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PREFEITURA

A Prefeitura de Contagem investe cada vez mais na 
qualidade do ensino e na segurança dos alunos das escolas 
municipais. A administração entrega mais de 60 mil kits 
escolares e continua instalando um moderno sistema de 
segurança com câmeras de videomonitoramento e alarmes. 
É assim que Contagem trabalha: melhorando a segurança, o 
conforto dos alunos e a qualidade da educação.

EDUCAÇÃO 
COM QUALIDADE 
E SEGURANÇA
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No mês de abril, a Prefeitura de Contagem vai inaugurar os 
Centros Municipais de Educação Infantil Darcy Ribeiro e Parque 
São João. Em torno de 300 crianças serão benefi ciadas. Com 
isso, a prefeitura abre em menos de dois anos, 750 novas va-
gas para o ensino infantil.  Os novos Cemei´s foram cons-
truídos de acordo com o padrão do Ministério da Edu-
cação (MEC), contando com estrutura física adequada 
para receber crianças com até cinco anos.  Além de 
salas de aula, os centros terão área interna para re-
creação, playground, berçário e fraldário. As no-
vas unidades garantem ainda mais tranquilida-
de às mães enquanto estão trabalhando. 

Administração inaugura 
mais dois Cemei´s na cidade
Unidades benefi ciam crianças do Darcy Ribeiro e Parque São João
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EDUCAÇÃO

PROJETO EDITORIAL E REVISÃO: CRISTIANE OLIVEIRA, VLADIMIR SANTIAGO, MATHEUS MAIA, DAISY RABELO E ANA CAROLINA CUNHA
PRODUÇÃO DE TEXTO: ANA CAROLINA CUNHA, CAMILA RIBEIRO, CRISTIANE OLIVEIRA, GUILHERME GILLIARD, LETÍCIA ALVES, LUCAS BORGES, 
LEONARDO ROCHA, LUCAS SANTOS, MARIA DE LOURDES CAMPOS, MARGARETE SILVEIRA, MARLON NEVES, NOEME RAMOS E VANESSA TROTTA
FOTÓGRAFOS: CÁSSIO MATIAS, ELIAS RAMOS, EVANDRO PARREIRAS, MARIANA NAIARA E RICARDO LIMA

VEJA MAIS:

Até o fi m do ano, mais três unidades serão inauguradas 
para aumentar o número de vagas no ensino infantil. 
Além da construção de escolas, a prefeitura investe nos 
profi ssionais que acompanham o estudante contagense, 
com as contratações de professores e agentes de 
educação infantil. 

Prefeitura entrega 60 mil 
Kits Escolares para alunos
Estudantes da rede de ensino são contemplados com os materiais

O Kit Escolar é um instrumento fundamental para 
o desenvolvimento intelectual, a permanência do 

aluno na escola e a ajuda no orçamento da fa-
mília. Neste ano, mais de 60 mil kits estão sen-

do distribuídos aos alunos dos ensinos infan-
til, fundamental, EJA (Educação de Jovens e 

Adultos) e Funec. Para contemplar as ne-
cessidades de cada faixa etária, foram pre-

parados oito versões de kits escolares 
com temáticas que exploram os pon-

tos históricos e turísticos da cidade.

KITS PARA A FUNEC
Para estimular os alunos do ensino médio e 

avançar mais na qualidade do ensino, a prefeitura 
entrega pela primeira vez o Kit Escolar aos alu-

nos da Funec. São 2.900 kits  para os alunos do 
ensino médio regular e integrado e 2 mil para 

os do Programa Nacional de Acesso ao Ensi-
no Técnico e Emprego (Pronatec). O Kit da 

Funec contém mochila, cadernos, estojo, 
régua, lápis, caneta, borracha e squee-

ze. Para alguns cursos do Pronatec, o 
kit contou com jaleco e avental. 

CONHEÇA OS NOVOS CEMEÍ S: 
CEMEI DARCY RIBEIRO     
Crianças benefi ciadas: 150 
Investimentos: R$ 1.081.732,00
Endereço:  Rua Stela Diniz Macedo,  s/nº - Darcy  Ribeiro

CEMEI  PARQUE SÃO JOÃO   
Crianças benefi ciadas: 150  
Investimentos: R$ 1.153.767,46
Endereço: Rua Sete, s/nº - Parque São João

CEMEI´S INAUGURADOS EM 2013
CÂNDIDA FERREIRA, NA RESSACA;
Investimentos: R$ 750 mil

RETIRO, EM VARGEM DAS FLORES;
Investimentos: R$ 1,2 milhão

CEMEI PEROBAS, NA SEDE, QUE ESTAVA 
INTERDITADO POR QUESTÕES DE SEGURANÇA.
Investimentos: R$ 135 mil  

Prefeitura investe na 
qualidade do ensino e 

entrega mais de 60 mil kits 
escolares de graça para alunos 

das escolas municipais de 
Contagem

MATERIAIS QUE 
COMPÕEM O 
KIT ESCOLAR:

 Mochilas, estojo, cadernos e 
acessórios básicos: tesoura, 
cola, régua, apontador e 
caixa de lápis de cor.
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Escolas municipais 
recebem mais segurança
Vigilância e incentivo à leitura são projetos da educação

860 alunos começam as 
aulas nos cursos da Funec
Foram abertas oportunidades em cursos técnicos e de qualifi cação

Mais de 800 estudantes iniciam nos cursos de qualifi cação 
e técnicos da Funec neste primeiro semestre. A fundação 

abriu 48 cursos, em parceria com o Pronatec (Programa 
Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego) em 

16 unidades. Entre os cursos, estão fotografi a, mecâ-
nico de automóveis e técnicos em enfermagem e 

segurança do trabalho. Quem perdeu essa opor-
tunidade ainda pode realizar o cadastro para o 

segundo semestre. 

