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A Administração Municipal criou a versão 
virtual dos serviços do Banco de Talentos 
para auxiliar e facilitar a vida dos 
nova-limenses que buscam vaga no 
mercado de trabalho. Qualquer empresa 
que busca mão de obra nova-limense 
também pode utilizar o serviço.

Banco de Talentos agora
disponível também na
versão virtual

A obra emergencial de contenção de muro 
em um trecho da Avenida Presidente 
Kennedy foi concluída em 90 dias, antes do 
prazo previsto, que seria de 120 dias. 
Também foi reinstalado o corrimão no 
trecho e o canteiro central da avenida, 
recuperado. Na sexta-feira (23), a via 
estará liberada para o trânsito de veículos. 

Prefeitura entrega obra
emergencial na
Av. Presidente Kennedy 

Com a chegada de mais vacinas, município já imunizou com a primeira dose 60% 
do equivalente ao público vacinável, ou seja, a partir de 18 anos. Até esta 
quinta-feira (22), 45.022 pessoas já receberam a primeira dose, enquanto 18.150 
completaram o esquema vacinal, com as duas doses ou dose única, totalizando 
mais de 63 mil vacinas aplicadas na cidade.

60% do equivalente ao público elegível
já recebeu a primeira dose em Nova Lima
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A manutenção no sistema de iluminação 
pública é executada por empresas 
terceirizadas contratadas pela 
Prefeitura. Para solicitar serviços, como 
troca de lâmpada queimada ou acesa 
durante o dia e de relés, dentre outros, 
basta ligar para o 0800 033 1825 e 
informar o local exato. O atendimento 
telefônico funciona 24 horas.

Pedido de manutenção
no sistema de iIuminação
pública é pelo 0800

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

A Prefeitura de Nova Lima está 
organizando o 1° Desafio de Mountain Bike, 
com apuração virtual. As inscrições já 
começaram e vão até 30/7. A competição 
é dividida em três categorias –20km, 
30km e 45km. O formulário para a 
inscrição e o regulamento estão no 
novalima.mg.gov.br.

Competição de Mountain
Bike agita o município

Votação para as mascotes de eventos esportivos
e educacionais no @prefeituranovalima_lives

Participe do Programa Carreiras – formulário disponível
no novalima.mg.gov.br

https://bit.ly/3xTwwsp
https://bit.ly/36TxcSF
https://bit.ly/36UePgE
https://bit.ly/3Bvi38h
https://bit.ly/3i8Sn8r
https://bit.ly/3wOnEDa
https://bit.ly/3xCmzPR
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



