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Obra de contenção de 
talude na MG-030 foi 
concluída
A construção de um muro de concreto armado na 
MG-030, altura do acesso ao Bairro Parque 
Aurilândia (localidade conhecida como Xurupita), 
foi finalizada. Em janeiro de 2020, houve 
deslizamento de terra no local, causando 
obstrução em uma das pistas. Já as obras de 
duplicação continuam.

Banco de Talentos 
intermediou mais 300 
vagas de emprego
A Administração Municipal encaminhou os 
moradores de Nova Lima cadastrados no Banco de 
Talentos para o processo seletivo na empresa Mart 
Minas, que abrirá uma loja na cidade no próximo 
mês. Ao todo, são 300 vagas, sendo 150 diretas e 
150 indiretas.

Prefeitura apresenta 
projetos para a saúde
e segurança das 
nova-limenses
No Dia Internacional da Mulher (8 de março), a 
Prefeitura enviou à Câmara Municipal dois 
projetos de lei voltados para as nova-limenses. 
Um diz respeito ao programa de distribuição 
gratuita de absorventes; o outro sobre o aluguel 
social para mulheres em situação de violência.

Onda vermelha amplia 
restrições para conter 
avanço da Covid-19
A Associação dos Municípios da Região 
Metropolitana de Belo Horizonte –Granbel propôs 
novas estratégias para tentar frear o aumento dos 
casos da doença. Nova Lima adotou o toque de 
recolher das 20h às 5h, já que o momento é mais 
crítico desde que a pandemia começou.
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Projeto Elas na Cultura
Live com artistas de diversas áreas,
no Instagram @culturanovalima, às 19h

Nova Lima inicia compra 
de EPIs para retorno 
presencial das aulas
Está em andamento o processo de aquisição 
de protetores faciais, máscaras, luvas, álcool 
70% e outros materiais que serão usados para 
garantir a segurança dos servidores e 
estudantes. As aquisições fazem parte do 
protocolo de volta às aulas presenciais da rede 
municipal, ainda sem data definida.
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Live Os desafios do comportamento animal,
no Instagram prefeituranovalima_lives17/3
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