MAIS INFORMAÇÕES: Diretoria de Qua-
lifi cação Profi ssional - Av. João César 

de Oliveira, 2.415, 3º andar, Eldora-
do.Telefone: (31) 3391-4553.

Todas as escolas da Rede Municipal de Ensino vão ter 
um avançado sistema de segurança e de videomonitora-
mento. O sistema, composto de cinco câmeras, central 
de alarme, sensores wi-fi  (sem fi o) sensores com fi o 
e sirene de alta potência sonora, está sendo instala-
do e vai ajudar a coibir a violência e o vandalis-
mo dentro e fora das escolas. E ainda: as escolas 
continuam sendo monitoradas 24 horas por 
dia pela Guarda Municipal.  

EDUCAÇÃO

CONCURSO MESCLA 
COPA DO MUNDO E 
INCENTIVO À LEITURA

Estudantes estão participando do Con-
curso Copa Literária - Contagem das Letras, 
criado pela Secretaria Munici-
pal de Educação, para apri-
morar o processo de leitura 
e escrita.  Cada aluno fará 
a inscrição do seu pro-
jeto na sua escola, que 
escolherá os trabalhos 
para concorrer na etapa 
municipal. O material fi -
nal deverá ser entregue pelas 
escolas entre os dias 5 e 9 de 
maio.  

Saiba mais: www.contagem.mg.gov.br

FUNEC ADQUIRE PRIMEIRO EQUIPAMENTO 
COM ROYALTIES DO PETRÓLEO

A partir da segunda quinzena de abril, os professores da Funec Nova 
Contagem vão contar com uma van para chegarem ao trabalho. O equi-
pamento foi adquirido pela Funec com recursos dos royalties do petróleo. 

CONTAGEM TERÁ ESCOLA DA CIDADANIA
Uma escola feita para colaborar com a formação técnica e política dos cida-

dãos. É assim a Escola da Cidadania, que vai oferecer cursos gratuitos para conse-
lheiros, educadores, gestores públicos, lideranças comunitárias e, para o público em 
geral, a partir do primeiro semestre deste ano. A Escola da Cidadania é uma iniciativa 
da Prefeitura de Contagem. 

Vencedores 
ganharão livros, 

camisas da Seleção 
e bola ofi cial da 

Copa

Câmeras eletrônicas vão 
fazer a  vigilância dentro e no 
entorno das escolas
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Prefeitura amplia exames 
preventivos para mulheres
Cerca de 100 mulheres participaram da ação, em Nova Contagem

“Faço a prevenção e a mamografi a todo ano, pois 
tenho caso de câncer na família, então sempre 
fui orientada pelos médicos a me cuidar. Achei 

ótima a iniciativa de fazer esse mutirão, 
pois o atendimento foi rápido e agora 
fi co tranquila com a sensação de dever 

cumprido com a minha saúde”

Maria das Graças Bastos, 55 anos

“Muitas mulheres ainda pecam 
pela falta de informação, de como é 

importante esse exame para prevenir o 
câncer, outras também acabam enrolando 
a ida ao ginecologista. O convite para esse 
mutirão foi excelente, pois assim todas são 

atendidas num só dia e se conscientizam sobre os 
devidos cuidados com a saúde da mulher”

Renata Marques, 32 anos

“É muito importante esse 
cuidado com a nossa saúde. 

Sempre que preciso recorro ao 
SUS e sou muito bem atendida”

Odécia Santos, 46 anos

Contagem continua 
recebendo mais médicos
Em março, mais sete médicos foram contratados para atenção básica

SAÚDE
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Contagem recebeu mais sete médicos do Programa 
Mais Médicos, do governo federal. São cinco mé-
dicos cubanos e dois brasileiros, que vão fortale-
cer mais o atendimento nos postos de saúde e 
nas equipes do Programa de Saúde da Famí-
lia (PSF). Ao todo, já atuam no município 
mais de 100 novos médicos, sendo 29 de-
les do Programa Mais Médicos. Conta-
gem cumpre o compromisso com a po-
pulação e atinge 100% de cobertura 
nas equipes do Programa da Saúde 
da Família (PSF).

MAIS MÉDICOS:
 No início de 2013, a prefeitura 

contratou 575 novos profi ssionais 
de saúde, sendo 175 médicos em 
diversas especialidades;

 Em novembro e dezembro de 2013, 
16 médicos cubanos, do Programa Mais 
Médicos, chegaram à cidade para atender 
nas regiões mais carentes;

 Em fevereiro de 2014, Contagem recebeu mais 
80 médicos e oito enfermeiros dos Programas 
Revalida, Provab e Mais Médicos para 
trabalharem nas unidades de saúde. Eles 
já estão atuando em todas as regiões da 
cidade;

 Em março de 2014, mais sete médicos 
do Programa Mais Médicos chegaram 
a Contagem.

