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Estudantes de arquitetura da 
Suíça visitam Brumadinho

Sophie Chanson e Bettina Do-
bler estão no município de Bru-
madinho, onde fazem estudos so-
bre os impactos do Museu Inhotim 
na região. As estudantes da Suíça 
bateram um papo com represen-
tantes do Instituto Inhotim e com 
Secretário Municipal de Planeja-
mento, José Bones buscando in-
formações sobre o que tem sido 
feito nos últimos anos no municí-
pio para receber os turistas, princi-

pelo DER, do novo complexo viário 
que irá possibilitar melhorias nos 
acessos ao Museu Inhotim e tam-
bém a cidade de Brumadinho. 

Técnicos da Secretaria Muni-
cipal de Planejamento e do De-
partamento de Cultura também 
acompanharam a conversa e fa-
laram sobre os projetos que estão 
em andamento tanto nos depar-
tamentos, como também o de-
senvolvimento turístico do mu-

Cristiane Teixeira

Pôr do sol em Marques | Thiago França
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palmente os estrangeiros. 
Questões como transporte, in-

fraestrutura de hotéis, restaurantes 
e o acesso na região foram levanta-
das pelas estudantes. O Secretário 
de Planejamento, José Bones expli-
cou os estudos que estão sendo fei-
tos no município, como por exem-
plo, o novo Plano Diretor, que deve 
buscar novas diretrizes de desen-
volvimento na região. Bones falou 
também sobre o projeto aprovado 

nicípio, preservando a história, o 
artesanato e os costumes da po-
pulação local. 

O estudo tem como base, as 
mudanças e impactos que o museu 
vem provocando ao longo dos últi-
mos 10 anos.  As estudantes Suiças 
foram recebidas pelo Prefeito An-
tônio Brandão em seu gabinete e 
agradeceram a visita, dizendo esta-
rem encantadas com a hospitalida-
de do povo brumadinhense. 
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Secretaria Municipal de Planejamento e Coordenação

Auto de Embargo de Obras nº 009/2013
A Secretaria Municipal de Planejamento e Coordenação INTIMA o senhor Rander Gustavo Pereira, com endereço na Avenida Assis Chateau-
briand, 525, apto. 304, bloco 2, no Bairro Floresta, em Belo Horizonte, através do Diário Oficial do Município de Brumadinho para que tome co-
nhecimento da interposição do Auto de Embargo de Obras nº 009/2013, em imóvel em construção, de sua propriedade, no lote 12, da quadra 
8, na Rua Um, no Parque das Andorinhas, em Brumadinho, MG.
O não comparecimento à SEPLAC e o não cumprimento deste Embargo de Obras sujeitará o infrator às penalidades contidas na Lei Municipal 
nº 1.149/2000 (Código Municipal de Obras) e ao decreto Municipal nº 125/2009.
Brumadinho, 30 de outubro de 2013
José Luiz Bones de Souza
Secretário Municipal de Planejamento e Coordenação
Notificação 021/2013
A Secretaria Municipal de Planejamento e Coordenação INTIMA o senhor Roberto Lima Jardim, com endereço na Rua Chicona, s/nº, no Distrito 
de Conceição de Itaguá, em Brumadinho, MG, através do Diário Oficial do Município de Brumadinho para que tome conhecimento da inter-
posição de Notificação Administração nº 021/2013, em imóvel de sua propriedade na Rua Dois, s/nº (ao lado do número 60), no Distrito de 
Conceição do Itaguá, em Brumadinho, MG.
O não comparecimento à SEPLAC e o não cumprimento desta Notificação sujeitará o infrator às penalidades contidas na Lei Municipal nº 
1.149/2000 (Código Municipal de Obras) e ao decreto Municipal nº 125/2009.
Brumadinho, 30 de outubro de 2013
José Luiz Bones de Souza
Secretário Municipal de Planejamento e Coordenação
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