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O espírito de Natal já tomou conta de Contagem. As praças estão  
iluminadas, com Papais Noéis, árvores gigantes e presépios. É hora 
de comprar nas lojas da cidade para fortalecer a economia. Também 
é importante deixar Contagem mais limpa e bonita. A prefeitura 
deseja a você e sua família um  Feliz Natal e um Ano Novo de muita 
PAZ, SAÚDE e REALIZAÇÕES. 

Veja nesta edição: Prefeitura entrega 
2º Restaurante Popular. Página 24

NATAL SUSTENTÁVEL
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13º salário integral é pago 
ao servidor municipal
Ações valorizam e aprimoram serviço público em Contagem

Hospital Municipal realiza 
cirurgias ortopédicas 
Novidade vai agilizar atendimento e reduzir a fila de espera

GAbiNete do PRefeito - seCRetARiA AdjuNtA de ComuNiCAção 
PRAÇA PRESIDENTE TANCREDO NEvES, 200 | CAmILO ALvES CEP 32017-900 | TEL. (31) 3352-5000

SAÚDEgEStão pÚblicA

4Reajuste salarial de 6,82% para todos os servidores ativos e para 
aposentados e pensionistas;

4Pagamento dos salários sempre no primeiro dia útil de cada mês;

4Formação continuada para os servidores da Educação, que foram 
estimulados a participarem do mestrado da UFMG (Promestre);

4Implantação de convênio odontológico para os servidores e seus 
dependentes;

4Nomeação de mais de 746 concursados para reposição do quadro de 
pessoal nas diversas secretarias;

4Abertura do processo de progressão funcional por mérito para o quadro 
da Administração e da Transcon;

4Redução da jornada de trabalho do quadro administrativo da 
Educação, que passou de 40h para 30h;

4Encaminhamento do Projeto de Lei para a Câmara Municipal, que 
reduz a carga horária dos servidores da Saúde, de 40 para 30 horas 
semanais;

4Instituição dos Conselhos Municipais de Previdência (CMP) e de 
Políticas de Administração e Remuneração de Pessoal (Coparpe), que 
acompanha os planos de carreira dos servidores. O Coparpe estava 
desativado desde 2011;

4Aumento da Bolsa Estágio, nível superior R$ 600,00 e técnico R$ 450,00;

4Implantação de gratificação para professores que trabalham em  
projetos com carga horária de 40 horas. 
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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

2
PRojeto editoRiAl e ReVisão: CRISTIANE OLIvEIRA, vLADImIR SANTIAgO, DAISy RAbELO, ANA CAROLINA CuNhA, LuCAS bORgES 
E ANA PAuLA FIguEIREDO
PRodução de texto: ANA CAROLINA CuNhA, ANA PAuLA FIguEIREDO, CAmILA RIbEIRO, CRISTIANE OLIvEIRA, CRISTINA PROENÇA, gISLEI LOuRENÇO, 
guILhERmE gILLIARD, kATRINE REIS, LuCAS bORgES, LEONARDO ROChA, LuCAS SANTOS, mARIA DE LOuRDES CAmPOS, mARgARETE SILvEIRA, 
mARLON NEvES, NOEmE RAmOS, RAPhAEL PIRES E vANESSA TROTTA
fotóGRAfos: ELIAS RAmOS, EvANDRO PARREIRAS, FábIO SILvA, jhONATAN OTERO, LuIZ hENRIquE gROSSI E RICARDO LImA

VAloRizAção PRofissioNAl  

O Hospital Municipal de Contagem (HMC) está realizan-
do, pela primeira vez, desde a sua inauguração, cirurgias 

ortopédicas de urgência e emergência em suas próprias 
dependências. Com a reestruturação do setor, os ca-

sos de traumas são levados direto para o hospital. O 
trauma menor é levado para as UPA´s. Com essa 

redistribuição do fluxo, a prefeitura reduz a fila 
de espera no atendimento. Os convênios com o 

Hospital Santa Rita para cirurgias ortopédicas 
continuam sendo mantidos pela prefeitura.

estAtístiCAs 
4Número de acidentes cresce nos finais de semana e nas 

vésperas de feriados;

4Causa: álcool em excesso e direção perigosa. Acidentes graves, 
sobretudo quando envolvem motociclistas;

4Estudos feitos em diversos hospitais do país, apontam que os 
acidentes de trânsito são superiores a 50% do total de atendimentos 
realizados em hospitais públicos;

4Entre atropelamentos, acidentes de moto, capotamentos e colisões, 
o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) atende cerca 
de 200 ocorrências, por mês, de acidentes de trânsito.

 melhoRiAs NA sAúde
4Departamento de ortopedia está sendo 

reestruturado;

4Equipamentos estão sendo adquiridos;

4Antes, os pacientes tinham que aguardar 
liberação de leitos em hospitais de outras 

cidades, por no mínimo, sete dias. 

