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PREFEITURA

Atendendo uma demanda da população, a Prefeitura de Contagem está 
investindo cada vez mais na  saúde. O município recebeu 91 médicos para 
trabalharem nas unidades de saúde, atingindo a meta de 100% de cobertura 
na atenção básica. A prefeitura também entregou aos contagenses o segundo 
centro de consultas especializadas, na Ressaca; um Centro de Atendimento 
em Saúde Mental e a nova sede da Central de Imunização. Foi assinado ainda 
convênio que liberou recursos para a construção de cinco novas Unidades 
Básicas de Saúde (UBS´s) e garantiu novos equipamentos para o Hospital 
Municipal. É assim que Contagem trabalha, com mais investimentos na saúde 
e melhorando a vida das pessoas.

MAIS MÉDICOS POR TODA CIDADE
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A Prefeitura de Contagem inaugurou mais um Cen-
tro de Atenção Psicossocial (Caps) III. O espaço, loca-
lizado na região Sede, é voltado para o atendimento 
de pacientes com transtornos mentais severos e per-
sistentes, todos os dias da semana, 24 horas por 
dia. O centro tem capacidade para atender cer-
ca de 50 pessoas e conta com oito leitos para 
atendimento noturno. O novo Caps funciona 
na antiga sede do posto de saúde do bair-
ro Praia. Ao todo, foram investidos pela 
Prefeitura de Contagem e o Ministério 
da Saúde cerca de R$ 220 mil para re-
forma e ampliação do espaço.

Saúde mental ganha mais 
um centro de atendimento
Equipamento tem capacidade para atender até 50 pessoas por dia
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FIQUE LIGADO!
A partir de 10/3, todas as garotas entre 11 e 13 anos terão direito à 

vacina contra o vírus HPV. A campanha nacional de vacinação vai até 
o dia 8/4, e estará à disposição em todas as escolas municipais e parti-

culares da cidade. Após essa data, a vacina estará disponível nos postos de 
saúde. Para vacinar, basta levar o cartão de vacina no dia indicado pela escola.

Contagem recebe mais 91 
médicos para a saúde
Prefeitura garante 100% de cobertura médica na atenção básica

A saúde continua sendo prioridade em Contagem. A pre-
feitura, em parceria com o governo federal, recebeu mais 

75 médicos e sete enfermeiros para trabalharem nas uni-
dades de saúde, que somados aos 16 profi ssionais que 

chegaram no ano passado, já são 91 novos médicos 
atuando no município. Os médicos são dos progra-

mas Mais Médicos, Provab (Valorização dos Pro-
fi ssionais na Atenção Básica) e Revalida (Re-

validação de Diplomas Médicos). Os  novos 
profi ssionais vão atuar em todas as regiões 

da cidade. Com isso, Contagem atinge 
100% de cobertura médica no Programa 

Saúde da Família (PSF).

MAIS MÉDICOS
Mais cinco médicos do Programa 

Mais Médicos, do governo federal, vão 
atuar em Contagem. No total, já são 23 

profi ssionais do programa trabalhando no 
município. Os novos profi ssionais são brasi-

leiros que se formaram em medicina na Escola 
Latino Americana de Medicina (Elam), em Cuba. 

Dos cinco médicos, quatro são mineiros.

MÉDICOS PARA O 
HOSPITAL MUNICIPAL

O Programa de Residência Médica do Hospital Municipal de 
Contagem (HMC) formou, em fevereiro, 15 novos médicos. Quatro 
se especializaram em clínica médica, quatro em cirurgia geral, um 
em medicina de urgência, três em obstetrícia e ginecologia e três em 
pediatria. Dos 15 médicos residentes, 11 vão permanecer no município 
e atuar no Hospital Municipal. O programa, que é credenciado pelo MEC, 
estimula a busca pelo conhecimento e atualização diária.
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Saúde inaugura nova sede 
da Central de Imunização
Espaço será responsável pelo estoque e controle de vacinas 

Prefeitura garante recursos 
para mais cinco UBS´s
Investimentos para os equipamentos serão de mais de R$ 6 milhões

CONHEÇA AS CINCO NOVAS 
UNIDADES DE SAÚDE

UBS Morada Nova;
UBS Fred (Jardim Laguna);
UBS Maria da Conceição;

UBS São Mateus;
UBS São Joaquim.

HOSPITAL MUNICIPAL
O convênio garantiu também ampla aparelha-

gem médica para estruturação do bloco cirúrgico 
do Hospital Municipal. O valor investido nos equipa-

mentos ultrapassa R$ 2,3 milhões. 
 

