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Em 2014, a prefeitura fez muito. 
Em 2015, ela vai fazer muito 

mais. Nesta edição, a prefeitura 
apresenta um balanço das 
principais ações realizadas 
para melhorar ainda mais a 

vida dos contagenses.

2014 DE MUITAS 
REALIZAÇÕES

E 2015 CHEIO DE 
OPORTUNIDADES

Entrega da av. Nacional

Inauguração do 2º Restaurante Popular de Contagem

Investimentos na Educação

Melhorias na Saúde

Urbanização e saneamento

Alça da Via Expressa

92 câmeras de videomonitoramento
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 A prefeitura investe nas ações de assistência aos 
mais carentes. Em 2014, inaugurou o primeiro Cen-
tro de Referência de Assistência Social (Cras) já 
construído pelo município. A unidade foi im-
plantada no bairro Parque São João e realiza 
o atendimento de 100 famílias carentes por 
mês. Os investimentos da prefeitura, em 
parceria com os governos federal e esta-
dual, somam R$ 250 mil. No Cras, as pes-
soas podem se cadastrar no Programa Bolsa 
Família e ter acesso aos serviços de vale so-
cial, passagem intermunicipal e interestadual, 
fotos para documentos, Cartão BHBUS e Cartão 
Ótimo Especial.

VEJA o quE foi fEito:
4Implantação do Cras Itinerante;

4Implantação do Programa Bolsa Família Bairro 
Adentro;

4Ampliação das ações às pessoas em situação de rua;

423 mil famílias cadastradas no Programa Bolsa Família;

4Ampliação do Programa Economia Solidária, com a criação 
de 40 barracas na Feira do Eldorado, gerando 120 empregos 
informais. Criação de 20 barracas na feira da praça Nossa 
Senhora da Conceição, no Novo Eldorado, gerando 60 empregos 
informais;

4Início das obras de contenção em vilas e aglomerados;

4Ampliação dos trabalhos com moradores de rua, onde são 
realizados mais de 140 atendimentos por mês. A prefeitura 
mantém ainda convênios com quatro entidades não 
filantrópicas para assistência;

4A prefeitura apoiou várias entidades com repasses 
mensais nos trabalhos de recuperação de pessoas 
viciadas em álcool e drogas.

Cidade ganhou mais um Cras, 
o primeiro com sede própria
unidade realiza atendimento de famílias carentes do município

GAbinEtE do PrEfEito - sEcrEtAriA AdJuntA dE comunicAção 
praça prEsidENtE taNcrEdo NEvEs, 200 | camilo alvEs cEp 32017-900 | tEl. (31) 3352-5000
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sEcrEtário-AdJunto ExEcutiVo dE comunicAção: vladimir saNtiago
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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, 
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E VEm mAis Por AÍ:
4Inauguração da sede própria do Cras Nova Contagem;

4Construção de mais de 3 mil unidades habitacionais e entrega de 
280 moradias, no Beatriz e na Vila Itália;

4Investimentos de R$ 40 milhões em obras de contenção de encostas, 
em 23 vilas no município, beneficiando mais de 4 mil pessoas.
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Contagem ganhou o segundo 
Restaurante Popular
unidade funciona na região da ressaca e oferece refeições boas e baratas

SOCIAL

Cumprindo compromissos, a prefeitura inaugurou, no ano 
passado, o segundo Restaurante Popular, na região da Ressa-

ca. Em 2013, a administração entregou à população o pri-
meiro restaurante, na região do Eldorado. Os restaurantes 

populares têm capacidade para servir até 4 mil refeições 
diárias, com cardápios balanceados, elaborados por 

nutricionistas. O custo é baixo, apenas R$ 2,00.
O restaurante da Ressaca possui 262 lugares e 

fica na avenida Antônio José da Rocha, nº 64, 
bairro Guanabara. O funcionamento é de se-

gunda a sexta-feira, das 10h30 às 14h.

A prefeitura também inaugurou, em 2014, o seu primeiro 
posto de serviços, “o Prefeitura Aqui”. São mais de 12 serviços 
oferecidos à população. O posto funciona no Shopping Con-
tagem, que fica na avenida Severino Ballesteros, 850, bairro 
Cabral, piso G3 do shopping. O horário de funcionamento 
é das 10h às 19h, de segunda a sexta-feira. Aos sábados, 
das 10h às 15h. Informações: 3361-3703.

PrEfEiturA Aqui E VEm mAis Por AÍ:
4Construção do terceiro Restaurante 

Popular, em Nova Contagem.

O prefeito Carlin Moura 
durante a inauguração do 
Restaurante Popular da 
Ressaca.
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Novas unidades e melhoria 
dos serviços de saúde
nova maternidade, novo Pronto-socorro do JK e novas ubs´s 

SAúde

VEJA o quE foi fEito:
4Desde 2013, a prefeitura vem contratando mais médicos para a cidade. São mais 

de mil médicos, em diversas especialidades, para a assistência à população. Hoje, 
Contagem também conta com um médico para atender em cada equipe do Programa 

de Saúde da Família. São 95 equipes, com médico, enfermeiro, técnico de enfermagem 
e agente de saúde;

414 ambulâncias atuam no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e três no Transporte 
Sanitário, fazendo o atendimento aos contagenses;

4Em 2014, a prefeitura reformou a UBS Amazonas I, que ganhou consultório odontológico 
gratuito e novas salas para esterilização, curativo e vacina;

4Reforma do CTI do Hospital Municipal, que recebeu mais nove leitos, equipamentos com recursos 
tecnológicos de última geração, nova pintura, biombos e reestruturação das redes elétrica e 

hidráulica;

4Implantação de uma brinquedoteca no Pronto-Socorro do JK;

4Reforma da Unidade de Armazenamento de Remédios da Secretaria Municipal de Saúde;

4Informatização da saúde com o projeto piloto de prontuário eletrônico (Projeto Sis on Line);

4Entrega de 295 uniformes para os Agentes Comunitários de Saúde.

E VEm mAis Por AÍ:
4 Entrega da nova Maternidade Municipal;

4 Entrega do novo Pronto-Socorro do JK;

4 Entrega de 18 novas Unidades       
Básicas de Saúde.

4UBS Morada Nova (Ressaca);

4UBS Fred (Ressaca);

4UBS São Joaquim (Ressaca);

4UBS Maria da Conceição (Sede);

4UBS do São Mateus (Nacional).

