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Medidas mais restritivas
começam a dar resultados
As ações desenvolvidas pelo Comitê de
Enfrentamento da Covid-19, além das
determinações do Plano Minas Consciente para
frear a doença, já surtem resultados importantes
em Nova Lima, como a queda na procura por
atendimento no Ceacor e a redução de novos
casos.
Toque e acesse!

Nova Lima defende revisão
da quantidade de doses
repassadas
Diante de um cenário extremamente desafiador
de combate à pandemia da Covid-19, a Gestão
Municipal solicitou ao governo estadual que a
quantidade de doses enviadas para o município
seja prontamente revisada, já que a cidade
apresenta singularidades que devem ser levadas
em consideração.

Prefeitura faz terceira
reunião com comerciantes
em uma semana
O prefeito João Marcelo Dieguez se reuniu, na
manhã de terça-feira (13), com representantes da
Associação Comercial e Empresarial (ACE),
Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) e outros
comerciantes de Nova Lima para tratar do
cenário de dificuldades enfrentadas devido à
pandemia da Covid-19.

Construção da UBS Santa
Rita é realidade
Moradores do Bairro Santa Rita terão mais
conforto e comodidade em uma Unidade Básica
de Saúde (UBS), que já está em obras. Com a
construção da nova unidade, o atendimento
poderá ser ampliado, passando dos cerca de 2.400
usuários cadastrados hoje para até 3.500
moradores.

Governo Municipal
retoma entrega do Kit
Merenda Escolar
Após a finalização do processo licitatório,
o Governo Municipal retomou, nesta semana,
a entrega dos kits em todas as escolas da rede
municipal de ensino, que acontece até a
sexta-feira (16). No total, serão mais de 9 mil kits
distribuídos. Confira o cronograma completo.

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

Acesse!
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19h – Lançamento do programa Viva Cidade Virtual
Live ao vivo no Instagram @prefeituranovalima_lives

Cadastro para empreendedores da Região Nordeste
Voltado para auxiliar na formalização de quem ainda precisa
e prestar auxílio por meio da Sala do Empreendedor
novalima.mg.gov.br
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