A Prefeitura de Contagem investe na valorização dos 
servidores públicos. Além de pagar os salários sempre no 
primeiro dia útil do mês e promover o reajuste salarial de 
6,82%, a administração antecipou o 13º salário integral de 
todo o funcionalismo para 6 de novembro, o que aqueceu a 

economia da cidade. Pela primeira vez no município, foi re-
alizada a Semana do Servidor, celebrando o Dia do Servidor  
(28/10), com serviços de saúde, medição da pressão arterial, 
glicemia e palestras sobre a prevenção do câncer de mama, 
dentre outras ações.
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Unidade de saúde do 
Amazonas é reformada
Agora, a unidade oferece tratamento odontológico gratuito

Atendendo solicitações dos 
moradores da região do Indus-
trial/Amazonas, a Prefeitura de 
Contagem ampliou e reformou a 
Unidade de Saúde Amazonas I. A 
UBS ganhou nova pintura, consultó-
rio dentário e novas salas de esteriliza-
ção, curativo e vacina. A unidade bene-
ficia mais de 12 mil pessoas da região e os 
investimentos somam cerca de R$ 150 mil, 
provenientes dos governos municipal e fede-
ral. A unidade possui 23 profissionais e oferece 
serviços de clínica médica, pediatria, ginecologia, 
odontologia, vacinação e curativo.

O atendimento humanizado da UBS 
da Vila Jardim Eldorado (antiga Vila 
Marimbondo) tem superado as ex-

pectativas. A forte relação com a 
comunidade é resultado dos servi-
ços prestados pelo Programa Saú-

de da Família (PSF), nos quais 
os médicos e a equipe fazem 
visitas domiciliares, manten-
do pleno contato com o usu-
ário e sua família.

SAÚDESAÚDE

Prefeitura faz a parte dela 
para vencer a dengue 
os cuidados são os mesmos para prevenir a chikungunya

A Prefeitura de Contagem tem feito a parte dela para 
acabar com a Dengue e a Febre Chikungunya. Equi-

pes da Secretaria de Saúde de Contagem realizam, 
de porta em porta, visitas diárias para orientar a 

população e eliminar possíveis criadouros dos 
mosquitos transmissores das doenças. 

 

VejA o Que está seNdo 
feito:

4Levantamento de índices larvários, 
usado para mapear áreas de infestação; 

4Reforço no estoque de analgésicos e rei-
dratação oral e venosa da Central de Abasteci-

mento Farmacêutica de Contagem;

4Reposição de medicamentos nas farmácias dis-
tritais, nas Unidades de Pronto Atendimento (UPA´s) e 

no Hospital Municipal de Contagem;

4Capacitação dos profissionais da saúde para que possam 
detectar, rapidamente, os sintomas da doença e encaminhar, 

adequadamente, o paciente ao disgnóstico e tratamento. 

PoPulAção APRoVA Posto de 
sAúde do jARdim eldoRAdo

A unidade realiza mais 
de 550 atendimentos 
mensais e conta com 
duas equipes do 
Programa Saúde da 
Família (PSF). 

VejA o Que foi feito:
4Revitalização da UBS, com nova 

pintura e melhorias no espaço físico;

4Construção da sala de odontologia;

4Construção de dois consultórios 
multiprofissionais;

4Adequação das salas de esterilização, 
curativo e  vacina.

difeReNçA dA deNGue 
e ChikuNGuNyA
Ambas são doenças febris agudas. Na dengue, a 

dor é muscular, enquanto que na chikungunya 
a dor é articular. 

Como se PReVeNiR dA ChikuNGuNyA 
e dA deNGue
4Use repelente (em locais onde você está sujeito a picadas);

4Use calças e blusas de mangas compridas (em locais onde 
     você está sujeito a picadas);

4Use telas mosquiteiros;

4Mantenha a caixa d’água bem fechada;

4Não acumule vasilhames no quintal;

4Verifique se as calhas não estão entupidas;

4Coloque areia nos pratos dos vasos de plantas, entre outras iniciativas  
     que visam a eliminação dos criadouros dos mosquitos.
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Mais de 300 óculos de grau estão sen-

do entregues aos alunos das escolas mu-

nicipais do ensino fundamental. A doação é 

uma das ações do Programa Saúde na Escola 

(PSE), realizado pelo município em parceria com 

o governo federal. Além de exames de vista, o 

programa confere, periodicamente, peso e es-

tatura dos estudantes, avaliando as carên-

cias nutricionais. A prefeitura ampliou de 

28 para 65 as unidades do programa. Em 

2014, mais de 18 mil estudantes passa-

ram pelo exame de vista.

Óculos de grau gratuitos 
são distribuídos a alunos
iniciativa busca corrigir problemas de visão dos estudantes na rede pública

SAÚDE / EDucAçãoEDucAção

Contagem conquista selo 
Livre do Analfabetismo
Prêmio reconhece investimentos da administração na educação

A Educação em Contagem pode comemorar. A cidade conquistou o selo 
de Município Livre do Analfabetismo, concedido pelo Ministério da Edu-
cação (MEC). Isto quer dizer que 96% das pessoas acima de 15 anos, 
na cidade, é alfabetizada. Um dos responsáveis pela obtenção do 
selo é o Programa de Educação de Jovens e Adultos (EJA) que 
mantém no município 113 turmas. Por meio dele, cerca de 4 mil 
estudantes, incluindo 93 com deficiência, tiveram a oportu-
nidade de voltar a estudar ou de estabelecer, pela primeira 
vez, contato com a vida acadêmica. Apenas outras dez 
cidades mineiras receberam o título.

mAis iNVestimeNtos:
4 Por ano, são investidos mais de R$ 300 milhões na Educação, 

incluindo a Funec. Isso equivale a 30% da arrecadação do 
município; 

