
em investimento 

Mais de
40

milhões

NOVO ASFALTO
DA VIA EXPRESSA
A prefeitura conseguiu recursos 
para trocar o asfalto da Via Ex-
pressa no trecho de Contagem por 
um novo asfalto. Mais uma conquista!

TRABALHA MUITO POR VOCÊ.
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A prefeitura entregou uma das grandes demandas da po-
pulação, a nova Maternidade Juventina Paula de Jesus, 

inaugurada em 21 de maio deste ano. A nova Materni-
dade é uma das maiores unidades da Rede Cegonha 

construída em Minas Gerais e vai ampliar o número 
de partos no município. Ela tem capacidade para 

realizar 600 partos por mês e para 171 leitos. São 
mais de 600 profissionais, sendo 100 médicos 

em diversas especialidades. Em Contagem, o 
cuidado as mãe e o direito ao nascimento 

seguro estão garantidos.

Para superar a crise econômica que vive o país, a prefeitura es-
tabeleceu algumas medidas de contenção de gastos. Foram 
criados mecanismos para controlar a dívida herdada e equi-
librar as contas públicas, a fim de garantir a continuidade 
dos investimentos na cidade. Como na casa da gente, foi 
preciso economizar:

•	 Corte em 10% do salário do prefeito, vice
-prefeito, secretários municipais e servido-
res comissionados, exceto cargos em co-
missão de diretor de escola, assistente I e 
conselheiros tutelares;

•	 Corte de R$ 72 milhões nas despesas da pre-
feitura;

•	 Reformas administrativas com a extinção de 50 
cargos em comissão;

•	 Redução dos contratos com prestadores de serviços, 
aluguéis, terceirizados e frota de veículos da prefeitura.

Prefeitura enfrenta crise econômica 
com trabalho e investimentos
Prefeito corta próprio salário, do vice, secretários e comissionados

Nova Maternidade Municipal já 
está em pleno funcionamento
Desde a inauguração, nasceram mais de 120 crianças na unidade

SAÚDEGEStão

HOSPITAL MUNICIPAL

Secretaria MuNiciPal de coMuNicação e traNSParêNcia

Secretário de coMuNicação e traNSParêNcia: Albert plucky
Secretário-adjuNto executivo de coMuNicação: vlAdimir sAntiAgo

Projeto editorial e reviSão: cristiAne oliveirA, vlAdimir sAntiAgo, dAisy rAbelo e AnA pAulA figueiredo | Produção de texto: AnA 
cArolinA cunhA, AnA pAulA figueiredo, cristiAne oliveirA, cristinA proençA, déborA ferreirA, kAtrine reis, lucAs borges, mAriA de 
lourdes cAmpos, mArgArete silveirA, mArlon neves, noeme rAmos, rAphAel pires e vAnessA trottA | FotógraFoS: cAmilA ribeiro, eliAs 
rAmos, fábio silvA, isAbellA cArvAlho, jéssicA grAbrielle, jhonAtAn otero, luiz henrique grossi, newton de cAstro resende, ricArdo 
limA e robert nonAto | diagraMação: wAnderson mAgAlhães, nAtáliA gomes e Ademir oliveirA.

A prefeitura tem feito de tudo para valorizar os servidores. Com a crise, infe-
lizmente, a administração não conseguiu dar a recomposição salarial esperada, 
mas está trabalhando muito para poder fazer o reajuste. A prefeitura investe 
na capacitação dos servidores; aumentou o valor do vale-alimentação, implantou 
Plano Odontológico, fez a revisão no Plano de Cargos e Salários, dentre outros bene-
fícios para os servidores.

VALORIzAçãO DOS SERVIDORES

Segurança e 
assistência 

humanizada para 
mães e filhos

SALáRIOS EM DIA
Além de pagar os salários e o 13º em dia, a prefeitura promoveu 
a recomposição salarial dos servidores. Em 2013, foi dado reajus-
te de 7,16% e, em 2014, 6,82%. Em 2015, foi concedido aumento 
de progressão da carreira para os profissionais da Educação e da 
Funec de 1,4 para 2%.

IPTU  CONTINUA 
DE GRAçA

Mesmo com a crise, a prefeitura 
mantém a isenção de IPTU Resi-
dencial e não cobra Taxa de Lixo.

Ana Carolina 
foi o primeiro 
bebê a nascer 

na Nova 
Maternidade de 

Contagem.

Ao assumir o mandato, em 2013, a atual gestão da prefeitura encontrou as obras da ma-
ternidade com oito meses de atraso e apenas 20% de obras concluídas, além de erros nos 
projetos e na execução das obras. O projeto original apresentava várias irregularidades que 
precisavam ser corrigidas, como a central de ar-condicionado, que estava instalada em cima da 
área destinada ao CTI Neonatal. O prédio também não tinha acessibilidade para pessoas com 
deficiência. O atual governo teve que corrigir os erros nos projetos, buscar novos recursos para a 
continuidade e término das obras e garantir verbas para a manutenção da maternidade.

