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APÓS 20 ANOS, AVENIDA 
NACIONAL É INAUGURADA
A Prefeitura de Contagem acaba de entregar a avenida Nacional aos moradores 
das regiões do Nacional e da Ressaca. Uma obra esperada há mais de 20 anos, 
que beneficia diretamente mais de 50 mil pessoas. A nova avenida sanitária 
mostra o compromisso da prefeitura com os contagenses e também a eficiência 
administrativa, com economia aos cofres públicos. A obra foi entregue dentro 
do prazo previsto desta administração e acaba de vez com o barro, a poeira e 
os transtornos causados durante o período chuvoso. É mais qualidade de vida 
para os moradores e desenvolvimento para as regiões.

Veja nesta edição, o encarte do Plano Municipal de Segurança Pública. 



2 3

JUNHO | 2014
fazPREFEITURA

JUNHO | 2014

PREFEITURAfaz

A Prefeitura de Contagem concedeu reajuste salarial para 
os servidores municipais. O valor proposto e aprovado pela 
Câmara Municipal foi de 6,82%, sendo 5,82% de imediato 
e 1% a partir de janeiro de 2015.  Com isso, a prefeitura 
demonstra o seu compromisso com todos os servidores, 
garantindo a reposição das perdas salariais ocasiona-
das pela inflação e o ganho real a partir de 2015. São 
contemplados pela Lei Complementar nº 172, de 
4 de julho de 2014, os servidores efetivos, em co-
missão, ocupantes de função pública estável, 
inativos, pensionistas, empregados públicos 
e contratados.

Prefeitura valoriza todos os 
servidores municipais
Reajuste garante estímulo ao funcionalismo e melhoria do serviço público

EDUCAÇÃO

PLANO ODONTOLÓGICO JÁ ESTÁ EM 
FUNCIONAMENTO
Atendendo reivindicação dos servidores municipais, a prefeitura 

implantou plano odontológico a um custo mensal de R$ 15,90 por pes-
soa.  O plano, sem prazo de carências e sem limite de utilização, pode 

ser estendido a dependentes e agregados do servidor, inclusive aos maiores 
de 21 anos. O benefício contempla consultas, atendimentos de emergências 

e urgências, extrações, restaurações, prevenção, tratamento de gengiva e canal, 
peças, coroas, entre outros.  Informações: 2535-3996/0800 095 3996.

VEJA MAIS:
4Criação do cargo de professor com jornada de 40 horas e salário 

em dobro para atuar nas áreas mais carentes da cidade;
4Ampliação do número de cargos para nomeação de concursados;
4Regulamentação da flexibilização da jornada (dobra), com acréscimo 

financeiro na aposentadoria;
4Reabertura de ingresso na carreira da educação;
4Instalação da Comissão de Avaliação de Títulos em julho, aumentando o 

padrão de carreira de 1,41% para 2%;
4Proposta de revisão do piso do nível médio do quadro administrativo para 2015 e 2016.

VOCÊ SABIA?
Em 2013, a prefeitura também atendeu uma antiga reivindicação da categoria, ao 
reduzir a jornada de trabalho do quadro administrativo da Educação de 40h para 30h.

Educação infantil ganha 
30% de reajuste salarial
Compromisso e valorização com a revisão do Plano de Carreira 
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VEJA MAIS:
4Aumento de 10%  no valor do Vale-

Alimentação, já a partir de julho, elevando de 
R$ 180,00 para R$ 200,00, beneficiando 4,2 
mil servidores;

4Instalação do Conselho de  Políticas de 
Administração e Remuneração de Pessoal;

4Pagamento dos salários sempre no primeiro dia útil de cada 
mês e antecipação do 13º em outubro de 2013;

4Cargo de médico do trabalho passa a cumprir jornada de 
20h semanais;

4Nomeação de mais de 2 mil concursados para reposição do 
quadro de pessoal, em 2013;

4Pagamento de férias-prêmio de acordo com 
escalonamento, em 2013;

4Plano de carreira;
4Ampliação dos estabelecimentos credenciados do 

cartão de Vale-Alimentação, com a mudança do 
cartão Coopelife para CDL Card, em 2013;

4Reajuste salarial de 7,16%, em 2013, de acordo 
com o INPC.

A educação é uma das priorida-
des de governo. Por isso, a prefei-

tura vem trabalhando para construir 
uma política salarial justa e equilibra-

da para os educadores, além de melho-
rar as condições de trabalho e a qualifi-

cação profissional. A prefeitura 
concedeu reajuste salarial de 

6,82% para a categoria, sen-
do 5,82% de imediato e 

mais 1% de ganho real, 
a partir de janeiro de 
2015. O professor em 

início de carreira em 
Contagem passa a receber 

o piso de R$ 2.156,41. E em 
janeiro de 2015, passa para 

R$ 2.177,97, por uma jornada 
de trabalho semanal de 22h30. E não é só 

isso! Além de manter o diálogo e a trans-
parência com a categoria, a prefeitura 

valoriza o profissional da Educação In-
fantil, com 30% de aumento no piso 

salarial.