4	Abertura das Funec´s por meio do Decreto 01/2013;

4 Inauguração de sete Centros Municipais de Educação Infantil 
(Cemei´s);

4	Oferta de diversos cursos profissionalizantes, ofertados                   
em parceria com o Pronatec;

4	Entrega de kits escolares aos estudantes da rede;

4	Investimento em cursos de formação continuada                               
para professores;

4	Reforma de várias escolas;

4	Merenda escolar gratuita e balanceada.

96% da população 
acima de 15 anos 
do município 
é alfabetizada

Contagem é considerada uma das melhores cidades mi-
neiras para se viver, segundo pesquisa da empresa de 
consultoria Delta Economics & Finance. O estudo anali-
sou dez variáveis oficiais relacionadas à qualidade de 
vida, infraestrutura e governança das grandes cida-
des brasileiras. No ranking das 100 melhores cida-
des brasileiras, Contagem ficou em 47º lugar. De 
Minas, Contagem aparece em quarto lugar.

AluNos dA fuNeC 
PRemiAdos

A Fundação de Ensino de Contagem (Funec) vem ampli-
ando cada vez mais a qualidade do ensino com incentivo 

à produção científica. Na II Feira Brasileira de Colégios 
de Aplicação e Escolas Técnicas (II Febrat), realizada pela 

UFMG, a fundação teve o maior número de projetos de ini-
ciação científica. Dos 200 projetos de todo o Brasil, 26 foram 

da Funec. 

Programa Saúde na 
Escola também
realiza exames de 
vista nos alunos das 
escolas municipais. 

“Tenho que 
usar óculos 

constantemente, mas 
há alguns meses eles 

quebraram e minha 
mãe não pôde comprar 

outros. Uso óculos desde os 
três anos de idade. Quando 

pequena, cheguei a usar 
tampão” 

Rebeca Kiffer Veiga de Soares, 
12 anos. Ela está entre 

as crianças e jovens 
contemplados com os 

óculos.

melhoR CidAde PARA se ViVeR
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Contagem cumpre meta do 
“Uma Vida, Uma Árvore”
Prefeitura plantou mais de 900 árvores e renovou parceria para 2015

MEio AMbiEntE 

Como 
fuNCioNA?

É realizado o plantio de ár-
vores e a identificação das mes-

mas com o nome das crianças re-
gistradas no município. Para isso, é 

necessário que os pais façam a adesão 
ao programa no momento em que forem 

registrar o filho ou por meio de cadastro no 
site www.umavidaumaarvore.org/cadastro/.
Somente crianças de até um ano podem 
ser inscritas. Após o plantio, a família rece-

be, em sua residência, o certificado com o 
nome da criança e a localização da árvo-

re. A adesão é gratuita e o plantio é de 
responsabilidade da prefeitura.

A Prefeitura de Contagem, por meio da Conparq,
renovou o convênio com a Rede Globo Minas  

para a continuidade do Programa “Uma Vida, 
Uma Árvore”. Entre 2013 e 2014, Contagem 

plantou 921 árvores, ultrapassando a meta 
que era plantar 900 árvores para cada 

criança registrada no município, cujos 
pais aderiram ao programa. Para o 

próximo ano, a prefeitura pretende 
cumprir o desafio feito pelo Insti-

tuto Oksigeno de ampliar o plan-
tio de árvores em mais 20%.

EDucAção

eQuiPAmeNtos 
PARA A GuARdA 
AmbieNtAl

A equipe de fiscalização do Meio 
Ambiente e a Guarda Ambiental ganha-
ram reforço especial para o trabalho de 
proteção ambiental. A prefeitura entregou 
novos equipamentos: calibrador de decibelí-
metro, decibelímetro digital, câmera digital, 
tablets, trena, lixeira, óculos para fumaça, lu-
vas, binóculos e uma caminhonete. 

Funec abre processo 
seletivo para ensino médio
inscrições devem ser feitas entre os dias 17/11 e 19/12, no site da prefeitura

A inscrição para o proces-
so de seleção da Funec/2015 
para estudantes do ensino médio 
foi aberta em dezembro. São 778 
vagas para o ensino médio regular, 
oferecido em 11 unidades, e 150 vagas 
para o ensino médio integrado ao técni-
co, oferecido em duas unidades da funda-
ção, número 31% maior se comparado com 
a oferta do ano passado. O processo também 
é aberto para alunos de escolas particulares e 
públicas de outras cidades além de Contagem.

Contagem dá mais um passo para am-
pliar e modernizar a educação profissio-
nalizante. Em outubro, foi inaugurada a 
Escola de Marcenaria Funec/Seduc. A 
unidade vai oferecer aulas práticas e 
teóricas sobre a profissão. O curso 
ofereceu vagas para 40 alunos nes-
te semestre.

Endereço: rua Manoel 
Pereira Mendes, nº 550, 
bairro Bela Vista.

Saiba mais: 3391-4553.

esColA de mARCeNARiA

As provas serão 
aplicadas no 
dia 18/1/2015, 
das 9h às 12h.

CuRsos ofeRtAdos:
Unidade Centec: técnicos em Análises 
Clínicas, Farmácia e Química (Integrados 
ao ensino médio).

Unidade Riacho: técnico em Informática 
(Integrado ao ensino médio). 

