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A terceira edição dos serviços itinerantes 
do Banco de Talentos, Sala do 
Empreendedor e Carreiras Profissões será 
realizada na região do José de Almeida. As 
ações ocorrerão nos dias 20 e 21 de 
outubro, das 10h às 16h, na quadra de 
esportes localizada na Rua Luiza Lucinda, 
195, Vila Aparecida.

José de Almeida recebe
diversos serviços
itinerantes 

O Governo Municipal realiza a limpeza dos 
bueiros e bocas de lobo da cidade. O 
serviço ocorre de maneira contínua, mas 
foi intensificado como precaução ao 
período de chuvas que se aproxima. Mais 
de 900 bocas de lobo já passaram por 
vistoria.

Limpeza de bueiros é
intensificada no período
que antecede as fortes
chuvas

A Prefeitura dá continuidade à construção de uma nova unidade básica de saúde 
(UBS) no Bairro Santa Rita. A obra, iniciada em fevereiro deste ano, está com toda 
parte estrutural finalizada e tem previsão de término para o início de 2022.
Os trabalhos da UBS no Bairro Oswaldo Barbosa Pena também avançam.

Obras em unidades básicas de saúde avançam
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Todas as notícias completas:   novalima.mg.gov.br Acesse!

As inscrições para a 2ª etapa do Desafio 
Virtual de Mountain Bike vão até 15 de 

outubro. Pessoas a partir de 10 anos de 
idade podem participar do campeonato, 

que tem o objetivo de incentivar a prática 
do esporte e fomentar o turismo na 

cidade.

Lagoa dos Ingleses
receberá a 2ª etapa do

Desafio Virtual de MTB

A Campanha Nacional de 
Multivacinação, voltada para crianças e 
adolescentes menores de 15 anos, terá 
seu Dia D neste sábado (16), em mais de 
20 unidades de saúde da cidade. Para 
receber a dose, é necessária a presença 
de um dos pais ou responsável, além de 
documento de identidade e cartão de 
vacina.

Dia D da Campanha
Nacional de Multivacinação
ocorre neste sábado (16)

16/10 Evento de promoção da saúde integral das mulheres
Dia D do Outubro Rosa

Basquete 3x3

18/10 Inscrições abertas para a competição que ocorrerá
no próximo dia 24, no Poliesportivo do Cristais

até

https://bit.ly/3DBn13s
https://bit.ly/3lGd1Qn
https://bit.ly/3ACAGoZ
https://bit.ly/2Wsst95
https://bit.ly/3adk3p9
https://bit.ly/2YeLHPX
https://bit.ly/3DDYRp6
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



