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PREFEITURA

OBRAS 
POR TODA A CIDADE
A prefeitura atende solicitação dos moradores de Contagem 
e realiza obras de drenagem, pavimentação, rotatórias, alças 
viárias e sinalização, que já estão reduzindo os gargalos no 
trânsito e promovendo o desenvolvimento das oito regiões. 
Com o Programa de Aceleração do Crescimento, PAC 2 
Mobilidade Médias Cidades, o município também ganha 
nos próximos anos quatro terminais, três corredores com 
integração do BRT, 34 estações de ônibus e cinco viadutos.
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A prefeitura abre 40 novas vagas para trans-
porte gratuito de pessoas com defi ciência. Do 
dia 5/5 ao dia 16/5 estarão abertas as inscri-
ções do Serviço de Transporte do Programa 
Sem Limite. Os interessados devem procu-
rar os Centros de Referência da Assistên-
cia Social (Cras) ou equipamento social 
equivalente. Também podem entrar 
em contato com a Secretaria Muni-
cipal da Pessoa com Defi ciência, 
Mobilidade Reduzida e Aten-
ção ao Idoso, pelos telefones 
3352-2858/3352-2847.

Programa Sem Limite abre 
novas vagas em Contagem
Serviço oferece transporte gratuito para pessoas com defi ciência
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GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA ADJUNTA DE COMUNICAÇÃO 
PRAÇA PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 200 | CAMILO ALVES CEP 32017-900 | TEL. (31) 3352-5000

PREFEITO: CARLOS MAGNO DE MOURA SOARES
VICE-PREFEITO: JOÃO GUEDES VIEIRA

SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E TRANSPARÊNCIA
SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO E TRANSPARÊNCIA: ALBERT PLUCKY
SECRETÁRIO-ADJUNTO EXECUTIVO DE COMUNICAÇÃO: VLADIMIR SANTIAGO
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EDUCAÇÃO
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Centro/Eldorado - Rua Perobas, 20, 
Eldorado. Tel.: 3911-6774/3352-5468.
Sede - Rua Manoel Pinheiro Diniz, 352, 
Três Barras. Tel.: 3352-5361/ 7813-2876.
Industrial - Rua Coronel José Pedro Araújo 
Lima, 33, Industrial. 
Tel.: 3333-1867/3363-3832/7813-6119.
Nacional - Rua Felipe dos Santos, 577, 
Nacional. Tel.: 3913-9097/ 3397-8738.

Ressaca - Rua Rodrigues da Cunha, 227, 
Ressaca. Tel.: 3357-4013/3352-3028
Icaivera - Rua Poranga, 74, Icaivera. 
Tel.: 3352-6031/3352-5475.
Nova Contagem - Av. Retiro dos 
Imigrantes, 680, Retiro. 
Tel.: 3913-1873/3356-8464/9650-8028
Parque São João - Rua Alcino Bento, 269, 
Parque São João. Tel.: 3352-5763/3392-4125

Casa Amarela - Rua Ubatuba, 24, São 
Mateus. 
Tel.: 3361-8626/3355-5555/9716-4938.
Petrolândia - Rua Madeirão, 160, 
Industrial São Luiz. 
Tel.: 3397-6381/3352-5608/7813-2363.

Plantão Social Riacho
Rua Rio Verde, 422, Riacho. 
Tel.: 3912-1937

Contagem inaugura mais 
dois Cemei’s para crianças
Em menos de dois anos, município abre 750 novas vagas

PODEM SE 
INSCREVER:

Pessoas com defi ciência 
física, com alto grau de 
comprometimento de mobilidade, 
cuja renda per capita familiar mensal 
seja de até um salário mínimo e que 
sejam moradoras de Contagem. 
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A prefeitura entregou, nos dias 26 e 27/4, mais dois 
Centros de Educação Infantil (Cemei’s) nos bairros 

Darcy Ribeiro e Parque São João. As unidades con-
tam com estrutura física adequada para receber 

crianças com até cinco anos, como salas de aula, 
área interna para recreação, playground, ber-

çário e fraldário.
Com a inauguração dessas unidades, a 

prefeitura abre em menos de dois anos 
mais 750 vagas para o ensino infantil 

em diversas regiões da cidade.

REGIÃO DO 
PETROLÂNDIA 

GANHA NOVA ESCOLA
A prefeitura iniciou a construção de 

mais uma escola municipal, desta vez no 
bairro Sapucaias III. As obras iniciaram em 

janeiro. Serão investidos mais de R$ 5,8 mi-
lhões, parceria entre o município e o governo fe-

deral. A escola vai ter 14 salas de aula, laboratórios 
de informática e ciências e quadra coberta, além de 

uma área destinada a um futuro bosque.

A ESCOLA:
Capacidade: 400 alunos em cada turno 

escolar.

Investimentos: R$ 5,8 milhões (recursos 
federais e municipais).

Estrutura: 14 salas, laboratórios de 
ciências e informática e quadra 

coberta. 

O Sem Limite 
atende 154 

pessoas com 
defi ciência, 

transportando para 
escolas e unidades 

de saúde

VEJA ONDE FICAM OS CRAS’S
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Investimento na educação 
é prioridade em Contagem
Mais respeito e valorização dos servidores da Rede Municipal de Ensino

Funec leva qualifi cação 
para jovens e adultos
Fundação oferece mais de 30 cursos gratuitos para o segundo semestre

A Funec está recebendo cadastros dos interessados 
para os cursos gratuitos do Pronatec, oferecidos para 

o segundo semestre deste ano. Quem deseja se quali-
fi car profi ssionalmente e conquistar um espaço no 

mercado de trabalho não pode perder essa opor-
tunidade. Além da certifi cação por uma unidade 

com excelência de ensino, os estudantes são 
encaminhados para vagas de emprego em 

Contagem e região. Os cursos são ofereci-
dos nos turnos da manhã, tarde ou noite, 

com carga horária de 200 a 400 horas, 
em 16 unidades da fundação e sete 

unidades remotas.  