MATERNIDADE ANTES DE 2013

novA mAternidAde hoje

Com a inauguração da nova Ma-
ternidade, o Hospital Municipal 

vai ganhar mais de 60 novos 
leitos de internação, ampliando 

o atendimento de urgência e 
emergência na cidade.
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Nova uPa jK atende 600 pessoas
por dia, quase o dobro da capacidade
Unidade conta com médicos atenciosos e infraestrutura moderna

A nova UPA JK foi outra grande conquista da popula-
ção de Contagem, garantida pelo atual governo. Inau-
gurada em agosto de 2015, a UPA atende, atualmente, 
cerca de 600 pacientes por dia. Relatos de pacientes 
e moradores aprovam a nova estrutura. Além de 
mais confortável que a antiga, a nova UPA JK 
possui mais de 100 profissionais, em diversas 
especialidades, médicos atenciosos e equi-
pamentos modernos.

SAÚDE

Novas unidades de saúde melhoram 
condições de trabalho e assistência
Desde 2013, a prefeitura já entregou e reformou 13 novas UBSs

SAÚDE

SERVIçOS OFERECIDOS:
4Atendimento odontológico de urgência (das 19h 
às 7h, de segunda a sexta-feira, e 24h nos fins de 

semana e feriados);

4exames de urgência com raio-X, eletrocardiograma e 
laboratoriais;

4clínica médica, ortopedia, cirurgias, pediatria e urgência;

4mais de 100 profissionais para o atendimento;

442 leitos: 8 emergência, 25 observação e 9 de pediatria.

VOCê SABIA?
A prefeitura investe 29,6% de sua receita municipal 
na saúde, quase o dobro do que é exigido pela lei.

Além  da nova Maternidade e da nova UPA 
JK, a Prefeitura de Contagem já entre-
gou nove unidades de saúde, reformou 
outras quatro unidades e está cons-
truindo mais quatro unidades de 
saúde com entrega prevista para 
este ano.

ENTREGUES

EM CONSTRUÇÃO

REFORMADAS

UBS ÁGUA 
BRANCA

UBS SÃO JUDAS 
TADEU

UBS SÃO MATEUS

UBS
MONTE CASTELO

UBS JOAQUIM
MURTINHO

UBS 
BANDEIRANTES

UBS FRED

UBS 
AMAZONAS I

UBS COLORADO

UBS MARIA DA 
CONCEIÇÃO

UBS SÃO
JOAQUIM

UBS
JD. ELDORADO

UBS OITIS

UBS MORADA 
NOVA

UBS
NOVO RIACHO

UBS JOÃO 
EVANGELISTA
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REFORçO NA GUARDA 
MUNICIPAL:

4convocação de 70 novos guardas 
municipais e novo concurso público;

4primeira guarda de minas a ter autorização 
para ser armada;

4guarda integrada com as forças de segurança;
4treinamentos contínuos.

SAÚDE

Prefeitura contrata mais médicos 
para melhorar o atendimento
Desde 2013, já foram contratados 933 médicos, em diversas especialidades para melhorar a saúde 807 câmeras do “Olho Vivo” monitoram ruas, avenidas e escolas municipais por toda a cidade

SEGURANÇA

Prefeitura faz a parte dela para 
garantir mais segurança às famílias

VEJA MAIS:

VEJA MAIS:

Atendendo solicitações da população, a Prefei-
tura de Contagem contratou mais médicos. 
De 2013 a 2015, a prefeitura contratou 688 
novos médicos, em diversas especialida-
des. Somente este ano, foram contratados 
outros 245 novos profissionais. No to-
tal, foram admitidos 933 médicos, em 
diversas especialidades, para aten-
der nas unidades de saúde, UPAs, 
centros de consultas, Hospi-
tal Municipal e Maternidade. 
Com a adesão ao Programa 
“Mais Médicos”, do governo fe-
deral, Contagem também atingiu 
100% de cobertura médica no Pro-
grama de Saúde da Família, ou seja, 
agora a cidade conta com um médico 
para atender cada Equipe de Saúde da 
Família, o que antes não tinha.

4implantação de 14 novos consultórios odontológicos 
nas unidades de saúde;

4inauguração do centro de consultas especializadas, na 
ressaca;

4inauguração da casa de Apoio à gestante e puérpera;

4quatro centros de Atenção psicossocial (cApss) e 
ampliações dos leitos especializados para pacientes 
da saúde mental.

4Ampliação dos postos de coleta de exames 
laboratoriais;

4distribuição de 377 tipos de medicamentos gratuitos, 
beneficiando 140 mil pessoas por mês;

4várias ações conjuntas para o combate à dengue, 
chikungunya e zika vírus.

4181 novas viaturas para a segurança;

4cessão de terreno para a 283ª cia. da pm no petrolândia, e a 
sede própria da 2ª companhia de missões especiais, no jardim 
riacho;

4regularização dos imóveis do 18º batalhão de polícia militar e da 2ª 
região de polícia militar;

4programa “crack, é preciso vencer”: 2 ônibus, 2 viaturas e 2 motos;

4fortalecimento e ampliação das redes de vizinhos e comércio protegidos e implantação da rede 
de indústrias protegidas.