CONFIRA OS NOVOS EQUIPAMENTOS:
35 monitores multiparâmetros (para monitoramento dos 

sinais vitais dos pacientes);
15 respiradores pulmonares (que auxiliam na respira-

ção dos pacientes com difi culdades respiratórias);
Três mesas cirúrgicas;
20 oxímetros de pulso (que também verifi cam o 

batimento cardíaco dos pacientes);
Quatro focos clínicos de LED (que melho-

ram a visualização do ato cirúrgico).

A Prefeitura de Contagem assinou convênio para a cons-
trução de mais cinco Unidades Básicas de Saúde (UBS´s) 

no município. A liberação dos recursos fazem parte de 
um pacote para a construção de 18 UBS´s, assinado em 

dezembro do ano passado. Os investimentos giram 
em torno de R$ 7 milhões, com recursos do muni-

cípio e dos governos estadual e federal.

SAÚDE

A Prefeitura de Contagem inau-
gurou nova sede da Central de Imu-
nização do município. A central é res-
ponsável pelo controle, envio de vacinas 
e medicamentos especiais para as 60 salas 
de vacinação distribuídas em toda a cidade. 
Para as obras de reforma e am-
pliação foram investidos pela 
prefeitura cerca de R$ 180 
mil. Toda a unidade tem 
agora climatização pró-
pria - devido à peculia-
ridade do serviço - e 
está equipada com 
11 câmaras frias para 
conservação e armaze-
namento das vacinas.

Endereço: Rua Reginaldo 
Souza Lima , 50, bairro Bernardo 
Monteiro.

Contagem vai ganhar mais 
18 unidades de saúde

Prefeito Carlin Moura e 
o secretário de Saúde do 
Estado, Alexandre Silveira, 
assinam convênio para 
construção de novas UBS’s

Prefeitura 
investiu cerca de 

R$ 180 mil 
para reforma e 
adaptação do 

prédio
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Aprovados em concurso 
estão sendo convocados
Prefeitura amplia o quadro de professores na rede de ensino

Contagem ganha novo centro 
de consultas especializadas
Centro é o segundo do município e vai atender 160 mil pessoas

ESPECIALIDADES
 Cardiologia;
 Urologia;
 Mastologia;
 Ginecologia;
 Dermatologia;
 Geriatria.

EXAMES E 
PROCEDIMENTOS
 Colposcopia;
 Gastroenterologia;
 Pré-natal de alto risco;
 Vasectomia;
 Ultrassons de mama;
 Obstétrico;
 Ginecológico.

EDUCAÇÃOSAÚDE
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Mais de 700 professores e profi ssionais da 
Educação, aprovados no último concurso, 
foram convocados para trabalharem nas escolas 
municipais. Veja a classifi cação no site da prefeitura: 
www.contagem.mg.gov.br

VOCÊ SABIA?
 

Todos os estudantes da Rede 
Municipal de Ensino vão receber 

Kits Escolares em 2014. A prefeitu-
ra entrega mais de 56 mil kits aos alu-

nos dos ensinos infantil, fundamental 
e EJA (Educação de Jovens e Adultos). 

A novidade deste ano é que os estudan-
tes da Funec também serão contemplados. 

O kit contém mochilas, materiais escolares e 
acessórios básicos. 

ATENÇÃO AOS ALUNOS COM DEFICIÊNCIA
A partir de março, as escolas municipais de Contagem vão contar com 100 

cuidadores para o acompanhamento dos estudantes com defi ciência. Eles vão 
auxiliar os alunos, em tempo integral, nas atividades de locomoção, alimentação 
e troca de roupa. Além disso, os estagiários continuam atuando no acompanhamen-
to pedagógico dos estudantes.

O CCE Ressaca terá também um Centro de Testagem e 
Aconselhamento (CTA) do Programa DST/Aids de Contagem, com 
realização de exames de sífi lis, diabetes, HIV e demais Doenças 
Sexualmente Transmissíveis (DST).

A prefeitura entregou à população de Contagem o 
segundo Centro de Consultas Especializadas (CCE), 
na região da Ressaca, uma das mais populosas 
da cidade. O centro benefi ciará mais de 160 mil 
pessoas.

Dotado de um amplo espaço, possui sete 
consultórios, duas salas para procedimen-
tos, áreas de esterilização e expedientes 
clínicos. Para a construção do CCE Res-
saca foram investidos R$ 620 mil, dos 
cofres públicos em parceria com o 
governo federal.

A Prefeitura de Contagem contratou mais de 700 ser-
vidores, entre professores e profi ssionais da Educa-

ção, para atender nas escolas municipais. Com a 
medida, a administração amplia o quadro de 

servidores efetivos da Educação e melho-
ra o atendimento aos alunos da Rede 

Municipal de Ensino.
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VEJA MAIS:

 685 câmeras de 
videomonitoramento (Câmeras 
antivandalismo com visão noturna de 
10 metros para área externa; câmeras 
internas e câmeras Speed Dome, com 
visão noturna, que visualizam até 100 
metros de raio, movimentadas pela central de 
monitoramento);

 137 alarmes centrais e 1.096 sensores  
(Cada escola receberá um alarme central, com 
sete sensores infra-vermelhos e sirenes de alta 
potência sonora);

 As imagens serão armazenadas por, no 
mínimo, uma semana;

 Funcionários trabalhando 24 horas 
por dia, sete dias por semana, 
capacitados pela Guarda Municipal.