A prefeitura investe 27% do 
seu orçamento na saúde, 12% a 
mais do que determina o Ministé-
rio da Saúde. Em 2014, a administra-
ção deu continuidade às obras da nova 
Maternidade Municipal e do novo Pron-
to-Socorro do JK, que serão entregues ain-
da no primeiro semestre deste ano. Também 
iniciou a construção de cinco Unidades Básicas 
de Saúde (UBS´s), parte de um pacote de 18 novas 
unidades de saúde, assinado em 2013 com os gover-
nos estadual e federal. 

noVAs unidAdEs dE sAÚdE

UBS Fred

UBS Maria da Conceição UBS São Joaquim

UBS São Mateus

UBS Morada Nova
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Prefeitura inaugurou o segundo 
Centro de Consultas Especializadas
levou o serviço para mais perto das pessoas e melhorou a qualidade do atendimento

Cumprindo compromissos, a prefeitura inaugurou, ainda 
no início de 2014, o segundo Centro de Consultas Especiali-

zadas (CCE) de Contagem, na região da Ressaca. O centro 
beneficia as regiões da Ressaca e do Nacional, facilitan-

do o acesso dos moradores às consultas especializa-
das. São ofertados atendimentos em cardiologia, 

urologia, mastologia, ginecologia, além de diver-
sos exames, como a colposcopia, gastroentero-

logia, pré-natal de alto risco e procedimentos 
especializados em dermatologia e geriatria. A 

unidade realiza mais de 1.800 atendimen-
tos mensais e conta com cerca de 20 pro-

fissionais da saúde, sendo oito médicos 
em diversas especialidades.

VEJA o quE foi fEito:
4Inauguração de dois novos centros de atenção psicosso-
cial. O CAPS AD (álcool e drogas), no Eldorado, que aumentou 
o número de leitos para pessoas que precisam se recuperar, e 
o CAPS III, na Sede. Com isso, a prefeitura deu continuidade às 
ações iniciadas em 2013, com as inaugurações de três centros 
de Atenção Psicossocial (Caps I, III - Eldorado e Capsi), ampliando o 
atendimento às pessoas com transtornos mentais. O Caps possui 18 
psiquiatras, 3 médicos, 8 assistentes sociais, 8 terapeutas ocupacio-
nais, 24 enfermeiros e 90 técnicos de enfermagem para o atendimento 
dos pacientes.

4Em 2014, a prefeitura inaugurou a nova sede do Centro de Imunização, 
no Bernardo Monteiro.

E VEm mAis Por AÍ:
4Ampliação da humanização em saúde e melhoria              

dos atendimentos;
4Informatização da Rede Municipal de Saúde;
4Implantação do Programa Remédio Fácil;
4Construção do Centro Especializado de             

Reabilitação.
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Hospital Municipal realiza pela 
primeira vez cirurgias ortopédicas
redução da fila de espera e mais agilidade na assistência da saúde

Agora, o Hospital Municipal de Contagem (HMC) está realizando, pela 
primeira vez desde a sua inauguração, cirurgias ortopédicas de urgência 
e emergência em suas próprias dependências. A prefeitura reestrutu-
rou o setor e os casos grandes de trauma são levados direto para o 
hospital. O trauma menor é levado para as UPA´s da cidade. Os 
convênios com o Hospital Santa Rita para cirurgias ortopédicas 
continuam sendo mantidos. O Hospital Municipal de Conta-
gem possui uma equipe de cerca de 480 profissionais, sendo 
13 anestesistas; 3 cardiologistas; 25 cirurgiões gerais; 6 ci-
rurgiões pediátricos; 7 cirurgiões plásticos; 3 cirurgiões 
vasculares; 19 clínicos gerais; 1 colonoscopista; 3 nefro-
logistas; 7 cirurgiões neurologistas; 7 ortopedistas; 19 ci-
rurgiões gerais; 19 pediatras; 2 urologistas; 96 enfermeiros 
e 247 técnicos de enfermagem.

VEJA o quE foi fEito:
4Após intenso trabalho realizado pela prefeitura, Contagem foi 

autorizada pelo Ministério da Educação a ter uma faculdade 
com curso de medicina;

4Intensificação das ações de combate à dengue. 130 mil imóveis 
foram visitados pelos agentes de saúde;

4Intensificação das campanhas de vacinação para idosos, sarampo, 
HPV e poliomielite;

4Ampliação dos exames de mamografia em 60%, contribuindo para o 
combate ao câncer de mama;

4Ampliação do Programa Saúde na Escola, que passou de 28 para 
65 escolas municipais atendidas. Também foram distribuídos 
300 óculos gratuitos para os estudantes do Ensino 
Fundamental.

E VEm mAis Por AÍ:
4Reforma do Hospital Municipal.
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Entrega de sete Cemei´s e mais de 
mil novas vagas para o Ensino Infantil
Em 2015 serão entregues mais unidades e novas vagas abertas 

edUCAÇÃO

E VEm mAis Por AÍ:
4 Construção de 11 Cemei´s, com a abertura de 1.650      

novas vagas para o Ensino Infantil;

4 Zerar o déficit de vagas nas escolas para crianças            
de 4 a 5 anos;

4 Ampliação dos investimentos na Escola Integral;

4 Continuidade das reformas nas escolas municipais;

4 Entrega de mais 60 mil kits escolares para os alunos;

4 Entrega das escolas municipais Sapucaias I e II.

cEmEi’s construÍdos Em 2014:
4 Darcy Ribeiro – Nova Contagem;

4 Parque São João – Eldorado;

4 São Luiz – Petrolândia;

4 Funcionários – Sede.

cEmEi´s Em construção:
4 Central Parque  – Sede;

4 Linda Vista – Sede.

cEmEi´s construÍdos Em 2013:
4 Cândida Ferreira – Ressaca;

4 Retiro – Nova Contagem;

4 Perobas – Sede.

Educação infantil é prioridade em Contagem. Em dois anos de gestão, 
a Prefeitura de Contagem já entregou sete novos Centros de Educação 

Infantil (Cemei´s) e outros dois estão em construção. Com isso, Conta-
gem abriu 1.300 novas vagas para crianças entre zero e cinco anos, 

garantindo qualidade e acesso no ensino infantil. Foram investi-
dos mais de R$ 11 milhões. As unidades estão nas regiões Sede, 

Nova Contagem, Petrolândia, Eldorado e Ressaca.
Darcy Ribeiro

Parque São João

São Luiz

Funcionários

Você sAbiA?
Cumprindo compromissos com os profissio-

nais da Educação, a prefeitura reduziu a jorna-
da de trabalho do quadro administrativo da Educa-
ção, que passou de 40h para 30h. Foram  criados os 
cargos de professor e pedagogo de 40 horas semanais 
para fortalecer a Educação Integral e de Professor 
de Educação Infantil.
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edUCAÇÃO

Reconhecimento pelos 
investimentos na Educação
contagem é premiada com o selo de município livre do Analfabetismo

No ano passado, a Educa-
ção de Contagem foi reconhe-
cida pelo Ministério da Educação 
(MEC) com o selo de Município Li-
vre do Analfabetismo. 96% das pes-
soas acima de 15 anos são alfabetiza-
das no município. O prêmio mostra os 
esforços do município para promover uma 
educação com qualidade e acesso para os 
contagenses. O Programa de Educação de Jo-
vens e Adultos é um dos responsáveis pelo re-
conhecimento, já que garantiu oportunidades de 
estudo para mais de 4 mil estudantes.