A prefeitura investe em torno de R$ 350 milhões por 
ano na Educação, garantindo mais qualidade no ensino 
das crianças, jovens e adultos, além da valorização e 
o respeito com o funcionalismo público.

Hoje, na Educação Básica, os professores rece-
bem o maior salário da Grande BH. E não é só 
isso: no ano passado, a categoria, junto com 
os demais funcionários da administração pú-
blica, receberam o maior reajuste salarial 
da Região Metropolitana de Belo Hori-
zonte, o décimo terceiro foi pago inte-
gral e antecipado para outubro.

O estudante tem direito a uniforme, material didático, lanche 
e auxílio transporte

COMO SE 
CADASTRAR:

Os interessados podem se cadastrar nos 
postos de atendimento –  Sede Administrati-

va (av. João César, 2.415, 3° andar, Eldorado), 
Funec Darcy Ribeiro, Funec Betim, Cras, Creas, 

Sine e Centro Público de Economia Solidária. 

Informações: (31) 3391-4553 ou 3356-6695.
www.contagem.mg.gov.br

PISO SALARIAL PAGO 
AOS PROFESSORES DA 
EDUCAÇÃO BÁSICA

CONTAGEM R$ 2.038,19
BELO HORIZONTE R$ 1.955,33

BETIM R$ 1.263,07

EDUCAÇÃO

CURSOS:

Bombeiro Civil; Padeiro; Programador Web; Recepcionista; 
Cabeleireiro; Administrador de Banco de Dados; Almoxarife; 
Auxiliar de Biblioteca; Auxiliar de Secretaria Escolar; Auxiliar 
Financeiro; Inglês Intermediário; Libras Intermediário; 
Programador de Sistemas; Agente de Limpeza e Conservação; 
Agricultor Familiar; Artesão de Pintura em Tecido; Confeccionador 
de Bijuterias; Confeccionador de Lingerie e Moda Praia; Jardineiro; 
Eletricista de Automóveis; Mecânico de Automóveis Leves; Artesão em 
Cerâmica; dentre outros. 

“O curso é 
interessante e 

atendeu as minhas 
expectativas. O treinamento 

que tivemos me ajudou a 
superar o medo da água e altura.”

Cássia Campos, formada no 

curso de Bombeiro Civil.

 No ano passado, a prefeitura redu-
ziu a jornada de trabalho dos servi-
dores do quadro administrativo de 
40h para 30h semanais;

 Em menos de um ano e meio, foram 
convocados mais de mil servidores, 
entre professores e profi ssionais da 
Educação, aprovados em concurso 
público, para trabalharem nas esco-
las municipais;

 Para ampliar o diálogo com o sindicato 
e servidores da Educação, a adminis-

tração criou a Câmara Permanente 
de Negociação, mantendo o diálogo 
com a categoria e a transparência nas 
ações. Também foi realizada a Confe-
rência Municipal de Educação.

 A prefeitura também realizou a revi-
são do Plano de Cargos e Salários, 
corrigindo distorções na concessão 
de férias-prêmio. Todos os servi-
dores que solicitaram o pagamento 
de férias-prêmio receberam o bene-
fício. No total, foram mais de R$ 4 
milhões pagos pelo município;

 A prefeitura também fez a revisão 
do contrato da merenda escolar, o 

que vai gerar uma economia signifi -
cativa aos cofres públicos;

 Para garantir mais segurança aos 
alunos e profi ssionais, a administra-
ção está instalando 685 câmeras de 
videomonitoramento e alarmes em 
todas as escolas municipais;

 O caixa escolar teve o valor am-
pliado para que as escolas possam 
realizar as reformas na infraestru-
tura, garantindo mais conforto aos 
estudantes;

 Os diretores também estão sendo 
benefi ciados com gratifi cação por 
dedicação exclusiva do magistério.

VEJA OS AVANÇOS NA EDUCAÇÃO:
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Prefeitura recolhe animais 
abandonados na cidade
Animais são tratados por veterinários e encaminhados ao curral

Vacinação contra a gripe 
para crianças e idosos
A vacina está disponível gratuitamente nas unidades de saúde

SAÚDE
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A vacinação contra a gripe é fundamental para a prevenção 
de doenças mais sérias. Para isso, a prefeitura adere à cam-
panha nacional de vacinação, que se iniciou no dia 22/4. 
A vacina é gratuita e está disponível  para a população 
nas Unidades de Saúde do município. Podem ser va-
cinadas gestantes e puérperas (até 45 dias após o 
parto), crianças de seis meses até cinco anos, 
idosos, doentes crônicos (diabéticos, pulmona-
res, cardíacos, hipertensos, obesos e transplan-
tados renais), profi ssionais de saúde e pes-
soas em privação de liberdade (detentos). 
Estima-se que 135 mil pessoas devem 
ser vacinadas em Contagem. 

SAIBA MAIS:
 A imunização protege contra 

os subtipos do vírus infl uenza: 
H1N1, H3N2 e B;

 As doses devem ser aplicadas 
antes do período de inverno;

 De acordo com o Ministério da 
Saúde, a vacinação pode reduzir 
entre 32% e 45% o número de 
hospitalizações por pneumonia 
e de 39% a 75% os índices de 
mortalidade por infl uenza.

