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Atualmente, são 331 colaboradores, entre 
eles 44 garis coletores, que atuam no 
serviço de limpeza urbana e receberam 
novos uniformes. Além da entrega, 12 
caminhões também receberam uma nova 
pintura com o intuito de melhorar a 
visibilidade e oferecer mais segurança na 
execução do serviço.

Equipe de limpeza
recebe novos
uniformes  

A comunidade de São Sebastião das Águas 
Claras (Macacos) participou, nesta 
quinta-feira (21), do simulado prático de 
emergência da Zona de Autossalvamento 
(ZAS) de barragens. A ação tem a 
finalidade de reforçar a cultura de 
prevenção, orientando a população sobre 
como proceder em caso de necessidade.

Simulado de emergência
em barragens é realizado
em São Sebastião das
Águas Claras

Após a avaliação dos seis índices, Nova Lima ficou em 1º lugar geral no Prêmio 
Band Cidades Excelentes na categoria das cidades que possuem de 30 a 100 mil 
habitantes em Minas Gerais. Com o resultado, o município disputará a etapa 
nacional no próximo mês, em Brasília.

Nova Lima fica em 1º lugar geral na etapa estadual
do Prêmio Band Cidades Excelentes
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A Prefeitura instalou vários playgrounds, 
os parquinhos destinados à recreação, em 
diversos pontos da cidade. No total, 11 
locais foram contemplados com os 
equipamentos que são voltados para 
crianças de até 12 anos e sua durabilidade 
depende da utilização correta por parte 
das pessoas.

A vacinação avança na cidade 
e os impactos positivos da 
campanha já são vistos na 
redução do número de 
contaminados em 
acompanhamento ou 
internadas em estado grave. 
Até esta quinta-feira (21), 
46.694 pessoas já 
completaram o esquema 
vacinal com a segunda dose 
ou dose única.

Cerca de 50% da população estimada de Nova Lima
já completou o esquema vacinal contra a Covid-19

24/10 Evento com produtos artesanais e alimentos
agroecológicos como pães caseiros, queca, lamparina,
hortaliças, cogumelos orgânicos e cerveja artesanal

FeirArtesanal no Vila da Serra

Semana do Congado

26 31 Programação para comemorar e reverenciar as raízes
negras da cidade

até

outubro

a

Parquinhos são
instalados em
11 pontos de Nova Lima
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