O ano letivo em Contagem começou com a im-
plantação de um avançado sistema de segurança 
em todas as escolas municipais. A prefeitura 
está instalando câmeras de videomonitora-
mento e alarmes para garantir a segurança 
dos alunos e profi ssionais, além de proteger 
equipamentos e bens materiais, evitando 
que o vandalismo e a violência atinjam 
o ambiente escolar. Todas as escolas 
municipais terão cinco câmeras, cen-
tral de alarme, sensores wi-fi  (sem 
fi o), sensores com fi o e sirene de 
alta potência sonora.

Escolas recebem câmeras 
de videomonitoramento
Moderno sistema de segurança está sendo instalado nas escolas

EDUCAÇÃO

Funec oferece novos 
cursos profi ssionalizantes
Oportunidades de estudo gratuito para jovens e adultos

A Funec está com  oportunidades abertas para quem deseja se 
qualifi car profi ssionalmente. A fundação oferece mais de 2 mil va-

gas em cursos de qualifi cação e 280 em cursos técnicos subse-
quentes (para quem concluiu o ensino médio). Os cursos são 

oferecidos, gratuitamente, e os alunos ainda recebem auxí-
lio transporte, uniforme, material didático e lanche. Para os 

cursos de qualifi cação, os cadastros podem ser feitos nos 
postos de atendimento – sede administrativa (Av. João 

César de Oliveira, 2.415, 3º andar, Eldorado, Con-
tagem), Cras, Creas, Sine e Funec Darcy Ribeiro. 

Já para os cursos técnicos, as inscrições se-
rão realizadas, de 17 a 21/3, pelo endere-

ço (www.sisutec.mec.gov.br). Para os cursos 
técnicos, é necessário ter realizado o Enem.

CURSOS DE QUALIFICAÇÃO
 Vendedor;
 Libras Básico e Intermediário;
 Espanhol Básico e Intermediário;
 Contador de Histórias;
 Confeccionador de Lingerie e Moda 

Praia;
 Confeccionador de Bijuterias;
 Jardineiro;
 Programador web;
 Programador de sistemas; 
Administrador de banco de dados.

 Análises Clínicas;
 Farmácia;
 Química;
 Informática;
 Logística;
 Meio Ambiente;
 Cuidador de Idosos;
 Enfermagem.

CONFIRA AS VAGAS:

CURSOS TÉCNICOS
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Contagem é a primeira cidade de Minas a formar instrutores 
de tecnologias não letais. Cinco guardas municipais partici-
param do Curso de Multiplicadores de Tecnologias não Le-
tais, no Rio de Janeiro, ministrado por um tenente da re-
serva do Bope/RJ (Batalhão de Operações Especiais). 
Com os cursos de formação de pessoal, a Guarda 
Municipal está ainda mais preparada para atuar 
na segurança das praças, parques e prédios pú-
blicos da cidade.

A prefeitura faz a sua parte para 
deixar Contagem mais segura.

A prefeitura, em parceria com o governo do Es-
tado, adquiriu mais quatro viaturas. Os novos car-

ros, modelo Pálio, vão reforçar o trabalho da Polí-
cia Militar (PMMG), dando mais condições para 

enfrentar a violência e proporcionar mais tran-
quilidade à população. Com esta aquisição, 

a cidade contabiliza 31 novos carros, sendo 
que 27 foram entregues à PM no ano pas-

sado. As viaturas irão ajudar no moni-
toramento do tráfego da cidade, per-

mitir maior rapidez no atendimento 
às colisões e reforçar a fi scalização 

realizada pelos agentes.

SEGURANÇA

Agentes da Guarda 
Municipal são qualifi cados
Formação em tecnologia não letal será componente contra a violência

Contagem tem 31 novas 
viaturas para a segurança
Mais quatro carros reforçam os trabalhos da PM na cidade

ALISTAMENTO MILITAR
Os jovens que completam 18 anos em 2014 

devem procurar a Junta de Serviço Militar de 
Contagem para realizar o alistamento militar. De 
caráter obrigatório, só pode ser realizado uma única 
vez e garante o uso dos direitos políticos, como votar, 
tirar passaporte, ingressar na faculdade e conseguir um 
emprego. O prazo para alistamento vai até 30/6. Além dis-
so, o jovem tem a oportunidade de se cadastrar no Sine, que 
oferece, diariamente, vagas de emprego e cursos gratuitos.