4criação e reativação dos conselhos comunitários de segurança pública (consep) e de 
segurança escolar (consescs);

4encerramento das atividades da “feira de carros da toshiba”, na região industrial.

CENTRO DE REABILITAçãO
um centro especializado em reabilitação está 
sendo construído, no bairro europa, região sede. 
o centro irá atender a quatro modalidades de 
reabilitação (física, visual, intelectual e auditiva) e 
contará com oficina ortopédica para a confecção 
de órteses e ajustes de próteses.

Contagem se destaca como uma das cidades 
mais monitoradas de Minas Gerais. São 807 

câmeras do “Olho Vivo” instaladas nas 
principais ruas, avenidas e em todas as 

escolas municipais. Para reforçar a 
segurança, são aplicados R$ 20,5 mil-

hões por ano na compra de equipa-
mentos, veículos, folha de paga-

mento da guarda, treinamentos, 
dentre outras ações.

guArdA municipAl

933 NOVOS
MÉDICOS

CENTRAL DE VIDEOMONITORAMENTO
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a prefeitura mantém 37 cemeis
em funcionamento em todas as regiões

Prefeitura abre 1.800 novas vagas 
para o ensino fundamental
Duas novas escolas serão entregues no Sapucaias, região do PetrolândiaNove Cemeis foram entregues desde 2013, abrindo 1.350 novas vagas

EDUcAÇão EDUcAÇão

A Prefeitura de Contagem investe na educação de crian-
ças de zero a 5 anos. Desde 2013, foram construídos nove 
Centros Municipais de Educação In-
fantil (Cemeis), que possibilitaram a 
criação de 1.350 novas vagas. Mais 
sete novas unidades serão entre-
gues à população.

VOCê SABIA?

ABERTURA DE 1.350 NOVAS VAGAS

9 CEMEIS
Já ENTREGUES

ABERTURA DE 1.050 NOVAS VAGAS

MAIS
7 CEMEIS

CORA CORALINA
Regional

Petrolândia

PARQUE SÃO JOÃO
Regional
Eldorado

SÃO LUIZ
Regional

Petrolândia

CâNDIDA FERREIRA
Regional
Ressaca

CARMEM DO ROSÁRIO
Regional Sede

PEROBAS
Regional Sede

RETIRO
Regional

Vargem das Flores

DéCIO CAMARGOS
Regional Sede

hoje, todas as crianças com idade entre 4 e 
5 anos têm vagas garantidas nas escolas. A 

meta foi alcançada antes do prazo exigido pelo 
ministério da educação (mec). o próximo desa-

fio é assegurar vagas para todas as crianças entre 
zero e 3 anos.

4cemei Alvorada - sede

4cemei lúcio de Abreu -  

petrolândia

4cemei tropical – 

petrolândia

4cemei vale das orquídeas - 

nacional

4cemei colonial - sede

4cemei Arvoredo ii -  

ressaca

4cemei central 

park - sede

DARCy RIBEIRO
Regional

Vargem das Flores

VEJA MAIS:
4repasse de mais de r$ 20 milhões para creches 

conveniadas com a prefeitura;

4Alimentação balanceada para mais de 10 mil alunos e 3 mil 
das creches conveniadas;

4Ampliação da educação inclusiva para mais de 1.300 alunos;

4reforma de 40 escolas municipais;

456 mil kits escolares entregues aos estudantes;

4manutenção dos programas escola Aberta, escola integral, contagem das 
letras, dentre outros;

4investimento na formação e qualificação de profissionais da educação;

4redução da jornada de trabalho do quadro administrativo da educação de 40 
horas para 30 horas;

4Prefeitura paga maior piso salarial da região metropolitana para professores em 
início de carreira.

A prefeitura entrega duas novas escolas para o ensino fundamen-
tal. A escola Sapucaias III, Senador Luís Carlos Prestes, será entre-

gue em junho. As unidades estão sendo construídas nos bair-
ros Sapucaias II e III, na região do Petrolândia. Cada escola 

vai oferecer cerca de 900 vagas, ampliando o atendimento 
à região. A prefeitura, em parceria com Ministério da 

Educação, investiu mais de R$ 11 milhões na cons-
trução das unidades.

unidAde sendo construídA
no sApucAiAs  ii

unidAde construídA no sApucAiAs  iii

Em reconhecimento às ações da prefeitura 
em prol da Educação, da criança e do  ado-
lescente, o prefeito recebeu o prêmio da 
Abrinq, Prefeito Amigo da Criança. 



