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PREFEITURA

A prefeitura preparou para os contagenses uma bela decoração 
de Natal, com milhares de luzes e fi guras natalinas. A prefeitura 
convida a todos para visitarem os espaços decorados e deseja 
um Feliz Natal, com muita paz, saúde e esperança. Um Ano 
Novo cheio de conquistas e realizações para todas as pessoas.

NATAL DE LUZ
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Mais uma unidade de saúde é inaugurada 
em Contagem. A UBS Água Branca foi entre-
gue pela prefeitura à comunidade no início 
de dezembro. A unidade soma a mais ou-
tros três postos de saúde entregues pela 
prefeitura neste ano. Com isso, a ad-
ministração amplia as ações na saú-
de, proporcionando mais quali-
dade de vida para a população. 
Para a construção da UBS Água 
Branca, foram investidos 
R$1.563.126,65, por meio 
de parceria entre a prefei-
tura e o Ministério da Saú-
de. O posto de saúde vai bene-
fi ciar mais de 14 mil pessoas da 
região e contará com uma equipe 
composta de pediatras, ginecologis-
tas, clínicos gerais e psicólogos.

VEJA O QUE A UBS ÁGUA 
BRANCA OFERECE:

 Oito consultórios;
 Três salas de enfermagem;
 Um consultório odontológico;
 Sala de esterilização;
 Sala de vacina;
 Sala de inalação ;
 Espaços administrativos.

ENDEREÇO: A UBS Água Branca fi ca na 
avenida Seis, 320, Conjunto Água Branca.

LOCAIS PREVISTOS PARA A 
CONSTRUÇÃO DAS UNIDADES:
Morada Nova, Nova Contagem, Tropical, Vila Bandeirantes, 
João Evangelista, Fred, São Joaquim, São Mateus, Novo 
Progresso, Maracanã, Vale das Orquídeas, Durval de Barros, 
Parque Turista, São Luiz, Vila Soledade, Centro, Maria da 
Conceição, São Judas Tadeu.

PROFISSIONAIS QUE IRÃO 
ATUAR NAS UNIDADES:
Médicos, enfermeiros, dentistas, auxiliares, técnicos, 
agentes comunitários, dentre outros, em função da realidade 
epidemiológica, institucional e das necessidades em saúde 
de cada região.

Contagem ganhará mais 18 Unidades Básicas de Saúde 
(UBS’s). Treze delas abrigarão, cada uma, três equipes 

de saúde, e cinco terão duas equipes. A construção das 
unidades representa um investimento de R$ 22 mi-

lhões na cidade. Desse montante, 40% será desti-
nado pelo governo estadual, 32% pelo governo 

federal e 28% pelo município. O objetivo é re-
forçar a estrutura da atenção básica. As novas 

UBS’s serão feitas a partir de um novo mo-
delo de construção, que garantirá para a 

sociedade uma unidade de saúde de alta 
qualidade em tempo recorde.

Mais 18 unidades de 
saúde serão construídas 
O objetivo é reforçar a estrutura da atenção básica na cidade
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Prefeitura inaugura mais 
uma UBS na cidade
Unidade do Água Branca benefi ciará em torno de 14 mil pessoas 

SAÚDE

UBS MONTE CASTELO É REFORMADA
A comunidade do Monte Castelo já pode comemorar a reforma da Uni-

dade Básica de Saúde (UBS). O posto precisava de reformas urgentes, já 
que funcionava em estado precário. A unidade foi totalmente revitalizada, 
benefi ciando mais de 5 mil pessoas. Para a reforma, foram investidos R$ 
141.825,09 dos cofres municipais. Os 15 ambientes da unidade já abrigam 
uma equipe de dois clínicos gerais, dois enfermeiros, dois pediatras, sete 
técnicos de enfermagem, além do quadro administrativo.

Governador Antonio Anastasia e o prefeito Carlin Moura 
em solenidade de assinatura do termo de parceria para a 
construção das Unidades Básicas de Saúde
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Prefeitura amplia o 
combate à dengue na cidade
Elimine os focos da dengue com medidas simples e preventivas

SAÚDE

O verão é a época de maior risco de proliferação da dengue. 
Com a chegada do período chuvoso, é importante que a popu-
lação fi que atenta e adote medidas preventivas para combater 
a dengue. A prefeitura já está fazendo a sua parte. Durante 
todo o ano, cerca de 200 Agentes de Combate às Endemias 
(ACE’s) e Agentes Comunitários de Saúde (ACS’s) fazem 
o monitoramento da presença de focos do mosquito 
Aedes Aegypti nas residências e estabelecimentos da 
cidade. Essas visitas são chamadas de tratamento 
focal e ocorrem a cada 42 dias. Nos locais em 
que o risco de foco é maior, como ferros-velhos 
e borracharias, a vistoria é feita de 15 em 15 
dias. Faça a sua parte e ajude a prefeitura a 
eliminar os focos da dengue.

