
Informativo
M U N I C I P A L

Publicação da Prefeitura de Nova Serrana • 21 de dezembro 2018 • Edição nº 40 • Ano 1

> pág. 2
Governo Municipal conclui obras de três
novas escolas.

> pág. 3 Alunos do Cesec recebem diploma. > pág. 3

Blitz chama atenção para o combate
à violência contra a mulher. > pág. 2

Prefeitura divulga novos números
para solicitação de serviços.

Prefeitura divulga novos números
para solicitação de serviços.

> pág. 2

OdontoSesc V desafoga fila de espera
odontológica em Nova Serrana.

Tapa Buracos, Troca de Lâmpadas, Guarda Municipal, Superintendência
de Trânsito e Defesa Civil estão com novos números.

156 118

153 199



2

Expediente. Endereço
Rua João Martins do Espírito Santo, 12
Bairro Park Dona Gumercinda Martins

Telefone
(37) 3226 9000

Tiragem
Veiculação digital via Internet.

Informativo da Prefeitura de Nova Serrana.

Prefeitura de Nova Serrana-MG
CNPJ: 18.291.385/0001-59

Prefeitura divulga novos números
para solicitação de serviços.
O número 156 agora é exclusivo para solicitação dos 
serviços de Limpeza de Lotes Sujos, Tapa Buracos e 
Troca de Lâmpada. Os serviços podem ser solicitados 
de segunda a quinta, de 8h às 18h e na sexta-feira, até 
às 17h. Já o número 118 será exclusivo da Superinten-
dência de Trânsito e Transporte (Suttran) para suges-
tões, reclamações, denúncias e elogios sobre o trânsito 
de Nova Serrana, serviço de táxi e transporte de cargas. 
A Suttran pode ser acionada de segunda a sexta, de 7h 
às 17h. A ligação é gratuita de telefone fixo. Para acionar 
a Guarda Civil Municipal o número é o 153 e funciona 
24h. Em eventos adversos, como alagamento, desliza-
mento, desmoronamento, vendaval ou enchentes acione 
a Defesa Civil pelo 199. A ligação é gratuita e pode ser 
feita 24h.   

Blitz chama atenção
para o combate à violência
contra a mulher.
Membros do Núcleo de Direitos Humanos e Políticas 
Públicas da secretaria de Desenvolvimento Social realiza-
ram uma blitz educativa ontem (6), para chamar a aten-
ção para a Campanha do Laço Branco e para o Dia 
Nacional de Mobilização dos Homens pelo Fim da Vio-
lência contra as Mulheres, instituído no Brasil, pela Lei 
nº 11.489/2007.

Governo Municipal conclui
obras de três novas escolas.
O atual governo municipal de Nova Serrana concluiu a 
construção de três escolas de ensino fundamental inicia-
das na gestão passada. As novas escolas estão localiza-
das nas comunidades de Areias, Barretos e Gamas. 
Juntas, as unidades atenderão mais de 1000 alunos. São 
elas: Escola Municipal Professora Conceição Teixeira 
Bueno – em Areias (Entregue), Escola Municipal José 
Rodrigues Neto – Barretos (Entregue) e Escola Municipal 
Leonor Cândida de Faria – Gamas (Entrega em 2019).



Cotidiano de Nova Serrana
nas décadas de 70, 80 e 90 é

retratado em peça teatral.

Como encerramento das atividades de 2018, os alunos 
da Casa de Cultura Tia Tonha fizeram apresentações 
especiais no Centro de Convenções de Nova Serrana no 
último domingo (16). A peça “Nossa Serrana” foi apre-
sentada pelos alunos do curso de teatro e trouxe um 
retrato da vida em Nova Serrana nas décadas de 70, 80 
e 90. Entre cada um dos atos, alunos dos cursos de balé, 
violão, canto e dança fizeram apresentações para as 
cerca de 1.000 pessoas que compareceram nas duas 
sessões. 
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OdontoSesc V desafoga
fila de espera odontológica

em Nova Serrana.
A carreta do projeto OdontoSesc V esteve em Nova 
Serrana de outubro a dezembro deste ano e realizou 
mais de 8 mil procedimentos. O projeto de saúde bucal é 
uma iniciativa do Sesc em parceria com o Sindicato do 
Comércio Varejista de Divinópolis e prefeitura de Nova 
Serrana. Mais de 220 pessoas foram atendidas em 
Nova Serrana e receberam gratuitamente tratamentos 
de canal, remoção de tártaro, restaurações, extrações, 
entre outros. No total foram 8.973 procedimentos reali-
zados em 226 pessoas durante 1409 consultas realiza-
das. Destas, 219 (97%) concluíram o tratamento. Em 
média, cada paciente realizou seis consultas durante 
todo tratamento.  