DOCUMENTOS EXIGIDOS:
Certidão de nascimento original;
Documento de identifi cação (identidade, Carteira de 

Trabalho ou Carteira Nacional de Habilitação - CNH);
Fotografi a 3x4 de frente (com a testa e orelhas descobertas, 

sem boné, chapéu, cordão, colar ou brincos);
Comprovante de endereço (conta de água, luz ou 

telefone em nome próprio ou dos pais).

61ª Junta de Serviço Militar
Endereço: rua Joaquim José, 542, Fonte Grande
Horário: 7h às 17h (alistamento até às 16h)
Telefone: 3398-3289

A prefeitura, em 
parceria como governo 
do Estado, trabalha 
para melhorar a 
segurança na cidade 
e garantir mais 
tranquilidade para às 
famílias

VEJA MAIS: 
Contagem é uma das cidades da Região Me-

tropolitana de Belo Horizonte benefi ciada 
com o aumento do número de policiais mi-

litares e civis nas ruas para a prevenção 
e o combate da violência. As polícias 

Militar e Civil também estão estrutu-
rando as suas funções e vão utilizar 

recursos tecnológicos para garan-
tir mais rapidez e efi ciência no 

atendimento das ocorrências.

A prefeitura, em parceria 
com o governo do Estado, 

trabalha para melhorar 
a segurança na cidade e 

garantir mais tranquilidade 
às famílias.
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Uma cidade limpa e mais 
agradável para se viver
Brigada da Limpeza vai até os bairros melhorando a vida das pessoas

Ecoponto é a opção para o 
descarte de entulhos
Não jogue entulho em calçadas, ruas e lotes. Destine para o Ecoponto 

A prefeitura trabalha para deixar a cidade 
mais limpa e agradável para se viver. Desde 
o ano passado, a administração iniciou uma 
força-tarefa, por meio do Programa Briga-
da da Limpeza, para acabar de vez com 
os pontos irregulares de lixo e entulho, 
os “bota-foras”. Este ano, a Brigada da 
Limpeza está indo de bairro em bair-
ro para conscientizar as pessoas e 
recolher entulhos.

Você já parou para pensar que 
a sua cidade é a extensão da sua 
casa? Adotar pequenas atitudes e 
manter hábitos conscientes fazem 
toda a diferença e colaboram com o 
trabalho da prefeitura.

Garanta a conservação da limpeza;
Não deposite entulhos em áreas não autorizadas;
Nunca queime lixo de qualquer espécie;
Mantenha o seu terreno ou edifi cação sempre 

limpo e evite que ele seja usado como depósito de 
lixo ou entulho;

Coleta seletiva será feita gradativamente 
nos bairros da cidade, mas você já 
pode colaborar, separando o seu lixo 
e depositando em lixeiras públicas 
apropriadas;

Existe um serviço especial para a 
coleta de animais mortos. Solicite 
o recolhimento por meio do 0800 
283 1225.

CUIDADO COM A DENGUE!
A prefeitura está realizando uma grande campanha de combate à 

dengue em todos os bairros da cidade. Serão contratados mais 77 novos 
Agentes Comunitários de Saúde (ACS’s), além dos 235 já existentes. Você 

sabia que cerca de 80% dos focos de dengue estão dentro das residências? 
Você já fez uma vistoria na sua casa hoje? São pequenas ações que realmente 

fazem a diferença. Por isso, não deixe água parada em potes, latas, garrafas va-
zias, pneus e outros materiais. A dengue mata!

REGIONAL ELDORADO
Ruas das Candeias, bairro Eldorado
Rua Padre José Diniz, bairro Bela Vista
Rua Dr. Cassiano, bairro Água Branca

REGIONAL INDUSTRIAL
 Rua Guilherme Cyrienne, bairro Jardim 

Industrial

REGIONAL RIACHO
 Rua Halley, bairro Durval de Barros
 Av. Coronel Jove Soares, bairro 

Inconfi dentes
 Av. Rio Volga, bairro Riacho das 

Pedras

REGIONAL SEDE
 Av. Carmelita Drumond Diniz, bairro 

Maracanã
 Rua Reginaldo Souza Lima, bairro 

Bernardo Monteiro
 Av. Ibirapitanga, bairro Fonte Grande

REGIONAL PETROLÂNDIA
 Rua Araucárias, bairro Lúcio de Abreu
 Rua 12, bairro Sapucaias
 Rua 34, bairro Tropical
 Rua Refi naria Duque de Caxias, bairro 

