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O calçamento de duas ruas em São 
Sebastião das Águas Claras está 
recebendo manutenção, a fim de melhorar 
as condições de tráfego no local. Até o 
término da intervenção, previsto para os 
próximos dias, o acesso da comunidade 
está sendo feito pela BR-040.

Governo Municipal
recupera vias de Macacos

A chegada das chuvas mobilizou a limpeza 
e troca de tampas de bueiros em Honório 
Bicalho e Santa Rita. Uma equipe da 
Defesa Civil, junto à Vale, percorreu esses e 
outros bairros orientando os moradores 
sobre o período chuvoso. Na região, 
também foram realizadas manutenções 
na rede de esgoto, reparos na iluminação, 
além de capina e limpeza de canaletas.

Prefeitura realiza
intervenções na região
nordeste

No último dia 30, a Prefeitura apresentou a autoridades e comerciantes locais a 
campanha que visa estimular as vendas no final do ano. Nas próximas semanas, os 
empreendedores de Nova Lima poderão se preparar para o Natal, participando de 
palestras e treinamentos.

Comprar Bem de Natal incentiva compras
no comércio nova-limense
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O Governo Municipal oferece aos cidadãos 
mais uma opção nos atendimentos: o 
Simplifique! A nova ferramenta visa 
desburocratizar o acesso ao serviço 
público e melhorar os processos internos 
que afetam diretamente os cidadãos. O 
objetivo é tornar os resultados mais ágeis e 
positivos.

Simplifique! oferece
mais agilidade nos
serviços públicos

Dos pacientes atendidos nas unidades 
básicas de Nova Lima, somente 36% são 
homens. O cuidado integral com a saúde 
passa pelo desafio de educar o público 
masculino a buscar os serviços de saúde, 
não só em casos de urgência. É nas UBSs 
que são feitas as consultas de rotina, 
acompanhamento de doenças crônicas, 
coleta de exames, entre outros.

Cidade apoia cuidado
com a saúde integral
do homem

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

Projeções de Natal
A decoração natalina de Nova Lima ainda reserva surpresas.
Venha assistir as projeções mapeadas na Matriz do Pilar
e a apresentação dos corais de Natal no próximo fim de semana.

3 a 5
DEZ

Colônia de Férias
Abertas as inscrições para a Colônia de Férias, que será
realizada em janeiro de 2022. Podem participar crianças
de 5 a 12 anos. Clique aqui e saiba como inscrevê-las.

Até 4
DEZ

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
https://bit.ly/3xMuD1r
https://bit.ly/3xN6Xdi
https://bit.ly/3oj2ADQ
https://bit.ly/32VO7p1
https://bit.ly/31ogsDN
https://bit.ly/3dfl1CQ
https://bit.ly/3lpsX9d



