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Prefeituras, Ministério Público e governo estadual
se unem para solucionar trânsito entre
Nova Lima e BH

O Governo de Minas Gerais, o Ministério Público Estadual e as Prefeituras de Nova
Lima e Belo Horizonte formalizaram a criação do Grupo de Trabalho que discutirá
o projeto de mobilidade urbana que busca solucionar o trânsito entre os bairros
Vila da Serra e Belvedere.

Prefeitura investe em
estrutura dos serviços
de saúde bucal

Inovação marca a Copa
Nova Lima de Futsal Euler Balangá

Pela primeira vez na história, a cidade tem
estrutura odontológica capaz de atender
94% da população pelo SUS. Além das
contratações de mais profissionais, novos
equipamentos foram adquiridos para as
unidades de atendimento da saúde bucal,
dentre eles, um novo aparelho de raio-X
digital e cadeiras odontológicas.

O torneio estreou no tradicional cenário
nova-limense das competições de futsal
apostando em tecnologia. O aplicativo
oficial da copa tornou mais prático e ágil o
acompanhamento dos jogos pelos atletas,
e a transmissão das partidas pelo YouTube
aproximou a torcida do torneio, nestes
tempos de pandemia.

Plano de Recuperação Socioeconômica ganha
reconhecimento nacional
Nova Lima foi destaque nacional no 1º
Prêmio Band Cidades Excelentes, pelo
trabalho realizado com o Plano de
Recuperação Socioeconômica. O objetivo
da premiação é incentivar a melhoria da
realidade dos municípios brasileiros,
reconhecendo as boas práticas da gestão
pública.

Decoração desperta
clima de Natal na cidade
Cores e brilho abriram, na última
sexta-feira (19), a temporada oficial de
preparativos para as celebrações de fim
de ano no município. Diversas
localidades receberam a decoração, que
traz artigos de iluminação para tirar
fotos, trenó em tamanho real, Papai
Noel gigante e casinha do Papai Noel.

Todas as notícias completas: novalima.mg.gov.br
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Inscrições Visite Nova Lima – nas Trilhas
No domingo (12/12), o projeto Visite Nova Lima levará
os amantes de trilhas para conhecer as belezas naturais
do Bairro Boa Vista. As inscrições são gratuitas e vão de
29/11 a 09/12 pelo site novalima.mg.gov.br.
Cadastramento para transporte escolar
Período de inscrições para renovação do benefício
por estudantes já contemplados começa na próxima
quarta-feira (1/12). O cadastro deve ser feito
presencialmente, com agendamento.
16 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência
contra as Mulheres
A campanha traz programação híbrida para discutir
temas relacionados à violência de gênero e seus recortes.
O calendário de eventos vai até 10/12, com um encontro
presencial e transmissões ao vivo pelo Youtube e Instagram.
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