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Nesta quinta-feira (10), o plano de 
vacinação infantil contra a Covid-19 em 
Nova Lima alcançou as pessoas de 7 
anos, sem comorbidades. Com a 
extensão do público, foram convocadas 
mais de 5.300 crianças para se imunizar.

Município amplia faixa
etária para vacinação
de crianças 

Caminhões do Bota-fora do Aedes vão 
percorrer a cidade para recolher 
materiais em desuso, de 14 a 25 de 
fevereiro. Devem ser descartados 
materiais que não servem mais e podem 
acumular água, como garrafas, pneus 
velhos, sucatas, entre outros. Confira o 
cronograma.

Fique ligado na
programação do
Bota-Fora do Aedes

O ano letivo nas escolas municipais começou no dia 7 e os pais ou responsáveis 
devem ficar atentos à entrega do kit escolar e uniforme para os alunos, nos dias 24 e 
25. Ao todo são 9.304 estudantes matriculados atualmente na rede municipal de 
ensino. A distribuição será feita de acordo com o cronograma de cada escola.

Prefeitura distribui kit escolar e uniformes
para alunos da rede municipal  
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A Ouvidoria-Geral do Município, a cada 
dia, vem aprimorando os serviços de 
atendimento ao cidadão. A plataforma 
eOuve agora tem a ferramenta pesquisa 
em que o cidadão pode justificar a sua 
avaliação por um atendimento recebido.

E-ouve tem nova
ferramenta para melhor
atender o cidadão

A Prefeitura já está entregando a 
segunda via de certidões de nascimento, 
casamento e óbito para quem perdeu 
esses documentos e fez a solicitação.
Ao todo, foram 128 solicitações 
atendidas, a maioria com registro no 
município.

Segunda via de certidões
para atingidos pela
enchente começa
a ser entregue 

EM PAUTA

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

Vem aí mais uma competição de basquete 3x3,
categoria masculina. Tem mais de 16 anos e manda
bem na modalidade? Inscreva-se!

Vem aí o Torneio de Basquete 3 x 3 

FEV
 14 a

25

FEV
15 a

28

Inscrições para Torneio de Handebol
É atleta de handebol de Nova Lima, Raposos
ou Rio Acima? Torneio para categoria masculina.
Inscreva-se!

https://bit.ly/3JmY6nj
https://bit.ly/3BbL7lg
https://bit.ly/3GFvuUv
https://bit.ly/3uJZGLM
https://bit.ly/33aTl0v
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/3rEKoWC
https://bit.ly/3Jja5Cd



