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O caminhão do Bota-Fora do Aedes 
percorreu os bairros de Nova Lima,
na segunda quinzena de fevereiro, e 
recolheu mais de 101 toneladas de 
materiais inservíveis. A ação é um 
reforço no combate à dengue, zika, 
chikungunya e febre amarela, 
especialmente durante as chuvas de 
verão.

Bota-fora do Aedes recolhe
mais de 100 toneladas
de resíduos

Para garantir mais agilidade na prestação 
de serviços ao cidadão, a Coordenadoria 
Municipal de Proteção e Defesa Civil está 
modernizando seus processos. A equipe 
foi estruturada com tablets e um novo 
sistema de georreferenciamento, que 
trouxe mais precisão para os resultados 
das vistorias.

Serviços da Defesa Civil
Municipal passam por
modernização

O Governo Municipal disponibilizou 1.981 oportunidades de emprego pelo Banco de 
Talentos em 2021. O bom resultado se deve a várias ações realizadas pela Prefeitura 
para captar e oferecer as vagas, como o lançamento de uma plataforma virtual, de 
forma inédita, para o cadastramento de empresas contratando.

Banco de Talentos ofertou quase 2 mil vagas
de emprego em 2021  
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A Prefeitura continua empenhando 
esforços para minimizar os prejuízos 
causados pelas intensas chuvas de 
janeiro. Além do trabalho de recuperação 
dos bairros, da disponibilização de 
benefícios de auxílio emergencial e 
isenções, o Governo Municipal mobilizou 
uma força-tarefa para a concessão do 
Bolsa Moradia.

Governo Municipal mobiliza
força-tarefa para concessão
de Bolsa Moradia

O Programa Recomeço já contemplou 
562 famílias com o pagamento da 
primeira parcela do auxílio emergencial. 
Dessas, 355 já receberam a segunda 
parcela do benefício. O valor pago até 
agora representa aproximadamente
R$ 3,7 milhões em circulação no 
comércio local.

Programa Recomeço já
contemplou mais de 500
famílias com o auxílio
emergencial
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Inscrições para as modalidades judô,
taekwondo, jiu-jitsu e karatê

Torneios de lutas e de artes marciais

MAR
A partir de

2

O prazo de inscrições para a competição
foi ampliado. Não perca!

Copão Nova-limense de Futsal da Região Noroeste

MAR
Até

23

MAR8
Início do programa Movimente-se 
Novos cursos com foco na reinserção no mercado.
As inscrições para participar terminam hoje (3 de março)
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