
Inscrições para escolinha de futsal e futebol feminino
Cadastros de forma presencial na Secretaria Municipal
de Esporte e Lazer, localizada na Rua Melo Viana, 174, Centro,
das 9h às 16h

I Fórum Municipal de Políticas Públicas para Mulheres
Tema: Trabalho e autonomia econômica - ao vivo, às 18h,
pelo YouTube da Prefeitura
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A Prefeitura realiza uma consulta pública 
com os usuários do Parque Natural 
Municipal Rego dos Carrapatos, para 
traçar o perfil dos visitantes e, em seguida, 
revitalizar o local. A pesquisa ocorre de 
maneira on-line e também é aplicada 
presencialmente na entrada do parque.

Participe da consulta
pública para revitalização
do Rego dos Carrapatos

A Administração Municipal dará início, 
neste sábado (11), à Copa Nova Lima de 
Futsal - Euler Balangá, competição de 
futsal que reunirá 2.000 atletas e 166 
membros de comissão técnica em 120 
equipes, para a disputa de 11 categorias.
Os jogos vão até 20 de novembro.

Copa Nova Lima de Futsal
começa no dia 11 com
mais de 2.000 atletas

Começa na próxima segunda-feira (13) a Campanha de Vacinação Antirrábica 2021.
A meta é imunizar 10.152 cães e gatos, já que a Secretaria Estadual de Saúde estabelece 
o percentual de 13,5% de animais vacinados com base na população humana 
cadastrada em seu banco de dados.

Campanha de Vacinação Antirrábica será
realizada de 13 a 25 de setembro

WhatsAppSite Facebook Instagram YouTube

Logo no primeiro mês de funcionamento, 
o eOuve já se tornou o principal canal de 
comunicação do cidadão com a 
Ouvidoria Geral do Município. Em agosto, 
42,1% das manifestações recebidas 
foram abertas por meio do aplicativo. 
Nele, o usuário pode avaliar o 
atendimento após a conclusão da 
manifestação.

Aplicativo eOuve é o canal
de comunicação mais
utilizado na Ouvidoria

Encontra-se disponível o edital que 
estabelece as diretrizes para o Processo de 
Eleição dos Diretores de Escolas 
Municipais, referente ao mandato 
2022/2024. As inscrições para a etapa de 
credenciamento ocorrem de 13 a 17 de 
setembro.

Prefeitura divulga edital
referente ao Processo
de Eleição dos Diretores
Escolares

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

11
de setembro

13 de setembro

Inscrições para o programa Bolsa Atleta
Cadastro aberto para acesso ao benefício que varia
de R$ 200 a R$ 1.000 por mês

Até 29
de setembro

https://bit.ly/2VqJbFa
https://bit.ly/3kBInpJ
https://bit.ly/38SAab3
https://bit.ly/3zYM0wk
https://bit.ly/3neLI0D
https://bit.ly/3z0OTv8
https://bit.ly/2VvXqZg
https://bit.ly/38N7vnX
https://novalima.mg.gov.br/
https://novalima.mg.gov.br/
https://www.facebook.com/prefeituradenovalimaoficial/
https://instagram.com/prefeituradenovalimaoficial
https://www.youtube.com/prefeituradenovalimaoficial
https://api.whatsapp.com/send?phone=5531980062169

