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O Governo Municipal realizou, neste mês 
de setembro, um mutirão de limpeza 
durante dois dias para retirada de lixo nos 
bairros Honório Bicalho, Nova Suíça e 
Santa Rita. Além disso, outros serviços 
foram executados na região, como 
manutenções em redes de esgoto, 
calçadas e praça.

Região Nordeste recebe
mutirão de limpeza,
revitalização de praça
e extensão de rede
de esgoto Após a Prefeitura realizar uma série de 

tratativas com a Cemig, foram iniciados os 
trabalhos de instalação de redes elétricas 
no Água Limpa, para atender 
equipamentos públicos, como a Escola 
Municipal Urcino do Nascimento, creche e 
nova unidade básica de saúde. Na primeira 
etapa, uma parte do bairro também será 
contemplada.

Água Limpa começa
a receber instalações
de redes da Cemig

Nesta semana, a Prefeitura realiza aplicação de dose de reforço contra a Covid-19, ação 
de repescagem para públicos já convocados e avanço na imunização dos adolescentes 
sem comorbidades a partir de 14 anos. Além disso, segue a aplicação de segunda dose 
de todos os laboratórios para quem já pode recebê-la.

Vacinação contra a Covid-19 contempla
adolescentes e dose de reforço
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Os produtores artesanais de Nova Lima 
capricharam na primeira edição da 
FeirArtesanal, iniciativa itinerante que foi 
realizada na manhã do último sábado (18), 
na Praça Coronel Aristides. O próximo 
evento ocorrerá em 16 de outubro,
no Vila da Serra.

Primeira edição
da FeirArtesanal foi
um sucesso

Nova Lima recebe o Castramóvel, 
projeto de castração de cães e gatos que 
se soma à política pública de defesa, 
proteção e controle populacional dos 
animais. O equipamento é resultado de 
um acordo celebrado com o Ministério 
Público.

Castramóvel começa
a funcionar na cidade
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Comemorações do Dia da Árvore
Oficinas, revitalização de áreas verdes, caminhada
e projeto de arborização

Inscrições para o programa Bolsa Atleta
Cadastro aberto para acesso ao benefício que varia
de R$ 200 a R$ 1.000 por mês

26
de setembro

29 de setembro

Inscrições para cursos culturais
Mais de 40 opções gratuitas nos Centros de Atividades
Culturais (CACs) e na Escola Casa Aristides

até 30 de setembro

Semana de programação para celebrar
o Dia Internacional da Pessoa Idosa
Palestras e rodas de conversas virtuais com especialistas
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