
INFORMATIVO ESPECIAL

JUNTOS
DERROTAREMOS
O CORONAVÍRUS
Fique por dentro das últimas ações da
prefeitura na prevenção e no combate
à doença, e faça a sua parte

ALERTA
CORONAVÍRUS

Antes de tocar
olhos, nariz e boca,
lave as mãos com
água e sabão

Não
compartilhe
Fake News

Isolamento
social não é
férias.
Fique em casa

Cuidar de
você é cuidar
de todos

Não compartilhe
objetos de uso
pessoal, como
talheres, toalhas,
celular, pratos...

Evite
aglomerações.
Fique em casa o
máximo possível

Para tossir ou espirrar,
proteja nariz e boca
com a parte interna do
cotovelo ou com lenço
de papel (descarte-o
 imediatamente e lave
as mãos)

Lave as mãos
com água e sabão
ou higienize com
álcool 70%



CORONAVÍRUS
I N F O R M E

PREFEITURA ABRE CENTRO DE
ATENDIMENTO - CORONAVÍRUS 
Criado para a triagem e atendimento a casos suspeitos de coronavírus,
Ceacor será anexo à UPA Nova Lima e terá capacidade para atender
até 100 pacientes por dia

Serviços

A Prefeitura de Nova Lima criou Gabinete de Crise, publicou 
decretos com orientações à população e restrições às atividades na 
cidade, reorganizou serviços e reforçou os cuidados contra o 
coronavírus. Seguindo todos os protocolos do Governo do Estado 
de Minas Gerais e do Ministério da Saúde, a Administração 
Municipal está se preparando para realizar, em parceria com o 
Hospital Nossa Senhora de Lourdes, os atendimentos de casos 
suspeitos e confirmados da melhor maneira possível.

Na próxima semana, estará em funcionamento o Centro de 
Atendimento - Coronavírus (Ceacor), montado anexo à UPA Nova 
Lima (Rua José Agostinho, s/n, Oswaldo Barbosa Pena II) e que tem 
como principal finalidade o atendimento à população com mais 
agilidade e segurança. O local será voltado para atendimento 
exclusivo dos casos suspeitos ou prováveis de coronavírus. No total, 
poderão ser atendidos até 100 pacientes por dia.

O novo serviço estará disponível no início de abril. Além dessa 
unidade exclusiva, toda a rede municipal de saúde continua 
empenhada no combate à pandemia.

O Ceacor funcionará 24 horas 
por dia com equipe formada por 
médicos, enfermeiros e técnicos de 
enfermagem, além de contar com 
laboratório e raio-X. O serviço 
contará com classificação de risco; 
além de leitos para observação e 
isolamento.

Grupos
de risco

Nem sempre gripes e resfriados 
prescindem de atendimento médico. Nesse 
caso, o ideal é estar atento aos principais 
sintomas e ao histórico do paciente.

Pessoas acima de 60 anos, doentes 
crônicos, diabéticos, hipertensos, dentre 
outros grupos de risco, precisam ter 
cuidados redobrados. 

*Funcionamento: todos os dias, das 7h às 19h
**À noite e nos finais de semana, procurar o Pronto Atendimento do
J. Canadá ou a UPA. A partir da abertura do serviço, dirija-se ao Ceacor
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Durante 7 dias e reforce 
a hidratação e o descanso

SINTOMAS
GRAVES

HOSPITAL
NOSSA SENHORA DE LOURDES

RECEBERÁ OS CASOS MUITO GRAVES
QUE PRECISAM DE HOSPITALIZAÇÃO
ENCAMINHADOS PELOS OUTROS
EQUIPAMENTOS DE SAÚDE

O QUE
FAZER?

PROCURE A UPA OU O PRONTO
ATENDIMENTO DO J. CANADÁ .

A partir da abertura do serviço,
dirija-se ao ceacor

dificuldade
respiratória

COMO FALTA DE AR

SINTOMAS
MODERADOS

SINTOMAS
leves

tosses e coriza Fique em casa
Nariz entupido e/ou escorrendo

procure a ubs
mais próximaFEBRE

**

*

Ceacor entrará em funcionamento
no início de abril
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VACINA CONTRA A GRIPE
No dia 23 de março, a Prefeitura deu início à vacinação de profissionais 

da saúde e pessoas com idade acima de 60 anos contra a influenza. Equipes 
volantes das UBSs visitam as casas para aplicação da vacina nos idosos 
cadastrados no SUS. As pessoas não precisam agendar nem devem procurar 
as unidades de saúde, a fim de evitar a possibilidade de contaminação pelo 
coronavírus. 

Neste momento, a campanha está suspensa devido à falta de 
abastecimento de vacinas pelo Ministério da Saúde e Secretaria de Estado de 
Saúde de Minas Gerais. Assim que o município receber mais doses, o serviço 
será retomado. 

Suspensão de vacinas
Seguindo as diretrizes do governo federal, estão suspensas, até o dia 15 de abril, as aplicações das 

vacinas de rotina. A orientação do Governo Municipal é para que as famílias não levem as crianças aos 
postos de saúde e aguardem o término da 1ª fase da campanha de vacinação contra a influenza. Seguem 
disponíveis somente as vacinas contra febre amarela (qualquer pessoa sem comprovação de dose) e 
sarampo (pessoas com idade entre 20 e 49 anos).