Alunos do Cesec recebem
diploma de formatura.

Cerca de 300 alunos do Centro Estadual de Educação 
Continuada (Cesec) de Nova Serrana receberam o diplo-
ma de conclusão do Ensino Fundamental e Médio duran-
te cerimônia realizada no auditório do Sindinova.  O 
evento aconteceu na quarta-feira (12), e contou com a 
presença do prefeito Euzebio Lago, da secretária de Edu-
cação Neusa Gomes, diretores e professores da institui-
ção, alunos e familiares.
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Participantes do projeto “Patrulha
Salvadora” recebem premiação.
Alunos da Escola Municipal Professora Beatriz Rita 
participaram na última sexta-feira (14), da premiação 
do projeto “Patrulha Salvadora do bairro”, desenvolvi-
do na unidade que fica no bairro Frei Paulo.  Foram 
entregues troféus e medalhas de participação. O 
projeto tem o objetivo de capacitar os alunos das 
escolas municipais para se tornar agentes no com-
bate ao mosquito da Dengue. O projeto foi desen-
volvido na escola Beatriz Rita e percorrerá outras 
unidades da rede municipal. Dentre as atividades do 
projeto estão a realização de passeatas, elaboração 
de cartazes com frases de conscientização, promoção 
da limpeza das escolas, entre outros. 
 

Revitalizações em espaços
públicos são realizadas

periodicamente pela prefeitura.

Atenta a manutenção e melhora do ambiente 
urbano a Prefeitura está sempre revitalizando espa-
ços públicos a fim de promorcionar mais qualidade 
de vida para a população. Um deles foi a constru-
ção de uma praça para o lazer e socialização das 
famílias do bairro Santa Cruz. O local conta com 
bancos, jardinagem, iluminação, academia ao ar 
livre e em parceria com os moradores foram instala-
das três câmeras para garantir a segurança dos 
frequentadores. No total, foram investidos cerca 
de R$80 mil reais de recursos próprios do municí-

Escolas e Cmeis realizam formatura de alunos.
As Escolas de Ensino Fundamental e os Centros Munici-
pais de Educação Infantil realizaram no mês de dezem-
bro cerimônias de formatura e de encerramento do 
projeto Educação Infantil em Rede. Algumas cerimônias 
foram realizadas nas sedes das próprias escolas e a 
maior parte no Centro de Convenções. O prefeito Euze-
bio Lago e a secretária de Educação, Neusa Gomes, 
prestigiaram as solenidades, que contaram com diversas 
apresentações dos alunos e com grande presença de 
pais, familiares, professores, diretores e servidores da 
secretaria de Educação.  
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Formandos do EJA, AEE e TGD
recebem certificado.
Alunos que concluíram o 4º período do curso de Educa-
ção de Jovens e Adultos (EJA) receberam o certificado na 
cerimônia realizada na Escola Municipal Dioneta Batista. 
Durante a cerimônia, também, foram entregues os certi-
ficados para 46 alunos do curso de AEE (Atendimento 
Educacional Especializado) e de TGD (Transtorno Global 
do Desenvolvimento). O evento aconteceu na última 
segunda-feira (10), e contou com a presença de profes-
sores, formandos e familiares. 

Saúde no seu Bairro
realiza 87 atendimentos
no Novo Horizonte.
O projeto Saúde no Seu Bairro foi realizado no último 
sábado (8), na UBS Ordália Almeida, no bairro Novo Hori-
zonte. Mais de 80 pessoas receberam algum tipo de 
atendimento. No total foram realizadas 27 consultas 
médicas; 27 exames preventivos; 21 testes rápidos e 12 
vacinações. 

Participantes do Grupo
Antitabagismo recebem
certificado.
Mais 12 participantes do Grupo Antitabagismo de Nova 
Serrana receberam o certificado de conclusão programa. 
A entrega foi feita na terça-feira (11), no Centro Social, 
onde são realizadas as reuniões do grupo.  Para participar 
do Grupo antitabagismo, basta procurar a unidade de 
saúde mais próxima e se inscrever. São abertas três 
turmas por ano e o tratamento dura três meses. 



Publicação da Prefeitura de Nova Serrana. 7



Publicação da Prefeitura de Nova Serrana.8