VEJA MAIS:
A prefeitura inaugurou novas unida-

des de saúde para ampliar a assistência 
às pessoas. Contagem ganhou o segun-
do Centro de Consultas Especializadas 
(CCE- Ressaca); uma nova sede para 
a Central de Imunização e um Centro 
de Atenção Psicossocial (Caps III) para 
atender pacientes com transtornos men-
tais. Além disso, foi assinado convênio 
para a construção de 18 novas Unidades 
Básicas de Saúde (UBS´s).

Contagem avança 
na saúde e melhora 
a qualidade de vida 

da população

Contagem trabalha para a 
prevenção do câncer de mama. 
Em comemoração ao Dia In-
ternacional da Mulher, a pre-
feitura intensifi cou os exames 
preventivos do câncer de colo 
uterino (Papanicolau). Cerca de 
100 mulheres fi zeram o exame 
e foram encaminhadas para a 
mamografi a. A ação ocorreu na  
Unidade Básica de Saúde Reti-
ro, em Nova Contagem. 
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Prefeitura apresenta plano 
municipal de segurança
Município desenvolve uma cultura de prevenção e fi scalização

SEGURANÇA

REDE DE VIZINHOS 
E COMERCIANTES PROTEGIDOS

União entre comunidade, Polícia Militar e Guarda Municipal para au-
mentar a segurança e combater a criminalidade. Esse é o 
objetivo da Rede de Vizinhos e Comerciantes Protegi-
dos. No programa, os moradores integrantes recebem 
uma placa de identifi cação na residência e um nú-
mero de telefone celular, que fi ca em posse dos 
policiais militares que estão fazendo a ronda no 
bairro. Caso o morador perceba uma movi-
mentação estranha, ele liga para o celular e a 
viatura da PM se desloca para o local indica-
do o mais rápido possível.

CONFIRA ALGUNS 
OBJETIVOS E 
DESAFIOS
 Intensifi car a fi scalização nas 

ruas e bares do município;
 Articular políticas públicas 

voltadas para a juventude;
 Aprimoramento do 

cumprimento da medida 
socioeducativa no município;

 Aprimorar a coleta de dados 
estatísticos dos crimes 
cometidos contra mulheres;

 Criar rede de apoio à mulher 
vítima de violência;

 Promover a cultura de paz 
nas escolas municipais de 
Contagem;

 Intensifi car o patrulhamento 
para combater a criminalidade;

 Combater o racismo e a 
homofobia.

A segurança é dever do Estado e responsabilidade de 
todos. Para isso, a prefeitura formula o Plano Munici-

pal de Segurança, que reúne um conjunto de ações 
divididas em compromissos, justifi cativas e desa-

fi os. O plano se norteará pelo tripé comunida-
de, organizações civis/empresariais e esferas 

governamentais. O objetivo é aperfeiçoar o 
sistema de segurança pública, por meio de 

propostas que integrem políticas de segu-
rança, políticas sociais e ações comuni-

tárias, de forma a reduzir a violência 
e aumentar a segurança e a tranqui-

lidade do cidadão contagense.

“Contagem, 
Território de Paz” 
trabalhará para 

garantir a segurança 
na cidade

Atendimento à mulher vítima 
de violência é reforçado 
Prefeitura cria comitê e programa especial para assistência à mulher

COMITÊ INTERSETORIAL:

 Criação de novo modelo de atendimento à mulher, mais 
humanizado, evitando que ela tenha que “recontar” a sua 
história a cada órgão público a que recorrer;

 Formalização e institucionalização do fl uxo de 
atendimento da mulher vítima de violência, nos vários 
setores: saúde, educação, trabalho e renda, esporte, 
cultura e defesa social;

 O atendimento também vai ser agilizado.

PROGRAMA MULHERES 
CONSTRUINDO A CIDADANIA

 Oferta de curso de capacitação profi ssional para as 
mulheres vítimas de violência, na área da construção civil, 
especifi camente em pintura predial e assentamento de 
cerâmica (áreas com pouca inclusão da mulher);

 Atendimento a 100 mulheres socialmente vulneráveis;
 Inclusão das mulheres no mercado de trabalho; 

proporcionando sua autonomia econômica;
 Investimentos: R$ 680 mil, parceria entre a prefeitura e o 

governo federal.

SOCIAL

VEJA O QUE SERÁ FEITO: 

 Agora, o atendimento à mulher vítima de violência é 
uma política obrigatória na cidade. A mulher vítima de 

qualquer tipo de violência já pode contar com dois 
importantes instrumentos para a defesa e prote-

ção dos direitos. A prefeitura lançou o Pro-
grama Mulheres Construindo a Cidadania 

e instituiu o Comitê Intersetorial de Pre-
venção à Violência contra a Mulher. 
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BRIGADA 
DA LIMPEZA

Contagem abre as portas para uma 
cidade cada vez mais limpa.

SERVIÇOS

Contagem inaugura seu 
primeiro posto de serviços
Prefeitura Aqui vai reunir diversos serviços públicos em um só lugar

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO:
O Prefeitura Aqui funcionará de segunda 

a sexta-feira, das 10h às 19h. O grande 
diferencial é que o posto abrirá 

também aos sábados, das 10h às 
15h, para atender o trabalhador 

que não tem disponibilidade para 
comparecer nos dias úteis. 