10 11

2016 

2016

2016

A Funec foi reaberta e conta com 14 unidades em 
funcionamento. Os bons resultados no Enem 
mostraram que a decisão de reabrir as unidades 
foi acertada. A unidade Centec da Funec 
ficou em primeiro lugar entre as escolas 
públicas do Estado no Enem/2014. Além 
do Centec, a Funec Riacho também 
ficou entre as dez melhores da cidade. 
No ano passado, vários alunos da 
fundação entraram direto para as 
universidades. São mais de 3 mil 
alunos nos ensinos médio, técnico e 
profissionalizante.

reabertura da Funec com ensino 
de qualidade e de graça
Funec foi primeira colocada no Enem 2014 entre as escolas públicas de Minas

Prefeitura inaugura trincheira do itaú 
em agosto, maior obra de mobilidade
Obra vai desafogar o trânsito no Industrial, garantindo mais agilidade

EDUcAÇão oBRAS 

A prefeitura entrega em agosto a Trincheira 
do Itaú, a maior obra de mobilidade urbana 

dos últimos 30 anos. A Trincheira do Itaú 
vai desafogar o trânsito nas avenidas 

David Sarnoff e Babita Camargos, na 
Cidade Industrial. Com isso, é mais 

desenvolvimento para a cidade de 
Contagem, fluidez para o trânsito, 

especialmente para o transporte 
coletivo, sobrando mais tempo 

para as pessoas ficarem com 
a família.

Prefeitura reabriu a Funec 
e mantém 14 unidades em 
funcionamento

4Sine Contagem: mais de 255 mil pessoas encaminhadas para 
emprego, capacitações, seguro-desemprego e emissão da carteira 

de trabalho;

4Uaitec: Prefeitura inaugurou a primeira universidade gratuita de contagem, que atende mais de mil 
alunos nos cursos à distância; 

4Cefort: desde 2013, mais de 14.700 pessoas foram qualificadas, por meio dos cursos e palestras 
em parceria com funec, sesc, senac, espro, ibji, pronatec, cpb mg, fundação csn, entre outros;

4Economia Solidária: mais 250 pessoas passaram por capacitação;

4Funec/Pronatec: 3.208 alunos, em 201 cursos, passaram por capacitação profissional, em 
parceria com o programa nacional de Acesso ao ensino técnico e emprego (pronatec)

Viaduto Petrolândia:
integrará o Terminal Petrolândia e a Via Expressa;

Viaduto da avenida das Américas I:
sobre a avenida Severino Ballesteros, na Ressaca.

pronAtec

A PREFEITURA AJUDA A 
qUEM qUER TRABALHAR:

VEJA MAIS:
Viaduto da avenida Teleférico:
sobre a BR-040, no bairro Morada Nova, ligando o 
Água Branca à Ressaca

4Viaduto das Américas II: sobre a br-040, após a 
ceasa minas, facilitando a mobilidade para quem 
vai a brasília ou ao rio de janeiro.

3 MIL ALUNOS
ATENDIDOS

FUNCIONANDO
14 FUNEC

UNIDADES DA

EM CONSTRUçãO
3 VIADUTOS

NOVOS
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1

2

4

6

7
8

9

3

5

TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO

Os corredores interligarão os quatro 
terminais de ônibus municipais

PETROLÂNDIA (Em andamento)
Investimento: R$ 18,5 milhões
Em execução

RESSACA (Em fase de licitação)
Investimento: R$ 15,5 milhões

NOVA CONTAGEM (Projeto concluído, 
aguardando parcerias com a União)
Investimento: R$ 46,3 milhões

SEDE (Projeto concluído, aguardando 
parcerias com a União)
Investimento: R$ 8 milhões

1

2

3

4

VIADUTOS E TRINCHEIRAS

TRINCHEIRA DO ITAÚ
Entroncamento das avenidas David Sarnoff e 
Babita Camargos
Impacto no tráfego: 70 mil veículos por dia
Investimento: R$ 28 milhões
95% CONCLUÍDA

VIADUTO DO PETROLÂNDIA
Sobre a Via Expressa
Impacto no tráfego: 40 mil veículos por dia
Investimento: R$ 2,5 milhões
EM EXECUÇÃO

VIADUTO DAS AMÉRICAS I
Entroncamento das avenidas das Américas e 
Severino Ballesteros, na Ressaca
Impacto no tráfego: 40 mil veículos por dia
Investimento: R$ 18,5 milhões
EM EXECUÇÃO

VIADUTO DAS AMÉRICAS II
Na avenida das Américas, sobre a BR-040, 
na Ressaca
Impacto no tráfego: 25 mil veículos por dia
Investimento: R$ 15 milhões
PROJETO CONCLUÍDO, AGUARDA 
RECURSOS DA UNIÃO

VIADUTO TELEFÉRICO
Sobre a BR-040, ligando os bairros Água 
Branca (Eldorado) e Morada Nova (Ressaca)
Impacto no tráfego: 20 mil veículos por dia
Investimento: R$ 15,6 milhões

5

6

7

8

9

ESTAÇÕES DE ÔNIBUS

 9 NOVAS ESTAÇÕES ao 
longo da avenida João César de 
Oliveira, cada uma com 100m de 
comprimento por 5m de largura

Ponto de embarque e desembarque 
25 ESTAÇÕES FECHADAS, ao 
longo dos corredores na LMG-808 e 
nas avenidas João César de Oliveira, 
General David Sarnoff, Babita Cam-
argos, Teleférico e João Gomes 
Cardoso, cada um com 40m por 5m.