A novidade para 
2014 é que as 

crianças de seis 
meses até cinco anos 
devem ser vacinadas. 
Em 2013, essa idade 

era até dois anos. 7

Para recolher animais de médio e gran-
de porte (cavalos, bois, vacas, cabras, por-
cos), que se encontram soltos em ruas, a 
Prefeitura de Contagem mantém a Ge-
rência de Apreensão de Animais. Trata-se 
de um curral localizado no bairro Darcy 
Ribeiro, na Regional da Vargem das Flo-
res. O serviço é realizado a partir de de-
núncias da população.

COMO FUNCIONA?

Ao receber a denúncia ou solicitação, a 
gerência encaminha um caminhão boia-
deiro ao local. Os animais são apreendi-
dos e direcionados ao curral, onde são 
alimentados e em alguns casos vacina-
dos. Se o proprietário for localizado, terá 
cinco dias para retirar o animal por meio 
de pagamento de multa. Se o dono não 
for encontrado, os animais são leiloados.

Denúncias ou informações: 
0800 28 33 766 ou 3356-8460 
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Limpeza e combate à dengue 
nas regiões de Contagem
Mais de 2 mil toneladas de entulhos já foram retiradas na cidade

LIMPEZA URBANA

VOCÊ SABIA?
A Prefeitura de Contagem, 

reconhecendo a importância do papel 
do carroceiro na limpeza da cidade, 

implantou em 2013 o Projeto Carroceiro 
Legal, que visa regulamentar a atividade 

e a política de descarte nos Ecopontos, 
fortalecendo a geração de renda. 

VANTAGENS
 Melhoria das condições de trabalho nos Ecopontos;

 Divulgação da atividade para a comunidade com a 
criação do “Disque Carroça”;
Acesso gratuito ou com custo reduzido para o cuidado 

animal (vacina, assistência veterinária, etc);
Suporte para implantação da associação dos 

carroceiros;
Subsidiar equipamentos para o manejo, 

transporte e valorização da categoria;
Se você é carroceiro, procure o 

Ecoponto ou a regional do seu bairro 
e saiba como se cadastrar. 

Informações: 0800 2831 225

Cidade cada vez mais limpa e população mais cons-
ciente. Isto está entre as metas da prefeitura, que se-

gue percorrendo as regiões da cidade com o Progra-
ma Brigada da Limpeza. Estão sendo promovidas 

ações de recolhimento de entulhos e combate à 
dengue. Mais de mil toneladas de materiais fo-

ram recolhidos e cerca de 70 pontos de bota-
foras irregulares já foram limpos, em seis re-

giões da cidade: Vargem das Flores, Sede, 
Riacho, Petrolândia, Nacional e Ressaca. 

Nos próximos meses, a ação percorre-
rá também as outras regiões da cida-

de: Industrial e Eldorado.

Contagem lança plano 
municipal de segurança 
Prefeitura trabalha para implementar uma cultura de paz na cidade

SEGURANÇA

Contagem continua fazendo a sua parte para reduzir 
a violência e ampliar as ações de segurança no muni-
cípio. A prefeitura lançou o Plano Municipal de Se-
gurança Pública, que reúne um conjunto de ações 
divididas em compromissos, justifi cativas e de-
safi os, para aperfeiçoar o sistema de segurança 
pública do município, por meio de propostas 
que integrem políticas de segurança, políti-
cas sociais e ações comunitárias. Durante 
a elaboração do plano, a prefeitura ou-
viu diversos segmentos da sociedade, 
entre autoridades, grupos segmenta-
dos e conselheiros municipais.

DESAFIOS
Implementar políticas públicas 

para a juventude;
Assistência integral à mulher vítima de 

violência;
Contribuir para a redução da violência nas 

escolas;
Combater a sensação de insegurança;
Combater a cultura de violência;
Reestruturar regras e limites de utilização das 

câmeras de segurança;
Ampliar a articulação da Secretaria de Defesa Social 

com as outras secretarias do município;
Fortalecer os conselhos de segurança;
Aprimorar o currículo de formação da Guarda 

Municipal;
Incrementar o sistema de informações criminais;
Avaliação da execução e impacto do plano;
Investimento na criação e melhoria de espaços 

públicos;
O esporte como elemento de equilíbrio social 

na construção de uma cidade segura;
Melhorar infraestrutura de áreas de 

maior vulnerabilidade social;
Estratégias conjuntas para a 

qualifi cação da prestação de 
serviços.

MAIS SEIS CARROS 
PARA A POLÍCIA CIVIL

A Polícia Civil recebeu mais seis auto-
móveis, modelos Focus e Fiesta, para forta-

lecer os trabalhos no município. Os veícu-
los serão utilizados em ações estratégicas, 

nos quais a presença do investigador deve 
ser mantida de forma velada. Com os no-

vos carros, o trabalho de investigação da 
Polícia Civil será ampliado, melhorando as 

ações de segurança na cidade e promovendo 
mais tranquilidade às famílias.

SUA ATITUDE FAZ A DIFERENÇA

É responsabilidade dos donos 
murar o lote, fazer a calçada 
no entorno e manter o local 
sempre limpo. A omissão é 
suscetível de multa. 

Denuncie: 
3355-1226 ou 
3912-1980
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DEFESA
Em reunião com o ministro da Defesa, Celso Amorim, o pre-
feito discutiu a potencialização de toda a cadeia produtiva que 
envolve a indústria da defesa no município e alinhavou a presença 
do ministro em seminário, que será realizado em Contagem, entre 
os meses de maio e junho.