Petrolândia

REGIONAL RESSACA
 Rua Carlos Pinheiro Chagas, bairro 

Balneário da Ressaca
 Av. Mandarim, bairro Novo Boa Vista
 Rua 4, bairro Oitis

REGIONAL NACIONAL
 Av. Pedro Álvares Cabral, bairro 

Nacional
 Rua Paulo César de Mendonça, bairro 

Vale das Amendoeiras
 Rua Hum, bairro Novo Recanto
 Rua P, Conjunto Confi sco

VARGEM DAS FLORES
 Rua Ercílio Gomes da Silveira, bairro 

Darcy Ribeiro
 Rua Maria José Chiodi, bairro Nova 

Contagem
 Rua São Miguel, bairro Estaleiro
 Rua Principal, bairro Ipê Amarelo

1312

A prefeitura disponi-
biliza pontos para o des-
carte de entulhos. Se você 
precisar descartar pequenos 
volumes de entulho da cons-
trução civil (aproximadamente 
dez carrinhos de mão), pequenas 
podas de árvores ou sucatas de ma-
teriais (mobiliários e madeiras), enca-
minhe para o Ecoponto mais perto da 
sua casa.

Esses pontos fazem parte do Programa 
Brigada da Limpeza. Atualmente, Con-
tagem conta com 25 Ecopontos. Neles, 
estão disponíveis caçambas e ram-
pas de acesso para carroças e veí-
culos utilitários de pequeno por-
te. Os Ecopontos não podem 
ser utilizados para descarte 
de resíduos domésticos.

VEJA O ENDEREÇO DOS 
ECOPONTOS:
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Gabinete Itinerante ouve 
moradores e lideranças 
A prefeitura está cada vez mais perto dos cidadãos

Estimular o crescimento eco-
nômico da cidade, mas de forma 
sustentável. Esse é um dos objeti-
vos da prefeitura, que promove re-
gularmente ações conjuntas de fi scali-
zação ambiental. Fiscais do município, 
em parceria com a Guarda Municipal, a 
Polícia Militar, o Instituto Estadual de Flo-
restas (IEF) e a OAB Contagem evitaram que 
um prejuízo maior fosse causado à natureza. A 
força-tarefa interditou uma área de 10 mil m2 em 
Nova Contagem que estava sendo desmatada.

 Mutirão de limpeza, com 
recolhimento de lixo e 
entulhos que possam servir 
de criadouro para o mosquito 
da dengue. Os entulhos serão 
recolhidos por caminhões e 
retroescavadeiras;

 Visita de agentes de saúde para 
identifi car focos de dengue;

 Orientações de combate à 
dengue;

 Coleta seletiva;
 Emissão de carteiras de 

Trabalho e Identidade;
 Rua de Lazer;
 Sine Itinerante (Vagas de 

emprego);
 Atendimento jurídico;
 Ofi cinas educativas;
 Atividades esportivas;
 Shows com artistas locais.

MANHÃ DEDICADA À CIDADANIA

CIDADANIAMEIO AMBIENTE

Combate à degradação
do meio ambiente
Prefeitura interdita área desmatada de 10 mil m2 em Vargem das Flores

A prefeitura se aproxima 
cada vez mais dos cidadãos, 

priorizando todas as regiões 
da cidade. Para promover um di-

álogo constante e direto com os 
contagenses, a administração ini-

ciou mais uma edição do Gabine-
te Itinerante. O prefeito e a equipe de 

governo já estão percorrendo cada uma 
das oito regionais do município, ouvindo 

as pessoas, apresentando obras e serviços 
executados em 2013 e anunciando as priori-

dades para 2014.

 

CIDADE LIMPA:
O Gabinete Itinerante também promove-

rá uma importante ação social de limpeza 
e combate à dengue em parceria com 

o Programa Brigada da Limpeza, que 
será realizada sempre aos sábados 

em cada regional.

VEJA O RESULTADO DA AÇÃO:

O ato foi confi gurado como crime ambiental. O proprietário 
do terreno responderá, judicialmente, e terá que pagar multa 
que pode ultrapassar R$ 70 mil. A prefeitura vai encaminhar 
ao Ministério Público um laudo sobre os danos causados.

“Os clarões na mata que mais parecem duas pistas de pouso 
clandestino trazem prejuízos incalculáveis à Vargem das 
Flores, que abastece cerca de 400 mil pessoas na Região 
Metropolitana de Belo Horizonte”.

Amauri Emílio, técnico do IEF presente na ação
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IGREJA PRESBITERIANA  DE 
CONTAGEM COMEMORA 15 ANOS

A Igreja Presbiteriana Central de Contagem comemo-
rou 15 anos de fundação no mês de fevereiro. Na oportu-

nidade, a comunidade prestou homenagem ao pastor Antô-
nio Carlos (pastor Toninho), pelos 25 anos de ministério. A 

celebração também foi marcada pelo lançamento do livro “Ma-
nual Prático do Evangelista”, ganhador do prêmio Areté de litera-

tura cristã, considerado um dos maiores do segmento. O livro con-
correu com mais de 1.500 literaturas cristãs.

