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O Governo Municipal realizou o torneio de 
vôlei com jogos no Jardim Canadá e finais 
no ginásio do Olaria, na sede do município. 
As decisões ocorreram no dia 5 deste mês. 
No total, 16 partidas foram disputadas, 
com premiação para os vencedores das 
categorias masculino e feminino.

Campeonato de Vôlei
tem seus campeões
definidos

O programa de coleta seletiva, que destina 
os resíduos para a Cooperativa de 
Catadores de Papel e Material Reciclável 
de Nova Lima, já recicla mensalmente 
cerca de 70 toneladas de materiais, com 
uma rota que atende 30 bairros.
A iniciativa visa a redução de resíduos da 
coleta convencional de lixo e geração de 
renda.

Prefeitura amplia
coleta seletiva na cidade

A Prefeitura assinou, na última sexta-feira (03/12), a filiação ao Iclei, organização que 
reúne governos municipais e estaduais de diversos locais do mundo, com o objetivo 
comum de se comprometer com a pauta da sustentabilidade em suas ações e políticas 
públicas.

Nova Lima se filia a organização internacional
em prol da sustentabilidade

WhatsAppSite Facebook Instagram YouTube

Na última terça-feira (7/12), o Centro de 
Atenção Psicossocial II (Caps) celebrou o 
aniversário de 15 anos de implantação e 
atendimento à população de Nova Lima.
O evento contou com exposições de artes 
visuais, artesanato e apresentações de 
música e dança.

Caps comemora 15 anos
de atendimento

A Gestão Municipal abriu inscrição para o 
processo seletivo simplificado destinado à 
contratação de estagiários para atuação 
nas unidades da rede municipal de ensino. 
Ao todo são 171 vagas: 149 para Pedagogia 
e 22 em Educação Física (licenciatura), 
para provimento imediato e formação de 
cadastro reserva.

Seleção simplificada abre
mais de 170 vagas
para estagiários

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

Feira de Queca e Lamparina
Prestigie o tradicional evento que reúne as principais
iguarias da cidade10 e 11

DEZ

Até 23
DEZ

Seminário: Direitos Humanos,
isso também é sobre você!
Evento de encerramento da Campanha 16 Dias de Ativismo
pelo Fim da Violência contra a Mulher: às 9h, ao vivo,
pelo canal PrefeituraDeNovaLimaOficial no YouTube

10
DEZ

Seminário de Enfrentamento à Violência
contra a Pessoa Idosa
Evento ocorrerá no Teatro Municipal, das 13h45 às 16h.
Inscrições pelos telefones (31) 3542-5655 e 3542-5531

14
DEZ

Desafio Brou – Capacitação de segmento
de hospedagem local
Abertas as inscrições para o programa Hospedagem
Domiciliar – Cama e Café, que visa preparar a comunidade
da Região Nordeste para o evento que ocorrerá em março de 2022

https://bit.ly/3lSAiy6
https://bit.ly/3dzAjTh
https://bit.ly/3pAQAgg
https://bit.ly/3pwP8vh
https://bit.ly/3pHq0C9
https://bit.ly/3oDa0ld
https://bit.ly/3DLBD0K
https://bit.ly/3dDGuFG
https://bit.ly/3lRGmXE
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