VEJA o quE foi fEito:
4 Em 2014, a prefeitura instalou 685 câmeras de videomonitoramento e 

alarmes dentro e no entorno das escolas municipais. A patrulha escolar 
também foi intensificada; 

4 Mais de 60 mil kits escolares foram entregues a todos alunos das escolas 
municipais, incluindo ensino fundamental, infantil, Eja e Funec;

4 A prefeitura repassou mais de R$ 7 milhões em recursos para a manutenção 
de 26 creches conveniadas com o município, beneficiando mais de 3 mil 
crianças;

4 A prefeitura  iniciou a construção das escolas municipais do bairro 
Sapucaias I e II, na região do Petrolândia;

4 A prefeitura reformou 31 escolas municipais e iniciou a reforma de outras 
27,  beneficiando mais de 13 mil pessoas entre alunos, professores e 
servidores da Educação;

4 Em 2014, também foi revitalizada uma das mais antigas escolas municipais 
da região do Industrial, a Escola Municipal Maria do Amparo.
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Funec se consolida como ensino 
técnico e profissionalizante
desde a reabertura, em 2013, mais de 5 mil alunos atendidos em 15 unidades

edUCAÇÃO

A Funec voltou com força total. Em 2014, a instituição 
se consolidou na promoção de cursos médio, técnico e 

profissionalizante. Mais de 5 mil alunos foram aten-
didos pela  instituição. A Funec também ampliou o 

número de cursos profissionalizantes, por meio da 
parceria com o Pronatec, oferecendo quase 3 mil 

vagas em mais de 50 cursos de qualificação 
profissional.

4A prefeitura inaugurou mais uma unidade da 
Funec, no Darcy Ribeiro, região de Nova Contagem, 

beneficiando   565 alunos;

4A Funec também ganhou uma escola de marcenaria, 
beneficiando 40 alunos com cursos pela manhã e à tarde;

4A Funec conta com 15 unidades, duas remotas e um curso de 
Bombeiro Civil;

4Mais 700 novos profissionais se formaram em 2014 em diversas 
áreas;

4Alunos da Funec foram premiados na II Feira Brasileira de 
Colégios de Aplicação e Escolas Técnicas (II Febrat), realizada 
pela UFMG. A Funec foi a instituição brasileira que mais 
apresentou projetos. 

4Criação da Universidade Aberta do Brasil (UAB), que 
será implantada na Funec Inconfidentes, por meio da 
aprovação da Lei nº 4.715, de 9 de janeiro de 2015, que 
institui  Contagem como polo de oferta dos cursos da 

UAB;

4Implantação da Escola da Cidadania. Em 2014, 
a unidade ofertou cursos de Formação de 
Educadores Sociais e de Formação de Lideranças, 
capacitando 47 pessoas.

A prefeitura inaugurou a primeira universidade pública da 
cidade, a Uaitec (Universidade Aberta Integrada Tecnológica 
de Minas Gerais). Com isso, o sonho de cursar o ensino superior 
ficou mais fácil para os contagenses. No formato de educação à 
distância, a Uaitec oferece cursos de graduação, pós-graduação, 
extensão universitária, capacitação tecnológica e idiomas.

PrimEirA uniVErsidAdE GrAtuitA

E VEm mAis Por AÍ:
4Ampliação das vagas de qualificação 

profissional, preparando jovens e 
adultos para novas oportunidades          

de trabalho.

VEJA o quE foi fEito:
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Prefeitura investe na promoção 
da segurança pública
cidade recebe mais 92 câmeras do “olho Vivo” para combater a criminalidade

A Prefeitura de Contagem 

continua fazendo a parte dela 

para reduzir os índices de crimi-

nalidade no município. Em parceria 

com o governo do Estado, iniciou a 

instalação de mais 92 câmeras de vi-

deomonitoramento do Programa Olho 

Vivo nas principais ruas e avenidas da 

cidade. Assim, Contagem passa a ter 

122 câmeras. Os locais foram definidos 

seguindo critérios estatísticos da Polí-

cia Militar, de acordo com os índices 

de criminalidade.

SegUrAnÇA 

VEJA o quE foi fEito:
4 Em 2014, Contagem recebeu mais seis veículos para                     

a Polícia Civil;

4 A prefeitura conquistou dois novos micro-ônibus, equipados 
com câmeras e computadores para atuar nas ações de 
observação e investigação do uso de drogas;

4 Foi implantado o  Plano Municipal de Segurança 
– Contagem Território de Paz, que elencou 17 
compromissos para promover a segurança na 
cidade;

4 Investiu no fortalecimento da Guarda 
Municipal, com treinamentos e capacitações;

4 Foram criados dois núcleos de Justiça 
Comunitária, nas regiões da Ressaca e do Nacional;

4 Ampliação da segurança nas escolas, com os projetos 
Patrulha Escolar e Anjos da Escola;

4 Ampliação da segurança no comércio durante                 
o período de Natal.

E VEm mAis Por AÍ:
4Ampliação das ações de Defesa Civil 

com o Programa Contagem Cidade 
Resiliente;

4Implantação dos programas de prevenção 
à violência “Mulheres  da Paz” e “Protejo”;

4Criação da Academia da Guarda e de 
concursos públicos;

4Implementação do Estatuto da 
Guarda Municipal, com preparo 

e armamento da Guarda 
Municipal de Contagem.
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Obras que vão projetar 
Contagem para o futuro
trincheira do itaú será a primeira obra do PAc mobilidade a ser construída

ObrAS

4Reorganização do sistema 
de transporte público, 
com a criação de três 
corredores : Norte/Sul                  
(Industrial/Nova Contagem); 
Leste/Oeste (Ressaca / 
Petrolândia) e Ressaca/ 
Cidade Industrial;

4Implantação de 34 estações 
de ônibus;

4Implantação de quatro 
grandes terminais de ônibus.

