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Prefeitura assina acordo de 
cooperação para construção 
de túnel-bala no Vale do Sol
O Governo Municipal e representantes da 
Associação de Proprietários e Moradores do Vale 
do Sol (Aprevs) e da Cedro Mineração, empresa 
que atua na região, assinaram acordo de 
cooperação para a construção de um túnel-bala e 
colocação de estruturas para escoamento de água 
em uma passagem em nível sob a Quinta Avenida, 
para solucionar problemas de drenagem pluvial no 
bairro.

Cidade alcança vacinação 
de idosos e se prepara 
para avanço do serviço
Nos dias 4 e 5 de maio, a Gestão Municipal 
realizou a aplicação da primeira dose da vacina 
contra a Covid-19 em pessoas com 60 e 61 anos 
de idade, a última faixa etária de idosos a ser 
atendida. Confira os próximos públicos que serão 
atendidos.

Governo Municipal inicia 
entrega de 400 kits de 
higiene à população em 
situação de rua
Iniciada nesta semana, a distribuição de kits de 
higiene é realizada na Casa de Passagem 
Feminina, no Espaço Cidadania e no Projeto de 
Reintegração Social (Proreis). Além da entrega, 
são oferecidas orientações para prevenção da 
Covid-19 e atividades de saúde bucal.

EM PAUTA

Clique e acesse
nossas redes:

Site Facebook Instagram YouTube

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

Acessuas Trabalho
Inscrições abertas para o programa voltado ao desenvolvimento 
das habilidades profissionais dos nova-limenses

Campanha “Nova Lima 
sem tabaco” reforça 
tratamento gratuito 
oferecido nas UBSs
Durante o mês de maio, a Prefeitura fará a 
campanha com o objetivo de incentivar as 
pessoas que têm interesse em parar de fumar a 
procurarem o tratamento gratuito, que tem 
duração de 12 meses, oferecido nas Unidades 
Básicas de Saúde da cidade. As inscrições podem 
ser feitas pelo site ou presencialmente.

#

Kit Merenda Escolar
Entrega dos kits aos responsáveis pelos alunos nas unidades 
escolares da rede municipal de ensino 

7 e 10
maio

maio
Cursos na área de Turismo
Inscrições abertas para cursos on-line oferecidos pela parceria 
entre Prefeitura, Senar e Emater

Até 14

Fiscalização realiza mais de 
100 ações preventivas no 
mês de abril
No mês passado, a Guarda Civil Municipal realizou 
102 ações preventivas e um recolhimento de 
alvará por descumprimento dos decretos de 
enfrentamento da Covid-19. Já a Divisão de 
Fiscalização de Atividades Urbanas registrou 435 
vistorias e abordagens a estabelecimentos, com 
20 notificações e 14 interdições.
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