CORREDORES DE LIGAÇÃO  

LESTE-OESTE
Interligará os bairros Ressaca e Petrolândia (aveni-
das das Américas, Severino Ballesteros e Helena de 
Vasconcelos e Via Expressa, até o Petrolândia)

Andamento: Projeto concluído. Obra em licitação

Investimento: R$ 90 milhões (junto com o corredor 
Ressaca)

RESSACA-CIDADE INDUSTRIAL 
Interligará os bairros Industrial e Ressca (praças do 
Trabalhador e da Cemig, avenidas Babita Camar-
gos,Teleférico e João Gomes Cardoso, até a Severi-
no Ballesteros)

Andamento: Projeto concluído. Obra em licitação

Investimento: R$ 90 milhões (junto com o corredor 
Leste-Oeste)

NORTE-SUL 
Interligará os bairros Cidade Industrial e Nova Conta-
gem (praça do Trabalhador, avenidas General David 
Sarnoff e João César de Oliveira e rua do Registro, 
até Nova Contagem)

Andamento: Projeto executivo concluído (em nego-
ciação com o governo federal)

Investimento: R$ 160 milhões

VIA EXPRESSA

Troca do asfalto antigo por um novo no 
trecho de Contagem
Impacto no tráfego: 70 mil veículos/dia
Investimento: R$ 40 milhões
Início das obras: em breve

METRÔ ATÉ O BAIRRO BERNARDO MONTEIRO

Projeto concluído junto à Metrominas. 
Aguarda recursos do governo federal. 

coNtageM avaNça Para o Futuro. 
coNHeça o PlaNo de MoBilidade urBaNa:

A prefeitura trabalha muito para transfor-
mar contagem em uma cidade moderna 
e com mobilidade urbana. em 2013, im-
plantou o plano municipal de mobilidade 
urbana que vai interligar as oito regiões 

da cidade, facilitando o deslocamento de 
veículos de uma região para a outra. estão 
sendo construídas várias obras na cidade, 
como  trincheira, viadutos, novos corredo-
res, estações de ônibus e outras melho-

rias. com isso,  contagem será interligada, 
possibilitando a implantação do sistema 
brt (move), onde os moradores poderão 
circular de ônibus e de metrô pagando 
apenas uma passagem.
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via expressa terá novo asfalto em 
todo o trecho de contagem
Prefeitura consegue recursos para trocar o asfalto da via

oBRAS

mais de 100 ruas e becos asfaltados em nova contagem

via expressa de contagem - obras em breve

operação tapa-buraco em mais de 8 mil ruas e avenidas

pavimentação das ruas rio mantiqueira e avenida cantagalo, no riacho novo asfalto em 120 ruas e becos em mais de 70 bairros

pavimentação e drenagem de 16 vias no chácaras cotia e carajás

drenagem em mais de cem ruas e becos

o empenho da pre-
feitura vai atender 

uma grande demanda 
da população. A via ex-

pressa terá o asfalto subs-
tituído por um novo asfalto, 

em todo o trecho de contagem. 
A prefeitura assinou convênio 

com os governos estadual e fede-
ral para realizar a pavimentação, que 

vai facilitar o fluxo de veículos, garantir 
mais segurança à via, evitar transtornos, 

bem como, reduzir os custos com manuten-
ção. As obras começam em breve e os investi-

mentos são de mais de r$ 40 milhões.

Mais dois restaurantes populares: 
Nova Contagem e Petrolândia
Refeição boa, balanceada e barata por apenas R$ 3,00

SEGURANÇA ALIMENTAR

trincheira do itaú inicia fase de escavação

Além dos restaurantes populares do Eldorado e da Ressaca, a pre-
feitura vai entregar mais dois novos. Um deles será inaugurado, 
em breve, em Nova Contagem, e o outro será construído no Pe-

trolândia e já está em fase de elaboração de projeto. O almoço dos 
restaurantes populares é balanceado, acompanhado por nutricio-
nistas e possui preço baixo para a população, por apenas R$ 3,00.

VEJA MAIS:
4construção de dois centros de referência em Assistência social 

(cras);

4mais de 60 mil pessoas beneficiadas com os serviços do cras, 
creas, bolsa família, segurança Alimentar, economia solidária, 
vida saudável, dentre outros;

4inauguração da primeira casa de passagem feminina;

4Ampliação do programa economia solidária de 9 para 276 em-
preendimentos, gerando renda para mais de 830 pessoas;

4implantação do projeto de Aquicultura, beneficiando 50 
produtores de peixes em tanques ou viveiros;

4Ampliação do atendimento ao morador em situação de rua, 
beneficiando cerca de 5 mil pessoas por ano.

novo restaurante popular - nova contagem restaurante popular - eldorado

restaurante popular - ressaca
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Prefeitura já entregou as avenidas 
sanitárias do Nacional e Alterosas
Mais qualidade de vida com o fim do barro, da poeira e do esgoto a céu aberto