MEDIDAS QUE CADA 
PESSOA DEVE TOMAR
 Coloque o lixo em sacos plásticos e 

mantenha a lixeira bem fechada. Não jogue 
lixo em terrenos baldios;

 Jogue no lixo todo objeto que possa acumular 
água como potes, latas, garrafas vazias, etc;

 Mantenha o saco de lixo bem fechado e fora do 
alcance de animais;

 Elimine os pratinhos de vasos de planta;
 Não deixe água de chuva acumulada sobre a laje;
 Remova folhas, galhos e tudo que possa impedir a água 

de correr pelas calhas;
 Mantenha a caixa d’água sempre fechada e com 

tampa adequada;
 Mantenha bem tampados tonéis e barris de água;
 Lave semanalmente, por dentro, os tanques 

utilizados para armazenar água.

FIQUE ATENTO AOS 
SINTOMAS DA DOENÇA
Procure a unidade de saúde mais próxima de sua 
casa, se você ou algum familiar apresentar dois ou 
mais sintomas da dengue, como febre alta, dor de 
cabeça, no corpo, nos ossos, nas articulações e 
atrás dos olhos, além de náuseas, vômitos, tonturas, 
cansaço extremo e manchas na pele.

Contagem investe cada vez mais na contratação de novos 
médicos para atender nas Unidades Básicas de Saúde (UBS´s). 
O município recebeu 16 médicos cubanos do Programa Mais 
Médicos, do governo federal, que estão ajudando na assistên-
cia às pessoas.

Os profi ssionais começaram a chegar na cidade, em outubro 
deste ano. Cinco deles já estão trabalhando na região da Ressa-
ca, os demais irão atender em outros pontos da cidade. A pre-
feitura solicitou ainda mais 45 médicos, que vão completar o 
quadro de atendimento no município, reforçando a assistência 
à saúde.

Mais 12 médicos cubanos 
chegam a Contagem
Dezesseis profi ssionais já estão atendendo na periferia da cidade

“Eu acho muito bom 
a vinda deles para a 
região. São médicos 
muito competentes”.

Geraldo Caetano Lopes, 

bairro Petrolândia

Todos os postos 
de saúde da 

região do 
Petrolândia estão 
com atendimento 

médico
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Funec abre concurso para 
professores e secretários
Oportunidade para profi ssionais de níveis médio e superior

EDUCAÇÃO

A Funec abre concurso público para o preenchi-
mento de 14 vagas nos cargos de professor de edu-

cação básica (nível superior) e secretário escolar 
(nível médio). Esse é o primeiro concurso pú-

blico aberto este ano para o provimento de 
cargos internos da fundação, tendo como 

grande atrativo a estabilidade. Do total de 
vagas, quatro são destinadas ao cargo 

de secretário escolar. A carga horária 
é de 30 horas semanais e o salário é 

de R$ 884,79. As vagas de profes-
sores de educação básica podem 

ser preenchidas por profi ssio-
nais que tenham concluído o 
curso de bacharelado ou li-
cenciatura plena. Há três va-

gas para professores de infor-
mática, duas para farmácia, três 

para química industrial, uma para 
sociologia e uma para fi losofi a. A 

jornada é de 30 horas semanais e a 
remuneração é de R$1.997,11.
As inscrições devem ser feitas de 

6/12/2013 a 8/1/2014, por meio do site da 
Prefeitura de Contagem (www.contagem.

mg.gov.br/concursos). A taxa de inscrição 
para o cargo de secretário é de R$ 35,00 e para o 

cargo de professor é de R$ 50,00.

Para quem deseja se aperfeiçoar e conquistar uma 
nova vaga no mercado de trabalho, a Funec é uma boa 
opção. No próximo ano, a fundação oferecerá, por meio 
do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e 
Emprego (Pronatec), mais de 2 mil vagas em 60 cursos. 
Interessados devem se inscrever até o dia 20 de janeiro de 
2014, nas unidades da Funec, Associação Crescer, Sine, 
Cras e Creas. O aluno recebe auxílio transporte, unifor-
me, material didático e alimentação. Mais informações: 
(31) 3391-4553 (www.contagem.mg.gov.br).

CURSOS DE QUALIFICAÇÃO
Público: para quem possui a partir do ensino fundamental.
Cursos: Programador Web; Cabeleireiro; Costureiro; 
Mecânico; Padeiro; Bombeiro Civil; Fotografi a; Inglês e outros.

CURSOS TÉCNICOS
Público: para quem possui o ensino médio.
Cursos: Enfermagem; Informática; Segurança do Trabalho; 
Cuidador de Idosos; Logística; Meio Ambiente; Análises 
Clínicas; Farmácia e Química.
Público: para quem cursa o ensino médio.
Cursos: Administração e Contabilidade.

