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Administração Municipal atende 
reivindicação de cerca de 30 anos de 
moradores para a construção de uma 
quadra poliesportiva com cobertura 
metálica e vestiário no Parque Aurilândia. 
A ordem de serviço para início das obras 
foi assinada na manhã do último sábado 
(12/02).

Bairro Parque Aurilândia
terá quadra de esportes

Quem corre ou faz caminhada poderá se 
inscrever no Assessoria Esportiva Viva 
Runners para receber orientações 
esportivas de um profissional de 
educação física em pontos estratégicos 
na sede e na região noroeste.

Corredores e caminhantes
poderão se inscrever para
receber assessoria
esportiva, de 22/2 a 11/3

Além das pessoas acima de 12 anos, que estavam sendo chamadas desde o ano 
passado, agora toda a faixa etária do público infantil está convocada a se vacinar 
contra a Covid-19. Até a última terça-feira (15), 53% das crianças haviam sido 
imunizadas.

Vacinação é ampliada: todo o público elegível
está contemplado no município  
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A manutenção da iluminação pública 
segue no trecho após o Viaduto da 
Mutuca com a substituição de lâmpadas 
e cabos elétricos. Neste período 
chuvoso, os trabalhos são realizados
com cautela para preservar a segurança 
de trabalhadores e usuários.

Trecho após Viaduto
da Mutuca passa por
manutenção da iluminação

O programa de coleta seletiva segue 
com o recolhimento de materiais que 
podem ser transformados.  Cerca de 
400 toneladas de resíduos foram 
recicladas. O caminhão passa em 28 
bairros que fazem parte da rota da 
coleta.

Coleta seletiva reciclou
400 toneladas de resíduos

EM PAUTA

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

Amanhã é o último dia para se inscrever, depois
é só acompanhar a competição pelo Instagram!

Concurso Eu cuido, eu mando a real
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Copão Futsal Nova-limense
Regional Noroeste (masculino)
Se você joga futsal e mora na região noroeste
do município, monte a sua equipe e se inscreva!

https://bit.ly/35a5qny
https://bit.ly/3GYGCvZ
https://bit.ly/34PgMxh
https://bit.ly/3v3lmmt
https://bit.ly/3LH1on5
https://bit.ly/3uYyadF
https://bit.ly/3GYjkpN
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