Contagem paga 
o maior piso 

salarial da região 
metropolitana para 

professores em 
início de carreira
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Reposição integral das aulas 
é assegurada em Contagem
Município garante reposição com qualidade no ensino

Contagem implanta primeira 
Escola da Cidadania 
Prefeitura atende proposta da população no Planejamento Participativo

A população de Contagem pediu e a prefeitura está fa-
zendo. Atendendo mais uma solicitação da comunidade, 

apresentada durante o Planejamento Participativo, a 
prefeitura inaugurou a primeira Escola da Cidadania 

do município. Ela recebeu o nome do engenheiro e 
militante Osvaldo Orlando da Costa. Esta é mais 

uma iniciativa da administração para ajudar na 
construção da cidadania, na qual as pessoas 

são incentivadas a opinar nos processos deci-
sórios do município. Por meio da Escola da 

Cidadania, os moradores podem ter aces-
so a cursos para conselheiros, movi-

mentos sociais, líderes comunitários, 
dentre outros.

A Prefeitura de Contagem, pautada 
pelo compromisso de garantir qualida-
de no ensino e o ano letivo aos estu-
dantes da rede pública, fez a sua parte 
para atender reivindicações dos 
profissionais da Educação e re-
tomar as aulas. Juntos, Se-
cretaria de Educação (Se-
duc), Ministério Público, 
por meio da Promoto-
ria da Infância e da Ju-
ventude, vão atuar para 
assegurar os 200 dias leti-
vos e 800 horas, carga ho-
rária mínima anual exigida 
pela Lei de Diretrizes e Bases. 
No cronograma, os meses de junho e 
julho e o recesso previsto para a 2ª se-
mana de outubro serão utilizados para 
a reposição. 

CAPACITAÇÃO
Nos meses de fevereiro e março, a Escola 

da Cidadania promoveu o curso de Formação de 
Educadores Sociais. Participaram do curso 15 pes-

soas. Durante a capacitação, foram utilizadas meto-
dologias participativas e materiais didáticos com lin-

guagem acessível. O curso teve duração de 28h/aula. As 
aulas são conforme a demanda da comunidade. Informa-

ções no e-mail escoladacidadania.contagem@gmail.com 

VOCÊ SABIA?
A Escola da Cidadania foi aprovada no Planeja-

mento Participativo. Pela primeira vez na história da 
cidade, os contagenses foram convidados a aju-

dar a decidir o futuro de Contagem. A prefeitura 
percorreu as oito regionais para que as pessoas 

apresentassem suas sugestões e propostas, 
que já foram incluídas no planejamento es-

tratégico do município. Foram apresenta-
das 2.300 propostas que já estão sendo 

executadas pelo governo municipal.

4

CALENDÁRIO
A maioria das 109 escolas deve concluir a reposição até o dia 

22 de dezembro. Já as unidades escolares que fizeram os 56 dias 
de greve devem encerrar o ano letivo na 1ª quinzena de janeiro 
de 2015.

ENSINO MÉDIO 
Cerca de 6 mil estudantes devem concluir o ensino fundamen-

tal nas escolas da prefeitura. A Seduc já iniciou o diálogo com a 
Funec e com a Secretaria do Estado de Educação para assegurar 
o ingresso dos alunos ao ensino médio. 

Prefeitura 
garante os 
200 dias 
letivos.

Para saber mais quem foi 
Osvaldo Orlando da Costa acesse: 
www.contagem.mg.gov.br
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Centro de Zoonoses auxilia 
no controle populacional 
Serviço de esterilização conta agora com unidade móvel 

Funec abre mais de 800 
vagas em diversos cursos
Interessados devem fazer cadastro nos postos de atendimento

SAÚDEEDUCAÇÃO

6

A Funec oferece ensino de qua-
lidade e está preparando jovens e 
adultos para o mercado de trabalho.  
A fundação está com novas oportuni-
dades para qualificação profissional,  por 
meio do Programa Nacional de Acesso ao 
Ensino Técnico e Emprego (Pronatec). Estão 
abertas 855 vagas em 26 cursos nas unidades. 
Além da formação técnica, todos os alunos têm 
direito a uniforme, lanche, auxílio transporte, ma-
terial didático e ao kit escolar 2014, composto de 
mochila, squeeze, lápis, borracha, caneta, régua, es-
tojo e caderno. 