LAZERCIDADANIA

Prefeitura entrega escritura 
da Paróquia Santa Cruz

Complexo Esportivo do 
Sô Teco é revitalizado

Com o terreno regularizado, a igreja poderá ser ampliada Espaço de lazer recebeu investimento de R$ 280 mil
A prefeitura investe na regularização fundiária da cidade. A admi-

nistração entregou à Paróquia Santa Cruz, depois de mais de três dé-
cadas de sua construção, a escritura do terreno da igreja. Com a 
documentação, a paróquia poderá realizar um antigo sonho da 
comunidade: fazer as obras de ampliação da igreja. A escritura 
do terreno foi entregue ao padre Marquinhos Delmiro.

“Hoje é um dia muito especial para nossa comunida-
de. Precisávamos dessa escritura para darmos início 
às obras de ampliação. A igreja fi cou pequena há 
anos. Com a escritura, temos o sinal verde para 
iniciarmos as obras”.

Padre Marquinhos.

ACADEMIA 
DA CIDADE

O Complexo Esportivo do Sô Teco 
também ganhou uma Academia da Cida-

de. As academias ao ar livre promovem a 
saúde preventiva, oferecendo, gratuitamen-

te, atividades físicas com orientação de pro-
fi ssionais de educação física. Em cada um dos 

equipamentos são colocados dez tipos de apare-
lhos de ginástica.

VEJA O QUE FOI FEITO:

 Reforma das quadras, bancos, arquibancadas, traves, 
bebedouros e vestiários;

 Troca das lixeiras;
 Construção do escorregador;
 Revisão de toda a rede elétrica e hidro-sanitária;
 Instalação de louças sanitárias, portas e janelas;
 Instalação de cerca de proteção;
 Adaptações para portadores de necessidades especiais.

A prefeitura entregou à comunidade a revitalização 
do Complexo Esportivo do Sô Teco, importante espaço 

na região do Água Branca que contempla uma praça 
e áreas para prática de esportes e o lazer das pesso-

as. As melhorias atendem uma demanda antiga da 
população e contaram com amplo investimen-

to municipal. Essa é a 63ª praça revitalizada 
pela prefeitura em pouco mais de um ano. 

Foram investidos dos cofres municipais R$ 
280 mil na revitalização do complexo.

Prefeitura atende 
reivindicação dos moradores
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Prefeitura atende reivindicação 
de moradores e asfalta ruas
Mais desenvolvimento para a região, fi m do barro e da poeira

A Prefeitura de Contagem prioriza todos os bairros. 
Atendendo reivindicação de mais de dez anos dos mora-
dores da região da Ressaca, a administração pavimentou 
quatro ruas: Menino do Engenho, no bairro Jardim do 
Lago; 24, no Milanês; 5 com Aquidauana, no Novo 
Progresso; e 25, no Oitis. Com a iniciativa, a prefei-
tura acaba com o barro e a poeira, promove o de-
senvolvimento da região e facilita o acesso para 
pedestres e motoristas.

“Estava impedido até de chegar em 
casa, imagina meus clientes, pois tenho a 
ofi cina no mesmo lugar. Trabalho e moradia 
estavam prejudicados”.

Ciro Gonçalves, morador do Oitis

 

Mais melhorias para a região do Nacional. 
Atendendo pedido de moradores, a rua Coquei-

ros, no bairro Novo Recanto, foi totalmente 
recapeada. A prefeitura investiu na recons-

trução da rede pluvial com a instalação de 
quatro bocas de lobo e no asfaltamento em 

toda a sua extensão.

Telefone Regional Ressaca: 3352-5576

Telefone Regional Nacional: 3397-1098

Rua Coqueiros 
recebe melhorias

RESSACA

NACIONAL

REGIONAISEMPREGO

Contagem é o município 
que mais gerou empregos
Entre as cidades mineiras, Contagem é a que mais se destacou

SINE ENCAMINHA PESSOAS 
AO TRABALHO

As vagas de emprego oferecidas por meio do Sistema Nacional de Emprego 
(Sine) Contagem também cresceram em 2013. Mais de 15 mil pessoas foram en-

caminhadas a vários postos de trabalho. Esse número representa um crescimento 
de 15% em relação a 2012, que teve 13.215 pessoas direcionadas às vagas de em-

prego. Quase 9 mil oportunidades de trabalho também foram ofertadas pelo órgão em 
2013. Um aumento de 35% em comparação a 2012, em que foram disponibilizadas 6.439 

vagas. Semanalmente, as vagas de emprego do Sine Contagem são publicadas no site da 
prefeitura (www.contagem.mg.gov.br), e também podem ser conferidas na sede do órgão.