Em 2014, Contagem se preparou para dar início neste ano às 
grandes obras que vão dar mais agilidade e segurança para a po-
pulação. Após assinar convênio com o governo federal, por meio 
do PAC Mobilidade - Médias Cidades, a prefeitura desenvolveu 
os projetos executivos das obras do Programa de Mobilidade Ur-

bana da cidade. Serão investidos mais de R$ 220 milhões nas 
intervenções. O programa será dividido em quatro etapas, sendo 
que a primeira, que compreende a construção da Trincheira do 
Itaú e do viaduto do Petrolândia, já está em fase final de licita-
ção, com previsão do início das obras para março de 2015.

sErão rEAlizAdAs quAtro 
GrAndEs obrAs:

trinchEirA do shoPPinG itAÚ
Entroncamento das avenidas Babita Camargos 
e General David Sarnoff, na Cidade Industrial. 

ViAduto do PEtrolândiA
Sobre Via Expressa, na divisa com Betim.

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

Mais agilidade 
e segurança 
para motoristas 
e pedestres.

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 brtE VEm mAis 
Por AÍ:

Trincheira do Itaú

Viaduto Petrolândia

Viaduto das Américas

Av. Teleférico
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regIOnAIS

ObRas POR tOda CIdadE E EM tOdas as REgIõEs
Prefeitura atende pedidos dos moradores em todos os bairros

4Revitalização do Parque Ecológico do Eldorado;

4Pavimentação de várias ruas, dentre elas as ruas Marechal Costa e Silva, no JK; do beco Guiricema,     
no Parque São João, da rua Bélgica e da rua 1;

4Revitalização do Complexo Esportivo Sô Teco;

4Construção da alça viária próxima à nova Maternidade Municipal e várias melhorias no trânsito da avenida 
João César de Oliveira, que recebeu novas alças e melhorias para organizar o fluxo de veículos;

4Abertura da rua Iretama. A rua Hungria passou a ser mão única;

4Construção de alças viárias, novos retornos e recapeamento da Via Expressa, no trecho próximo ao Parque São João;

4Construção de alça viária, ligando a avenida Marechal Castelo Branco a avenida Babita Camargos, nas proximidades 
do Itaú Power Shopping;

4Drenagem da avenida Pio XII/Teleférico, no Água Branca, e da rua João Gomes Cardoso, no Eldorado.

4Pavimentação dos becos Nove e Dez, na Vila Frigodiniz;

4Obras de implantação da Estação Rio Nilo;

4Revitalização da pista de caminhada da av. Francisco Firmo de Mattos;

4Recapeamento da rua Orozimbo Moreira, no Inconfidentes, e ampliação da rede pluvial da av. Rio São 
Francisco, no Novo Riacho;

4Operação Tapa-Buraco em 61 ruas;

4Revitalização da praça Raimunda Rodrigues Magela; 

4Implantação de travessia elevada para pedestres na rua Mantiqueira;

4Melhorias no trânsito da rotatória do Makro/Carrefour, que foi readequada;

4Obras de drenagem na rua Monsenhor Messias, no Flamengo;

4Recapeamento, sinalização e iluminação no entorno da praça Marília de Dirceu e da rua Orozimbo Moreira;

4Ampliação da av. Rio São Francisco, no Novo Riacho.

VEJA AlGumAs dAs mElhoriAs rEAlizAdAs:

4Abertura de retorno na avenida Prefeito Gil Diniz e  implantação de semáforo;

4Implantação de semáforo no cruzamento das ruas do Registro e Bernardo Monteiro;

4Pavimentação e recapeamento de várias ruas, dentre elas Mestre Firmino e José Narciso dos Santos, no Três 
Barras; Nossa Senhora das Graças, no  Jardim Marrocos; Diamante, no Santa Luzia; Maria Cecília, Rosa de 

Abreu, Leopoldina e Tibúrcio Custódio, no Maracanã; João Militão e Cinco, na Vila Itália;  Riachinho, na 
Vila Riachinho; Diamante, Belo Horizonte e Juiz de fora, no Santa Luzia;

4Drenagem do beco Carvalho, no Funcionários; da rua Tenente Romualdo, no  Camilo Alves, e de ruas 
no Jardim Marrocos;

4Revitalização da praça Silviano Brandão e construção da rotatória do Arcádia, além de melhorias 
na sinalização das ruas 33, na Vila Militar; Maria da Conceição, no São Gonçalo, e VM5.

4Construção de muro de arrimo e revitalização da rua Francisco Rodrigues Pereira;

4Revitalização e sinalização das ruas Paraguai, Garcia Rodrigues, Maracá, Rio Negro e das ruas no entorno da Feira da 
Toshiba, que recebeu novo asfalto e sinalização;

4Revitalização da av. Alvarenga Peixoto, no Amazonas;

4Início das obras de reforma do CSU Amazonas;

4Obras de drenagem na av. General David Sarnoff e nas ruas Costa Capanema e av. Presidente Castelo Branco;

4Conclusão da obra da av. Tereza Cristina e abertura de retorno próximo à entrada da Vila São Paulo;

4Implantação de sentido único na rua Alemanha, entre a av. Cel. Benjamim Guimarães e av. JK;

4Conclusão da obra de ligação da av. dos Austríacos com a BR-381;

4Construção do muro de arrimo da rua Francisco Rodrigues Pereira, no Industrial;

4Revitalização das praças Cecília de Freitas, Nova Olinda, da rua Industrial e Santa Maria.

sEdE

EldorAdo

riAcho

industriAl
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regIOnAIS

ObRas POR tOda CIdadE E EM tOdas as REgIõEs
Prefeitura atende pedidos dos moradores em todos os bairros

A prefeitura priorizou todas as regiões da cidade, com investimentos 
na urbanização dos bairros e vilas, deixando as ruas mais transitáveis, 
livres da poeira, da lama e de pontos de alagamento.