CURSOS:

Os cursos terão duração de 200 a 400 horas/aula, 
nos turnos da manhã, tarde ou noite. Entre os cur-
sos estão confeccionador de bijuterias, adminis-
trador de banco de dados, inglês intermediá-
rio, fotógrafo, vendedor e jardineiro.

Mais informações, consulte o site da 
prefeitura: www.contagem.mg.gov.br

A Prefeitura de Contagem possui ações para o cuidado 
da população de cães e gatos da nossa cidade. O Centro 

de Controle de Zoonoses de Contagem realiza este tra-
balho, por meio do laboratório de entomologia, que 

faz exames de detecção de Leishmaniose, diagnós-
tico do mosquito da dengue, Aedes Aegypti, con-

trole de animais agressores ou com suspeita de 
raiva, além da vacinação de animais domésti-

cos. Na última campanha, foram vacinados 
62 mil animais. O Centro de Zoonoses fica 

na avenida João César de Oliveira, 4.665 
no Cinco. 

VOCÊ SABIA? 

Outro importante serviço prestado é o de esterilização, 
que agora recebeu o reforço da unidade móvel. O carro com-
porta uma equipe composta de dois cirurgiões veterinários e 
dois auxiliares, com infraestrutura para realizar procedimentos de 
castração. A unidade atuará, diretamente, nos distritos sanitários 
conforme demanda. Mensalmente, são castrados cerca de 320 ani-
mais, pelo Centro de Zoonoses. 

Mais informações pelos telefones: 3351-3722 e 3351-3751.

CADASTRO:
Os interessados devem procurar os postos de atendimento: 

Sede Administrativa - Av. João César de Oliveira, 2.415, 3º 
andar - Eldorado - Contagem - Tel.: 3356-6298;

Darcy Ribeiro - Rua José Augusto Diniz, 134 - Darcy Ribeiro - 
Contagem - Tel.: 3395-8422;

Inconfidentes - Pça. Marília de Dirceu, 20 - Inconfidentes - Contagem 
-  Tel.: 3361-3264;

Ressaca - Rua Rubi, 850 - São Joaquim - Contagem - Tel.: 3357-4855;
Betim - Rua Primavera, 8 - Jardim Teresópolis - Betim - Tel.: 3591-1670;

Cefort - Rua São Marcos, 247 - Água Branca - Contagem - Tel.: 3392-4152;
Sine - Av. José Faria da Rocha, 3.185 - Eldorado - Contagem - Tel.: 3198-3011.

Em 2013, mais de 600 
alunos se formaram nos 
cursos profissionalizantes 
da Funec. Em 2014, vão 
se formar mais 750.
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Nova linha de ônibus liga 
bairro Cabral ao Industrial
Diversas linhas de ônibus entraram em circulação desde 2013

MOBILIDADE URBANA

PRINCIPAIS 
VIAS ATENDIDAS 

PELA LINHA 570:

Ida: Alameda dos Rouxinóis 
(Ponto de Controle-PC), avenida 

das Américas, avenida vereador Joa-
quim Costa (VM-5), avenida Virgínia 

Graciosi Pacelli, praça Silviano Bran-
dão, avenida João César de Oliveira, es-

tação de metrô Eldorado, avenida José Fa-
ria da Rocha, avenida General David Sarnoff, 

praça Papa João XXIII (praça B) e avenida Ba-
bita Camargos.

Volta: avenida General David Sarnoff, 
avenida João César de Oliveira, rua Dr. 

Cassiano, avenida Virgínia Graciosi Pa-
celli, avenida vereador Joaquim Costa 

(VM5), avenida das Américas, Ala-
meda dos Rouxinóis (PC).

A prefeitura investe na melhoria da mobilidade 
urbana da cidade, ampliando as linhas de ônibus. 

Desde o dia 15 de junho entrou em circulação a 
linha de ônibus 570 - Cabral / Cidade Indus-

trial - Via metrô. O ônibus foi implantado 
para atender ao bairro Cabral e ao novo 

vetor de expansão econômica da cidade. 
A nova linha partirá do bairro Cabral, 

próximo ao Shopping Contagem,  
com destino ao Terminal de Metrô 

do Eldorado passando pela Cida-
de Industrial.

Farmácia Popular atende 
mais de 145 mil pessoas
Prefeitura melhora logística de distribuição dos medicamentos

SAÚDE

A Prefeitura de Contagem garante acesso a medica-
mentos fornecidos pelo SUS pelas Farmácias Distritais. 
Hoje, os contagenses podem ter acesso a 17 unidades, 
distribuídas pelas oito regionais da cidade. A admi-
nistração investe, anualmente, cerca de R$ 8,5 mi-
lhões na compra dos medicamentos. A cesta en-
tregue pelo SUS compõe cerca de 450 remédios. 
Deste total, 190 itens estão disponíveis à po-
pulação. Os demais medicamentos são uti-
lizados na Rede Municipal de Saúde, nos 
setores de urgência e emergência, e nos 
tratamentos especializados, como é o 
caso dos antirretrovirais, utilizados 
no tratamento contra o HIV/Aids. 