O Shopping Contagem 
fi ca na avenida Severino 

Ballesteros Rodrigues, 
850, bairro Cabral.

Para facilitar o atendimento à população, a prefei-
tura inaugura no Shopping Contagem um local que 
vai oferecer vários serviços públicos, informações 
e orientações às pessoas. O Prefeitura Aqui co-
meça a funcionar a partir de abril, no piso G3 
do shopping. Serão 19 guichês para atendi-
mento ao público, sala de espera para 110 
pessoas e quatro salas para serviço in-
terno. Tudo em um só lugar para pro-
porcionar ainda mais comodidade ao 
cidadão. O Prefeitura Aqui é uma 
parceria da administração com o 
Shopping Contagem.

CONHEÇA OS 
SERVIÇOS DO 
PREFEITURA AQUI: 

Bolsa Família e CadÚnico;
Tarifa social da CEMIG e da COPASA;
Previdência para dona de casa;
Atualização cadastral;
Cursos profi ssionalizantes da Funec e 

PRONATEC;
Consulta SERASA e SPC;
Cadastro de vagas de emprego para 

trabalhadores e empregadores;
Emissão de guia para pagamento de ISSQN, 

IPTU e taxas diversas;
Emissão de certidão de valor venal, CND 

da Fazenda Municipal;
Emissão de carteira de trabalho e 

previdência social (CTPS);
Carteira do idoso para gratuidade 

nas passagens interestaduais.
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Ecopontos
As antigas Unidades de Recolhimento de Pequenos Volumes (URPV’s) agora 
são Ecopontos. Neles, a população pode despejar, gratuitamente, pequenos 
volumes de entulho de construção civil, podas de árvores ou sucatas de 
materiais (eletrodomésticos, mobiliários, madeiras) e resíduos recicláveis. 

Nessas unidades estão disponíveis caçambas e rampas de acesso. Os 
materiais recolhidos são encaminhados ao aterro sanitário.

Atitudes que transformam seu bairro, sua cidade e o meio ambiente
 Não jogue entulhos em calçadas, ruas e lotes vagos. Destine para o 

Ecoponto mais próximo. (Endereços no verso);

 Mantenham limpas as partes externa e interna do seu imóvel, não 
acumulando entulhos, materiais de construção e resíduos nas calçadas.

Limpeza de fossas e córregos
   

Solicite na regional do seu bairro ou pelo telefone 0800 2831 225.

Recolhimento de animais mortos

Solicite pelo telefone 0800 2831 225.

Sua atitude faz a diferença

Faça muros e passeios em lotes vagos;
A construção dos passeios é responsabilidade do morador;
Coloque o lixo em sacos plásticos e mantenha a lixeira bem 

fechada. Não jogue lixo em terrenos baldios.

Conheça os serviços e as ações 
de limpeza urbana na cidade:de limpeza urbana na cidade:

Brigada da Limpeza
É um programa criado para deixar a cidade mais limpa e bonita. Por meio dele, 
são realizadas ações que buscam eliminar pontos de descarte irregular (bota-

foras) e focos do mosquito da dengue na cidade. Esses pontos são identificados, 
limpos e monitorados. 

Você também pode colaborar.
Fiscalize e Denuncie: 0800 2831 225.

Jogar lixo em local proibido é crime

Carroceiro Legal

Se você é carroceiro, procure o Ecoponto mais próximo ou a 
regional do seu bairro e saiba como se cadastrar. O programa 
Carroceiro Legal estimula a inclusão social e a geração de renda.
Mais informações: 0800 2831 225.

Coleta domiciliar

Realizada em dias alternados em todos os bairros da cidade, 
inclusive em vilas e aglomerados de difícil acesso. Confira os dias 
e horários de coleta no seu bairro. Ligue para a regional.

Ações de combate à dengue

Não podemos nos descuidar. A dengue mata. Faça sua parte!

Bastam 10 minutos de cuidados por semana. Vejam o que você 
precisa fazer:
 Limpar e tampar caixas d’ água;
 Descartar corretamente o lixo;
 Tampar galões, tonéis, poços, latões e tambores;
 Cobrir e secar pneus que não estão sendo utilizados;
 Limpar e incluir telas nos ralos;
 Manter os vasos de plantas sem pratinhos;
 Não acumular água em bromélias e outras plantas;
 Virar os baldes e garrafas com a boca para baixo;
 Esticar lonas de cobertura para formar poços de água;
 Sempre tratar a água de piscinas e fontes; 
 Pergunte seus vizinhos e familiares se já fizeram a parte dele.

Operação Tapa-Buraco

A prefeitura faz a manutenção da cidade regularmente. Se a sua rua tem 
buracos, ligue para regional do seu bairro: 

Regional Eldorado: 3352-5477 Regional Nacional: 3397-1098
Regional Ressaca: 3357-1886 Regional Sede: 3395-9552
Regional Industrial: 3363-5573 Regional Petrolândia: 3352-5618
Regional Riacho: 3912-2020 Regional Vargem das Flores: 3352-5886

Carroceiro
Projeto

Legal

Denuncie 
irregularidades: 
0800 2831 225
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Comércio aumenta em 
14% no município
3.500 novos estabelecimentos foram instalados na cidade em 2013 

FORTALECIMENTO DA 
VOCAÇÃO INDUSTRIAL

O ano de 2014 começou com um in-
cremento na produção industrial de 
Contagem. A indústria de transfor-
mação (metalurgia, segmentos 
alimentícios, veículos automo-
tores e produtos derivados 
do petróleo) passou a ser 
responsável por 76% dos 
empregos formais gera-
dos na cidade. 