FUNEC OFERTA MAIS 
DE 2 MIL VAGAS EM 2014
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 E. M. Dona Gabriela Leite
 E. M Jenny de Andrade
 E. M.Maria do Amparo
 E. M. Pedro de Alcântara
 E. M. Professora Lígia Magalhães
 E. M. Cel. Antônio Augusto
 E. M. José Lucas Filho
 E. M. Josefi na de Souza Lima
 E. M. Otacir Nunes dos Santos
 E. M. Prefeito Luiz da Cunha
 E. M. Sandra Rocha

 E. M. Hilda Nunes dos Santos
 E. M. Newton Amaral Franco
 E. M. Paulo Cezar Cunha
 E. M. Professor Hilton Rocha
 E. M. Sebastião Camargos
 E. M. Avelino Camargos
 E.M. Maria Silva Lucas
 Cemei Dona Alice
 E. M. Padre Joaquim de Souza Silva
 E. M. Ápio Cardoso
 E. M. Giovannini Chiodi

 E. M. Francisco Sales da Silva Diniz
 E. M. Ivan Diniz Macedo
 E. M. Professora Ana Guedes de 

Oliveira
 E. M. Vereador José Ferreira de 

Aguiar
 E. M. Cel. Joaquim Antônio da Rocha
 E.M. Glória Marques Diniz
 E. M. Professora Maria de Matos 

Silveira
 E.M. Walter Fausto do Amaral

VEJA AS ESCOLAS QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA:

Escola Aberta promove 
atividades nas férias
A partir de janeiro as escolas municipais terão programação especial

As férias escola-
res estão aí. Durante 

o período de recesso, o 
Programa Escola Aberta 

funcionará normalmente, a 
partir de 11 de janeiro, com 

atividades para todas as idades. 
Em Contagem, 30 escolas parti-

cipam do programa que, durante 
todo o ano, disponibilizam as qua-

dras e áreas recreativas para o convívio 
da comunidade. As atividades acontecem 

sempre aos sábados, das 8h às 16h.
O Escola Aberta procura fortalecer a in-

tegração entre a escola e a comunidade, 
ampliar as oportunidades de acesso aos 

espaços públicos e contribuir para a 
redução da violência escolar, pro-

movendo uma cultura de paz.
São realizadas atividades 

educativas, culturais, espor-
tivas e de formação inicial 

para o trabalho e geração 
de renda, oferecidas aos 

alunos e à população 
do entorno.
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Ressaca ganha Centro de 
Prevenção à Criminalidade
Programas ajudam a reduzir os índices de violência no município

Contagem promove ação de 
segurança para o fi m do ano
Operação busca coibir o aumento da criminalidade neste período

A prefeitura, em parceria com o governo do Es-
tado, inaugurou o terceiro  Centro de Prevenção à 
Criminalidade. O equipamento conta com os pro-
gramas “Fica Vivo!” e “Mediação de Confl itos”, 
que promovem ações de valorização da cida-
dania e de combate à criminalidade, na re-
gião da Ressaca. O município já possui ou-
tros dois centros de prevenção, em Nova 
Contagem e na Sede. 

COMPRE EM CONTAGEM NO NATAL
 
Com as festas de fi nal de ano, o comércio da cidade está cada vez 

mais aquecido. No intuito de valorizar o comerciante e presentear a po-
pulação, a CDL Contagem, em parceria com o Sindicato do Comércio de 
Contagem e Ibirité (SCCI) e a prefeitura, promove a campanha “Natal com 
Prêmios, é Natal Contagem”. No ato das compras acima de R$50,00, nas lojas 
credenciadas, o cliente recebe um cupom para participar da promoção.

Mais informações sobre a Campanha de Natal 2013 pelo telefone: 3359-6400.

Endereço: Rua Iguaçaba, 
115, Vila Pérola.

FICA VIVO!

 O Programa “Fica Vivo!” atua 
desenvolvendo ações em rede e 
de atendimento individual e coletivo 
para a prevenção e redução de 
homicídios entre jovens;

 Promove discussões e ações que 
envolvem a juventude, além de oferecer 
ofi cinas de esporte, arte e cultura para jovens 
entre 12 e 24 anos. 

MEDIAÇÃO DE CONFLITOS

 Atua na prevenção da violência e soluções 
pacífi cas de confl itos, por meio do diálogo, 
mediação, orientações sociais e jurídicas, 
fomento à organização comunitária e 
multiplicação da cultura de paz;

 Demandas específi cas: pensão 
alimentícia, separação, divórcio, 
confl itos entre familiares, vizinhos e 
comunidades.

Uma força tare-
fa foi montada pelas 
polícias Militar, Civil, 
Federal, Guarda Muni-
cipal e Corpo de Bombei-
ros para coibir a violência 
durante os períodos de Natal 
e Ano Novo.  Com mais pesso-
as circulando nas ruas para com-
pras, aumentam os índices de 
criminalidade em todo o Es-
tado. Em Contagem, estão 
sendo realizadas várias 
ações integradas, como 
as blitzes de trânsito, 
que visam reduzir a 
violência.    MAIS SEGURANÇA

 

 A prefeitura ampliou o efetivo da 
Guarda Municipal, que conta com 
cerca de 70 novos guardas para 
a proteção do patrimônio público 
e a promoção da segurança das 
pessoas. Agora, Contagem conta 
com 460 guardas.

 O município possui 27 novos 
veículos, modelo Pajero Dakar, 
para ampliar as ações da  Polícia 
Militar.

 30 novos carros para a Defesa 
Civil e a Guarda Municipal.

‘O centro será muito 
bom para nossa 

região, que necessita 
muito da prevenção 

à violência” 

Helita Alves, moradora 

do bairro Vila Pérola
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As praças da Glória (Eldorado), 
Tancredo Neves (Sede) e 
o Parque Linear (Ressaca) 
receberam três árvores de Natal, 
com dez metros de altura cada.