Endereço: Av. José Faria da Rocha, 3.185, Eldorado.  Tel.: 3198-3000.

Contagem foi a cidade mineira que mais contra-
tou profi ssionais com carteira assinada no ano 
passado, segundo dados do Cadastro Geral de 
Empregados e Desempregados (Caged), do Mi-
nistério do Trabalho. O saldo positivo atingiu 
6.908 contratações no período de janeiro a 
dezembro de 2013. 

Esse resultado é fruto do 
fortalecimento da vocação 
comercial da cidade e do 
setor de serviços.

CONTAGEM É A 
PRIMEIRA 
DE MINAS NAS 
CONTRATAÇÕES 
EM 2013:
Contagem 1ª colocada.

Uberlândia 2ª colocada.

Montes Claros 3ª colocada.

Itabirito 4ª colocada.

VOCÊ SABIA?

A Prefeitura de Contagem está promovendo 
a requalifi cação dos Distritos Industriais 
(DIs) para abrir espaço para a instalação 
de novos empreendimentos no seu 
parque industrial.

A requalifi cação consiste em 
aproveitar melhor as áreas 
destinadas à produção das 
indústrias.

19
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Parque Ecológico oferece aulas 
de ginástica e cursos gratuitos
Espaço também desenvolve atividades de educação ambiental

O Parque Ecológico Eldorado oferece diariamente um profi ssional 
de educação física que ministra aulas de ginástica para a população, 
nos horários das 6h30, 7h30, 9h e 15h. Além de atividade física, 
o parque oferece aos moradores diversos cursos gratuitos, como 
balé, capoeira, pintura, violão, bordado, entre outros. Para par-
ticipar, o interessado deve fazer a inscrição, pessoalmente, 
no parque. A inscrição é feita mediante apresentação do 
documento de identidade e dos requisitos exigidos para a 
participação no curso.

O Parque Ecológico desenvolve também atividades 
de educação ambiental, possui playground, teatro 
de arena, pista de caminhada e Academia da Cidade.

Endereço: rua das Paineiras, 1.722, Eldorado. O parque 
funciona de terça a domingo, das 8h às 17h. 

Telefone: 3351-6188

 

Nos meses de janeiro e fevereiro de 2014, a aveni-
da Prefeito Gil Diniz, na região Sede, se tornou ponto 

de encontro dos adeptos da caminhada e da prática 
esportiva. A rua foi parcialmente interditada, das 

18h às 21h, período em que o fl uxo de veículos 
é menor. A interdição garantiu a segurança dos 
frequentadores e se mostrou como uma impor-

tante iniciativa para incentivar a população a ter 
hábitos saudáveis e a praticar exercícios físicos. A 

avenida conta com pista para caminhada e uma Aca-
demia de Ginástica.

Comunidade da região aguardava a obra há mais de 15 anos

Asfaltamento dos 
becos Nove e Dez na 
Vila Frigodiniz

A prefeitura atende reivindicação dos mo-
radores da Vila Frigodiniz, na região do Ria-
cho, que já comemoram a pavimentação 
dos becos Nove e Dez. O asfalto põe fi m 
a poeira dentro das casas, melhora o acesso 
dentro da vila e promove mais qualidade de 
vida para as famílias.

Prefeitura atende moradores 
e constrói muro no Industrial

RIACHO

A Prefeitura de Contagem está construindo o muro 
que fi ca na rua Francisco Rodrigues Pereira, que se rom-

peu há mais de 15 anos com a intensidade das chu-
vas. Essa era uma grande demanda da comunidade, 

já que causava vários transtornos para os morado-
res, principalmente, no período chuvoso.

“Já perdemos a conta de quantas 
promessas de reconstrução do muro 

foram feitas pelas administrações 
anteriores. Há mais de 15 anos 

lutamos para a realização dessa 
obra. É um sonho realizado pelo 

governo, que vai resolver um grande 
transtorno para a nossa comunidade”.

Ana Lina, 89 anos (Dona Juquita)

Telefone Regional Industrial: 3363-6047 Telefone Regional Eldorado: 3352-5477

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

Prefeitura incentiva 
prática de esporte e lazer

INDUSTRIAL ELDORADO

SEDE

REGIONAIS

20 21
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Caminhões recolheram 200 toneladas de entulho na região

Prefeitura revitaliza 
praças na região do 
Petrolândia

Dois espaços de lazer na região do Petrolândia, 
as praças Santinha e da rua 19, passaram por 
obras de revitalização. Elas ganharam bancos, 
mesas de jogos, lixeiras, pintura nova e arbo-
rização. Com as intervenções, as praças foram 
transformadas em espaços de convivência, mais 
agradáveis e seguros para a comunidade.