DESENVOLVIMENTO 

VEJA MAIS: 

Contagem foi líder na geração de 
empregos em Minas Gerais em 2013. 

A cidade teve 6.908 empregos com 
carteira assinada. O comércio teve saldo 

favorável de 2.332 vagas, entre admissões 
e desligamentos de empregado, enquanto os 

serviços tiveram saldo de 5.568 vagas.

A atividade comercial cresce em Contagem. No ano 
passado, a cidade teve um aumento de 14% no número 

de estabelecimentos comerciais, comparado a 2012. 
Dados da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de 

Contagem revelam que 3.500 novos estabeleci-
mentos comerciais iniciaram as atividades no 

município.  Além disso, o comércio varejista 
da cidade apresentou um crescimento de 6% 

nas vendas, número superior ao registrado 
na média do país, que atingiu 4,3%. Os 

números mostram que Contagem re-
força o seu caráter comercial e acele-

ra rumo ao crescimento econômico 
sustentável.

Até o mês de fevereiro, a 
indústria contagense criou 

401 novos postos de trabalho. 
Isso refl ete maior confi ança do 

setor empresarial de Contagem, na 
economia e nas políticas públicas de 

desenvolvimento oferecidas pelo município

Comércio varejista 
ampliou em 6% 

o número de 
vendas e foram 

criados mais 6.908 
empregos com 

carteira assinada

Descarte seus resíduos e/ou entulhos em um dos locais 
listados abaixo e contribua para a limpeza da nossa cidade. 

Solicitação de serviços, denúncias, reclamações ou sugestões, 

fale com o Disque Limpeza Urbana: 0800 2831 225.

Eldorado

Rua das Candeias Eldorado Vila Jardim Eldorado

Rua Padre José Diniz Bela Vista Ao lado da linha Ferroviária

Rua Dr. Cassiano Água Branca Próx. à Vila Paris

Industrial
Rua Guilherme Cyrienne 

Rua Cel. Jove Soares
Jardim Industrial

Próx. à Rua Barão do Rio Branco

Divisa dos bairros Inconfidentes 
e Amazonas

Riacho

Rua Halley Durval de Barros Esquina com Rua Capela

Av. Coronel Jove Soares Inconfidentes
Margem Direita da BR-381 
sentido BH-Contagem

Av. Rio Volga Riacho das Pedras
Margem Direita da BR-381  
sentido BH-Contagem

Sede

Av. Carmelita Drumond 
Diniz

Maracanã Próx. ao campo de futebol

Rua Reginaldo Souza 
Lima

Bernardo Monteiro Próx.  ao viaduto,

Av. Ibirapitanga Fonte Grande
Ao lado do campo de futebol - 
Vila Itália

Petrolândia

Rua Araucárias Lúcio de Abreu Próx. ao córrego

Rua 12 Sapucaias Próx. ao Parque Ecológico

Rua 34 Tropical Ao lado do Parque Tropical

Rua Refinaria Duque de 
Caxias

Petrolândia
Esquina rua Piche, 
Próx. da Via Expressa

Ressaca

Rua Carlos Pinheiro 
Chagas

Balneário Ressaca Próx. à Vila União

Av. Mandarim Novo Boa Vista Próx. à Rua Argentina

Rua 4 Oitis Próx. à av. João Gomes Cardoso

Nacional

Av. Pedro Alvares 
Cabral

Nacional
Antiga Cowan, esquina com Rua 
Wanair

Rua Paulo César de 
Mendonça

Amendoeiras
Continuação da rua Trufa, ao 
lado do campo de futebol

Rua 1 Novo Recanto Próx. ao campo de futebol

Rua P Conjunto Confisco
Próx. à Escola Municipal Sônia 
Braga

Vargem 
das Flores

Rua Ercílio Gomes da 
Silveira

Darcy Ribeiro
Esquina com Estela Diniz 
Macedo

Rua Maria José Chiodi Nova Contagem Antiga Regional

Rua São Miguel Estaleiro 1 Final da Rua Santa Cruz

Rua Principal Ipê Amarelo Rua Principal

REGIONAL ENDEREÇO BAIRRO REFERÊNCIA

www.contagem.mg.gov.br
facebook.com/prefeituracontagem

Ecopontos
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Gabinete Itinerante percorre 
as oito regiões da cidade
Projeto aproxima a população da administração municipal

Trabalhar lado a lado com o cidadão para fazer 
mais por Contagem. A prefeitura segue percor-
rendo as regiões da cidade com o Gabinete Iti-
nerante. Neste ano, o projeto já esteve nas 
regionais Vargem das Flores, Petrolândia e 
Sede, mostrando as obras e serviços feitos 
em 2013 e apresentando os novos proje-
tos para 2014. Mais de mil pessoas já 
participaram dos encontros. 

Além de aproximar a 
administração da comunidade, 
o Gabinete Itinerante de 2014 
promove importante ação de 
recolhimento de entulhos e combate à 
dengue, chamada de Brigada da Limpeza. 