Os espaços decorados 
estão sendo monitorados 

pela Guarda Municipal e Polícia 
Militar para a tranquilidade das 

famílias.

“A decoração de Natal 
fi cou muito bonita. Ela 
mantém vivo o espírito 
natalino. É uma ótima 

oportunidade para reunir 
a família,  divertir e ver a 

beleza do natal”.
 

Weber Marcos, morador do 
bairro Água Branca

NATALNOVA CONTAGEM 30 ANOS

Nova Contagem tem vários 
motivos para comemorar
Redução da criminalidade e crescimento do comércio local

Natal de Luz celebra paz, 
união, esperança e amor
Milhares de luzes e fi guras natalinas enfeitam a cidade neste Natal

A prefeitura se junta aos 
contagenses para celebrar o Na-
tal de Luz. Os espaços decorados 
alegram as famílias, atraindo pesso-
as de todas as idades. São milhares de 
lâmpadas coloridas, fi guras natalinas, 
com destaque para um cometa verde lu-
minoso, trenzinhos, rodas-gigantes de pa-
pais noéis, anjos, bonecos de neve, pre-
sépios, estrelas luminosas e casinhas 
do Papai Noel. Neste Natal, reúna a 
família e visite a decoração natali-
na que a prefeitura preparou es-
pecialmente para você.

AVANÇOS NA REGIÃO: 
 Maior Unidade de Pronto Atendimento 

(UPA) instalada no município; 
 Regularização Fundiária, que possibilitou a 

entrega de mais de 3 mil escrituras de imóveis a 
seus moradores;

 100% do bairro com tratamento de esgoto;
 100 %  das ruas pavimentadas; 
 Comércio fortalecido, contando lojas fi xas e também 

com uma feira aos fi nais de semana;
 Crescimento das vagas de emprego;
 Região com a menor taxa de criminalidade no município;
 17 Unidades Básicas de Saúde (UBS’s);
 10 escolas municipais, 
 6 Centros Municipais de Educação Infantil (Cemei’s);
 2 escolas estaduais;
 AISP (Área Integrada de Segurança Pública) que 

estreita a relação das polícias Militar e Civil; 
 Educarte, com educação em tempo integral;
 Espaço Bem Viver que promove atividades 

para os idosos.

O bairro de Nova Contagem surgiu em 1983 para garantir 
moradias a pessoas de outras regiões de Contagem.  Em 1984, 
estabeleceram-se as primeiras residências. O crescimento do 
bairro aconteceu por volta de 1990, quando diversas pes-
soas foram atraídas e motivadas a se fi xarem na região.  

Hoje, ao completar 30 anos, o bairro possui forte comér-
cio local. A região de Nova Contagem está mais estrutu-
rada, sendo uma das mais importantes da cidade, devi-
do aos investimentos públicos e à força de sua gente 
trabalhadora. Um salto na qualidade de vida, que 
pode ser notada na diminuição da taxa de crimes 
e de mortalidade infantil. A meta é melhorar 
ainda mais a estrutura e os serviços ofereci-
dos, garantindo cada dia mais avanços.
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“Além de manter acesa 
a magia do Natal, a 

Vila do Papai Noel 
é uma opção a mais 

para os pais trazerem 
as crianças. Ficou 
muito bom! Meus 

fi lhos estão adorando. 
É um bom espaço para 

a confraternização 
familiar”

Erci Ramos Pereira, 
moradora do bairro 

Arvoredo

A iluminação de Natal conta com 23 pontos de luzes em toda 
a cidade. São milhares de lâmpadas em várias praças, ruas 

e parques. Destaques para a Praça do Coreto, em Nova 
Contagem, a Praça Irmã Maria Paula, no Petrolândia, 

e a Praça Nova Olinda, no bairro Amazonas.
A prefeitura convida os contagenses 

para visitarem os pontos iluminados e 
compartilharem esse momento de 

encontro e renovação.

NATAL

Vilas do Papai Noel 
encantam a criançada
Casa conta o dia a dia do Papai Noel e seus ajudantes

As regiões foram iluminadas 
para o Natal de Contagem
Reúna a família e visite os espaços decorados por toda a cidade

 Avenida João César de 
Oliveira;

 Igreja Matriz São Gonçalo;
 Centro Cultural de 

Contagem; 
 Casa de Cultura; 
 Funec;
 Praça Presidente Tancredo Neves 

- bairro Camilo Alves;
 Praça Nossa Senhora da Glória - 

bairro Eldorado;
 Praça do Iria Diniz - bairro Eldorado;
 Praça Dr. Paulo Pinheiro Chagas - 

bairro Eldorado;
 Praça Tiradentes – Centro;
 Praça do Coreto - Nova 

Contagem;
 Praça Irmã Maria Paula - 

bairro Petrolândia;

A novidade deste 
ano são as vilas do Papai 
Noel,  montadas no Parque 
Linear da Ressaca e nas pra-
ças da Glória e Tancredo Ne-
ves. Com um cenário natalino, 
que refl ete o imaginário do dia a 
dia do Papai Noel e seus ajudantes, 
as vilas estão incrementadas e boni-
tas. Figuras como rodas-gigantes de pa-
pais noéis, quebra-nozes, cavalinhos, 
bonecos de neve e uma casa com 
quatro ambientes (cozinha, quarto, 
fábrica de brinquedos e sala do 
Papai Noel), dentre outras atra-
ções, estão fazendo a alegria 
da criançada e relembrando 
o espírito de Natal.  

