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Prefeitura apresenta 
Plano de Recuperação 
Socioeconômica
O Governo Municipal lançou, na última 
segunda-feira (15), em uma live, o Plano
de Recuperação Socioeconômica, que será 
colocado em prática para minimizar os impactos 
provocados pela pandemia da Covid-19.
Conheça os principais pontos.

Cidade entra na Onda 
Roxa do Minas Consciente
O governo estadual determinou que todos os 
municípios de Minas Gerais entrassem na Onda 
Roxa no dia (17/03). Essa fase permite apenas
o funcionamento das atividades consideradas 
essenciais, além da manutenção das restrições
de circulação das 20h às 5h.

Nova Lima terá oito leitos 
de CTI para pacientes com 
Covid-19
A Prefeitura investirá quase R$ 4 milhões na 
ampliação de leitos do Hospital Nossa Senhora
de Lourdes. Com isso, serão garantidos oito de 
Centro de Terapia Intensiva (CTI) referência em 
Covid-19 para o município e dez clínicos.
Os serviços já passam a funcionar na próxima 
segunda-feira, 22 de março, com previsão inicial 
de quatro meses de duração.
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Conselho de Alimentação Escolar
Inscrições de candidaturas para o preenchimento
de vagas

Profissionais da rede 
municipal passam por 
formação continuada
Durante o primeiro semestre letivo de 2021,
os servidores da educação receberão 
capacitações técnicas on-line, ao vivo,
pelo canal oficial da Prefeitura no YouTube. 
Profissionais das redes estadual e particular 
também poderão acompanhar. Confira
o cronograma completo.

#

22 a
29/03

Dia Mundial da Água
Instalação de Ecoponto em Água Limpa, às 10h,
para coleta de óleo de cozinha usado

23/3

Ponte sobre o Ribeirão dos 
Cristais recebe telas de 
proteção
A Prefeitura finalizou a instalação de telas de 
proteção nos dois lados da ponte sobre o Ribeirão 
dos Cristais, próximo ao Km 24 da MG-030. 
A colocação das estruturas, que servem como 
uma barreira física para dar mais segurança no 
local, era uma antiga demanda da comunidade.
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