Regional Vargem das Flores: foram  
recolhidas mais de 200 toneladas de lixo e 
entulho na região. Para retirar todo o lixo, foi 
necessário realizar 57 viagens de caminhão. Também 
foram instalados quatro “Ecopontos” na região, para o 
descarte de pequenos volumes de entulho.

Regional Petrolândia: 18 pontos de bota-foras 
foram limpos, 10 mil casas foram inspecionadas. 
No total, foram retiradas 271 toneladas de lixos e 
entulhos na região. 

Regional Sede: Cerca de 14 pontos de 
bota-foras da região foram limpos. 800 
casas tiveram os seus dejetos removidos 
pela força-tarefa. Foram retiradas 403 
toneladas de lixos e entulhos em sete 
bairros da região, com 38 viagens 
de caminhões para o descarte do 
lixo e entulho.

BRIGADA 
DA LIMPEZA

Moradores do Amazonas pedem obra e prefeitura atende

Praça na rua 
Canafístula é 

revitalizada
  

Com o objetivo de recuperar os espaços pú-
blicos deteriorados pelo tempo, a prefeitura, 

por meio da Conparq, realizou a reforma da 
praça na rua Canafístula, no bairro Jardim 
Eldorado. O espaço ganhou pintura e lixeiras 

novas, também foi feito mosaico nos bancos, 
nivelamento do piso e paisagismo. 

Região do Industrial ganha obras 
para escoamento de chuvas

INDUSTRIAL

ELDORADO

A Prefeitura de Contagem trabalha para atender 
uma antiga demanda dos moradores do bairro Ama-
zonas e região. Para isso, estão sendo realizadas 
obras na rua Dorinato Lima, que não comporta-
va o escoamento das águas das chuvas, uma 
vez que o sistema de captação era obsole-
to. A prefeitura realiza a melhoria em duas 
etapas. Primeiro foi retirada a grade que 
estava danifi cada e tornava-se armadi-
lha para pedestres, ciclistas e veículos. 
Em uma parte da via, foram coloca-
das bocas de lobo duplas. Em abril, 
será realizada a mesma intervenção 
no restante da rua.

A obra põe fi m aos alagamentos na 
rua Dorinato Lima

Telefone Regional Eldorado: 3352-5477

Telefone Regional Industrial: 3363-6047

17



18 19

MARÇO | 2014
fazPREFEITURA

MARÇO | 2014

PREFEITURAfaz

Três ruas são asfaltadas no 
bairro Santa Luzia, na Sede
Obra melhorou o acesso e acabou com os transtornos dos moradores

Moradores do bairro Santa Luzia, na região Sede, já 
não precisam mais conviver com a poeira, em dias en-
solarados, e com a lama em dias chuvosos. A prefei-
tura investiu cerca de R$ 200 mil em obras de pa-
vimentação e drenagem nas ruas Diamante, Belo 
Horizonte e Juiz de Fora. Esta última dá acesso 
à rua do Registro, uma das principais vias da 
região. Até o fi nal de abril, todos os meios-
fi os devem ser instalados, concluindo a 
intervenção. 

“A rua foi improvisada com 
cimento por mim e pelos vizinhos. 
Depois jogamos cascalhos, até que o 
asfalto chegou, facilitando a vida de 
todos nós”.

Luzia Dutra, moradora da região.

 

A prefeitura já deu início às obras de im-
plantação da nova estação de ônibus da re-
gião do Riacho, a Estação Rio Nilo. Ela será 
construída na rua Rio Nilo, entre a rua Rio 
Mantiqueira e a rua Rio Pium-I, no Novo 

Riacho, com previsão de término em 90 dias.
O objetivo é oferecer maior fl uidez ao trân-

sito da região, segurança e conforto às pessoas 
que  usam o transporte coletivo.

Intervenção vai assegurar mais lazer para os moradores da região

Rotatória da avenida 
Nacional recebe 
instalação de mureta 

Pensando na segurança de motoristas e pedestres, a 
prefeitura revitalizou a rotatória da avenida Nacional, 
no cruzamento com a avenida Tancredo Neves. Os 
acidentes aconteciam no local devido a falta de sina-
lização. Foi necessário instalar um guard-rail, conheci-
do como mureta, para reforçar a segurança. A avenida 
Nacional também está recebendo obras de pavimentação, 
urbanização e sinalização, por meio de um convênio com a 
Copasa, que vão benefi ciar cerca de 30 mil pessoas. 

Ressaca recebe revitalização 
de praças e espaços públicos

NACIONAL

Mais cinco praças vão ser revitalizadas pela prefeitu-
ra na região da Ressaca. A Fundação de Parques e Áre-

as Verdes de Contagem (Conparq) já realizou melho-
rias na Praça Cimentão, situada na rua Bragança 

esquina com rua José da Silva Couto, no Novo 
Progresso. Agora, vão ser revitalizadas as pra-

ças 5 de Abril, na rua Extrema esquina com 
rua Oscavo Lobato, no Guanabara; da Divi-

sa, na rua Rubim, no São Gotardo; Dona 
Antoninha, na rua Joaquim Ferreira de 

Barros, no São Sebastião, e Cívica,  na 
rua E, com a rua D, no Colorado.
As melhorias destes espaços públicos 

atendem reivindicações dos moradores da 
região e vão deixar a Ressaca ainda mais 

bonita e arborizada, incentivando a prática 
de esportes e o lazer das pessoas.