As vilas terão a 
presença do bom 
velhinho todas as sextas, 
sábados e domingos até o 
dia 22 de dezembro, a partir 
das 19h. Elas estarão abertas à 
visitação até 6 de janeiro.
 
 
VISITE AS VILAS DO PAPAI NOEL:
 Praça da Glória;
 Praça Tancredo Neves;
 Parque Linear da Ressaca.

 Praça dos Trabalhadores - Cidade 
Industrial;

 Praça Estrela Dalva - bairro Estrela Dalva;
 Praça Marília de Dirceu - bairro 

Inconfi dentes;
 Praça Carlos Luz - bairro Riacho;
 Parque Linear da Ressaca - bairro Ressaca;
 Praça da Jabuticaba – Centro;
 Praça Jove Soares - bairro Amazonas;
 Praça Sô Teco - bairro Água Branca;
 Praça do Retiro - bairro Retiro;
 Praça Nova Olinda - bairro Amazonas.

CELEBRE O 
NATAL DE LUZ:
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Obras melhoram qualidade 
de vida dos moradores
Nova Contagem teve 223 ruas e becos revitalizados

Atrações teatrais, cantatas 
e musicais nas praças
Artistas de Contagem se apresentam mostrando talento no Natal

Além da decoração temática nas ruas, avenidas, praças 
e parques da cidade, os contagenses podem se alegrar e 

vivenciar o momento mágico do Natal com teatros, 
cantatas natalinas, shows pirotécnicos e diversas 

atrações. Venha se divertir!

Natal de Luz contagia a cidade

“Esse ano fi cou bem 
caprichado. Todo Natal 

eu venho conferir a 
iluminação da cidade, 

esse ano foi o que eu 
mais gostei”.

Anderson Silva – morador 
do bairro Tropical

“A iluminação fi cou 
muito bonita, eu 

achei diferente em 
comparação com 

outros anos”.
 

Thais Alves – moradora do 
bairro Maria da Conceição

PROJETOS SOCIAIS 
  Casa de Apoio à Criança Carente de Contagem;
 NRE – Núcleo Regional de Educação Vargem das Flores; 
 Polícia Militar; 
 Cras/Casa da Família; 
 Centro de Formação Divina Providência; 
 Conselho Tutelar; 
 Programa de Atendimento Integral à Família – PAIF; 
 Centro de Referência do Idoso – Espaço Bem Viver;
 Creas.

ATRAÇÕES
 Lagoa Várzea das Flores,  importante reservatório de abastecimento 

de água para os municípios de Contagem, Betim e Belo Horizonte, 
 Capela São Domingos de Gusmão, patrimônio tombado em 2004, 

no bairro Retiro;
 Conjunto Paisagístico do Morro Redondo, onde está situada a 

Capela de Santo Antônio, no Condomínio San Remo. 
 Praças do Retiro e da VC 4, onde há pista de caminhada, quadra 

de esportes, academias da cidade, mesas de jogos e bancos. 
 Feira de Artesanato, localizada na praça do ABC, com 120 barracas. 

Nova Contagem 
recebeu este ano 
várias obras de ur-
banização que estão 
mudando o visual da re-
gião. Dezenas de ruas e 
becos recebem melhorias 
que estão acabando de vez 
com o barro e a poeira. Os in-
vestimentos somam mais de R$ 
12 milhões com recursos da 
prefeitura e do governo fede-
ral. Além disso, a prefeitura 
investiu na construção de 
novos equipamentos e 
em obras de saneamen-
to básico, em parce-
ria com a Copasa.

VEJA AS PRINCIPAIS REALIZAÇÕES 
EM NOVA CONTAGEM
 Revitalização de 223 ruas e becos da região de Nova 

Contagem;
 Inauguração de um Centro Municipal de Educação 

Infantil (Cemei) para atender 150 crianças;
 Melhoria do abastecimento de água com a construção da 

Estação Elevatória de Esgoto (EEE- Estaleiro). A Estação 
benefi ciará uma população de mais de 50 mil pessoas;

 Nova etapa de obras de ampliação do Sistema de 
Esgotamento Sanitário de Nova Contagem e de Vargem 
das Flores;

 Obras de drenagem pluvial, recapeamento e nova 
sinalização;

 Revitalização da avenida VP1, o principal centro 
comercial do bairro;

 Recapeamento e requalifi cação urbana da rodovia LMG 
-808, em parceria com DER;

 Intervenções viárias para melhorar o acesso ao bairro Tupã;
 Sete praças foram revitalizadas;
 Inauguração do Cemei Retiro.
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Com a intensifi cação do período chuvoso, a prefeitura tra-
balha para reduzir os transtornos da população que mora 
em áreas de risco. A Defesa Civil do município mantém 
ações que visam alertar os moradores sobre procedi-
mentos em casos de inundação, riscos de contamina-
ção e de deslizamento de terra. No período chuvoso 
é possível que ocorra inundações ou alagamentos, 
dependendo da intensidade da chuva. Por isso, 
recomenda-se evitar travessias e transitar com 
o veículo em áreas inundadas ou alagadas.

