
INFORMA

EM PAUTA

BOLETIM DIGITAL DA PREFEITURA DE NOVA LIMA • 16/12/2021    42

Os eventos foram iniciados em 15 de 
dezembro e seguem até o próximo dia 22. 
As formaturas das escolas localizadas na 
sede de Nova Lima estão sendo realizadas 
no Teatro Municipal, enquanto as 
solenidades das unidades situadas na 
região noroeste acontecem no 
Poliesportivo Marcos Sant’Anna Martins, 
no Jardim Canadá.

Governo Municipal realiza
formaturas de mais de
900 estudantes do 5º e 9º
ano 

No último dia 14 de dezembro, o Governo 
Municipal assinou um termo de 
compromisso para a execução das obras 
de infraestrutura no Balneário Água 
Limpa, que passa por um amplo processo 
de regularização fundiária, reordenamento 
territorial, urbanização e saneamento 
ambiental. 

Prefeitura apresenta
ações públicas para
o Água Limpa

Entre as cidades com até 100 mil habitantes, Nova Lima ficou em 1º lugar, com o 
saldo de 5.375 novas vagas de empregos formais geradas em 2021. No ranking 
geral estadual, o município ficou na 7ª posição dentre as 853 cidades mineiras.

Nova Lima lidera ranking de municípios que mais
geraram empregos no Brasil 
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Todas as notícias completas:   novalima.mg.gov.br Acesse!

No dia 15 de dezembro, foi inaugurada a 
Casa do Papai Noel, com o Coral Infantil 
da Escola de Música e artistas 
nova-limenses, em intervenções 
teatrais, na Praça Bernardino de Lima. 
Ela vai funcionar até o dia 25: de 
segunda a sexta-feira, das 19h às 21h; 
sábado e domingo, das 14h às 20h.

Casa do Papai Noel está
aberta para visitação 

O programa atende em domicílio 98 
pessoas com diversas condições de 
saúde, que apresentam dificuldade para 
sair de casa e chegar até uma unidade 
básica de saúde (UBS). Em 2021, 32% dos 
pacientes atendidos se recuperavam das 
sequelas da Covid-19 em casa.

Melhor em Casa leva
cuidados especializados
de saúde em domicílio

19/12
Artesanato e produtos, como cerveja artesanal, pães
caseiros, queca, lamparina, agroecológicos e cogumelos
orgânicos fresquinhos, das 10h às 15h, no Centro
Comercial Alphaville. 

FeirArtesanal Lagoa dos Ingleses

Cadastramento Passe Estudantil
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Na próxima segunda-feira (20), começa o período de
agendamento para cadastramento de estudantes
interessados em receber o benefício em 2022.
Agende por telefone: (31) 3542-5906

até
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Destaques Esportivos
Quer saber quem foram os craques nova-limenses 
deste ano? Assista ao vivo, a partir de 19h, pelo canal do 
YouTube PrefeituraNovaLimaOficial.

https://bit.ly/32331cX
https://bit.ly/3dZQF7H
https://bit.ly/3oYFAdA
https://bit.ly/3dZbnog
https://bit.ly/3p3gs5a
https://bit.ly/3pYYkcd
https://bit.ly/3GUBpFT
https://bit.ly/3e40mSx
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/