Telefone Regional Ressaca: 3352-5576 Telefone Regional Sede: 3395-9550

Telefone Regional Nacional: 3397-1098 Telefone Regional Riacho: 3912-2020

Região do Riacho 
ganhará uma 

estação de ônibus

RESSACA SEDE

RIACHO

REGIONAIS
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A prefeitura trabalha para melhorar a vida da popu-
lação de Nova Contagem. Cerca de 113 ruas e becos 

foram pavimentados. A avenida VP1, principal via 
da região, foi totalmente revitalizada, garantindo 

mais fl uidez e segurança para motoristas e pe-
destres. O bairro Retiro ganhou seu primeiro 

Cemei. A Estação Elevatória de Esgoto está 
quase concluída. A obra, em parceria com 

a Copasa, vai coletar o esgoto de toda a 
região e distribuí-lo para local adequa-

do. Essas intervenções buscam um 
novo tempo para a população de 

Nova Contagem.

Um novo tempo para a 
região de Nova Contagem
Obras de manutenção viária e programas são prioridades em 2014

 O QUE VEM PELA 
FRENTE

 Construção do Terminal de 
Integração Nova Contagem;

 Três Unidades Básicas de Saúde: São 
Judas Tadeu, Nova Contagem e Vila 

Soledade;
 Pavimentação do bairro Nazaré;

 Implantação da praça de Esporte e Cultura: PEC;
 Implantação de dois núcleos do Programa Vida 
Saudável, que atenderá 400 idosos;

 Implantação de dois núcleos do Programa Segundo 
Tempo (Nova Contagem e Ipê Amarelo), que atenderá 

300 crianças e adolescentes;
 Construção do CRAS Nova Contagem e reforma 

da Cozinha Comunitária;
 Obras de manutenção viária (recapeamento): 

Avenida VP2 (muro de arrimo); becos do 
Honorato (pavimentação) e Nossa Senhora 

de Fátima (pavimentação); ruas Ápio 
Cardoso (pavimentação); Retiro das 

Esmeraldas (drenagem); VL 35 
(drenagem); Jaguara  (drenagem) e 

Professor Ernesto (pavimentação).

REGIONAL NOVA CONTAGEMREGIONAL PETROLÂNDIA

Prefeitura acelera obras 
da avenida Imbiruçu
Cerca de 70% dos serviços já foram concluídos no Petrolândia

As obras da avenida Imbiruçu, na região do Pe-
trolândia, estão em ritmo acelerado. Iniciadas em 
agosto de 2013, já foram executados mais de 70% 
dos serviços. As intervenções incluem canali-
zação com implantação de interceptores de 
esgoto sanitário, drenagem, pavimentação, 
urbanização e obras complementares nas 
ruas transversais. As obras, parceria en-
tre a prefeitura e a Copasa, estão em 
fase fi nal de canalização do córrego. 
A previsão é que sejam concluídas 
em agosto deste ano.

NÚMEROS:
 Investimentos: 
 R$ 3.147.891,83;
 64 mil pessoas benefi ciadas;
 Bairros atendidos: Industrial São 

Luiz, Petrolândia, Beija Flor e Sapucaias 
I, II e III;

 8.730 metros quadrados pavimentados;
 Extensão total da avenida é de 1.159,6 metros.
 

VEJA MAIS OBRAS REALIZADAS NA 
REGIÃO DO PETROLÂNDIA:
 Pavimentação do Morro da Promessa, facilitando 

o acesso aos bairros Estâncias Imperiais e 
Nascentes Imperiais; 

 Instalação de rede de esgoto nas ruas 43, 45 e 47;
 Pavimentação das ruas 1, 2, 3, 4  e 5;
 Retirada de mais de 2 mil toneladas de 

entulhos e lixo da Mata da Gafurina, 
na rua 87, uma área de preservação 
ambiental. Para a ação, foram feitas 
mais de 150 viagens de caminhões;

 Revitalização das praças da 
Santinha e da rua Dezenove.

“Sou moradora da avenida 
há dois anos. Antes era 

impossível transitar e havia 
muitos animais peçonhentos, tanto 

que me aconselharam a não comprar 
minha casa aqui. Mas eu acreditei que 
a avenida seria construída e hoje minha 

situação melhorou muito”.

Helena Pereira de Matos, moradora da avenida Imbiruçu.
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Show de Lenine emociona 
mais de 6 mil contagenses 
Cantor levou diversão e alegria às pessoas no Espaço Popular

Uma parceria entre a Prefeitura de Contagem e a Pe-
trobrás trouxe a Contagem o Projeto Encontros Socioam-
bientais com Lenine, com o tema “Música e sustenta-
bilidade numa nota só”. Na cidade, Lenine conheceu 
o Projeto Orquestra Jovem das Gerais e fi nalizou 
sua passagem, com um grande show no espaço 
popular, no dia 20 de março. Cerca de 6 mil 
pessoas assistiram a apresentação do músico. 

CIRCUITO CULTURAL
Neste ano, o projeto terá novas edições e leva-

rá apresentações culturais, como shows, teatro 
e dança, a todas as oito regiões do município. 
Acompanhe a programação pelo site da pre-
feitura (www.contagem.mg.gov.br). Artis-
tas moradores de Contagem interessados 
em participar deverão preencher o ca-
dastro cultural disponível também 
no site. 