QUEM RESIDE EM ÁREAS 
DE RISCO DEVE FICAR 
ATENTO AOS SINAIS

INUNDAÇÕES:
 Elevação do nível das águas do 

córrego, ribeirão ou rio próximo à sua 
casa, (mesmo se não estiver chovendo); 

 Água barrenta e corredeiras.

DESLIZAMENTOS:
 Queda de barreiras e deslizamentos de encostas;
 Trincas e rachaduras no chão;
 Inclinação de árvores, postes, cercas ou muros.

COMO AMENIZAR O RISCO DE ACIDENTES
 Evite cortar as árvores e não retire a vegetação das 

encostas;
 Não faça aterros sem a devida compactação do solo;
 Não jogue lixo nas encostas, em seu quintal e nas ruas;
 O lixo deve ser embalado e colocado para coleta;
 Limpe as calhas, repare o telhado, limpe seu quintal;
 As intervenções devem ser feitas sob orientações 

técnicas;
 Providencie a poda ou corte de árvores com 

risco de queda, pelos telefones: 3911-7927 / 
3911-7783.

PLUVIÔMETROS
A prefeitura está instalando 15 pluviômetros semiautomáti-

cos próximos aos aglomerados. Os pluviômetros medem a quan-
tidade de chuva que cai em determinado tempo e local, e são ope-

rados por equipes da própria comunidade. Os aparelhos funcionam 
de forma preventiva e coletam dados sobre o volume de chuva.
A Defesa Civil também está reunindo com voluntários da comunida-

de para prepará-los a enfrentar as adversidades do período chuvoso. Eles 
integram os Núcleos Comunitários de Proteção e Defesa Civil (Nupdec’s) e 

recebem alerta de chuva pelo telefone.

 

TRAJETO
O trajeto será o mesmo da linha 2580, que parte da 

avenida Dr. João Augusto da Fonseca e Silva, passa pela 
praça Paulo Pinheiro Chagas, avenida João César de Oli-
veira, vai até o centro de Belo Horizonte pela Via Ex-
pressa, transitando pela rodoviária e área hospitalar, fa-
zendo o mesmo trajeto para voltar à cidade.

MOBILIDADEDEFESA CIVIL

Prefeitura intensifi ca ações 
para o período de chuvas

Contagem ganha linha de 
ônibus especial  para BH

Defesa Civil alerta comunidades das áreas de risco no município Veículos são equipados com ar-condicionado, televisão e internet wi-fi 

Contagem trabalha para melhorar o 
transporte público na cidade. No início 
de dezembro, os moradores ganharam 
mais conforto, segurança e rapidez no 
deslocamento entre o Eldorado e o centro 
de Belo Horizonte. A linha 2580 ganhou 
ônibus especiais, com veículos equipados 
com ar-condicionado, internet wi-fi , tele-
visão e acessibilidade. Além disso, as 42 
poltronas dos cinco ônibus que farão o 
trajeto são individuais, cobertas de tecido 
aveludado e reclináveis em ângulo de 30 
graus. Serão 37 horários, entre 6h e 22h. 
As passagens custam R$ 4,10. Os ônibus 
podem transportar até 81 passageiros, 
sendo 39 pessoas em pé. A linha especial 
ganhou o número 2581.

193
BOMBEIROS

199 
DEFESA CIVIL

TELEFONES 
DE EMERGÊNCIA
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Unidades serão construídas em todas as regiões da cidade

Contagem receberá 20 
núcleos para terceira idade

ATENÇÃO AO IDOSOPLANEJAMENTO PARTICIPATIVO

População defi ne ações 
junto com a prefeitura
Propostas irão nortear projetos para os próximos quatro anos

CONFIRA ALGUMAS 
DAS PROPOSTAS: 
 Ampliação do orçamento da habitação de 

R$ 12 milhões para R$ 20 milhões;
 Destinação de R$ 1 milhão para o fundo de 

cultura e esporte;
 Aumento de R$ 3 milhões para a limpeza urbana;
 R$ 10 milhões para o Programa “Segundo Tempo” 

para o acesso à cultura e ao esporte;
 Ampliação do atendimento às pessoas idosas e com 

defi ciência, e implantação do Programa Vida Saudável 
para Terceira Idade;

 Destinação de R$ 5 milhões em videomonitoramento para reforçar 
a segurança pública nas escolas, assegurados para 2014;

 Em parceria com o governo federal, serão destinados 
R$ 220 milhões para obras de mobilidade urbana;

 Meio Passe Estudantil;
 Investimento de mais de R$ 1 milhão para a 

modernização na área tecnológica de informação 
via PMAT (Programa de Modernização 
Administrativa do BNDES);

 Aumento do orçamento para ampliação da 
Rede de Assistência Social;

 Integração das forças de segurança;
 Implantação do Centro Veterinário 

Municipal.