JUSTIÇA FEDERAL
Os gestores municipais também solicitaram a instalação da 3ª vara da Jus-
tiça Federal em Contagem, durante encontro com o desembargador Cândido 
Ribeiro, presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª região. A comarca de 
Contagem tem importância estratégica no bom funcionamento da Justiça Federal 
em Minas Gerais.

Autoridades da Prefeitura de Contagem estiveram em 
Brasília para ampliar os laços com o governo federal e 

buscar mais investimentos para o município. O pre-
feito e secretários se reuniram com os ministros 

Ricardo Berzoini, das Relações Institucionais, 
e Celso Amorim, da Defesa, além do desem-

bargador Cândido Ribeiro, presidente do Tri-
bunal Regional Federal da 1ª região e do 

presidente da Agência Nacional de Trans-
portes Terrestres (ANTT), Jorge Bastos. 

Participaram também de um seminá-
rio na Câmara Federal que discutiu 

os avanços e desafi os na área da 
defesa nacional.

A parceria entre Contagem e o governo federal foi 
mais uma vez reforçada com a visita da presidente 
Dilma Rousseff à cidade, no dia 7 de abril. Dil-
ma foi recebida pelo prefeito Carlin Moura, que 
destacou a boa relação do município com a 
União. Foi assinado convênio com o gover-
no federal no valor de mais de R$ 220 mi-
lhões para obras de mobilidade urbana, 
além de melhorias para a cidade por 
meio dos programas Saúde da Famí-
lia, Mais Médicos, Revalida, Provab 
e Pronatec, dentre outras ações e 
investimentos.

Dilma anuncia mais de 
R$ 220 milhões para obras
Presidente visita a cidade e fortalece relação entre o município e a União

Prefeitura busca em 
Brasília mais investimentos 
Mais recursos, fomentar a indústria e agilizar o funcionamento da justiça

CONTAGEM É A PRIMEIRA 
DO PAÍS A ASSINAR O 
PAC MOBILIDADE

Com o convênio do Programa de Aceleração do Cresci-
mento (PAC 2) - Mobilidade Médias Cidades, serão cons-
truídas avenidas e viadutos que ligarão diversos corre-
dores da cidade, além da implementação do sistema de 
transporte público integrado com a região metropolitana 
e a construção de terminais de ônibus.

OBRAS/MOBILIDADE URBANA

VEJA AS OBRAS 
QUE SERÃO FEITAS:

Três Corredores e BRT’s: Norte-Sul 
(Cidade Industrial/Nova Contagem); 
Leste-Oeste (Ressaca/Petrolândia); 
Ressaca (interligando a Cidade 
Industrial);

Quatro grandes terminais de ônibus: 
Ressaca, Nova Contagem, Sede e Petrolândia;

34 estações de ônibus;
Grandes obras com a construção de cinco viadutos, 

alças, trincheiras, avenidas e duplicação de túneis.

O prefeito Carlin Moura e os 
ministros da Defesa, Celso 
Amorim, e das Relações 
Institucionais, Ricardo Berzoini

 VEJA MAIS:

INVESTIMENTOS
Para buscar novos investimentos do 

PAC 2, o prefeito esteve com o ministro 
Ricardo Berzoini, das Relações Institucio-

nais. Ele também levou as reivindicações 
das cidades metropolitanas que fazem parte da 

Granbel (Associação dos Municípios da Região 
Metropolitana de Belo Horizonte) para o aumento 

do repasse do Fundo de Participação dos Municí-
pios. Berzoini ressaltou a importância estratégica de 

Contagem e da RMBH para o país e se comprometeu a 
levar o pleito até a presidente Dilma Rousseff.

RODOVIAS
Em audiência com o presidente da Agência Na-

cional de Transportes Terrestres (ANTT), Jor-
ge Bastos, o prefeito também reivindicou 

agilidade nas obras das rodovias BR-381 
e BR-040, visando melhorar a mobili-

dade urbana na cidade e Região Me-
tropolitana.
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Nova Contagem
 Pavimentação: avenida VP2 

(Nova Contagem), Beco Nossa 
Senhora de Fátima (Nova Con-
tagem), rua Professor Ernesto 
(Nova Contagem) e  Beco en-
tre a avenida VP1 e rua VC1 
(Vargem das Flores);

 Drenagem: Retiro das Esme-
raldas (Retiro) e rua Ápio Car-
doso (Nova Contagem) VL 35 
(Nova Contagem);

 Construção de meio-fi o: rua 
Jaguara (Icaivera);

 Muro de arrimo: avenida VP2 
(Nova Contagem).   

Nacional
 Drenagem/pavimentação: rua Pascoal 

José Guimarães (Nacional) e Beco Guarujá 
(São Mateus);

 Pavimentação: rua Novo Horizonte (Bom 
Jesus), rua Marília de Dirceu (Nacional), 
rua Capelinha (Bom Jesus), rua Pedro Ál-
vares Cabral (Nacional);

 Construção de passeio: passeio do Zooló-
gico  (São Mateus).

Petrolândia
 Implantação de rotatória: av. General Dur-

val Alves de Faria;
 Recapeamento: rua 34 (Tropical), rua 19 

(Tropical), rua 21 (Tropical), rua 23( Tropi-
cal), rua Dos Pioneiros (Vila Belém);

 Construção e reforma de escadas para pe-
destres: rua 21, 22 e 27 (Tropical).