ESPORTECULTURA

“Dar luz não apenas ao projeto, 
mas ao ser humano.”

Defi nição de Lenine sobre o projeto.

Ajude o esporte contagense 
a crescer ainda mais
Você pode doar até 6% do que pagaria no IR para os projetos esportivos

Em funcionamento desde 2007, a Lei de Incentivo ao Es-
porte permite que você, cidadão brasileiro, invista parte 

do que pagaria de Imposto de Renda no fi nanciamento 
de projetos esportivos. Se com o apoio de uma pessoa 

o esporte já faz diferença, imagina com o de milha-
res? Para investir no esporte, é muito fácil. Abaixo, 

confi ra instruções simples para fazer as doações:
1º –  Acesse o site do Ministério do Esporte 

(www.esporte.gov.br), à direita da tela, cli-
que em Lei de Incentivo ao Esporte e Doa-

ção de Pessoa Física; 
2º – No fi nal da página, tem um simu-

lador que, com base na sua declara-
ção de Imposto de Renda do ano 
anterior, calcula o valor que você 
pode doar;

3º – Clique em “Projetos aprovados 
para captação”, no link disponível no cor-

po do texto, e escolha o projeto. Dê prefe-
rência para os projetos da nossa cidade!

4º – Anote a agência, a conta do projeto es-
portivo e faça um depósito identifi cado com 

o valor já calculado. Guarde bem esse compro-
vante, é com ele que você fará a dedução no seu 

imposto de renda do ano seguinte.

É muito simples! E o que você doa agora, volta como 
desconto no ano que vem!

PROJETO ESPORTE NA CIDADE
A Associação de Peito Aberto já está no seu quinto ano 

de desenvolvimento do Projeto Esporte na Cidade, 
que capta recursos na Lei de Incentivo ao Esporte, 

nas modalidades voleibol, futsal e handebol. 
Além de pessoas físicas, quatro grandes 

empresas investem no projeto. Confi ra abaixo:
Voleibol - Sada e Vallourec Mineração;

Handebol - MBR Construções e Vallourec 
Mineração;

Futsal - Tambasa e Vallourec Mineração.

CONTAGEM POSSUI SETE PROJETOS 
PARA A LEI DE INCENTIVO AO ESPORTE. 
ESCOLHA UM E FAÇA A SUA DOAÇÃO: 
1 Projeto Basquete Futuro – SLIE: 137306-02
2 Projeto Lutas Contagem – SLIE: 1307301-06
3 Projeto Escola de Trampolim – SLIE: 1307323-03
4 Projeto Escolinha de Hóquei e Patinação Contagem – SLIE: 1307297-87
5 Projeto 9° Corrida da João César de Oliveira – SLIE: 1307298-68
6 Projeto Contagem é Show de Bola – 58701011191/2013-41
7 Projeto Esporte na Cidade – SLIE: 1306279-41

SAIBA MAIS:
www.contagem.mg.gov.br ou http://www.esporte.gov.br/index.php/institucional/
secretaria-executiva/lei-de-incentivo-ao-esporte/pessoa-fi sica

A partir de abril, 
contagenses vão ter 
atividades culturais 

nas praças.

Os depósitos 
devem ser 
feitos até o 
dia 31/12.

PROJETO CINEMA 
NA PRAÇA

Contagem vai contar com uma proposta 
inovadora que combina lazer e cultura. É o 
projeto Cinema na Praça, que vai contem-
plar as oito regionais da cidade. São diversas 
atividades, seguidas da exibição de fi lmes 
para o público infantil e adulto. O projeto 
está previsto para iniciar no mês de abril.
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ESPORTE

Corrida na Vila da Paz 
bate recorde de público
Caminhada incentiva o esporte e a inclusão social

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

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

facebook.com/prefeituracontagem

TELEFONE DA PREFEITURA: 

3352-5000

Mais de mil atletas participaram das provas do Circui-
to pela Paz, caminhada realizada na comunidade da 

Vila da Paz, no bairro Industrial. A competição re-
petiu o sucesso do ano passado, atraindo diversos 

adeptos da corrida. Promovida pelo jornal Super 
Notícia com o apoio da Prefeitura de Conta-

gem, a corrida teve o objetivo de incentivar as 
pessoas ao esporte e a inclusão social. 

PROVA DE 5 KM

MASCULINO GERAL
 1º lugar: João Marcos Fonseca

 2º lugar: Albertino Silva Cruz
 3º lugar: Egnaldo Elias Cruz

FEMININO GERAL
 1º lugar: Maria Regina dos Santos

 2º lugar: Helena Pereira da Anunciação
 3º lugar: Roseli Viana Elias

Todos que cruzaram a linha de chegada ganharam 
medalhas de participação. Já os que fi caram em 

primeiro, segundo e terceiro lugar nas provas de 1 km 
e 5 km ganharam premiação em dinheiro. 
Os primeiros colocados da comunidade também 

foram premiados:

MASCULINO:
 1º lugar: Fabio Cardoso Pereira
 2º lugar: Luciano Rocha
 3º lugar: Adriano Souza Nascimento

FEMININO:
 1º lugar: Juscelia M. Ohno
 2º lugar: Tereza Cristina Prata Costa
 3º lugar: Patricia Cristina Santana