VEJA MAIS:
Para melhorar ainda mais a dis-

tribuição dos medicamentos, a pre-
feitura modernizou a Central de Abas-
tecimento Farmacêutico (CAF), com a 
readequação do espaço de armazenagem 
dos medicamentos, e vai implantar, em bre-
ve, o Programa Remédio em Casa, com a dis-
tribuição de medicamentos nas casas das pes-
soas cadastradas no programa.

VEJA MAIS: 
Desde 2013, a prefeitura, por meio da Transcon, já criou nove linhas em 
várias regiões de Contagem.

Linha: 661 – Parque São João / Metrô - via Hospital Municipal;
Linha: 174 – Chácaras Del Rey / Metrô / Cidade Industrial;
Linha: 474 – Chácaras Santa Terezinha / Cidade Industrial via metrô;
Linha: 173 – Maracanã / Vila São Paulo via metrô;
Linha: 810 – Bandeirantes / Maracanã via metrô;
Linha: 861 – Jardim Riacho / Metrô;
Linha: 663 – Jardim Bandeirantes / Eldorado;
Linha: 170 – Circular Contagem / Vila Militar;
Linha: 570 – Cabral / Cidade Industrial via metrô.

Água Branca – 3391-2475

Eldorado I – 3392- 2229

Eldorado II – 3911-2969

Industrial I – 3363-5777 / 7025

Industrial II – 3362-3793 / 3736

Nacional I – 3354-4467 / 3352-5721

Nacional II – 3912-7106

Vargem das Flores I – 3352-5708

Vargem das Flores II 
Darcy Ribeiro – 3911-3869

Vargem das Flores III
Nova Contagem B – 3356-7030

Petrolândia I – 3352-5744

Petrolândia II – 3398-7098

Parque São João – 3352-5005

Ressaca I – 3357-8487

Ressaca II – 3363-5289

Riacho – 3352-5804

Sede – 3352-5803

8

FARMÁCIAS DISTRITAIS



11

fazPREFEITURA
JUNHO | 2014

10

JUNHO | 2014

PREFEITURAfaz

“Prefeitura Aqui” passa a 
emitir Carteira de Trabalho
Posto de serviços no Shopping Contagem já atendeu 2 mil pessoas 

CONHEÇA OS 
SERVIÇOS  DO 
"PREFEITURA AQUI": 
4Bolsa Família e CadÚnico;
4Isenção de taxas de concursos públicos;
4Tarifa social da Cemig e da Copasa;
4Carteira do idoso para passagens interestaduais;
4Previdência para dono (a) de casa;
4Atualização cadastral;
4Recadastramento;
4Consulta no sistema de benefício;
4Encaminhamento para os cursos de qualificação da Fu-

nec, o  Pronatec;
4Encaminhamento para as demais políticas públicas;
4Emissão de Carteira de Trabalho e previdência 

social (CTPS);
4Inscrição em cursos de qualificação pro-

fissional;
4Consulta ao Serasa e SPC;
4Emissão de guia para pagamento de 

ISSQN, IPTU e taxas diversas; 
4Emissão de Certidão de Valor Ve-

nal, CND da fazenda Municipal. 

O “Prefeitura Aqui”,  primeiro posto de serviços 
da prefeitura, passa a emitir Carteira de Trabalho 
e a oferecer vagas de emprego do Sine.  Lá, o ci-
dadão tem acesso aos serviços públicos, infor-
mações e orientações. Desde a sua inaugura-
ção, há três meses, o posto já atendeu mais 
de 2 mil contagenses. São 19 guichês para 
atendimento ao público, com sala de es-
pera para 110 pessoas e quatro salas 
para serviço interno. Tudo em um só 
lugar, proporcionando mais como-
didade ao cidadão. Informações 
pelo telefone: 3361-1126.

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO:
O Prefeitura Aqui funciona de segunda a sexta-feira, das 10h às 19h. O grande 
diferencial é que o posto abre também aos sábados, das 10h às 15h, para atender 
o trabalhador que não tem disponibilidade para comparecer nos dias de semana. O 
Shopping Contagem fica na avenida Severino Ballesteros Rodrigues, 850, no Cabral. 