Ressaca
 Adequações geométricas e alargamento 

de pista: av. Helena de Vasconcelos Cos-
ta, BR-040 (canteiro central) e  av. Vereador 
Joaquim Costa;

 Pavimentação: ruas Inominada (Oitis), 
Aquidauana (Novo Progresso), Menino do 
Engenho (Cabral), Canário Belga (Milanez), 
Ipê (Novo Progresso) e Morada Nova (Mo-
rada Nova);

 Revitalização e Sinalização: av. Abílio Ma-
chado (São Joaquim).

Para melhorar a mo-
bilidade urbana em Con-
tagem, a prefeitura prepa-
ra um pacote de 73 obras de 
drenagem, pavimentação, as-
faltamento, rotatórias, alças viá-
rias, semaforização e sinalização 
em ruas e avenidas de todas as re-
giões da cidade. Ao todo, serão mais 
de R$ 9,8 milhões em investimentos, 
visando reduzir os gargalos, melho-
rar o acesso aos bairros e promover 
o desenvolvimento das regiões. 
Destas intervenções, 36 já estão 
em curso, e outras 38 iniciarão 
até o segundo semestre. É a 
Prefeitura de Contagem 
investindo em melhorias 
no trânsito.

Prefeitura entrega pacote 
de 73 obras para Contagem
Investimentos ultrapassam R$ 9,8 milhões em intervenções

OBRAS/MOBILIDADE URBANA
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Eldorado
 Alça viária e adequação geométrica: Via 

Expressa de Contagem e av. Helena de Vas-
concelos Costa – adequação geométrica;

 Adequações geométricas nas vias e sina-
lização: av. João César de Oliveira, av. José 
Faria da Rocha (Iria Diniz), ruas das Indús-
trias e Iretama;

 Implantação de travessia: av. João César 
de Oliveira, ruas Alemanha, Hungria e Pe-
dro Olímpio da Fonseca;

 Alça viária: av. João César de Oliveira com 
av. Trajano de Araújo Viana;

 Pavimentação: ruas 11, no Parque São 
João, Marechal Costa e Silva, no bairro JK 
e Beco Guiricema, no Parque São João;

 Drenagem: av. Pio XII / Teleférico, no Água Bran-
ca e rua João Gomes Cardoso, no Eldorado;

 Passeio e passarela: Parque São João;
 Revitalização: Alça do viaduto - acesso 

para o metrô Eldorado.

Riacho
 Estação Rio Nilo: Marginal BR-

381, ruas Rio Nilo, Rio Pium-í e 
Rio Mantiqueira. Revitalização da 
rotatória do Makro/Carrefour/ BR-
381;

 Recapeamentos: Rua Jair Rodri-
gues do Vale, incluindo praça Ma-
rília de Dirceu, rua Orozimbo  Mo-
reira, no Inconfi dentes, 

 Drenagem: ruas Monsenhor Mes-
sias, no Flamengo, e Diógenes No-
gueira, além dos becos três e dois, 
na  Vila Frigodiniz.

Sede
 Abertura de retorno: av. Prefeito 

Gil Diniz;
 Readequações no traçado e se-

maforização: av. Prefeito Gil Di-
niz, ruas Edmir Leão, do Registro 
e Bernardo Monteiro.

 Passagens elevadas: rua do Re-
gistro e av. Nossa Senhora da 
Conceição.

 Pavimentação: ruas Diamante 
com rua Juiz de Fora (Santa Lu-
zia), João Militão (Canadá), Mes-
tre Firmino (Três Barras), Nossa 
Senhora das Graças (Jardim Mar-
rocos) e José Narciso dos Santos 
(Três Barras).

Industrial
 Adequações geométricas e si-

nalização: av. Alvarenga Pei-
xoto e av. Tereza Cristina.

 Drenagem: Rua Pedro Pache-
co, rua Cel. Américo Teixei-
ra Guimarães (Industrial), rua 
Santa Maria ( Santa Maria);

 Recapeamento: ruas Para-
guai, José Penido, Padre Joa-
quim (Industrial) e rua 18 (Vila 
Barraginha);

 Muro de arrimo: rua Alexandri-
na de Souza (Industrial).
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Nova estação vai reduzir 
gargalo no trânsito
Intervenção contempla alterações na rotatória do Makro

22 áreas de risco vão ter 
obras de contenção
Intervenções vão assegurar qualidade de vida e impedir desastres

 Vila Bandeirantes;
 Pedreira Santa Rita;
 Barroquinha Itália;
 Riachinho;
 Estaleiro;
 Estrela Dalva;
 Beatriz;
 Buraco da Zozó;

 Buraco da Coruja;
 Soledade;
 Beira Campo;
 Boa Vista;
 Funcionários;
 EPA/Perobas;
 Morro dos Cabritos.

VEJA AS ÁREAS QUE VÃO 
TER INTERVENÇÕES:

OBRAS/MOBILIDADE URBANA

Serão investidos 
mais de R$ 1,5 
milhão nas obras. 
Pela rodovia 
trafegam mais de 
120 mil veículos 
por dia

A Prefeitura de Conta-
gem, por meio da Transcon, já 
deu início às obras de implan-
tação da nova Estação de Ônibus, 
na rua Rio Nilo, no Novo Riacho. A 
intervenção, com previsão de entrega 
para o primeiro semestre deste ano, vai 
oferecer maior fl uidez ao trânsito da re-
gião, além de segurança e conforto às pes-
soas que usam o transporte coletivo. A obra 
contempla ainda diversas alterações de sentido 
de circulação nas vias adjacentes; prevê a revitali-
zação do ponto de ônibus da rodovia no sentido Be-
tim/BH; além da implantação da rotatória do Makro 
na avenida Colúmbia. 