Mais de 3.700 novos apartamentos 
para as famílias da cidade
Prefeitura realiza sonho da casa própria para milhares de contagenses

A prefeitura realiza o sonho da casa própria para 3.766  famílias 
de Contagem. Este é o maior programa de habitação popular da 
história da cidade já realizado pela prefeitura. Em junho, o atu-
al governo deu a ordem de serviço para a construção de 1.824 

apartamentos do Programa “Minha Casa, Minha Vida”, no bair-
ro Pedra Azul, região Nacional. Em breve, outros 1.344 novos 
apartamentos serão construídos na região de Nova Contagem, 
no bairro Icaivera.

Mais uma importante obra de saneamento entra na reta final. Em breve, 
será entregue a avenida sanitária Dois, no bairro Colorado. As interven-
ções incluem obras de canalização, esgotamento sanitário, drenagem, pa-

vimentação e urbanização. Outra obra em estágio avançado é a avenida 
sanitária Imbiruçu, no Petrolândia. As obras estão sendo executadas em 
parceria com a Copasa e o governo estadual.

MAIS dE 165 MIl
pESSoAS bEnEfIcIAdAS

318
JÁ EnTREGUES

126 - Vila Barraginha
112 - Sapucaias
80 -  Vila Itália

2.104
EM conSTRUÇÃo

1.824 - Pedra Azul, no Nacional
48 - Cândida Ferreira
120 - Vila Beatriz
32 - Maria da Conceição
80 - Vila Itália

1.344
pREVISToS

Icaivera - Nova Contagem

Data: 6/6 até 26/8.

local: administrações regionais ou posto do Prefei-
tura Aqui, localizado no estacionamento do Shopping 
Contagem.

Quem pode se inscrever: moradores da cidade que 
possuem renda familiar de R$ 1.800,00.

A lista de documentos necessários está disponível 
no site da prefeitura: www.contagem.mg.gov.br

Avenida Imbiruçu

AVENIDA NACIONAL - NACIONAL AVENIDA ALTEROSAS - RESSACA

 VEJA coMo SE InScREVER:

Mais duas 
avenidas estão 
com obras na 

reta final e 
serão entregues 

em breve

Já
entregues

Avenida Dois

CONJUNTO HABITACIONAL SAPUCAIAS CONJUNTO HABITACIONAL VILA BARRAGINHA

4Investimento: r$ 15 milhões
4Beneficiados: 50 mil moradores
4falta concluir desapropriações, a 

cargo da copasa.

4 Investimento: r$ 12 milhões
4 Beneficiados: cerca de 35 mil 

moradores

HABITAÇÃO SANEAMENTO
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Contagem recebe maior programa 
de saneamento básico da história
Esgoto canalizado e bacias de contenção de cheias em várias regiões

Programa Brigada da Limpeza vai 
a todas as regiões de Contagem
prefeitura trabalha para uma cidade mais limpa, bonita e conservada

VEJA MAIS:

Toda a cidade está 
sendo contemplada 
com obras de sanea-
mento. São cerca de R$ 
500 milhões em investi-
mentos para garantir mais 
qualidade de vida aos conta-
genses. Além de avenidas sani-
tárias, a prefeitura, em parceria 
com a Copasa e governo federal, 
executa Estações Elevatórias de Es-
goto (ETEs), bacias de contenção de 
cheias, drenagem, pavimentação, cana-
lização de córregos, implantação e ligação 
de redes de esgoto.

ete nova contagem

pAc - riacho

córrego das Acácias

Implantação de 
Rede de Esgoto:

4Obras no bairro Chácaras Del Rey, Granja Vista Alegre, 
Jocum e Quintas Coloniais (Sede), beneficiando 25 mil 
moradores;

4Despoluição do córrego das Acácias: obra concluída.

Despoluição 
da Lagoa da 
Pampulha

4As obras seguem em ritmo acelerado. São 35 obras 
divididas em oito blocos, já com 90% concluídas;

4Regiões: Sede, Eldorado, Ressaca e Nacional.

(obras a serem iniciadas) 
R$ 286 milhões

PAC Ferrugem 4 Requalificação urbana e ambiental e controle de 
cheias do Córrego Ferrugem;

4 Serão seis bacias, nas regiões Eldorado e Industrial;
4 Saneamento, drenagem e pavimentação.

(obras iniciadas em junho/16)
 R$ 127 milhões

PAC Riacho 

4 Obras para o controle de cheias e inundações do 
Córrego Riacho das Pedras (PAC Riacho);

4 Serão quatro bacias de contenção, ampliação das 
galerias pluviais e revitalização de áreas de lazer;

4 bairros: Amazonas, Inconfidentes, Bandeirantes 
Riacho e Novo Eldorado.