UTILIDADE PÚBLICA

 O “Prefeitura 
Aqui” fica 
no piso G3 

do Shopping 
Contagem
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Contagem amplia ligações 
de redes de esgoto
18 mil residências já têm rede de esgoto disponível na porta

SANEAMENTO BÁSICO

VOCÊ SABIA?
A Copasa oferece Tarifa Social  para as 

pessoas de baixa renda. Este é um benefício  
que reduz em até 40% a conta de água.

Requisitos para ter acesso ao benefício:
4As famílias devem ser registradas no Cadastro 
Único (CadÚnico) para programas sociais. Caso 

não tenha o registro, deve procurar a Secretaria 
Municipal de Assistência Social. Contato: 3352-5868;

4Ter renda mensal de até meio salário mínimo por pessoa;
4O benefício é concedido apenas aos imóveis residenciais.

Como fazer?
O cidadão deve comparecer a uma agência de 

atendimento da Copasa para o cadastramento, levando 
os seguintes documentos: Carteira de Identidade, CPF, 

título de eleitor, NIS (Número de Inscrição Social), 
código familiar (consta no documento denominado 

Folha Resumo Cadastro Único) e última conta de 
água/esgoto.

Dúvidas?
Entre em contato com a Ouvidoria da 

Arsae-MG: 0800 031 9293

A falta de saneamento básico ainda é uma das principais de-
mandas enfrentadas pelas cidades brasileiras. Para por fim 

a este problema em Contagem, a prefeitura, a Copasa e o 
governo federal estão investindo mais de R$ 282 milhões 

em obras de saneamento básico, que inclui tratamento 
de esgoto e de água, construção de novas avenidas sa-

nitárias, intervenções em vilas e aglomerados, cana-
lização de córregos, tratamento de fundo de vale, 

além de milhares de ligações de esgoto. As ações 
contribuem para acabar com a falta de sanea-

mento básico, preservar o meio ambiente e 
melhorar a qualidade da água que chega 

às residências, além de contribuir com a 
despoluição da Lagoa da Pampulha.

Faça a sua parte. 
Sua atitude faz a diferença! 

Entre em contato com a 
Copasa pelo telefone 115 e 
solicite a ligação do esgoto 
do seu imóvel à rede.

MORADORES PRECISAM 
FAZER A LIGAÇÃO DO ESGOTO 
À REDE DA COPASA

Contagem tem atualmente cerca de 18 mil domicílios com 
rede de esgoto disponível na porta, mas que o morador ainda 
não fez a ligação do esgoto, que é particular, à rede da Copasa. 
Essa ligação é necessária para que as pessoas possam ter esgoto 
canalizado e acabar de vez com a água contaminada, o mau cheiro 
e a presença de insetos e outros animais nocivos à saúde, que cau-
sam doenças e até a morte.
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Mais mobilidade para os 
moradores de Contagem
Prefeitura constrói alças viárias e novos retornos na Via Expressa

 

Avenida Nacional é 
entregue à comunidade 
Prefeitura realiza sonho esperado por moradores há mais de 20 anos

A urbanização e pavimentação da avenida Nacional 
já é uma realidade para a comunidade. A nova aveni-
da sanitária, esperada há mais de 20 anos pela po-
pulação, é mais um dos compromissos assumidos 
e cumpridos pela prefeitura. As intervenções na 
via garantem melhores condições de circulação 
para motoristas e pedestres, além de eliminar 
focos de doenças. Foram cerca de 2,5 km re-
cuperados. As obras trazem mais qualida-
de de vida e dignidade para cerca de 50 
mil pessoas que vivem e trafegam pela 
via. Além disso, diversas ruas ao lon-
go da avenida foram recapeadas. 

Os investimentos foram, no total, de R$ 12,2 
milhões, sendo R$ 5,2 milhões da Prefeitura de 

Contagem e R$ 7 milhões da Copasa.

EFICIÊNCIA NOS GASTOS 
DO DINHEIRO PÚBLICO

A eficiência da prefeitura na execução das obras da avenida Nacio-
nal gerou uma economia aos cofres do município de R$ 430 mil. E 

essa verba será destinada para a realização de outras melhorias na região. 
A  prefeitura já assinou a ordem de serviço para a pavimentação da avenida 

Brasileira, no bairro Alvorada, da rua Lúcia Muniz, no bairro Nacional, e da 
rua Rita Camargos, no bairro Bom Jesus. 

Uma obra esperada há anos, que vai melhorar o 
trânsito e garantir mais acessibilidade a importan-

tes corredores da cidade. A prefeitura iniciou a 
construção de alças viárias e novos retornos na 

Via Expressa, no trecho entre o Parque São 
João e o viaduto da avenida João César de 

Oliveira. As obras fazem parte de um pla-
no de mobilidade urbana para a cidade. 

