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A Prefeitura realiza, de 4 de outubro
a 30 de novembro, o cadastramento 
socioeconômico de famílias de Santa Rita. 
Trata-se de uma etapa muito importante 
do processo de Regularização Fundiária, 
que vai recolher documentos de 
beneficiários e seu respectivo imóvel.

Governo Municipal realiza
cadastramento
socioeconômico
de moradores do Bairro
Santa Rita

Ruas e avenidas do município seguem 
recebendo placas de identificação, com 
nome da via, bairro e CEP. No total, outras 
60 placas em 30 postes foram instaladas 
nos bairros Chácara Bom Retiro, Chácara 
dos Cristais, Cristais e Bela Vista. A 
iniciativa é resultado de medida 
compensatória.

Placas de identificação
são instaladas no
Bela Vista, Cristais,
Chácara Bom Retiro
e Chácara dos Cristais

Cerca de 3 mil famílias e indivíduos que vivem em situação de vulnerabilidade social,
em Nova Lima, receberão, em outubro, novembro e dezembro deste ano, mais três 
parcelas de R$ 400,00 do auxílio emergencial municipal. O decreto que prorroga o 
benefício foi assinado nesta semana.

Prefeitura estende auxílio emergencial municipal
de R$ 400 por mais três meses
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A Administração Municipal organiza,
de 4 a 8 de outubro, a Semana do 
Empreendedor, com uma série de 
capacitações voltadas aos empresários 
locais. As atividades ocorrerão tanto na 
sede da cidade quanto no Vila da Serra, 
Honório Bicalho e Jardim Canadá.

Nova Lima realiza
Semana do Empreendedor
de 4 a 8 de outubro

Para melhorar a cobertura vacinal, que 
ficou comprometida com a pandemia da 
Covid-19, será realizada a Campanha 
Nacional de Multivacinação. De 1º a 29 de 
outubro, crianças e adolescentes menores 
de 15 anos podem ser vacinados contra 
sarampo, meningite, rubéola, febre 
amarela, hepatites A e B, dentre outras 
doenças.

Campanha Nacional
de Multivacinação
para crianças e
adolescentes começa
no dia 1º de outubro

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

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

Até 1⁰
de outubro

30
de setembro

Audiência Pública de Lançamento
da Revisão do Plano Diretor
Transmissão ao vivo pelo YouTube no canal Prefeitura
de Nova Lima Oficial
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