Ensino médio regular: turmas nos 
períodos matutino, vespertino e 
noturno, de acordo com a dis-
ponibilidade em cada unidade.
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92 câmeras “Olho Vivo” estão 
sendo instaladas por toda a cidade 

Contagem celebra o Natal com paz, 
esperança e consciência ambiental

Com a medida, a cidade passa a ter 120 câmeras nas principais vias

mais de 45 praças e espaços iluminados por toda a cidade 

Para aumentar a segurança no 
município, a Prefeitura de Contagem, 
em parceria com o governo do Estado, ini-
ciou instalação de mais 92 câmeras de video-
monitoramento do Projeto Olho Vivo. A previ-
são é que o trabalho seja concluído até o final deste 
ano. As câmeras serão instaladas, principalmente, nas 
principais ruas e avenidas da cidade. 

Contagem já está toda ilu-
minada para celebrar o Natal. 
Para compartilhar o espírito 
natalino,  a Prefeitura de Con-
tagem preparou grandes novi-
dades. Mais de 45 pontos de 
iluminação por toda cidade;  a 
Carreta do Papai Noel que vai 
percorrer todas as regiões e o 
concurso Natal Mágico é Na-
tal Contagem, que vai premiar 
a casa mais enfeitada. A  pre-
feitura também está conscien-
tizando as pessoas na conser-
vação da cidade e convidando 
você e sua família para o Pro-
grama Brigada da Limpeza.

SEgurAnçA 

Especial de Natal

VejA oNde seRão iNstAlAdAs 
As CÂmeRAs de olho ViVo: 

As câmeras reduzem 
em até 50% os índices 
de criminalidade na 
região em que são 
instaladas.

“A prefeitura acertou 
em proporcionar um momento 
como este para todos. A 
iluminação e a decoração deixou 
a cidade linda. Também ajuda a 
reforçar laços de amizade 
e confraternização ”. 

Leidiane Silva Santana

4Avenida Tiradentes;
4Avenida JK;
4Avenida João Gomes;
4Rua Rodrigues da Cunha;
4Avenida José Faria da Rocha com Travessa D6;
4Avenida Cardeal Arco Verde (antiga Norte-Sul);
4Rua Santa Maria com rua Joaime – bairro Pedra Azul;
4Rua Santa Maria com rua Turfa – bairro Pedra Azul;
4Avenida Princesa Izabel com avenida Severino Balesteros;
4Avenida das Américas;
4Avenida Prefeito Gil Diniz;
4Rua José Luiz Cunha com rua Joaquim Murtinho;
4Avenida Alvarenga Peixoto com rua Tereza Gonçalves;
4Avenida Água Branca com rua São Lucas.

Praças e canteiros também foram 
iluminados e decorados com adornos 
natalinos. São milhares de lâmpadas 
em  45 pontos da cidade. 

Principais ruas 
e avenidas já 
estão recebendo 
as câmeras de 
segurança.



Carreta do Papai Noel vai a 
todas as regiões de Contagem
leve as crianças para se divertir e tirar uma foto com o Papai Noel 

Especial de Natal

Neste ano, uma linda carreta, com a presença do Papai 
Noel, está percorrendo todas as regiões da cidade, levando ale-
gria à garotada. É uma grande oportunidade para que as crian-
ças tirem fotos, entreguem a cartinha ao bom velhinho  e par-

ticipem das atividades culturais. Leve seu filho. As fotos com 
o Papai Noel estarão à disposição no facebook da prefeitura: 
FACEBOOK.COM/PREFEITURADECONTAGEM. A iniciativa é 
da Secretaria Municipal de Comunicação e Transparência.

Visite o Papai Noel até 
o dia 22/12
A praça Tancredo Neves ganhou um lindo presépio 
e a Casa do Papai Noel. A praça da Glória, uma 
árvore gigante. Um show de luz e encanto espera 
por você! 

Dias: quinta-feira a domingo 
Horário: a partir de 19h
Local: praça Tancredo Neves 

Concurso vai premiar casa 
com decoração mais bonita

As inscrições podem ser feitas até o dia 
19/12. O formulário e o edital estão dis-
poníveis no site da prefeitura: www.con-
tagem.mg.gov.br. O formulário deve ser 
enviado à Fundac, pessoalmente, ou por 

meio de Sedex ou Carta Registrada (AR), 
com os documentos necessários.

Participe e 
concorra a 

uma ceia para 
50 pessoas

sAibA mAis: 
www.contagem.mg.gov.br 
ou ligue: (31) 3352-5357

“A minha casa é o ponto de encontro da família no Natal 
e enfeitá-la já se tornou um hábito. Quando ficamos 
sabendo do concurso, resolvemos participar. Desde então 
está sendo uma farra gostosa decorar a casa; meus netos, 
parentes e até vizinhos estão envolvidos na montagem 
dos enfeites. A novidade é que, além dos enfeites 
tradicionais, estamos usando materiais recicláveis este 
ano, como garrafa pet e pneu. Acho que todos vão gostar”

Selma Ramos Caldeira, moradora da região Sede, inscrita no 
concurso

Neste ano, a prefeitura também promove o concurso de decoração de 
Natal da casa mais enfeitada, que tem como tema “Natal Mágico é Natal 
Contagem - decore sua casa e concorra a uma ceia de Natal”.  O prêmio será 
uma ceia de Natal completa, para 50 pessoas,  a ser entregue no dia 24 de 
dezembro. Os requisitos são uso de material reciclado, criatividade, quali-
dade e coerência do trabalho artístico.

