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Nova Lima celebra a Semana do Congado 
com exposição, roda de conversa, 
procissão e a tradicional missa conga no 
próximo domingo (31). As comemorações 
ocorrem no mês em que se celebra o Dia 
de Nossa Senhora do Rosário (7 de 
outubro), considerada a protetora dos 
congadeiros.

Semana do Congado
comemora e reverencia
raízes negras da cidade 

O Governo Municipal assinou, no dia 22, a 
ordem de serviço para início das obras de 
rede de esgoto, drenagem, pavimentação e 
serviços complementares no Vale do Sol, 
localizado na região noroeste. Tratam-se 
de demandas antigas da comunidade local 
que finalmente serão atendidas.

Vale do Sol recebe o maior
conjunto de obras da
sua história

Em reconhecimento à dedicação e ao profissionalismo dos servidores públicos, a 
Prefeitura anunciou, nesta quinta-feira (28/10), uma série de medidas voltadas 
para o funcionalismo. Além de reajustes de 8% nos salários e no vale-refeição, será 
implantada uma série de ações que visam valorizar, capacitar e melhorar as 
condições de trabalho.

No Dia do Servidor Público, Prefeitura anuncia
conquistas para o funcionalismo
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Entre os dias 23 e 26 de outubro, a cidade 
sediou a Semana da Mobilidade Elétrica, 
que contou com programação no 
Alphaville e no Centro. O Ampère: 
Ecossistema de Mobilidade Elétrica do 
Brasil é considerado um dos maiores 
eventos de mobilidade elétrica e de 
energias renováveis do Brasil.

Nova Lima recebe evento
de mobilidade elétrica
e energia renovável

As intervenções na Trincheira das Seis 
Pistas continuam e, neste fim de 
semana, será executada mais uma 
importante etapa da obra que visa 
organizar e dar mais fluidez ao trânsito 
local. A cobertura da estrutura contará 
com uma pista de rodagem e um 
semáforo de três tempos, além de faixas 
para pedestres.

Cobertura da Trincheira
das Seis Pistas avança
mais uma etapa 

4/11 Início da programação especial de conscientização
e discussões sobre o combate ao racismo

Novembro Negro

Torneio de Xadrez

4/11 Inscrições abertas para a competição que ocorrerá
em 7 de novembro, na Escola Casa Aristides

até

Torneio de Peteca

11/11
Inscrições abertas para as disputas em duplas que
ocorrerão na quadra poliesportiva do Bairro
Cabeceiras, com início em novembro

até

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
https://novalima.mg.gov.br/
https://bit.ly/31b80HP
https://bit.ly/3B4xKBY
https://bit.ly/2ZAQOuE
https://bit.ly/3mljPTW
https://bit.ly/3blh9zm
https://bit.ly/3Cqh9tR
https://bit.ly/3bkrrzS
https://bit.ly/2ZBpMU0