Contagem valoriza seus idosos. 
Para isso, a prefeitura, em convênio 

com o governo federal, implantará 20 
núcleos de esporte e lazer para a tercei-

ra idade, em todas as regiões da cidade. 
Os núcleos fazem parte do Programa Vida 

Saudável. Serão abertas mais de 4 mil vagas 
para que os idosos participem de atividades es-

portivas e de lazer. Os investimentos envolvem 
em torno de R$ 1,5 milhão, sendo que mais de R$ 

100 mil serão da contrapartida do município. O pro-
grama envolverá uma equipe de multiprofi ssionais por 

núcleo para orientação aos idosos, e permitirá que as 
pessoas tenham acesso ao lazer de forma crítica e transfor-

madora, adquirindo mais conhecimento e desenvolven-
do a capacidade de conviver em grupo.

VIDA SAUDÁVEL
 Construção de mais de 20 núcleos de 

esporte e lazer;
 R$ 1,5 milhão em investimentos;
 4 mil vagas para os idosos.

O Planejamento Participativo (PPA), projeto inédito pro-
movido pela Prefeitura de Contagem em parceria com 
a Câmara Municipal, vai contribuir com o desenvol-
vimento sustentável da cidade. Mais de 15 mil pes-
soas compareceram aos encontros que percorreram 
as oito regionais. Foram aprovadas 2.300 propos-
tas, apresentadas pelos moradores. Cerca de 300 
pessoas foram capacitadas para acompanhar 
o programa.

As sugestões dos contagenses, que nor-
tearão o texto base do Plano Plurianu-
al (2014-2017) já foram entregues pela 
prefeitura ao legislativo para análise 
e aprovação.
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Feira do bairro Amazonas 
passará por revitalização
Mais de 10 mil pessoas passam pela feira todos os domingos

INDUSTRIAL

A prefeitura investe na revitalização das feiras de artesanato da 
cidade. A tradicional Feira do bairro Amazonas, que funciona aos 
domingos na avenida Alvarenga Peixoto, vai receber várias me-
lhorias, dentre pintura na demarcação, música ambiente e uma 
Rádio Feira. A Feira do Amazonas é um dos principais espaços 
de lazer da região Industrial e fonte de geração de renda para 
mais de 700 feirantes. Cerca de 10 mil pessoas circulam por 
lá nos fi ns de semana.

Foram recolocadas mais de 50 placas e instaladas outras 20

A Prefeitura de Contagem trabalha para atender as rei-
vindicações dos moradores e realizar melhorias em todas 
as regiões. No Nacional, a administração pavimentou as 
ruas Maria Eloisa, no bairro Tijuca; Minas Gerais, no 
Bom Jesus; Amintas Jaques, no Pedra Azul; e a ave-
nida Nossa Senhora de Fátima, no Nacional,  que  
receberam asfalto, meio-fi o e sarjeta. 

Mais segurança para motoristas 
e pedestres na Ressaca

RESSACA

NACIONAL

Nacional recebe pavimentação de ruas

REGIONAIS

20

Motoristas e pedestres agora podem circular com mais segurança 
pelas ruas da região da Ressaca. A prefeitura reforçou a sinaliza-

ção das ruas dos bairros, principalmente no entorno das escolas. 
Foram recolocadas mais de 50 placas de trânsito e instaladas 

mais de 20. Na avenida Severino Ballesteros Rodrigues, pró-
ximo ao Parque Linear da Ressaca, semáforos foram im-

plantados para a travessia segura de pedestres que fazem 
caminhada e praticam esportes no local. Já na rua 18, 

bairro Milanês, a sinalização também foi reforçada, já 
que na via ocorriam muitos acidentes.

A eleição para a Comissão Paritária da Feira do 
bairro Amazonas ocorreu com grande adesão dos 
feirantes, no mês de dezembro. A comissão, em-
possada no dia 17,  irá discutir a feira de forma 
ampla e democrática. Ela conta com representan-
tes dos feirantes e do poder público.

A FEIRA

 Criada na década de 60;
 Atualmente conta com 586 expositores;
 É dividida em cinco setores: alimentação, 

bijuteria, artesanato, vestuário e 
hortifrutigranjeiro;

 Funciona aos domingos e recebe a visita de 
mais de 10 mil pessoas.

Telefone Regional Ressaca: 3352-5576

Telefone Regional Industrial: 3363-6047Telefone Regional Nacional: 3397-1098

“Aconteciam acidentes constantes na rua 18. 
Agradeço a prefeitura por atender nosso pedido. 

Agora o local fi cou melhor e mais seguro”.

Doraci Ordonhes dos Santos, moradora do bairro Milanês

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO:

Todos os domingos das 8h às 15h
Av. Alvarenga Peixoto, bairro Amazonas

Tel: (31) 3363-5572

“Melhorou muito para os moradores, pois 
sofríamos com a lama na época de chuva”.