4Pavimentação e sinalização em várias ruas, dentre elas: av. Abílio Machado, no São Joaquim; Inominada, no 
Oitis; Aquidauana, no Novo Progresso; Menino do Engenho, no Jardim do Lago; Ipê, no Novo Progresso; Morada 
Nova, no Morada Nova; Vinhático, no Guanabara; Jequitibá, no Laguna; 24 , no Milanês;

4Melhorias e alargamento de pista: avenida Helena de Vasconcelos Costa, BR-040 e vereador Joaquim Costa, 
no Campina Verde;

4Pavimentação e ligação da rua Vinte e Cinco para av. Hum, no Oitis;

4Melhorias em diversas praças, dentre elas Cimentão,  no Novo Progresso; 5 de Abril,  no Guanabara; da 
Divisa, no São Gotardo; Dona Antoninha, no São Sebastião, e Cívica, no Colorado;

4Revitalização do Parque Sarandi;

4Drenagem nas ruas Vinhático, no Guanabara; Itaté; Manoel Brandão; São Lourenço e Campina 
Verde, no Balneário da Ressaca; ruas E e S, no Colorado; e mais 13 ruas, no Milanês.

4Construção das avenidas sanitárias Dois e Alterosas;

4Operação Tapa-Buraco em mais de 805 ruas.

4Continuidade da pavimentação de 250 ruas e becos. Dentre elas, os becos VL 15; VL 17; VL 19; VL 11 e das ruas 
Professor Hortêncio, Professor Ernesto, Nossa Senhora de Fátima, Ibacoby e Hum, no  Icaivera; Cinco, Seis, 
Sete, Oito, e Nove A, no Nazaré;

4Revitalização da av. VP1 e recapeamento da VP2;

4Revitalização de praças: da VL 30;  Dominique Hurtaud; das ruas VL 23 com VC4, VL24 com VC4, e VL25 
com CV4;

4Início da construção do Centro de Artes e Esportes Unificados (CEU 3000), na praça VC3;

4Serviços de drenagem, terraplanagem, instalação de meio-fio e construção de sarjetas em vários 
bairros da região;

4Revitalização e nova sinalização da LMG 808;

4Implantação da Estação Elevatória de Esgoto, no Estaleiro II, e da Estação Elevatória de Esgoto, 
no Darcy Ribeiro;

4Implantação de três Ecopontos: Darcy Ribeiro; Nova Contagem e Estaleiro 1.

4Instalação de mureta na rotatória da avenida Nacional, no cruzamento com a avenida Tancredo 
Neves;

4Inauguração da avenida sanitária Nacional;

4Obras de drenagem, instalação de meio-fio, sarjeta e boca de lobo na rua Rita Camargos, no Bom 
Jesus, e construção de passeio próximo ao Cemei Bom Jesus;

4Recapeamento de várias ruas, dentre elas: 21 de Abril,  Joaquim Murtinho e Lúcia Muniz, no Nacional      
1ª Seção; Rita Camargos, no Bom Jesus; Afonso Arinos e av. Brasileira, no Jardim Alvorada; 

4Reconstrução do passeio do Zoológico, na rua Maria Bittencourt, no Tijuca;

4Construção de três Ecopontos: Vila Francisco Mariano, Amendoeiras e Confisco;

4Revitalização da pista de skate no Parque das Amendoeiras, no Amendoeiras.

4Revitalização das praças Santinha e da rua 19;

4Continuidade das obras da avenida Imbiruçu, no Petrolândia;

4Pavimentação do Morro da Promessa; das ruas 1, 2, 3, 4 e 5, e do beco Santa Bárbara, no São 
Luiz;

4Instalação de rede de esgoto nas ruas 43, 45 e 47;

4Retirada de mais de 2 mil toneladas de lixo da Mata da Gafurina;

4Reforma da escada da rua 27, no Tropical, e construção de um quebra-mola na rua Madeirão, no São Luiz;

4Melhorias no trânsito, construção de rotatória e revitalização da sinalização da av. General Durval Alves de 
Faria, no Tropical;

4Recapeamento das ruas 19, 21 e 34, no Tropical;

4Recapeamento e sinalização das ruas 19, 23 e 34 no Tropical;

4Construção de uma quadra poliesportiva na E.M. José Silvino Diniz.

rEssAcA

noVA contAGEm

nAcionAl

PEtrolândiA
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UrbAnIzAÇÃO

Em 2014, a prefeitura realizou 
mais de cem obras pela cidade
intervenções deram mais agilidade e segurança ao trânsito

PrinciPAis intErVEnçõEs:
4 Alças viárias, retornos e recapeamento da Via Expressa, no 

bairro Parque São João;

4 Revitalização da avenida Alvarenga Peixoto, no bairro Amazonas 
(lombofaixas, alargamento da pista e novo paisagismo);

4 Obras na região do bairro Inconfidentes (avenida Jair Rodrigues 
do Vale, incluindo o contorno da praça Marília de Dirceu, da rua 
Avelino Camargos e de parte da avenida Frei Henrique Soares);

4 Revitalização da avenida Abílio Machado, na região da Ressaca;

4 Obras para melhoria do trânsito na avenida João César de 
Oliveira (alças viárias e nova sinalização);

4 Implantação de rotatória, sinalização e recapeamento na 
avenida Durval Alves de Faria e nas ruas 19, 23 e 34, no 
Petrolândia;

4 Alça viária no bairro JK (próximo ao novo empreendimento da 
Direcional);

4 Continuidade da pavimentação de 250 ruas e becos da região 
de Nova Contagem;

4 Revitalização da rotatória do Makro/Carrefour;

4 Nova drenagem da avenida General David Sarnoff.

VEJA mAis:
4 Foi implantada, em 2014, a linha de ônibus de Contagem para 

o Aeroporto de Confins - MOVE 2552 - Contagem - Aeroporto 
Tancredo Neves.

Em 2014, Contagem comemorou 103 anos, com obras por toda a cida-
de. Foram intervenções de pavimentação, recapeamento, drenagem, 
construção de passeios, renovação da sinalização, implantação de 
rotatórias e novas alças viárias. As intervenções fazem parte de 
um pacote de obras da prefeitura para melhorar a qualidade de 
vida dos moradores e a mobilidade urbana.

A prefeitura investiu mais de 
R$ 25 milhões nas intervenções.