MELHORIAS:

As obras visam desafogar o trânsito 
na marginal da Rodovia Fernão Dias, 
principalmente em frente ao Carre-
four, onde há um ponto de ônibus 
que será desativado. O fl uxo será 
deslocado para a Rio Nilo.  

VEJA O QUE SERÁ FEITO:
 Construção de uma estação para oferecer mais conforto e 

segurança aos usuários;
 Realocação do ponto de embarque da via marginal da BR-381 

para a rua Rio Nilo, com a implantação de Parada Seletiva;
 Alargamento da calçada do lado direito da rua Rio Nilo, local 

destinado à Parada Seletiva;
 Operação de embarque e desembarque de 109 linhas de ônibus, 

benefi ciando 15 mil usuários/dia;
 Implantação de travessia elevada para pedestres na rua Mantiqueira;
 Implantação de sentido único de direção nas vias: Rio Nilo, no 

trecho entre a Rio Mantiqueira e a Rio Pium-I.

A prefeitura se antecipa ao perío-
do chuvoso e realiza 22 interven-
ções em áreas de risco por toda a 
cidade. As obras garantem mais se-
gurança para os moradores e vão 
evitar transtornos como alagamen-

tos e desmoronamentos du-
rante as chuvas. A admi-

nistração,  em parceria 
com o governo federal, 

investirá R$ 40 mi-
lhões para a exe-

cução das obras. 
Uma equipe já 

está realizando 
nos locais um traba-

lho social com os mo-
radores. Com isso, as 

demandas são identifi ca-
das e realizadas conforme 

a necessidade de cada comunida-
de. As intervenções, em geral, com-
preendem construção de muro de 
arrimo, abertura de beco, talude, 
gabião, concretagem de encostas, 
pavimentação, entre outras.

Além das obras de 
contenção, serão 

feitas intervenções 
para a melhoria dos 
acessos nos becos, 
com a criação de 
escadas e rampas 
dentro das vilas.
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Contagem investe na 
segurança alimentar
Banco de Alimentos benefi cia mais de 6 mil pessoas por semana

COMO FUNCIONA?
A proposta é combater a fome com a distribuição de 

verduras, legumes, frutas, grãos, cereais, alimentos in-
dustrializados, massas, leite e seus derivados. Os ali-

mentos são doados por parceiros, em sua maioria 
empresas. As entidades também recebem, por meio 

do banco, alimentos provenientes do Programa de 
Aquisição de Alimentos (PAA), do Ministério de 

Desenvolvimento Social e Combate à Fome. 
Qualquer pessoa ou empresa pode doar. 

Endereço: Rua São Marcos, 266, bairro 
Água Branca

Telefone: 3353-1474

SOCIALMOBILIDADE URBANA

Transcon recolhe veículos 
abandonados nas ruas
Mais segurança e vias com facilidade de acesso para o pedestre

A Prefeitura de Contagem, por meio da Transcon,  reali-
za remoção de veículos abandonados nas ruas e avenidas 
da cidade. Em maio deste ano, o serviço completa um 
ano de atividade. Desde o início até agora, 371 veícu-
los já foram notifi cados, sendo 85 removidos pela 
autarquia de trânsito e 286 pelos proprietários. A 
remoção visa à desobstrução das vias públicas. 
Isso facilita a passagem dos pedestres e con-
tribui para deixar a cidade mais limpa e se-
gura, pois os veículos abandonados ser-
vem de criadouro para o mosquito da 
dengue, despejo de lixo e até mesmo 
abrigo para marginais, mendigos e 
usuários de drogas.

COMO FUNCIONA: 
1º passo: Agentes da Transcon 
vão ao local e tentam localizar o 
proprietário ou responsável. 

2º passo: Se o proprietário é localizado, 
os agentes encaminham notifi cação. Após 
recebê-la, o dono do veículo tem cinco dias 
de prazo para retirá-lo. 

3º passo: Em situações onde o proprietário ou 
responsável não é localizado, os dados do veículo 
e o prazo para retirada do mesmo são publicados no 
Diário Ofi cial de Contagem (DOC). Após cinco dias 
da publicação, ocorrerá a remoção para o pátio da 
Transcon.

Para esclarecimentos ou denúncias de 
veículos abandonados, a população deverá 
entrar em contato com a central de 
viaturas da Transcon.  
O serviço funciona 24h.
Telefone: (31) 3398-8565 
e 3398-9346.

Contagem possui o maior Cen-
tro Público de Economia Popular 

Solidária da América Latina. Um es-
paço de 3 mil metros quadrados, criado  

para atender a população, por meio da 
inclusão produtiva nas áreas de artesana-

to, alimentação e prestação de serviços. Nele, 
funciona também o Banco de Alimentos, que 

benefi cia, semanalmente, cerca de 6.500 pesso-
as. Creches, asilos, casas municipais de passagens 

e de recuperação, além de dois centros de referência 
do idoso estão entre as instituições benefi ciadas. 
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Rua Paraguai é revitalizada 
para melhorar a mobilidade
A via também vai receber  
nova sinalização

Uma longa espera dos moradores da região do In-
dustrial chegou ao fi m. A Prefeitura de Contagem 
revitalizou a rua Paraguai, uma das principais da 
região. A rua liga dois dos principais centros 
comerciais do Industrial, por onde circulam 
centenas de carros diariamente, além de 
ônibus. A via também será totalmente si-
nalizada, melhorando a mobilidade.

“Há 20 anos, esperávamos essa obra, a 
expectativa é que melhore o trânsito da 
região.” 