FAÇA SUA PARTE E MANTENHA O ISOLAMENTO SOCIAL
Uma das medidas mais importantes de combate à proliferação do coronavírus, neste momento, é o 

isolamento social. A medida se faz necessária para evitar o caos do sistema de saúde, já que a capacidade 
de atendimento não será suficiente para absorver uma grande quantidade de pacientes doentes ao 
mesmo tempo. Especialistas recomendam que a população fique em casa para o vírus atingir o menor 
número de pessoas possível.

Não compartilhe notícias falsas
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Assim como a proliferação do coronavírus, a publicação de notícias falsas, também 
conhecidas como fake news, ocorre em larga escala na internet. Anúncios de vacina contra a 
doença e receitas de bebidas para curá-la são alguns exemplos.

Para não acreditar em mentiras, todo cuidado é pouco! Antes de compartilhar com familiares 
e amigos, pesquise se os principais veículos de comunicação confirmam a informação. Em Nova 
Lima, a Prefeitura divulga diariamente atualizações, cuidados contra a doença, formas de 
prevenção e muito mais no novalima.mg.gov.br e em suas redes sociais. Confira!

CUIDADOS E AÇÕES
DE COMBATE

A Administração Municipal tem atuado para garantir o 
cumprimento das determinações estabelecidas pelos decretos 
que tratam das ações de combate ao coronavírus, já que Nova 
Lima vive situação de emergência em saúde pública. A Divisão de 
Fiscalização de Atividades Urbanas (Dfau) e a Vigilância Sanitária 
têm atuado, em conjunto com a Guarda Civil Municipal (GCM), 
para garantir a suspensão do funcionamento in loco de comércios 
e serviços que não sejam os de alimentos em geral e os ligados à 
área de saúde. Com campanhas informativas, utilizando diversos 
meios de comunicação, a população tem sido orientada a ficar 
em casa e redobrar os cuidados com a higiene.

Limpeza
de locais mais 
movimentados

Desde a noite de 25 de março (quarta-feira), três equipes 
atuam por toda a cidade na limpeza de locais com maior 
circulação de pessoas, como pontos de ônibus e portas de bancos, 
supermercados, UBSs, UPA e hospital. O serviço, que é realizado à 
base de água sanitária diluída e quaternário de amônio, seguirá 
diariamente. 
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PRAZO PARA PAGAMENTO DE TAXAS
E IMPOSTOS É ESTENDIDO 

ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL
RECEBERÃO KIT MERENDA ESCOLAR 

Em função da pandemia do coronavírus, Prefeitura prorrogou o prazo de início da cobrança
de taxas e impostos para junho, dentre eles, o IPTU

Famílias serão beneficiadas durante o tempo em que as aulas estiverem suspensas

A fim de facilitar para os contribuintes, a Administração 
Municipal fixou novas datas de vencimento de pagamento 
de taxas e impostos para o mês de junho. O vencimento do 
Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU) ficará para o dia
22 de junho. Essa cobrança, inclusive, poderá ser parcelada 
em até seis vezes.

Já os recolhimentos do Imposto sobre Serviços de 
Qualquer Natureza (ISSQN) – referentes aos meses de março, 
abril e maio – deverão ocorrer até o dia 12 de junho, sem a 
cobrança de nenhuma multa ou juros. O prazo para quitar a 
Taxa de Fiscalização de Funcionamento (TFF), conhecida 
como Alvará de Funcionamento, por sua vez, vai
até 30 de junho.

Para auxiliar as famílias dos estudantes da rede municipal de 
ensino na garantia da segurança alimentar e nutricional das 
crianças, durante o período de isolamento social, a Prefeitura 
fornecerá o kit merenda escolar com
itens como leite, ovos, açúcar, arroz, feijão, óleo, sal, biscoitos, 

dentre outros.  Os kits serão distribuídos mensalmente, durante 
o tempo em que a suspensão das aulas for necessária. A 
distribuição obedecerá ao seguinte critério: famílias com até dois 
filhos matriculados na rede receberão um kit e famílias com mais 
de dois filhos terão direito a dois.

O local para retirada do benefício será a escola onde os filhos estudam. No 
caso de famílias em que as crianças frequentam escolas diferentes, a retirada 
será na unidade onde o filho mais velho está matriculado. O cronograma da 
distribuição será amplamente divulgado nos canais oficiais da Prefeitura, a 
partir da próxima semana.

A entrega dos kits será de forma escalonada, por escola e série, com 
demarcações no chão para que haja a distância mínima de um metro entre 
uma pessoa e outra, buscando evitar aglomerações.

Além disso, os profissionais estarão orientados a manterem todas as 
medidas de segurança necessárias nesse momento de pandemia.

TELEFONES
ÚTEIS

DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADES URBANAS (DFAU) - (31) 3541-4390

PROCON DE NOVA LIMA – (31) 98835-1921

SECRETARIA DE SEGURANÇA, TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - (31) 3581-2121

#FIQUEEMCASA
mais informações: novalima.mg.gov.br
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Como
acessar


