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O período chuvoso é sempre o momento 
de redobrar as atenções para prevenir as 
doenças causadas pelo Aedes aegypti. 
As chuvas combinadas com as altas 
temperaturas do verão favorecem a 
proliferação do mosquito transmissor da 
dengue, chikungunya, zika e febre 
amarela. 

Hora de intensificar
os cuidados contra
o Aedes 

O Castramóvel começa 2022 com a 
meta de atender novamente cerca de 
1.000 animais em toda a cidade. Em 
janeiro, o projeto da Prefeitura esteve no 
Oswaldo Barbosa Pena; de 8 a 10 de 
fevereiro, o serviço funcionará na Sede 
da Morro Velho, no Bairro Cristais. 

Mais 1.000 animais
serão castrados
na cidade 

Bairro mais afetado pelas inundações decorrentes dos temporais que assolaram
a cidade no início de janeiro, Honório Bicalho recebe um pacote de intervenções
de drenagem pluvial. O investimento da Administração Pública é da ordem
de R$ 6 milhões. As obras vão melhorar o atual sistema, ampliando a capacidade
de captação e escoamento da água das chuvas.

Prefeitura investe R$ 6 milhões em pacote
de obras de drenagem para Honório Bicalho 
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A Prefeitura e o Departamento de 
Edificações e Estradas de Rodagem
do Estado de Minas Gerais (DER-MG) 
firmaram convênio para a execução de 
obras na MG-030. No total, mais de
R$ 13 milhões serão investidos pelo 
Governo Municipal. Serão recuperados 
trechos localizados em Santa Rita e Ville 
de Montagne, além de obra de 
contenção no Alvorada. 

Convênio entre Governo
Municipal e DER-MG
contempla obras
na MG-030 

A Prefeitura abre inscrições para 
processo seletivo que vai selecionar 
jovens de 16 a 29 anos para 
preenchimento de 605 vagas em cursos 
técnicos gratuitos e presenciais. Esse é o 
maior pacote municipal de cursos 
técnicos disponibilizados de forma 
gratuita para os nova-limenses; ao todo, 
são onze cursos em diversas áreas.

Carreiras Tec+ oferece
cursos técnicos gratuitos
para os nova-limenses 
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Todas as notícias completas:   novalima.mg.gov.br Acesse!
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Inscrições abertas para o Circuito Nova Lima
de Corrida - Viva Runners - Etapa feminina

Circuito de Corrida Feminina
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Torneio de Peladeiros
Inscrições abertas para as equipes
interessadas em disputar a competição
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