4Combate à dengue: desde 2013, mais de 277 mil casas foram visitadas e 
mais de 10.600 toneladas de lixo recolhidas;

4 Locais de “bota-fora” transformados em praças: praça lúcio de Abreu; 
praça da rua coqueiros; praça da rua vp1 com vp2, dentre outros;

4 Praças revitalizadas e conservadas: 20 praças e 80 espaços públicos;

4 Parques revitalizados: eldorado, Amendoeiras, são mateus e tropical;

4 novas pistas de caminhadas e equipamentos para exercícios.

Em Contagem, a prefeitura 
garante a isenção da taxa de lixo

Junto com a Brigada da Limpeza, a 
prefeitura realizou o “Dia D contra 
o Mosquito”  e “Dia da Cidadania”.

Para manter a cidade limpa e conservada, a prefei-
tura investe R$ 90 milhões nos serviços de limpe-

za, como a coleta de lixo porta a porta, varrição 
e capina de  ruas, avenidas e espaços públicos. 

Também criou o Programa “Brigada da Lim-
peza”, que este ano percorreu, de fevereiro a 

junho, todas as regiões da cidade, fazendo 
o recolhimento de lixo e entulho e inten-

sificando a fiscalização e o combate ao 
mosquito Aedes aegypti.  Os proprie-

tários de mais de 13 mil lotes vagos 
também foram notificados para faze-

rem a limpeza dos seus imóveis.

BRIGADA DA LIMPEZA 2016
4mais de 7 mil toneladas de lixo e entulhos recolhidos;

45.500 pneus recolhidos e enviados para cooperativas 
de reciclagem;

425 mil residências visitadas;

4150 placas indicativas e educativas instaladas.

SANEAMENTO LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA CIDADE
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PARticiPAÇão PoPUlAR E tRANSPARêNciA

Prefeitura cria projetos inovadores para participação dos contagenses

VEJA MAIS:
4 PLANEJAMENTO PARTICIPATIVO 

participação de mais de 15 mil pessoas nas audiências públicas; 
2.423 sugestões incorporadas ao plano plurianual de Ação 
governamental (ppAg) 2014-2017.

4 GABINETE ITINERANTE 
25 audiências públicas; 
participação de mais de 5 mil pessoas.

4CONFERêNCIAS MUNICIPAIS 
57 conferências; 
participação de mais de 7.600 pessoas. 

4 ESCOLA DA CIDADANIA 
implantação da escola da cidadania “osvaldo orlando da costa”; 

capacitação de 1.629 pessoas.

4CONSELHOS MUNICIPAIS 
posse de 17 conselhos municipais desde 2013.

4 CARAVANA DA PARTICIPAçãO 
32 obras visitadas, com participação de 2.500 pessoas. 

4OUVIDORIAS 
duas ouvidorias municipais: 
ouvidoria-geral do município (0800-0313188/3398-4894); 
ouvidoria da saúde (0800-2832947).

contagem mais participativa, 
transparente e inclusiva

A prefeitura ampliou em 30 pontos a Coleta Seletiva. Agora, 
a cidade passa a contar com 117 pontos de recolhimento 
de recicláveis e três novos caminhões, que vão substituir 
os antigos veículos. A medida vai reduzir os custos 
da coleta convencional e prolongar a vida útil do 
aterro sanitário, gerando mais emprego e renda 
para os contagenses.

Prefeitura amplia coleta seletiva 
em 30 pontos da cidade
A meta é aumentar a reciclagem de materiais em 25%

 VEJA MAIS:

4 Horto Florestal: A prefeitura também ampliou a sede do horto 
florestal, que agora está com instalações mais modernas para 
auxiliar estudantes em pesquisas e atividades de educação 
ambiental e vai  ampliar em 15% a produção de 28 mil mudas;

4 Contagem das Nascentes: por meio do programa foi recuperada 
uma nascente no centro de esportes e Artes unificado (ceu), na 
ressaca, que ganhou um belo paisagismo em seu entorno;

4 Adesão aos programas “Cultivando água Boa”; “Resíduos 
Sólidos” e “Contagem das Nascentes”;

4 combate ao desperdício de água;

4 plantio de 4.576 árvores;

4 criação do grupo gestor da bacia da pampulha;

4 intensificação da fiscalização ambiental na bacia de várzea das     
flores, inclusive na lagoa vargem das flores.

COLETA SELETIVA
foi ampliada para mais 17 escolas municipais e 13 
prédios públicos; a coleta porta a porta vai atender mais de 

10 mil residências e será feita a inclusão social de 162 
catadores de materiais recicláveis informais.

Com o Planejamento Participativo, o Gabinete Itine-
rante e a Caravana da Participação, os contagenses fo-

ram respeitados e puderam opinar nas decisões do 
governo, ajudando a escolher as novas priorida-

des que estão sendo executadas pela atual admi-
nistração. As prioridades compõem o Plano 

de Metas e Resultados, Contagem Faz, com 
investimentos de R$ 1 bilhão em obras, 

serviços e programas.

INCLUSãO SOCIAL
A prefeitura também adota políticas públicas em defesa dos direitos 
humanos e da promoção da igualdade, com ações contínuas de 
atenção às pessoas com deficiência, aos idosos, às mulheres, às 
instituições religiosas, à igualdade racial, dentre outros.