Alça JK

Av. Alvarenga Peixoto

Av. David Sarnoff

Pavimentação em Nova Contagem

Alça da Via Expressa
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Prefeitura acelera construção 
de avenidas sanitárias
sonho de mais 20 anos realizado, com a inauguração da avenida nacional

ObrAS de SAneAMenTO

A construção de avenidas sanitárias está entre as prioridades da administra-
ção municipal. Em 2014, a prefeitura entregou as obras da avenida Nacio-

nal, um sonho de mais de 20 anos que finalmente foi conquistado pela 
população, beneficiando mais de 50 mil pessoas. A prefeitura está 

concluindo mais três importantes avenidas sanitárias. Foram reali-
zadas ainda, em parceria com a Copasa, as obras de drenagem 

da avenida David Sarnoff, na região do Industrial, para im-
pedir enchentes no período chuvoso.

noVAs AVEnidAs

4

4Entrega das avenidas sanitárias: Dois, Alterosas               
e Imbiruçu;

4Finalização das obras do PAC Arrudas; do PAC 
Petrolândia; das Estações Elevatórias de Tratamento de 
Esgoto em Nova Contagem;

4Início das obras do PAC Ferrugem e do PAC Riacho.

E VEm mAis Por AÍ:

Mais de 150 mil pessoas beneficiadas, 
facilitando o acesso aos bairros.

Avenida Nacional

Avenida Imbiruçu

AVEnidA dois (colorAdo)
Recursos de R$ 7 milhões – 30 mil pessoas beneficiadas 
(70% executada)

AVEnidA AltErosAs 
Recursos de R$ 8 milhões – 40 mil pessoas beneficiadas 
(60% executada)

AVEnidA imbiruçu
Recursos de R$ 5 milhões – 40 mil pessoas beneficiadas 
(85% executada)

4

4

4

Avenida Alterosas

Avenida Dois
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ações preservam meio 
ambiente em Contagem
Prefeitura intensificou fiscalização e reforçou a proteção ambiental 

A prefeitura cuida da  preservação do meio am-
biente. Em 2014, foram realizadas duas grandes 
ações de interdição de áreas que estavam sendo 
desmatadas, irregularmente, em Nova Conta-
gem, próximas à Lagoa Várzea das Flores. 
Os responsáveis foram multados e puni-
dos. Para reforçar o trabalho de proteção 
ambiental, a prefeitura também adqui-
riu novos equipamentos, como cami-
nhonete, notebook, tablets, câmera 
digital, impressoras, coletes, den-
tre outros.

MeIO AMbIenTe

VEJA o quE foi fEito:

Você sAbiA?

4Fechamento de um lixão irregular na Vila São Paulo;

4Orientação e incentivo à ligação do esgoto residencial à rede da 
Copasa em 20 mil residências;

4Implantação do Projeto Mova-se de Educação Ambiental;

4Criação do Grupo Gestor da Bacia da Pampulha;

4Intensificação das ações de Educação Ambiental.

A prefeitura criou um sistema de desburo-
cratização da emissão do Certificado de Re-
gularidade Ambiental para as empresas 
do município, reduzindo o tempo de 
emissão. O prazo anterior era de até 
24 meses. Hoje, a empresa aguarda 
apenas 10 dias. Em 2014, foram 
emitidas cerca de 1.200 licen-
ças ambientais.

E VEm mAis Por AÍ:
4 Ampliar a fiscalização ainda mais e manter o meio ambiente preservado.
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QUALIdAde de VIdA e beM eSTAr

Mais de 80 praças e parques são 
revitalizados para o lazer das famílias
cidade bem cuidada se torna mais bonita e acolhedora

Para deixar a cidade mais agradável e bonita, a 
Prefeitura de Contagem revitalizou, em 2014, 

mais de 80 praças e parques, que receberam me-
lhorias e cuidados, estimulando as pessoas à 

prática de caminhadas e ao convívio social. 
Além das melhorias, os parques Ecológico 

do Eldorado, Sarandi e Tropical receberam 
o plantio de novas árvores.

E VEm mAis Por AÍ:
4 Entrega das obras de reforma dos CSU’s Amazonas e Eldorado.

VEJA o quE foi fEito:
4Revitalização do Horto Florestal, com a construção de um 

novo prédio mais moderno;

4Início das obras de revitalização do Centro Social Urbano (CSU) 
Amazonas, que contará com a reforma do prédio, instalação 
de uma praça de esportes, com quadra de vôlei, quadra de 
futebol, campo de futebol, pista de skate, pista de caminhada, 
Academia da Cidade e a instalação de uma área para leitura;

4Reforma e pintura de 160 bancos de madeira;

4Construção da praça em frente à Escola Municipal Ápio 
Cardoso e de outra no encontro das ruas VL24 com VL30, em 
Nova Contagem, além da revitalização de várias outras praças;

4Revitalização dos canteiros da avenida João César de Oliveira 
e dos canteiros da avenida Olímpio Garcia (Norte Sul);

4Monitores para exercícios físicos;

4Instalação de mais academias da cidade;

4Novos equipamentos para as praças e parques, entre eles 
jogos e parquinhos para crianças; 

4Plantio de 2.500 árvores pela cidade; 

4Cumprimento da meta do Programa “Uma Vida, Uma 
Árvore”, com o plantio de 920 árvores para cada recém 
nascido registrado na cidade e cadastrado no programa.
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Investimentos na limpeza 
tornam cidade mais acolhedora
Prefeitura recolheu mais de 330 mil toneladas de lixo e entulho

Para deixar Contagem mais acolhedora e bem cuidada, em 2014, a 
prefeitura ampliou as ações de manutenção da cidade. Foram recolhi-
das mais de 330 mil toneladas de lixo e entulho por meio da coleta 
domiciliar, serviços de capina e varrição, e serviços mecaniza-
dos. O Programa Brigada da Limpeza foi intensificado, reali-
zando ações de conscientização das pessoas, por meio do 
Projeto Carroceiro Legal, dos Agentes Comunitários de 
Saúde, da implantação de Ecopontos, da fiscalização 
constante e do combate à dengue.