As intervenções vão beneficiar mais 
de 70 mil pessoas que passam pelo 

local diariamente. A prefeitura 
investe cerca de R$ 2 milhões 

nas melhorias. 

VEJA O QUE FOI 
REALIZADO:
4Canalização do córrego com galerias de 

concreto armado em toda a extensão;
4Construção de redes de drenagem pluvial;
4Construção de 2,3 quilômetros de redes 

coletoras de esgotos;
4Conclusão da avenida Nacional, com 

pavimentação e urbanização da via;
4Drenagem, passeio, meio-fio, sarjeta e bocas de lobo.

RUAS RECUPERADAS:
4João José de Miranda; 
4Joaquim Murtinho; 
4Gomes Freire; 
4Epitácio Pessoa; 
4Alvarenga Peixoto; 
4Barretos;
4Maria Heloísa; 
4Novo Horizonte.

“A obra será muito boa para 
diminuir o fluxo de carros e  
melhorar o trânsito aqui. Moro 
em frente e já vi muitos acidentes 
ao longo desses anos. Já até 
ajudei a socorrer. Tomara que os 
acidentes diminuam também”.

Helvécio Alves, 59 anos, borracheiro com 
estabelecimento na Via Expressa

Intervenções melhoram trânsito e beneficiam mais 
de 70 mil pessoas.

CONFIRA AS OBRAS NA REGIÃO:

4Construção de uma alça viária à esquerda no retorno da Via Expressa, 
após o Viaduto da CeasaMinas, no sentido BH-Betim;

4Construção de um novo retorno na Via Expressa, no sentido BH-
Contagem-BH, próximo à empresa Tracbel;

4Reorganização do trânsito no acesso ao Aterro Sanitário de Contagem e 
bairros Perobas e Três Barras.

“A avenida ficou bacana 
demais, faço caminhada 

aqui três vezes por semana. 
Nossa vida melhorou 100%. 

Temos que fazer uma 
campanha para que os 

moradores não joguem lixo e 
mantenham ela limpa”.

Paulo Silva, morador da Vila 
Boa Vista
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Prefeitura implanta Ecoponto e 
põe fim a lixão irregular 

A Prefeitura de Contagem pôs fim a um problema que se 
arrastava por mais de dez anos na Vila Francisco Mariano, 
na região do Nacional. Uma área na avenida das Caçam-
bas, que antes era utilizada como bota-fora irregular, 
foi transformada em Ecoponto, melhorando a lim-
peza do local e a qualidade de vida dos moradores.

 “Esse espaço para descarte do lixo fazia muita 
falta para nós. Ter um local seguro e organizado 
estimula a comunidade a cuidar do meio ambiente 
próximo ao local onde moramos”.

José Martins, morador da Vila Francisco Mariano.

 

O Projeto Carroceiro Legal, que visa regulamentar a ati-
vidade, já cadastrou cerca de 80 carroceiros na região da 

Ressaca. O programa está sendo realizado em etapas. A 
primeira corresponde ao cadastramento e à entrega de 

kits, contendo “ecobag” (sacola retornável), enxada, 
pá, blusa, boné e cartões de visitas. A próxima etapa 

prevê parceria para assistência veterinária aos ani-
mais, divulgação da atividade e apresentação de 

um projeto de lei que vai regularizar o trabalho.

Se você é carroceiro, procure o 
Ecoponto ou a regional do seu 
bairro e saiba como se cadastrar. 

Ligue: 0800 2831 225

O trânsito da região do Eldorado também está pas-
sando por melhorias. A avenida João César de Olivei-
ra recebeu adequações para organizar o fluxo de ve-
ículos próximo ao cruzamento com a avenida José 
Faria da Rocha. Já a rua Iretama,  uma via sem 
saída, foi aberta para que os moradores pos-
sam acessar o bairro sem precisar contornar 
a praça Paulo Pinheiro Chagas. Com isso, 
a rua Hungria passou a ser mão única e 
mudou a circulação. Essas alterações 
contribuem para maior mobilidade de 
veículos e pedestres, desafogando o 
trânsito local.

Faixas irregulares são recolhidas 
em ruas e avenidas do Industrial

Para reduzir a poluição visual na região do Indus-
trial, a Prefeitura de Contagem intensificou o tra-

balho de fiscalização urbana, recolhendo faixas 
irregulares em vias públicas. A ação de reco-

lhimento de faixas é realizada pelo Comitê de 
Fiscalização, com base na Lei Nº 761/1967, 

artigo 116. A lei não permite a colocação de 
cartazes e anúncios, nem a fixação de cabos ou 

fios, sem a autorização da prefeitura. As faixas 
retiradas serão doadas para o Programa Economia 

Solidária, contribuindo para a fabricação de bolsas e 
artigos artesanais. Por mês, são recolhidas 300 faixas 

irregulares na região. 