TRANSPARêNCIA
contagem foi a primeira colocada de minas gerais no 

ranking da escala brasil transparente, realizado pela 
controladoria-geral da união (cgu).

117PONTOS
DE RECOLHIMENTO

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA CIDADE
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ESPoRtEESPoRtE

Prefeitura constrói dois centros 
de esporte e arte unificados

A Prefeitura de Contagem, em parce-
ria com o Ministério da Cultura, está 
construindo dois importantes com-
plexos de lazer, esporte e cultura 
em Contagem, chamados de Cen-
tro de Esporte e Artes Unificado 
(CEU). Um está sendo construí-
do na região Vargem das Flores 
e, o outro, na região da Ressa-
ca. Os espaços têm como obje-
tivo promover a cidadania e am-
pliar o acesso à cultura e ao lazer 
para a população.

Para incentivar ainda mais a promoção de atividades es-
portivas na cidade, a prefeitura assumiu a administra-

ção dos Centros Sociais Urbanos (CSUs) Eldorado e 
Amazonas e está promovendo importantes obras 

de revitalização. A primeira etapa do CSU Ama-
zonas já foi entregue e a segunda será inaugu-

rada em junho. Já o CSU Eldorado, a expec-
tativa é que as obras sejam concluídas no 

fim deste ano.

Prefeitura entrega cSu amazonas 
e avança nas obras do eldorado
Centros sociais vão oferecer mais conforto e serviços para os moradoresEspaços promovem a cidadania, cultura, lazer e incentivo ao esporte

4Implantação dos programas “Vida Saudável” e “Segundo 
Tempo”: 7 mil jovens e idosos beneficiados com atividades 
esportivas;

4reforma de campos de futebol e entrega de 511 kits esportivos 
para o futebol amador, desde 2013;

4Apoio ao esporte especializado;

4novos equipamentos para o centro de ginástica de trampolim;

4wi-fi gratuito em oito praças da cidade;

4seis novas Academias da cidade ao ar livre;

4projeto social sada: beneficia mais de 400 crianças e adolescentes;

4bolsa Atleta: 20 atletas da cidade contemplados.

 VEJA MAIS:
 VEJA MAIS:

CSU AMAzONAS
vai ganhar um novo complexo esportivo com campo de futebol,  
vestiários, pista de caminhada e Academia da cidade.

CSU ELDORADO
construção de anfiteatro; playground; pista de skate; área 
para alongamento, dotada de pranchas abdominais, barras 
assimétricas, entre outros equipamentos; área de convivência; 
guarita de segurança e reforma dos banheiros externos.novos2

esportivos
centros

4 CEU VARGEM DAS FLORES: 
Atrativos: quadra coberta, pista de 
caminhada, bicicletário, pista de 
skate, mesa de jogos, playground, 
aparelhos de ginástica, 
biblioteca, telecentro, teatro 
(com plateia de 60 lugares), 
centro de referência em 
Assistência social (cras) e duas 
salas multiúso.

4 CEU RESSACA: pista de caminhada, 
quadras, aparelhos de ginástica, 
bicicletário, pista de skate, mesa 
de jogos, playground, aparelhos de 
ginástica e biblioteca.

ceu - ressaca (obras em andamento)

csu - Amazonas

ceu - nova contagem (obras em andamento)

csu - eldorado

Implantação do “Exercita 
Contagem”: mais de 6 mil 

pessoas nas praças e espaços 
públicos do município.
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falE coNoSco: portal@contagem.mg.gov.br

www.contagem.mg.gov.br
facebook.com/prefeituracontagemSAIBA MAIS: 

Prefeitura amplia apoio aos projetos 
culturais e artistas da cidade
103 projetos contemplados com investimentos de R$ 1,7 milhão

 4realização da gincana de contagem;

 4Apoio à marcha para jesus, com incentivo à música gospel;

 4cursos para mais de 800 alunos, por semestre;

 4realização do concurso de marchinhas;

 4incentivo ao projeto clikando contagem;

 4exposições mensais do projeto tudoaver;

 4conclusão dos projetos da casa de cacos e cineteatro;

 4promoção de eventos, peças teatrais, mostras, 
preservação do patrimônio histórico e implantação do 
fundo municipal de cultura;

 43 milhões de lâmpadas para decoração natalina da cidade, 
estímulo às vendas no natal e programação cultural;

 4Apoio às tradições da cidade.

VEJA MAIS:

cUltURA

A prefeitura valoriza as atividades culturais da cidade e amplia 
as opções de lazer. Por isso, implantou o Fundo Municipal 
de Incentivo à Cultura (FMIC), que contemplou 103 
projetos, que se desdobraram em mais de 300 ações. Os 
investimentos somam mais R$ 1,7 milhão, com isso, 
Contagem é referência na área.

103
projetos

mais de
300

ações

Apoio aos eventos gospel - marcha para jesus 2015