Taísa Laiara – Bairro Tijuca

21

POSSE DA 
COMISSÃO DA FEIRA

BENEFÍCIOS 
PARA FREQUENTADORES 
E FEIRANTES

REGIONAIS
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Prefeitura pavimenta avenida 
Um, no Estâncias Imperiais
Carros e ônibus vão ter acesso ao bairro durante o tempo de chuvas

Facilitar o acesso ao bairro Estâncias Imperiais. Esse foi o objetivo 
da pavimentação da avenida Um, via que dá acesso ao bairro. Antes 
da revitalização, era impossível o trânsito de veículos no local em 
períodos chuvosos. Além disso, os ônibus que atendem o bairro 
também não conseguiam subir a avenida. Com a pavimenta-
ção, a prefeitura tornou possível o acesso de todos. Além dis-
so, a praça da Santinha, no bairro Tropical, foi plenamente 
revitalizada, trazendo mais conforto e segurança aos mo-
radores e pedestres.

“Com as obras de pavimentação acabou o barro e a 
poeira, ajudando o tráfego de pedestres e veículos”. 

Antônio Abreu, morador do Petrolândia. 

 

Como complemento das intervenções de trânsito na av. Rio São Fran-
cisco, foi instalado no local um Redutor Eletrônico de Velocidade 

(REV). O equipamento está em fase de testes e limita a velocidade 
no trecho a 30 quilômetros por hora. Em novembro, o local rece-

beu três novas lombadas e teve a sinalização revitalizada.
 

Primeira ação será a revitalização, limpeza e iluminação do local

Os moradores do bairro Santa Luzia ganharam mais uma op-
ção de lazer. Um antigo terreno da prefeitura, que estava sendo 
utilizado como bota-fora, foi revitalizado e se transformou na 
nova Arena Santa Luzia. A Conparq procedeu a revitaliza-
ção. O campinho, inaugurado este mês, poderá ser utiliza-
do pela população para práticas esportivas.

CSU Eldorado será administrado 
pela prefeitura por 20 anos

SEDE

Prefeitura entrega nova arena de futebol

O Centro Social Urbano Eldorado (CSU) será administrado por 
Contagem pelos próximos 20 anos, atendendo reivindicação anti-

ga da comunidade. O local foi transferido pelo Estado ao muni-
cípio, que será responsável por gerenciar o espaço e implantar 

novos projetos. A primeira ação será a revitalização, limpeza 
e iluminação do CSU. Em seguida, a prefeitura ouvirá os 

moradores da região para decidir quais projetos sociais, 
culturais, esportivos e de lazer que serão criados. O CSU 

Eldorado tem área de 22.329 m². Localiza-se na rua Se-
negal, 299, Eldorado, próximo à UBS Eldorado.

Telefone Regional Eldorado: 3352-5477 Telefone Regional Petrolândia: 3352-5618

Telefone Regional Sede: 3395-9550 Telefone Regional Riacho: 3912-2020

Riacho ganha redutor eletrônico de velocidade

22 23

ELDORADO PETROLÂNDIA 

RIACHO

“Espaços como o CSU fazem falta para 
a comunidade. Com ele revitalizado e 

efetivamente funcionando, teremos mais 
opções de esportes, lazer e eventos para os 

moradores do Eldorado”.

Marcos Wellerson, morador do Novo Eldorado

“O radar é um ganho para a sinalização de 
trânsito do local. Esperamos que os motoristas 

respeitem a velocidade indicada”

Genésio Dias, morador do bairro Novo Riacho

BOTA-FORA FOI 
TRANSFORMADO EM 
ARENA ESPORTIVA

REGIONAIS



24

DEZEMBRO | 2013

PREFEITURAfaz

PARAOLÍMPICAS

MODALIDADES
 Atletismo
 Basquete
 Boxe
 Handebol
 Judô
 Lutas
 Taekwondo
 Vôlei
 Esgrima
 Ginástica
 Badminton
 Levantamento de Peso
 Tênis de Mesa
 Futsal

Contagem investe cada vez mais no esporte como uma 
ferramenta de promoção da cidadania. Para isso, a prefei-
tura, em parceria com o governo federal, irá construir um 
Centro de Iniciação Esportiva, de 3.750 m², para a prática de 
diversas modalidades esportivas de alto rendimento. O cen-
tro será construído na Ressaca, em um terreno de 7 mil m². 
Serão investidos R$ 3,6 milhões.

 

O CIE disponibilizará modalidades esportivas como atle-
tismo, salto triplo, salto em altura e arremesso de peso. Terá 
também um ginásio poliesportivo com arquibancada para 
200 pessoas e uma área de apoio, com administração, sala 
de professores e técnicos, vestiários, chuveiros, enfermaria, 
copa, depósito, academia e sanitário público.

Contagem terá Centro de 
Iniciação Esportiva (CIE)
Espaço desenvolverá atletismo, arremesso de peso e salto em altura

PORTAL DA PREFEITURA: 
WWW.CONTAGEM.MG.GOV.BR
FALE CONOSCO: 
PORTAL@CONTAGEM.MG.GOV.BR

REDES SOCIAIS

FACEBOOK.COM/PREFEITURACONTAGEM

TWITTER.COM/PREFCONTAGEM
TELEFONE: 3352-5000 Co
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FIQUE ANTENADO COM AS NOVIDADES DA PREFEITURA

 Judô 
 Halterofi lismo
 Goalball
 Esgrima de Cadeira de Rodas
 Tênis de Mesa
 Vôlei Sentado

ESPORTE


