
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