VejA Como PARtiCiPAR:

Os espaços decorados estão sendo monitorados 
pela Guarda Municipal e a Polícia Militar 
para a tranquilidade das famílias.

VejA A PRoGRAmAção dA CARRetA do PAPAi Noel:
417/12/2014 - Quarta-feira - 19h
     Parque Linear do Sarandi - Ressaca
 
418/12/2014 - Quinta-feira - 19h
     Praça do Retiro, rua dos Imigrantes, 291 - Retiro
 
419/12/2014 - sexta-feira - 9h
     Feira de Artesanato do Iria Diniz - Eldorado
 
419/12/2014 - sexta- feira - 18h
     Praça Sueli Silva - Bernardo Monteiro
 
420/12/2014 - sábado - 9h
     Rua Durval Alves de Faria - Tropical

420/12/2014 - sábado - 18h
    Rua Vicente Ferreira Carneiro, com avenida     
    Benjamin Guimarães - Industrial
 
421/12/2014 - domingo - 9h
     Avenida Santa Isabel - Vila Jardim Eldorado    
     (antiga Vila Marimbondo)
 
421/12/2014 - domingo - 14h
     Rua Um, 222, ao lado da E.M. Professor Gomes   
     Barretos - Perobas
 
421/12/2014 - domingo - 18h
     Rua Turfa, esquina com rua Treze - Vale das Amendoeiras

 422/12/2014 - segunda-feira - 19h 
     Rua Pirapanema com Avenida Yete -  
     Icaivera
 
423/12/2014 - terça-feira - 19h 
     Rua Rio verde com Rio Negro - Riacho
 
424/12/2014 - Quarta-feira - 9h 
     Avenida Cidade de Minas - Carajás
 
425/12/2014 – Quinta-feira - 18h
     Especial de Natal - Praça da Glória -            
     Eldorado
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Especial de Natal
Natal Sustentável deixa a 
cidade mais limpa e bonita  
Prefeitura intensifica campanhas de educação ambiental por toda cidade 

O clima de Natal já tomou conta de Contagem. É impor-
tante deixar a cidade mais limpa e bonita. Durante as co-
memorações, além do aspecto lúdico e da magia do Natal, 
a prefeitura convida você  para participar do Programa 
Brigada da Limpeza, um exemplo de cuidado com a 
cidade. A prefeitura também intensifica as campa-
nhas de educação ambiental, com palestras, oficinas 
e distribuição de materiais sobre a preservação do 
meio ambiente.

Compre em Contagem e 
concorra a oito carros zero
Parceria da prefeitura e do Cdl vai aquecer o comércio e melhorar vendas

seGuRANçA No NAtAl
A segurança na cidade será reforçada no período natalino. 

A Polícia Militar colocará mais 300 homens para fazer a se-
gurança nas ruas, os centros comerciais. O objetivo é atuar 
na prevenção, uma vez que a presença dos policiais inibe 
a ação dos criminosos. Outra ação importante é a insta-
lação de mais 92 câmeras de videomonitoramento do Pro-
grama Olho Vivo, em diversos pontos da cidade. A Guarda 
Municipal (GMC) também atuará na manutenção da seguran-
ça pública. Três carros de som da GMC circularão pelo municí-
pio com dicas de segurança.

fAçA umA CRiANçA feliz
A prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Comuni-
cação e Transparência, lançou a campanha “Neste Natal, faça 

uma criança feliz”. Mais de 400 cartinhas enviadas por crian-
ças carentes e entregues aos correios e na Carreta do Papai 
Noel foram adotadas pelos servidores da prefeitura. Ces-
tas de alimentos, material escolar, bicicleta, bonecas, bo-

las, carrinho e até fraldas estão entre os itens pedidos pelas 
crianças ao bom velhinho. Sonhos quase impossíveis para os 

pequenos que se tornam realidade por meio da ação solidária 
dos servidores públicos. A campanha contou também com apoio 

da Fundac e da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade.

Quem fizer compras nas lojas participantes da “Campanha Natal com 
Prêmios é Natal Contagem” vai concorrer a oito carros zero km e a 100 

vales-compra no valor de R$ 300,00 cada. A campanha é uma reali-
zação da Prefeitura de Contagem, em parceria com a Câmara de 

Dirigentes Lojistas (CDL).

4500 lojas no município       
aderiram à campanha;

4A cada R$ 50,00 em              
compras, o cliente terá       
direito a um cupom;

4O pagamento do 13º salário            
   integral para cerca de 20 mil    
   servidores injeta na economia                  

   mais de R$ 40 milhões. 
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O Programa Brigada da Limpeza foi 
criado pela Prefeitura de Contagem para 
deixar a cidade mais limpa, bonita e agra-
dável para se viver.  Por meio dele, são re-
alizadas ações para eliminar os bota-foras 
e focos do mosquito da dengue. O programa 
atua em quatro pilares: Ecopontos (descarte 
de entulhos); Agentes Comunitários de Limpe-
za; Carroceiro Legal (conscientização e cadastra-
mento dos carroceiros) e combate à dengue.

bRiGAdA dA limPezA

“Já estou concorrendo, pois comprei em um 
supermercado que participa da campanha. Gostei 
muito da iniciativa, pois estimula o comércio e o 
emprego na região”.
 