José Geraldo e Leila Ferreira, moradores do bairro Industrial

 

Para melhorar a qualidade de vida na região do Riacho, a prefeitura 
investe na manutenção e revitalização de diversas praças, ruas e ave-

nidas. A pista de caminhada da avenida Francisco Firmo de Matos 
foi recuperada e recebeu novas lixeiras. A rua Orozimbo Moreira, 

no bairro Inconfi dentes,  também passou por obras de recapea-
mento asfáltico e a avenida Rio São Francisco, no bairro Novo 

Riacho, teve a sua rede pluvial ampliada.  

VEJA MAIS: Acesse o vídeo do Gabinete Itinerante no site: 
www.contagem.mg.gov.br

OUTRAS AÇÕES:

Poda das árvores da rua Rio São Francisco;
Capina e limpeza de dez praças;

Mutirão de limpeza (Brigada da Limpeza);
Operação Tapa-Buracos em 61 ruas.

Revitalização deve ser concluída 
até o fi m de maio

Um antigo sonho da população do Nacional começa a se tor-
nar realidade. As obras de drenagem e pavimentação da rua 
Pascoal da Silva Guimarães estão a todo vapor. A previsão 
é que todo o trecho seja entregue até o fi m desse semes-
tre. Além disso, a rua Guarujá, no bairro Estrela D’alva, 
também está passando por obras de drenagem. O lo-
cal, que há anos causa transtorno aos 
moradores durante o período chuvo-
so, está ganhando um novo siste-
ma de escoamento de água.

VEJA MAIS: Acesse o vídeo 
do Gabinete Itinerante no site: 
www.contagem.mg.gov.br

Parque Sarandi de visual novo, 
com pista de caminhada

NACIONAL

A população já pode comemorar. O Parque Linear do Saran-
di, em breve, estará de visual novo. A prefeitura, por meio 

da Conparq, realiza a pavimentação da pista de caminhada, 
além da capina e limpeza geral do córrego e do parque. O 

Parque Sarandi vai receber ainda a instalação da Acade-
mia da Cidade, novas lixeiras e bebedouros. 

ATRATIVOS
Localizado na região da Ressaca, o Parque Line-

ar Sarandi possui quadras de vôlei, peteca, futebol de 
salão e areia, playground com brinquedos de madeira e 

pista de corrida. Além desses atrativos, possui também as 
praças Rosa dos Ventos e do Sol.

VEJA MAIS: Acesse o vídeo do Gabinete Itinerante no site: 
www.contagem.mg.gov.br

Telefone Regional Ressaca: 3352-5576 Telefone Regional Industrial: 3363-6047

Telefone Regional Riacho: 3912-2020

RESSACA INDUSTRIAL

RIACHO

REGIONAIS

19

Prefeitura  realiza melhorias em ruas da regiãoTrânsito mais rápido e mais qualidade de vida 

Serão 
investidos 

cerca de R$ 
750 mil nas 

intervenções no 
Nacional

18
Telefone Regional Nacional: 3397-1098
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Prefeitura identifi ca focos da 
dengue em imóvel abandonado
Ação foi autorizada para evitar a proliferação de doenças

Como parte das ações de prevenção e combate à Den-
gue, equipes das secretarias de Saúde e Obras e Serviços 
Urbanos foram autorizadas a entrar no imóvel aban-
donado na rua Maria Carmo Diniz, no bairro Mara-
canã. O proprietário foi notifi cado, mas não tomou 
as devidas providências. No local foram encon-
trados focos de infestação das larvas da dengue. 
Os criadouros foram limpos, eliminando o ris-
co de contaminação. Neste período, em que 
há oscilações de dias quentes e chuvosos, a 
prefeitura intensifi ca as ações de enfren-
tamento à dengue.

VEJA MAIS: Acesse o vídeo do Gabinete 
Itinerante no site: www.contagem.mg.gov.br

Qualquer morador pode denunciar focos 
da dengue. Ligue: (31) 3364-7566

 

Melhorias e manutenções viárias são realizadas regularmen-
te no Eldorado, para assegurar mais fl uidez e segurança no 

trânsito.  A avenida João César de Oliveira passa por inter-
venções. Recapeamento e recuperação do asfalto foram 

realizados nas ruas Marechal Castelo Branco, bairro JK, 
e Bélgica, bairro Eldorado. 

VEJA MAIS: Acesse o vídeo do Gabinete Itinerante no 
site: www.contagem.mg.gov.br

 

Área em frente a escola Ápio Cardoso é nova opção de lazer

Um alívio para os moradores. Foi o que trouxe a obra de pavimen-
tação do Morro da Promessa, executada pela Prefeitura de Con-
tagem, na região do Petrolândia. Antes da intervenção, o local 
fi cava intransitável em períodos de chuva. A lama inviabiliza 
a passagem de pedestres e o tráfego de veículos e ônibus, au-
mentando o percurso em mais de cinco quilômetros. A  con-
clusão da obra, orçada em aproximadamente R$ 107 mil, 
resultou na melhoria das condições de segurança, encur-
tou o acesso aos bairros Estâncias Imperiais e Nascen-
tes Imperiais e facilitou a locomoção.

VEJA MAIS: Acesse o vídeo do Gabinete Itineran-
te no site: www.contagem.mg.gov.br

Prefeitura constrói mais uma 
praça em Nova Contagem

PETROLÂNDIA

Mais uma área de lazer para a população de Nova Contagem. 
A prefeitura, por meio da Conparq, construiu uma praça na 

rua VL 30, em frente à Escola Municipal Ápio Cardoso. O 
local recebeu um novo piso, escorregador, bancos de alve-

naria com revestimento caqueado, além da instalação de 
duas mesas de jogos, lixeiras e a demarcação da área 

para estacionamento. Além disso, a prefeitura fez o 
alargamento e pavimentação da entrada do beco 

Nossa Senhora da Aparecida. 

