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Nova Lima se mobiliza para superar
impactos das chuvas

Diante das fortes e constantes chuvas que afetaram Nova Lima nos últimos dias,
a Prefeitura decretou situação de emergência e tem mobilizado todos os esforços
necessários para prestar socorro aos atingidos e diminuir os impactos causados em
diversos pontos das regiões nordeste e noroeste da cidade.

Atingidos recebem
acolhimento e
atendimento
socioassistencial

Cidade intensifica ações
de limpeza, reparos
e desobstrução de vias

Uma força-tarefa foi organizada para
atendimento às vítimas. No total, 4.000
pessoas de Honório Bicalho e Santa Rita
precisaram deixar suas residências.
Os atingidos que não puderam ser
encaminhados para a casa de familiares
e amigos foram acolhidos no abrigo
temporário estruturado pela
Administração Municipal na E.M. Ana
do Nascimento Souza.

Uma frota de 41 máquinas, entre
caminhões, retroescavadeiras,
carregadeiras e outras, foi enviada aos
locais impactados para fazer a limpeza,
com a retirada da lama e dos destroços,
além da desobstrução de vias. Sob a
coordenação do Comitê de Gestão de
Crise, os trabalhos são realizados em
vários pontos, dentre eles, Honório
Bicalho, Santa Rita, Água Limpa, São
Sebastião das Águas Claras (Macacos)
e MG-030.

União e solidariedade
em prol de quem precisa
Em meio aos estragos e trabalhos de
recuperação, a população nova-limense
dá exemplo de solidariedade ao se unir
em prol dos atingidos pelas chuvas.
O trabalho dos voluntários e as doações
de empresas, instituições e cidadãos
comuns somam-se às ações da
Prefeitura para superar mais esse
desafio.

Fique atento às
orientações gerais e aos
cuidados pós-enchentes
A Prefeitura alerta que os moradores
devem seguir as orientações da Defesa
Civil Municipal e não entrar nos imóveis
avaliados como situação de risco, seja
por qualquer motivo, inclusive para
tentar retirar algum bem material. Além
disso, é importante que uma série de
cuidados seja tomada como precaução,
de modo a garantir a segurança de todos.

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