LIMPezA UrbAnA

VEJA o quE foi fEito:
4Continuidade do Programa Brigada da Limpeza com 

recolhimento 96 mil toneladas de lixo no ano;

4Foram cadastrados mais de 200 carroceiros, por meio do Projeto 
Carroceiro Legal;

418 Agentes Comunitários de Limpeza foram colocados nas vilas 
e aglomerados de Contagem;

4Mais oito Ecopontos instalados: Nova Contagem (três); 
Nacional (um); Ressaca (três) e Petrolândia (um);

4A Coleta Seletiva foi mantida em 300 locais, entre 
escolas, prédios públicos, conjuntos habitacionais, 
comércios e indústrias. Foram recolhidas 720 
toneladas de lixo reciclado, distribuídas no Galpão de 
Triagem de Material Reciclado;

4Limpeza de mais de 4 mil bocas de lobo e centenas de 
tampas de bueiro substituídas;

4A Operação Tapa-Buraco foi intensificada, com mais de 24 mil 
toneladas de asfalto aplicadas em 4 mil ruas da cidade;

4A prefeitura se antecipou à Lei 587/2013 e passou a realizar o 
gerenciamento da iluminação pública, atendendo mais de 2,5 
mil trocas de lâmpadas. Um serviço de 0800 também foi 
implantado para solicitações da população;

4Aprovação da Lei Complementar 188/2014 e dos códigos 
de postura  do município, que ampliam a fiscalização do 
descarte irregular do lixo.
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Contagem se prepara para se 
tornar polo da Indústria da defesa 
Prefeitura busca o crescimento da cidade e novas oportunidades para todos

Contagem está em permanente processo de crescimento. Para 
estimular a criação de mais um polo da indústria, a prefeitu-

ra realizou, no ano passado, o Seminário “A Participação da 
Indústria de Contagem e de Minas Gerais nos Projetos Es-

tratégicos da Indústria da Defesa do Brasil”. Em 2014, as 
vendas do comércio também foram estimuladas e várias 

obras viárias e de infraestrutura foram realizadas por 
toda a cidade. Com a desburocratização de alvarás, 

por meio do Programa Minas Fácil, a abertura de 
novas empresas também ficou mais ágil, criando 

mais oportunidades para os contagenses.

deSenVOLVIMenTO eCOnÔMICO

VEJA o quE foi fEito:
4Retomada do Programa Contagem Pró-ISO, que capacita 

empresas e seus colaboradores para desenvolvimento de 
sistemas de gestão;

4Criação da Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, que dará 
suporte aos empreendedores individuais, micro e pequenos 
empresários;

4Criação de 4.551 Microempreendedores Individuais (MEIs) e abertura de 
1.201 novas empresas; 

4Estudo para novos arranjos produtivos de fármacos, polímeros, automotivo e 
defesa;

4Investimentos na qualificação de pessoas, por meio dos cursos do Cefort, 
Funec, Sesc, Senac e Fundação CSN, em que 3.512 pessoas receberam 
capacitação profissional;

4O Sine Contagem atendeu mais de 56 mil pessoas para 
encaminhamento a emprego, capacitações, seguro-desemprego 
e emissão da Carteira de Trabalho;

4Fortalecimento do relacionamento da prefeitura com as 
empresas instaladas no município. 

Você sAbiA?
4Contagem é a 3ª economia de Minas 

4Tem um PIB de R$ 20,6 bilhões, com participação 
de 0,47% no PIB Nacional

4Está entre as quatro melhores cidades para se viver de 
Minas. É 47ª do país;

4Está entre as 15 não capitais mais importantes do país 
(Dados Revista Exame e IBGE).

E VEm muito mAis Por AÍ:
4Requalificação dos distritos industriais que vão 

possibilitar a diversificação industrial do município, 
com a instalação de novos empreendimentos;

4Fortalecimento da cadeia produtiva já existente;

4Reestruturação do Cinco;

4Abertura de espaço para instalação de novos 
empreendimentos;

4Gestão do Distrito Industrial Coronel 
Juventino Dias, mais conhecido como 

Cidade Industrial;

4Novos arranjos produtivos, com  incentivo 
à atração de mais empreendimentos para o 

Parque Industrial.

Empresa Artefatos de Chapas certificada pelo Pró-ISO
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governo atende população e garante 
investimentos de R$ 1,3 bilhão
População participou na definição das prioridades para contagem

geSTÃO

PArticiPAção PoPulAr
A prefeitura realizou a segunda edição do Ga-

binete Itinerante, em que o prefeito e sua equipe 
estiveram nas oito regiões de Contagem, ouvindo a 

população, além da audiência pública de revisão e 
monitoramento do Planejamento Participativo. 

No ano de 2013, pela primeira vez na história de Con-
tagem, a população foi chamada para participar do pla-
nejamento da cidade. As prioridades apontadas pelos 
contagenses foram atendidas pela prefeitura, que lan-
çou, em 2014, o Programa ContagemFaz, garantindo 
até 2016 investimentos de mais de R$1 bilhão em 
obras de infraestrutura e diversos serviços. Serão 
175 entregas nas mais diversas áreas para me-
lhorar a qualidade de vida das pessoas e pro-
mover o desenvolvimento de Contagem.

4 A prefeitura conseguiu arrumar a casa, organizar as 
contas e está em dia com suas obrigações junto aos 
servidores, fornecedores e governos federal e estadual.

4 Os contagenses continuam isentos do IPTU Residencial, que 
beneficia 165 mil famílias; 

4 Em 2014, a arrecadação do município cresceu 7,1% em relação a 
2013, passando para mais de R$ 1 bilhão;

4 O equilíbrio das contas públicas garantiu os pagamentos em dia da dívida 
pública deixada pelas administrações anteriores e da dívida da Previcon;

4 O bom relacionamento da prefeitura com os governos federal e estadual 
também conquistou diversos investimentos para Contagem em 2014. Foram 
firmados convênios e iniciadas várias obras por toda a cidade;

4 A prefeitura investiu R$ 364 milhões na saúde, cerca de R$ 350 milhões 
na educação e em torno de R$ 35 milhões na Funec, maior investimento 
desde a sua criação;

4 A prefeitura também investiu na modernização e na informatização 
da máquina pública para melhor servir os contagenses, com a 
elaboração da Política Municipal de Tecnologia da Informação;

4 A prefeitura iniciou a implantação do Programa Contagem 
Digital, com internet gratuita wi-fi nas praças da cidade. A 
primeira praça a oferecer o serviço é a praça Tancredo Neves.

VEJA o quE foi fEito:

4 Renegociação da dívida pública;
4 Implantação de novas Parcerias Público Privadas;
4 Modernização do processo de compras e contratação;
4 Revisão do Planejamento Participativo 2015;
4 Implantação do novo Portal da Transparência.

E VEm mAis Por AÍ:
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FUnCIOnALISMO PúbLICO

Valorização e respeito aos 
servidores públicos
Prefeitura reajustou salários e antecipou o 13º salário integral em novembro

Em 2014, a prefeitura mostrou que valoriza os ser-
vidores públicos, estimulando-os para o trabalho. 

Dentro da política de valorização, a prefeitura re-
ajustou em 6,82% o salário de todos os funcio-

nários da administração pública, acima da in-
flação. Além disso, antecipou o 13º salário 

integral de todo o funcionalismo, em no-
vembro, e aumentou em 11% o valor do 

vale-alimentação.

