
Vale do Atleta Municipal
Cadastramento para receber o benefício municipal 

Viva Arte Festival
Lives de apresentações de artistas da cidade
no canal da Prefeitura de Nova Lima no YouTube

Até 20
de agosto

Até 12 de setembro
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A Prefeitura iniciou, no dia 9 de agosto, o 
projeto com monitores nas academias ao 
ar livre da cidade. Cada local terá um 
profissional em dias e horários específicos. 
Essa presença é importante para a 
execução das atividades com segurança, 
sobretudo no caso de quem é iniciante.

Monitores passam
a atuar em academias
ao ar livre

Está em funcionamento o Ambulatório 
Municipal de Reabilitação, que tem o 
objetivo de atender pacientes 
encaminhados pelas UBSs com indicações 
de fisioterapia e fonoaudiologia. O local 
funciona de segunda a sexta-feira, das 7h 
às 21h, na Rua Chalmers, 91 – Centro – 2° 
andar.

Prefeitura implanta
Ambulatório Municipal
de Reabilitação

As obras de cobertura da trincheira situada no limite da MG-030 com a Alameda Oscar 
Niemeyer e a Rua Ministro Orozimbo Nonato, no Vila da Serra, estão em andamento 
desde julho. Será criada uma pista de rodagem com um semáforo de três tempos, além 
de faixas para pedestres.

Cobertura da trincheira das Seis Pistas vai dar
mais segurança e fluidez ao trânsito local

WhatsAppSite Facebook Instagram YouTube

Os nova-limenses já podem registrar 
suas manifestações de elogios, 
informações, sugestões, reclamações e 
denúncias em mais um dos canais de 
comunicação da Ouvidoria: o aplicativo 
eOuve, que chegou para facilitar e 
ampliar o relacionamento do cidadão 
com a Prefeitura.

Aplicativo para registro
de manifestações amplia
diálogo com a população

Contabilizando as contribuições até 31 de 
julho, a Prefeitura já arrecadou
R$ 29,5 milhões com o Imposto Predial e 
Territorial Urbano (IPTU), o que 
corresponde a um crescimento de 8% em 
relação ao valor obtido em 2020. Cerca de 
4.500 pessoas receberam algum tipo de 
isenção no tributo.

Governo Municipal
arrecada quase
R$ 30 milhões com o IPTU

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