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

Telefone Regional Ressaca: 3352-5576

INDUSTRIAL NACIONAL

REGIONAIS
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Projeto já cadastrou 80 carroceiros na regiãoEldorado recebe obras para melhorar o tráfego

18
Telefone Regional Eldorado: 3352-5477

Ação assegura limpeza da cidade, 
organização e sustentabilidade

Vila Francisco Mariano recebeu 
local para descarte correto e 
consciente dos entulhos

ELDORADO RESSACA
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Mais cinco praças vão ser 
revitalizadas em Nova Contagem
Quadra da praça Dominique 
Hurtaud será recuperada 

A Prefeitura de Contagem iniciou interven-
ções em cinco praças de Nova Contagem. A 
praça Dominique Hurtaud, localizada na rua 
VC4 com VP2, ganhará novas mesas, bancos, 
escorregadores e a revitalização da quadra 
de esportes. Também serão recuperadas as 
praças que ficam entre as ruas VL23 com 
VC4, VL24 com VC4, e VL25 com VC4, próxi-
mas à Escola Municipal Ana Guedes Vieira. Já 
no encontro das ruas VL24 com VL30 será reali-
zada a limpeza e a regularização do terreno, que 
receberá novo piso e a instalação de bancos de alve-
naria com revestimento de caqueados.

 

Uma importante obra para a região do Petrolândia 
está em fase final de conclusão. A Prefeitura de Con-

tagem realizou ampla reforma da escada da rua 27, 
no bairro Tropical. A obra vai beneficiar 10 mil 

pessoas que moram nos bairros do entorno. Fo-
ram investidos cerca de R$ 60 mil nas inter-

venções, garantindo mais segurança e aces-
sibilidade aos pedestres. Além disso, foi 

construído um quebra-molas na rua Ma-
deirão, no bairro São Luiz. A rua possui 

movimento intenso de veículos e pe-
destres, além de vários equipamen-

tos públicos.

Semáforos foram instalados 
para garantir mais segurança 
aos moradores

A revitalização da praça Raimunda Rodrigues Magela, que 
fica entre as avenidas Jair Rodrigues Vale e Olímpio Gar-
cia, no bairro Inconfidentes, foi entregue à comunidade. 
As intervenções incluem pintura e manutenção do pai-
sagismo. As melhorias foram realizadas por meio de 
parceria entre a prefeitura e o Projeto Mãos que 
Ajudam, fundado pela Igreja de Jesus Cristo dos 
Santos dos Últimos Dias. 

Praça Raimunda Rodrigues Magela 
recebe paisagismo e nova pintura. 
Juntos, prefeitura e comunidade 
realizam melhorias.

Nova sinalização nas ruas do 
Registro e Bernardo Monteiro

A prefeitura amplia e revitaliza a sinalização 
das ruas de todo o município, com a instalação 
de novas placas, inscrições nas vias, semáforos 
e sinais luminosos. Um desses investimentos 
foi realizado no cruzamento das ruas do Re-
gistro e Bernardo Monteiro, na região Sede. 
No local, foram instalados semáforos para 

controlar o grande fluxo de veículos e garantir 
mais segurança aos motoristas e pedestres. A si-

nalização foi reivindicada pelos moradores.

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

REGIONAIS

Telefone Regional Riacho: 3912-2020 Telefone Regional Petrolândia: 3352-5618

20 21

Prefeitura reforma escada da rua 27Parceria revitaliza praça no bairro Inconfidentes

SEDE NOVA CONTAGEM

RIACHO PETROLÂNDIA
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Cruz Azul – Novo Eldorado
19h30 às 20h30 – segunda-feira.
20h às 21h –  quarta e quinta-feira.

Praça Nossa Senhora de Fátima – Jardim 
Industrial
17h às 21h – terça e sexta-feira.

Praça do Divino – Jardim Laguna
17h às 21h – terça e quinta-feira.

Parque Linear Sarandi – Ressaca
17h às 21h – segunda, quarta e sexta-feira.

Praça da Glória – Eldorado
19h às 20h – terça e quinta-feira.

Quadra do Sô Teco – Água Branca
19h às 20h – terça e quinta-feira.

Praça da Rio Volga – Avenida Firmo de Matos
19h às 20h – segunda e quarta-feira.

Educarte Lucas Braga - Funcionários
17h às 21h – segunda e quarta-feira.

Praça Rinaldo Cota – Jardim Riacho das 
Pedras
17h às 21h – terça e quinta-feira.

Praça das Jabuticabeiras – Sede
17h às 21h – terça e quinta-feira.

Praça Irmã Maria Paula – Petrolândia
19h às 20h – segunda e quarta-feira.