4Valorização do servidor público, respeitando 
a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).

VEJA o quE foi fEito:
4 Reajuste salarial de 6,82% para todos os servidores;

4 Manutenção do poder aquisitivo dos servidores, inclusive aposentados e 
pensionistas, com reposição das perdas inflacionárias;

4 Pagamento dos salários rigorosamente em dia; 

4 Reajuste em 11% do vale-alimentação, que passou de R$ 180,00 para 
R$ 200,00.

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

4 Realização da primeira Semana do Servidor, com serviços de 
saúde, medição da pressão arterial, glicemia e palestras, 
dentre outras ações;

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

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

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

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

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

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

4 Respeito aos direitos adquiridos, como anuênios e férias prêmio;

4 A aposentadoria integral, nos termos da legislação vigente.

E VEm mAis Por AÍ:



22

janeiro | 2015

Promoção da igualdade e 
fortalecimento da identidade cultural
uma cidade para todos, com diversidade e sem discriminações 

A prefeitura conquistou importantes avanços 
na promoção da cultura e da igualdade. Foram 
realizadas várias ações em apoio aos direitos 
humanos e  religiosos na cidade, como tam-
bém para a cultura, como o lançamento 
do Plano Municipal de Cultura e do 1º 
Fundo Municipal de Incentivo à Cul-
tura, em que os artistas de Conta-
gem, pela primeira vez na histó-
ria do município, tiveram os 
projetos financiados. 

CULTUrA e CIdAdAnIA

VEJA o quE foi fEito:
4Conclusão do projeto executivo para a restauração da Casa de Cacos;

4Concursos culturais que premiaram a rua mais enfeitada durante a Copa do 
Mundo e a casa mais enfeitada para o Natal;

4Obras de reforma do passeio do Centro Cultural de Contagem e do 
espaço popular;

4Incentivo às celebrações de festas tradicionais na cidade, como a 
Folia de Reis e Festa do Rosário;

4Realização de atividades culturais em todo município e incentivo 
aos artistas contagenses;

4Realização dos projetos Cinema na Praça, Armatrux, Revelando 
Contagem e apoio ao Projeto Conhecer para Cuidar, dentre outros;

4Políticas de valorização das mulheres, por meio do Espaço Bem me 
Quero, e outros;

4Realização do primeiro Casamento Coletivo de Contagem;

4Comemoração do Mês da Consciência Negra e realização da Semana da 
Pessoa com Deficiência;

4Apoio aos eventos gospel do município: Marcha para Jesus, Festival 
Adoração e comemoração da Semana da Bíblia;

4Apoio às comemorações do Dia Municipal da Parada do Orgulho “LGBT” e  
Banda Mole.
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VEJA o quE foi fEito:
4 Contagem ganhou um centro de excelência em Ginástica de 

Trampolim, que fica no CSU Eldorado, com novos aparelhos de 
ginástica, importados da Alemanha e certificados pela Federação 
Internacional de Ginástica.

4 Torneios nacionais e estaduais de  vôlei e ginástica de Trampolim foram 
realizados em Contagem; 

4 Realização da  9ª Corrida da  João César, do Passeio Ciclístico de Contagem e 
da  1ª Corrida Noturna de Contagem;

4 Início da implantação do Programa Segundo Tempo, que vai beneficiar jovens de 
11 a 17 anos, em atividades esportivas;

4 Incentivo às práticas esportivas de futebol amador, com entrega de 132 kits de 
materiais esportivos e uniformes à liga;

4 Reforma dos campos de futebol de várzea;

4 Reforma e construção de ginásios e quadras nas escolas da Rede Municipal de Ensino;

4 Manutenção de quadras nas praças, nos parques da cidade e nos centros comunitários;

4 Olimpíada da Terceira Idade, Escolinha de Futebol e outros programas públicos de incentivo 
ao esporte.

eSPOrTeS

Contagem se destaca no circuito 
nacional dos eventos esportivos
Exercita contagem leva 5 mil pessoas às praças da cidade

No ano passado, Contagem foi destaque no circuito 
estadual e nacional dos grandes eventos esportivos. 

A prefeitura também investiu no esporte amador 
e no incentivo às  práticas de atividades físicas. 

O governo municipal implantou o Programa 
Exercita Contagem, que já é sucesso em toda 

cidade. Mais de 5 mil pessoas participaram 
de aulas de zumba e danças, em 21 pra-

ças. Uma maneira divertida para cuidar 
da saúde, com o acompanhamento de 

profissionais preparados.

E VEm mAis Por AÍ:

4Lançamento dos programas Segundo Tempo e Vida 
Saudável;

4Construção das praças de Esportes e Cultura 
(PEC´s);

4Implantação do Centro de Iniciação Esportiva;

4Entrega e reforma de campos de futebol;

4Revitalização dos campos de várzea;

4Instalação de grama sintética nos 
campos Perobas e Nova Contagem.
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SOCIAL

falE coNosco: portal@contagem.mg.gov.br

www.contagem.mg.gov.br

facebook.com/prefeituracontagemsAibA mAis: 

a magia do Natal tomou 
conta de Contagem
carreta do Papai noel visitou mais de 40 bairros da cidade 

Além da tradicional iluminação de praças e espaços 
públicos, o Natal em Contagem contou com uma grande 
novidade: a Carreta do Papai Noel, que percorreu todas 
as regiões da cidade. Com decoração típica das festivida-

des de fim de ano, entre os dias 21/11 e 24/12, a carreta 
passou por 43 bairros. As crianças puderam tirar fotos 
com o bom velhinho, que também recebeu as cartinhas 
da criançada.

VEJA o quE foi fEito:
4 A prefeitura promoveu o “Projeto Neste Natal, Faça uma Criança 

Feliz”, que incentivou os servidores municipais a adotarem as 
cartinhas entregues na Carreta do Papai Noel;

4 Foram tiradas 17.672 fotos, que estão disponíveis na página do 
Facebook da prefeitura;

4 Concurso premiou a casa com decoração mais bonita;

4 Intensificação de campanhas de educação ambiental, com o Natal Sustentável;

4 Realização da “Campanha Natal com Prêmios é Natal Contagem”, 
estimulando as vendas de fim de ano, em parceria com a CDL. O comércio 
teve crescimento de 3,6%, acima da média nacional;

4 Reforço na segurança durante o período natalino, com a parceria 
da Guarda Municipal e da Polícia Militar. Mais de 300 PM’s foram 
chamados para fazer a segurança nos centros comerciais.