Elaine da Conceição Castro levou a filha e a sobrinha para 
visitar a carreta

fisCAlize e deNuNCie: 0800 2831 225

juNtos, VAmos mANteR A NossA CidAde limPA. 
luGAR de lixo, é NA lixeiRA!

o expresso do meio Ambiente estará 
acompanhando a Carreta do Papai 
Noel de quinta-feira a domingo.

VejA mAis:

Prefeito Carlin moura e Frank Sinatra, presidente da CDL 
Contagem, promovem parceria para estimular o comércio       
e a geração de empregos.
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obrAS E MobiliDADE urbAnA

Uma cidade participativa 
e sem preconceitos
Contagem presta contas à população e promove mês da Consciência Negra

A Prefeitura de Contagem celebrou o Dia Nacio-
nal da Consciência Negra (20/11), que é marca-
do pela afirmação da raça negra como integran-
te da formação do povo brasileiro e da nação. 
Conquistas de direitos para os negros e uma 
extensa programação marcaram as come-
morações, durante o mês de novembro. 
Foi aprovado o Projeto de Lei (PL) que 
reserva, aos negros, 20% das vagas 
oferecidas nos concursos públicos 
municipais e o decreto que cria o 
Fórum Governamental de Pro-
moção da Igualdade Racial.

Em 2015, grandes obras 
vão melhorar o trânsito 
intervenção prevê sistema bRt, viadutos e trincheira

tRiNCheiRA do shoPPiNG itAú
Entrocamento das avenidas Babita Camargos 
e General David Sarnoff, na Cidade Industrial. 

ViAduto do PetRolÂNdiA
Sobre Via Expressa, na divisa de Betim.
Em fase de licitação de projetos.

ViAduto dA AVeNidA dAs AméRiCAs
Sobre a avenida Severino Ballesteros, no bairro 
Ressaca, vai desafogar o trânsito próximo à BR-040, 
Ceasa e Shopping Contagem.

ViAduto NA AVeNidA teleféRiCo
Passando por cima da BR-040, 
ligando a avenida à Ressaca.

4

4

4

4

pArticipAção populAr

PARtiCiPAção PoPulAR

VejA mAis:
 

4Lei 10.639/03, que torna obrigatório o ensino da história e cultura afro-brasileira              
e africana em todas as escolas, públicas e particulares, do ensino fundamental          

até o ensino médio; 

4Criação do Conselho de Promoção da Igualdade Racial;

4PL que reserva, aos negros, 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos 
municipais;

4A Irmandade do Rosário e as tradições da Comunidade dos Arturos             
e dos grupos de capoeira fazem do município um dos principais polos      

da manifestação afrodescendente em todo o Brasil. 

CoNheçA As obRAs:

Contagem se programa para implementar um audacioso 
programa de mobilidade urbana. O objetivo é melhorar a 
fluidez do trânsito e dar agilidade ao transporte coleti-
vo, assegurando mais conforto à população.

Norte/ Sul 
22,3 km de extensão
Interligará a Cidade Industrial 
(praça do Trabalhador) a Nova 
Contagem
Principais vias: LMG 808, rua do 
Registro, avenidas João César de 
Oliveira e David Sarnoff.
Terminais: Nova Contagem e Sede
Estações de Transferência: 32
Pontos de ônibus: 37

Ressaca
9,3 Km de extensão
Interligará a praça do 
Trabalhador à Ressaca
Principais vias: avenidas João 
Gomes Cardoso, Teleférico e 
Babita Camargos
Terminal: Ressaca

Leste/Oeste
10,5 Km de extensão
Interligará o Ressaca ao Petrolândia
Principais vias: Via Expressa, avenidas 
Dona Helena de Vansconcelos Costa e 
Severino Ballesteros Rodrigues.
Terminal: Petrolândia
Estações de Transferência: 16
Pontos de ônibus: 14

imPlANtAção de estAções de ôNibus e CoRRedoRes bRt

   Para dar transparência às ações desenvolvi-
das, a Prefeitura de Contagem realizou 
Audiência Pública para revisão e monito-
ramento do Planejamento Participativo 
(PP), onde foram apresentadas ações, 
obras e projetos iniciados e concluí-
dos em 2014 e os que ainda serão 
feitos nos próximos dois anos, 
sugeridos pela população duran-
te as reuniões do PP, em 2013.
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Ruas em Nova Contagem passam 
por obras de pavimentação 

    As ruas Cinco, Seis, Sete, Oito e Nove A, no bairro Nazaré, estão 
sendo urbanizadas. Os investimentos são da ordem de R$ 600 mil 
e incluem serviços de drenagem, terraplanagem, pavimentação, 
instalação de meio-fio e construção de sarjetas. As obras fazem 
parte do pacote de ações viárias que estão sendo realizadas pela 
prefeitura, em Nova Contagem, por meio do Programa PAC 
Mobilidade, do governo federal.

 

    Para garantir conforto aos alunos durante as aulas de educação 
física, a prefeitura está construindo uma quadra poliesportiva 

na E.M. José Silvino Diniz, na região do  Petrolândia. A 
quadra será coberta e vedada com alambrados, terá 

arquibancadas nas laterais e rampa para facilitar a 
acessibilidade das pessoas. Também estão sendo 

construídos um depósito para armazenar equipa-
mentos esportivos e dois vestiários. Para a 

execução da obra, serão feitos investimentos 
da ordem de R$ 600 mil. 

