
Banco de Talentos, Sala do Empreendedor e carreiras
Ações itinerantes na quadra do Bela Fama

Conferência Municipal da Assistência Social
Inscrições em assistenciasocial2021.com.br e transmissão
ao vivo pelo canal Prefeitura de Nova Lima no YouTube
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O governo estadual alterou as orientações 
do Minas Consciente tanto para a macro 
quanto para a microrregião em que Nova 
Lima está localizada. Com isso, a cidade 
passa a integrar a onda verde do plano. 
Nela, embora todos os estabelecimentos 
possam funcionar, ainda há restrições.

Cidade passa para
a onda verde do Plano
Minas Consciente

O programa Saúde na Escola intensifica 
ações preventivas com foco no 
autocuidado entre os estudantes 
matriculados na rede municipal de ensino. 
A iniciativa utiliza intervenções musicais, 
bem como atividades lúdicas, para reforço 
de mensagens, tais como combate à 
Covid-19 e cuidado com a saúde bucal.

Atividades lúdicas
nas escolas reforçam
cuidados com a saúde

A Prefeitura já vacinou cerca de 73 mil pessoas com a primeira dose contra a Covid-19, 
segundo dados extraídos do portal LocalizaSUS. A marca equivale a 98% da população 
adulta. A segunda dose segue disponível nas unidades de saúde para quem recebeu o 
imunizante que prevê outra aplicação. No total, mais de 100 mil doses foram aplicadas.

Nova Lima supera a marca de 100 mil doses
aplicadas contra a Covid-19

WhatsAppSite Facebook Instagram YouTube

O Centro de Referência de Assistência 
Social (Cras) Norte será referência para 
cerda de 2.500 famílias de 47 bairros da 
região do Cabeceiras. O equipamento 
fica na Rua Tamandaré, 458, e será 
inaugurado nesta sexta-feira (27/8), para 
qualificar e potencializar o atendimento 
de parte dos usuários que pertenciam ao 
território do Cras Centro.

Governo Municipal abre
nova unidade do Cras
no Bairro Cabeceiras

O projeto “Cozinha, Coração da Casa” 
chega a sua terceira edição na próxima 
quinta-feira (2/9), às 19h, no canal da 
Prefeitura no YouTube. Na oportunidade, 
será preparada a receita escolhida pelo 
público, o arroz de porco, com a 
participação especial do chef Leo Paixão.

“Cozinha, coração da casa”
terá participação especial
de Leo Paixão

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

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

26
de agosto

27 e 28 de agosto

Até 12
de setembro

https://bit.ly/3zwz4O9
https://bit.ly/3sMCgT2
https://bit.ly/3jhCVIV
https://bit.ly/3ymESbf
https://bit.ly/3yhl6hz
https://bit.ly/381bufW
https://bit.ly/38abvOX
https://bit.ly/2TGpRTt
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