Ginásio Poliesportivo Tropical - Tropical
7h às 8h – segunda, quarta e sexta-feira.

Ginásio Poliesportivo do Riacho
8h30 às 9h30 – segunda, quarta e sexta-feira.

Ginásio Poliesportivo Califórnia – 
Eldorado
7h às 8h – segunda, terça e sexta-feira.

Rua Getúlio Vargas ganha 
prêmio de mais enfeitada 
Mais de 30 comunidades participaram do Concurso Copa na Rua

Moradores se reuniram para 
pintar as ruas de verde e amarelo

RUA VENCEDORA:
De acordo com a comissão do concurso, a rua Getúlio 

Vargas, no bairro JK, teve a decoração mais criativa. Ela 
recebe uma grande festa de transmissão da final do 

mundial, com direito a telão, sonorização e rua de 
lazer, no dia 13 de julho. 

FINALISTAS:
4Santa Margarida - Regional Sede;
4Getúlio Vargas - Regional Eldorado;
4Três - Regional Ressaca; 
4João Gomes Cardoso - Regional 

Ressaca.

ARENA BRASIL CONTAGEM

A Arena Brasil, evento promovido durante a rea-
lização da Copa do Mundo, foi sucesso de público e 
organização. Realizado pela primeira vez na cidade, 
o evento levou para o Espaço Popular milhares de 
contagenses que a cada jogo da seleção coloriram a 
cidade de verde e amarelo, compartilhando a emoção 
de torcer pelo Brasil. O evento foi realizado em par-
ceria com a Brahma e disponibilizou telão e apresen-
tações musicais para o público.

A cidade se enfeitou de verde e amarelo. Em cada canto 
de Contagem  foi possível encontrar bandeiras, pinturas 

nas ruas e calçadas, além de muita criatividade e ale-
gria. A rivalidade deu lugar a união e fez com que vá-

rios moradores se inscrevessem no concurso Copa na 
Rua, promovido pela prefeitura, por meio da Fun-

dação Cultural de Contagem (Fundac). A iniciati-
va aconteceu pela primeira vez na cidade e con-

tou com um total de 30 ruas inscritas.

CULTURAESPORTE

Contagem promove ginástica 
e dança para todas as idades
Exercita Contagem é realizado em diversos espaços públicos

Inovador, o Projeto Exercita Contagem vem ganhando mais adeptos 
a cada dia. Desenvolvido pela prefeitura, o projeto oferece aulas de 

ginástica e dança em diversas praças e espaços públicos do mu-
nicípio. As aulas são diferenciadas e ministradas por profes-

sores de Educação Física, embalados por muita música 
e agito. O quadro atual conta com aproximadamente 

150 alunos em cada espaço. As atividades pro-
porcionam uma melhora do condicionamento 

físico e mental dos participantes.
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O PROJETO JÁ ACONTECE NAS SEGUINTES PRAÇAS: 



24

JUNHO | 2014

PREFEITURAfaz

Festival Adoração busca 
talentos da música gospel
Vencedor ganha R$ 10 mil e se apresenta na Marcha para Jesus

Em agosto, Contagem 
será palco de um grande 
festival de música evangéli-
ca. Bandas e músicos interes-
sados em participar do Festival 
de Música Adoração podem se ins-
crever até o dia 18 de julho, por meio 
site: (www.cidadevoadora.com). 

Os prêmios para os cinco primeiros 
colocados vão de R$ 10 mil a R$ 1 mil. 
A banda vencedora se apresenta junto com 
Fernandinho e Banda, Mattos Nascimento e 
o pastor Jorge Linhares, da Igreja Batista Getse-
mani, na Marcha para Jesus de Contagem, que 
ocorre no dia 30 de agosto.

1ª Eliminatória: 2/8 às 19h;
2ª Eliminatória: 8/8 às 19h;
Grande Final: 23/8 às 19h;
Local: Espaço de eventos Cidade 
Voadora (av. Prefeito Gil Diniz, 
401, Centro de Contagem).

PREMIAÇÃO
1º colocado - R$ 10 mil e 
apresentação na Marcha para 
Jesus Contagem;
2º colocado - R$ 5 mil;
3º colocado - R$ 3 mil;
4º colocado - R$ 2 mil;
5º colocado - R$ 1 mil.

FESTIVAL MÚSICA ADORAÇÃO

Banda vencedora 
se apresenta na 

Marcha para Jesus 
com Fernandinho e 
Mattos Nascimento
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CULTURA

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

www.contagem.mg.gov.br

facebook.com/prefeituracontagemSAIBA MAIS: 

SAIBA MAIS:  www.cidadevoadora.com ou ligue (31) 3398-3486 e (31) 3398-8769. 