VEJA MAIS: Acesse o vídeo do Gabinete Itine-
rante no site: www.contagem.mg.gov.br

CONFIRA MAIS LOCAIS QUE FORAM 
PAVIMENTADOS:

Beco VL 15, esquina com VC 3;
Beco VL 17, esquina com VP 2;

Beco VL 19, esquina com VL 20;
Beco VL 11, esquina com VL 12.

Telefone Regional Nova Contagem: 3352-5886 Telefone Regional Sede: 3395-9550

NOVA CONTAGEM SEDE

ELDORADO

REGIONAIS

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

20 21

Ruas na região do Eldorado recebem novo asfaltoMorro da Promessa é pavimentado no Petrolândia
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Artistas podem ter projetos 
culturais fi nanciados
Interessados podem fazer a inscrição até o dia 29/5

Os artistas contagenses já podem participar do fi nan-
ciamento de projetos culturais no município. A prefei-
tura publicou em seu site o edital do Fundo Municipal 
de Incentivo à Cultura. São R$ 500 mil para fi nancia-
mento de projetos. O documento foi elaborado com 
a participação da população, por meio de audi-
ência pública, que defi niu a distribuição da ver-
ba de forma igualitária para todas as regionais, 
distribuídas em quatro faixas de valores. As 
inscrições vão até 29/5.

Confi ra o edital no site da prefeitura 
www.contagem.mg.gov.br

FAIXAS DE VALORES
R$ 5mil;
R$ 10 mil;
R$ 15 mil;
R$ 20 mil.

São R$ 500 mil para os projetos 
aprovados

CULTURA

Prefeitura lança projeto 
cultural Cinema na Praça
Contagenses têm mais uma opção de lazer e diversão na cidade

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO

 Praça das Nações (10/5) – Rua México 
com Uruguai, bairro Jardim do Lago - 

Ressaca;
 Praça do Campo (24/5) – 

Avenida A, bairro Campo Alto – 
Petrolândia; 

Praça Itajaí (7/6) – Rua 
Itapemirim, com rua Rio Comprido, 

bairro Monte Castelo - Riacho;
Praça Linear São Matheus (21/6) – 
Rua Ubatuba, atrás da casa Amarela, 

bairro São Matheus - Nacional;
 Praça do Bernardo Monteiro (5/7) – Rua 
João Cota, antiga rua Penetração, bairro 

Bernardo Monteiro - Sede;
 Praça Rosa Isidoro Amaral (19/7) – Rua 
França Campos, com rua Nascimento Teixeira, 

bairro Industrial;
 Praça Sô Teco (2/8) – Rua Cardeal Arco Verde,  
bairro Água Branca – Eldorado. 

OFICINA DE CAPACITAÇÃO
Com o intuito de viabilizar a participação popular, a 

Fundac oferece orientações para elaboração de projetos 
culturais em todas as regionais de Contagem. As aulas 
ocorrem durante o mês de maio. Os interessados em 
participar do fi nanciamento e das orientações deverão 
entrar em contato pelo telefone: (31) 3353-4222.

Contagem conta com uma proposta inovadora que com-
bina lazer e cultura. É o Projeto Cinema na Praça, que 

vai contemplar as oito regionais da cidade. São diver-
sas atividades, seguidas da exibição de fi lmes para o 

público infantil e adulto.

RIACHÃO RECEBE TIMES 
DO VÔLEI INTERNACIONAL

O ginásio poliesportivo do Riacho está sendo sede dos 
treinos das equipes que disputaram o mundial de clubes 
de vôlei, no Mineirinho. Times da Russia, Itália, Argen-
tina, Irã, Qatar, Porto Rico e Tunísia treinam no ginásio 
da cidade, que foi parceira na organização do evento. No 
ano passado, o ginásio também sediou treinos de times 
internacionais.
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ESPORTE

Sada Cruzeiro sagra-se  
bicampeão da Superliga
Time de Contagem conquista seu 12º título em quatro anos

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

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

facebook.com/prefeituracontagem

TELEFONE DA PREFEITURA: 

3352-5000

Em abril, o Sada Cruzeiro, time da cidade, sagrou-se bi-
campeão da Superliga Masculina de Vôlei, ao vencer o 
Sesi (SP), no Mineirinho. Com o título nacional, a equi-
pe, que manda seus jogos no Poliesportivo do Riacho, 
conquistou a Quíntupla Coroa, com os títulos Mun-
dial, Mineiro, Copa Brasil, Sul-Americano e a Su-
perliga. Com o bicampeonato nacional, a equipe 
de Contagem, também ampliou  uma impres-
sionante marca. Já são 15 fi nais consecutivas 
e 12 títulos conquistados desde 2010.

CIDADE RECEBE CAMPEONATOS 
MINEIRO E BRASILEIRO DE GINÁSTICA

Contagem se consolida como a capital brasileira da ginástica 
de Trampolim. A cidade vai receber os campeonatos mineiro e bra-

sileiro da modalidade. A etapa estadual será realizada nos dias 16 e 
17/5, e a classifi catória para a etapa nacional, nos dias 29, 30 e 31/5. 

As competições acontecem no Ginásio Poliesportivo do Riacho e defi -
nirão a seleção brasileira que participará do mundial em novembro, nos 

Estados Unidos.


