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Nova Lima terá conjunto de ações
para atingidos pelas chuvas

AUXÍLIO EMERGENCIAL AOS
ATINGIDOS PELAS CHUVAS

Para reduzir os impactos das chuvas na cidade, a Prefeitura criou o programa
Recomeço, que prevê a concessão de auxílio financeiro para micro e pequenas
empresas, MEIs e famílias; isenção de taxas e impostos no exercício 2022; oferta de
Microcrédito Empresarial e de aluguel social, além da intermediação para Saque
Calamidade (FGTS) e reconstrução de vias e espaços públicos.

Limpeza das áreas
inundadas avança com
equipe da Prefeitura
e voluntários

Governo Municipal
disponibiliza informações
geográficas

O Governo Municipal dá continuidade
aos trabalhos de limpeza dos bairros
mais atingidos pelas chuvas, na região
nordeste da cidade. O serviço também é
realizado dentro dos imóveis, em
conjunto com os moradores. Em Honório
Bicalho, 85% das áreas já foram limpas.

A população já pode acessar o Sistema
de Informações Geográficas de Nova
Lima (GeoPNL), que reúne informações e
serviços. A ferramenta vem sendo
utilizada cada vez mais pelos órgãos
públicos e privados, já que auxilia no
planejamento e ordenamento territorial,
como controle e monitoramento urbano
e ambiental.

Vacinação infantil contra
a Covid-19 é realizada
na cidade
Na terça-feira (18/1), a Prefeitura deu
início à vacinação contra a Covid-19 de
crianças de 5 a 11 anos com
comorbidades ou deficiência
permanente, mais um importante passo
no enfrentamento da pandemia. O
serviço avança à medida que as doses
são repassadas para o município. Hoje
estão sendo vacinadas crianças de 11
anos sem comorbidades.

Aumento dos casos
de síndromes gripais
liga sinal de alerta
As últimas semanas têm sido marcadas
pelo aumento exponencial de casos de
síndromes gripais, dentre elas Covid-19 e
influenza. Neste momento, é necessário
reforçar todas as medidas de prevenção,
como distanciamento social, uso de
máscara e higienização frequente das
mãos, que são eficazes contra ambas as
doenças.

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

Acesse!

EM PAUTA
Carreiras Profissões
Quem deseja se aperfeiçoar na profissão ou ingressar
em uma nova carreira já pode fazer sua inscrição em um
dos cursos gratuitos
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