NoVA CoNtAGem

rEgionAiS
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Escola no Petrolândia terá quadra poliesportiva

intervenções visam melhorar a qualidade de vida da população

PetRolÂNdiA

Contagem adquire reboque 
para veículos grandes

MobiliDADE urbAnA

também estão sendo construídos vestiários e arquibancadas 

A Prefeitura de Contagem adquiriu um caminhão 
reboque, com capacidade para puxar até 45 toneladas, 
para a retirada de veículos de grande porte das princi-
pais vias quando apresentarem defeitos. Também foi ad-
quirido um caminhão reboque leve para puxar veículos 

pequenos, micro-ônibus e caminhões menores. Com o 
reboque, os veículos serão removidos ao pátio de reco-
lhimento da Transcon. Atualmente, a Transcon possui 
cerca de 100 veículos de grande porte cadastrados em si-
tuações de abandono.

denúncias 
de veículos 

abandonados: 
(31) 3209-0555, 

opção: 1, opção: 1.

“A gente esperava isso aqui 
há muito tempo. No tempo 
seco, era poeira; no período 
chuvoso, convivíamos com 
muito barro e a casa vivia suja. 
Agora, esses problemas vão 
acabar e o imóvel ficará até 

mais valorizado”
 

Helena Aquino, moradora da rua Seis 
há 15 anos.

mais agilidade ao trânsito com a retirada de veículos estragados

A Prefeitura de Contagem, em par-
ceria com o governo federal, man-

tém dois micro-ônibus adapta-
dos com videomonitoramento 

nas regiões Industrial e Vargem 
das Flores, para ajudar nas ações de 

policiamento ostensivo nos locais de 
venda e consumo de crack. A iniciativa 

faz parte do Programa “Crack, é possível 
vencer”.

ôNibus AdAPtAdo 
Com VideomoNitoRAmeNto

telefone Regional Nova Contagem: 3352-5886

telefone Regional Petrolândia: 3352-5618
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Centro Cultural e Espaço 
Popular recebem melhorias
banheiros e camarins do espaço 
Popular são reformados

O Espaço Popular e o Centro Cultural Pre-
feito Francisco Firmo de Mattos Filho, do 
qual fazem parte a Casa José Augusto Ro-
cha (Casa Amarela), Casa Oldemar Ro-
cha (Casa Azul) e a Casa Professora 
Terezinha Belém (Casa Rosa), estão 
passando por melhorias.  Estão sendo 
feitas a  reforma dos banheiros públicos 
e dos camarins do Espaço Popular, além 
da ampliação do passeio do Centro Cultu-
ral e da construção de rampas de acesso às 
casas. O passeio passará de 1,20 m para 2,50 
m e ganhará corrimão, mureta e marcações para 
facilitar a locomoção das pessoas com deficiência. 

 

 Poliesportivo do Riacho se transformou no palco 
do taekwondo no Estado. O Festival Monte Cas-

telo de Taekwondo, que valeu como a 2ª Etapa 
do Circuito Mineiro da Federação de Taekwon-

do de Minas Gerais, reuniu 437 atletas de 
Contagem, Betim, Belo Horizonte, Itabi-

ra e Vespasiano. O evento teve o apoio 
da Prefeitura de Contagem e atraiu 

centenas de pessoas que assistiram 
às lutas e apresentações. A dispu-

ta também serviu como seletiva 
para os Jogos de Minas 2014.

intervenções visam acabar 
com enchentes na região

   A prefeitura realizou obras de drenagem, instalação 
de meio-fio, sarjeta e boca de lobo na rua Rita 
Camargos, no bairro Bom Jesus. Além de melhorar 
o acesso, a intervenção vai facilitar o escoamento 
da água da chuva, evitando que ocorram 
alagamentos na via. Também foi construído 
um passeio próximo ao Centro Municipal 
de Educação Infantil (Cemei) Bom Jesus 
para garantir mais segurança e facilitar 
a locomoção dos pais e crianças. O 
bairro Bom Jesus receberá outras 
melhorias futuramente. A previsão 
é que seja instalada, em 2015, 
uma praça  no local. 

Avenida David Sarnoff recebe 
obras de drenagem

   A avenida General David Sarnoff, a rua 
Costa Capanema e avenida Presidente 

Castelo Branco estão recebendo obras 
de drenagem. As intervenções fazem 

parte da etapa final do Projeto 
de Requalificação Urbana e 
Ambiental do Ribeirão Arrudas 

(PAC Arrudas), que vão diminuir os 
alagamentos no entorno das avenidas, 

beneficiando, diretamente, a avenida 
Tereza Cristina. As bocas de lobo também 

estão sendo renovadas. 

rEgionAiS
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Festival de Taekwondo reuniu 437 atletasRua Rita Camargos recebe melhorias viárias

iNdustRiAl sede

NACioNAl RiACho

rEgionAiS

As melhorias garantem mais conforto, 
segurança e acessibilidade às pessoas 

Construção do passeio próximo 
ao Cemei bom jesus

telefone Regional industrial: 3363-6047

telefone Regional Nacional: 3397-1098

telefone Regional sede: 3395-9550

telefone Regional Riacho: 3912-2020
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Prefeitura realiza ações preventivas 
para o período de chuvas
defesa Civil está em alerta para garantir segurança à população 

