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Governo Municipal não tem medido 
esforços para agilizar a imunização na 
cidade, tão logo as doses sejam enviadas 
pelo governo do estado. Até esta 
quarta-feira (28), do total de 50.475 
primeiras doses enviadas ao município, 
48.991 já foram aplicadas, o que 
representa mais de 97%.

Nova Lima já aplicou mais
de 97% das primeiras
doses contra a Covid-19
enviadas pelo governo do
estado até o momento A decisão considerou a alta demanda dos 

pais e responsáveis por esse perfil de 
estudantes. Segundo levantamento da 
Prefeitura, mais de 770 crianças contam 
com o serviço educacional das creches, o 
que representa 8% dos estudantes 
matriculados na rede municipal de ensino. 

Governo Municipal se
prepara para a volta às
aulas dos estudantes
de 0 a 2 anos e 11 meses 

As obras na trincheira, situada no limite da MG-030 com a Alameda Oscar Niemeyer e a 
Rua Ministro Orozimbo Nonato, no Vila da Serra, foram iniciadas. No local será criada 
uma pista de rodagem com um semáforo de três tempos, além de faixas para 
pedestres.

Trincheira na MG-030 recebe intervenções
para ficar mais segura

WhatsAppSite Facebook Instagram YouTube

Mais de 250 artistas vão movimentar a 
cultura da cidade, até 12 de setembro, 
com apresentações em lives do Viva Arte 
Festival. Trata-se de uma celebração da 
cultura nova-limense que visa valorizar e 
divulgar os artistas locais, principalmente 
no momento de pandemia, em que é 
preciso evitar aglomerações.

Viva Arte Festival
começa hoje

A primeira fase das obras de drenagem 
pluvial no bairro foi concluída. A instalação 
de aduelas no cruzamento da Quinta 
Avenida com a Avenida Terra está pronta. 
Nesta semana, será finalizada a confecção 
de passeios e meios-fios. E o túnel-bala 
avança com mais de 25 metros concluídos, 
de um total de 30.

Obras de drenagem
no Vale do Sol seguem
adiantadas

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

Pré-Conferência de Assistência Social Regional Noroeste

Semana de inscrições para o Moutain Bike
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