Ações de combate à dengue são 
realizadas em  Nova Contagem

NOVA CONTAGEM

PETROLÂNDIA

Durante a realização do Programa Brigada da Limpeza, 
em Nova Contagem, a prefeitura recolheu cerca de 200 

toneladas de lixo e realizou ações de combate à dengue 
e orientação à população. Para executar esse trabalho, 

a prefeitura utilizou oito caminhões e quatro retro-
escavadeiras e contou com o apoio de agentes co-

munitários. A região ganhou também quatro Eco-
pontos, espaços destinados ao recebimento de 

pequenos volumes de entulho da construção 
civil, pequenas podas de árvore, mobiliários 

e madeiras.

 
LOCALIZAÇÃO DOS ECOPONTOS:

 Darcy Ribeiro; 
 Nova Contagem; 

 Estaleiro 1; 
 Ipê Amarelo.

Partindo de várias partes da cidade, blocos e foliões desfi -
laram pelas ruas de Contagem, uma semana antes do Car-

naval. Na praça da Glória, ponto de encontro dos grupos, 
foi realizada a fi nal do 1º Concurso de Marchinhas, uma 

parceria da Fundação Cultural de Contagem (Fundac) 
com a Ordem dos Músicos do Brasil. O encerramen-

to fi cou por conta do grupo de samba Pura Mordo-
mia. Realizado pela segunda vez, o evento Meu 

Bloco na Rua foi organizado pela prefeitura 
com objetivo de resgatar o tradicional carna-

val de rua. Mais de 21 músicas foram ins-
critas no concurso e seis participaram da 

grande fi nal.

Telefone Regional Nova Contagem: 3352-5886

Telefone Regional Petrolândia: 3352-5618

22

Carnaval de rua resgata 
tradição na cidade
Blocos e marchinhas animam foliões contagenses na praça da Glória

BANDA MOLE ARRECADA 
20 TONELADAS 
DE ALIMENTOS 
NÃO-PERECÍVEIS

Mais de 30 mil foliões participaram da Ban-
da Mole, que se consolida como um dos maio-
res pré-carnavais da Grande BH. Este ano, o  
evento arrecadou 20 toneladas de alimentos, 
entre leite, arroz, feijão e sal, que serão doados 
para as 600 entidades cadastradas na Secreta-
ria de Desenvolvimento Social e Habitação.

Cerca de 200 policiais militares e 102 guar-
das municipais zelaram pela segurança da fo-
lia, que contou com os shows da cantora Anitta 
e do grupo paulista de pagode, Jeito Moleque. 
O evento é organizado pela  Associação Banda 
Mole Folclórica de Contagem. 

MARCHINHAS CAMPEÃS
1º lugar: (3 mil) Contageante Eu Sou Feliz.

2º lugar: (2 mil) Esse Tal de Face.

3º lugar: (1 mil) Bloco Maria da Penha. 
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ESPORTE

Sada Funec Contagem é 
líder absoluto da Superliga B
Contagem se consolida como a capital mineira do vôlei

A fase 
fi nal da 

Superliga B 
será disputada 

em março

FALE CONOSCO: portal@contagem.mg.gov.br

SAIBA MAIS: 
www.contagem.mg.gov.br

facebook.com/prefeituracontagem

TELEFONE DA PREFEITURA: 

3352-5000

Além de sediar o Sada Cruzeiro, atual campeão 
mundial de vôlei, a cidade ganhou mais um time 

no esporte: o Sada-Funec-Contagem. Uma parce-
ria entre o Grupo Sada e a Fundação de Ensino 

de Contagem, que busca mais oportunidades 
para estimular e descobrir novos talentos no 

esporte. Em pouco tempo, o time já é um 
grande sucesso. O Sada-Funec-Contagem 

é a grande sensação da Superliga B, li-
derando a competição.

ESPORTE NA CIDADE
Jovens atletas de Contagem têm se 

destacado no cenário estadual de voleibol. 
A equipe pré-mirim é treinada pelo “Esporte 

na Cidade”, projeto social esportivo que ofere-
ce diferentes modalidades para crianças e adoles-

centes, de 7 a 17 anos. De iniciativa da Associação 
De Peito Aberto, o Esporte na Cidade é viabilizado 

por meio da Lei Federal de Incentivo ao Esporte e conta 
com o apoio da  prefeitura. O núcleo oferece anualmente 

500 vagas, nas modalidades futsal, voleibol e handebol. As 
aulas são realizadas nos poliesportivos Tropical e Califórnia.

Conquistas: 
Vice-campeão na 14ª edição da Copa Pré-Mirim 

de Voleibol;
Campeão (medalha de ouro) da Liga 

Mineira de Voleibol 2013.
Endereço: Ginásio Poliesportivo Parque 

Tropical. Rua 42, 430, bairro Tropical. 
Avenida Francisco Firmo de Mattos, 

1.333, Jardim Califórnia.