Com a chegada do período chuvoso, a Prefeitura de Contagem 
intensifica as ações de prevenção, buscando diminuir os possíveis 
danos causados.  São feitas vistorias e o monitoramento nas resi-
dências em áreas de risco, o monitoramento dos pluviômetros 
(medem a quantidade de chuva), a limpeza dos córregos e 
bocas de lobo, simulados de prevenção de desastres e cur-
sos de capacitação para voluntários das comunidades. 

limPezA de boCAs de lobo
 

De janeiro até agora, mais de 4 mil bueiros foram lim-
pos em toda a cidade e mais 700 grelhas (tampas de concreto 

dos bueiros), que estavam quebradas, foram substituídas por 
outras novas. 

fiQue AteNto Ao PeRíodo ChuVoso!

emeRGêNCiAs, ChAme A defesA CiVil. 
AteNdimeNto 24 hoRAs.

defesa Civil: 199
Corpo de bombeiros: 193 
Polícia militar: 190

ReGioNAl sede: 3395-9550
ReGioNAl eldoRAdo: 3352-5477
ReGioNAl iNdustRiAl: 3363-6047
ReGioNAl NACioNAl: 3397-1098
ReGioNAl PetRolÂNdiA: 3352-5618
ReGioNAl RessACA: 3352-5576
ReGioNAl RiACho: 3912-2020
ReGioNAl NoVA CoNtAGem: 3352-5886

todas as regionais funcionam 
das 8h às 17h.

boCA de lobo eNtuPidA: 
soliCite A limPezA NAs 
ReGioNAis.Fim da poeira, nos dias ensolarados, e da lama, nos dias chuvosos. O alívio 

para os moradores da rua Ipê, no bairro Novo Progresso, veio com a obra 
de pavimentação da via, executada pela prefeitura.  Além do asfalto novo, 
foram realizadas obras de instalação de meio-fio, construção de sarjeta 
e drenagem. A conclusão da pavimentação da rua Ipê, que liga bairros 
na região da Ressaca, vai contribuir com a circulação do  trânsito,  a 
urbanização do local e a qualidade de vida da comunidade. 

Exercita Contagem movimenta 
praça da Glória, no Eldorado 

 O Programa Exercita Contagem vem atraindo diver-
sas pessoas interessadas em obter um estilo de vida 

mais saudável. Na praça da Glória, as aulas do 
Exercita contam, a cada semana, com um núme-

ro maior de participantes. Desenvolvido pela 
prefeitura, o programa é realizado em 18 es-
paços públicos da cidade. As aulas realizadas 

ao ar livre são bem movimentadas e utilizam 
técnicas que mesclam exercícios aeróbicos, dan-

ça e alongamento. 

eldoRAdo

Rua Ipê é asfaltada no bairro Novo Progresso

22
  

Programa oferece aulas de zumba 
e exercícios aeróbicos 

RessACA

utiliDADE pÚblicArEgionAiS

exercita Contagem na praça da Glória:
todas terças e quintas-feiras, a partir 
das 19h. 

“Ficou ótimo, antes não tinha 
rua, era apenas um caminho 
onde apenas os pedestres podiam 
transitar e não tinha condições do 
tráfego de carros. Com a obra, os 
moradores agora têm uma opção de 
acesso”.  
 
Patrick Ernani Lopes de Souza, mora há 22 
anos no local. defesA CiVil fAz VistoRiAs e moNitoRAmeNto 

NAs ResidêNCiAs em áReAs de RisCo.

telefone Regional eldorado: 3352-5477

telefone Regional Ressaca: 3352-5576
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SociAl

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

www.contagem.mg.gov.br

facebook.com/prefeituracontagemsAibA mAis: 

Contagem ganha o segundo 
Restaurante Popular na Ressaca
Prefeitura cumpre compromisso e atende moradores da Ressaca/Nacional

Contagem vai ganhar o seu segundo Restaurante Popular, 
desta vez na região da Ressaca. O espaço terá capacidade para 
oferecer 3 mil refeições por dia, no valor de R$ 2,00 cada. O 
restaurante será entregue à população ainda em dezembro. 
Ele fica na avenida Antônio José da Rocha, nº 64, no bairro 
Guanabara, próximo ao Centro Comercial da Ressaca. O car-

dápio será variado e as refeições elaboradas, respeitando as 
características e hábitos alimentares dos contagenses, com cri-
térios nutricionais apurados.

O restaurante funcionará de segunda a sexta-feira, das 
10h30 às 14h.

Refeições boas e baratas, 
por apenas R$ 2,00

RestAuRANte PoPulAR RessACA 
em NúmeRos
43 mil refeições por dia;

4Uma opção de fruta por dia;

4Cardápio balanceado;

4Refeições elaboradas por nutricionistas, respeitando os hábitos 
alimentares dos contagenses; 

4700 metros quadrados de área construída;

4Cerca de 60 funcionários, entre nutricionistas, chefe de cozinha, 
cozinheiros, auxiliares de cozinha e saladeiros, além de 
profissionais administrativos, contábeis e financeiros;

4Cada refeição custa R$ 2,00.


