
voltando      
aos trilhos

natal de 
luzes e 
sonhos 
Cidade Encantada atrai muitas 
famílias à praça da Jabuticaba 

Em menos de um ano, a prefeitura 
fez uma série de intervenções 
para melhorar o transporte e a 
mobilidade urbana, investindo no 
recapeamento da Via Expressa e 
abrindo caminho para aumentar a 
qualidade do sistema rodoviário, 
além de buscar recursos para a 
ampliação do metrô
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A unidade da Ressaca já está sendo construída e faz parte do 
projeto de organização da rede municipal de ensino, que fará 
de Contagem o primeiro município de Minas Gerais a zerar o 
déficit de vagas para alunos de 4 e 5 anos em 2018
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Em 2017, Contagem arrumou a casa para re-
tomar os trilhos do crescimento. É notório o 
quanto a cidade precisa melhorar na infraes-

trutura e na prestação de serviços ao cidadão. Tais 
avanços só podem ocorrer com uma gestão equili-
brada e comprometida com a qualidade de vida dos 
contagenses. E, apesar de todas as dificuldades fi-
nanceiras, Contagem começou a avançar neste ano.

É claro que Contagem ainda precisa melhorar 
muito, mas a cidade voltou a acelerar em 2017. 
A Saúde recebeu importantes investimentos que 
você poderá conferir nas páginas seguintes. Para 
se ter uma ideia, o número de leitos dobrou. O 
CTI, que faz a diferença entre a vida e a morte, 
está funcionando com capacidade máxima. Os 
resultados dos exames laboratoriais, tão neces-
sários para um bom atendimento médico, podem 
ser acessados pela internet.

Na Educação, Contagem vive uma revolução. O 
município planta a semente de um futuro melhor. A 
partir de 2018, todas as crianças de 4 e 5 anos esta-
rão na sala de aula, ou seja, acabou o déficit de va-
gas para estudantes dessa faixa etária. Com R$ 54 
milhões investidos na reforma e pintura das 115 es-
colas, as crianças encontrarão no ano que vem um 
ambiente agradável para os estudos. Uniformes e 
kits escolares serão fornecidos gratuitamente para 
todos os estudantes. Ainda há o projeto pioneiro 
da Escola em Tempo Integral. A primeira será inau-
gurada já em 2018 e mais sete virão pela frente.

As melhorias são vistas no dia a dia das pessoas. 
Para efeito de comparação, em 2016 Contagem fi-
gurou em 109º lugar na geração de empregos em 
Minas Gerais. Já em 2017, a realidade mudou dras-
ticamente. O município ficou na quarta posição no 
Estado na criação de postos de trabalho. Seguran-
ça para que empresas façam investimentos e ge-
rem postos de trabalho para os contagenses.

As bases para melhoria da infraestrutura de 
Contagem estão postas. A malha viária começa 
a ser modernizada e até 2020 a previsão é que 
cerca de 120 quilômetros sejam totalmente reca-
peados. A Via Expressa está com pavimento novo 
e em dezembro ganhou iluminação de LED. A am-
pliação do metrô, tão debatida nos últimos anos, 
está perto de acontecer, justamente por causa de 
uma gestão que se preocupa em gastar menos 
com a máquina pública e mais com o cidadão.

O melhor de Contagem, sem dúvida, é a sua gen-
te. E 2017, sem dúvida, também ficará para a história 
como o ano em que voltamos a ocupar nossa cida-
de. As ruas puderam ser tomadas pelos contagen-
ses. O Natal foi o mais iluminado de Minas. Se quere-
mos construir um tempo novo, o brilho nos olhos e a 
alegria são essenciais. Contagem começou a mudar 
seu destino e permanecerá nessa escalada. 
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O Centro de Memória do Trabalhador está pronto. O museu ho-
menageia homens e mulheres que trabalharam na construção da 
história de Contagem. falta pouco para que o espaço seja aberto 
ao público. A visitação será gratuita.

Dê sua sugestão para melhorias na cidade pelo 
Facebook (facebook.com/prefeituracontagem/)

* Todas as demandas são encaminhadas aos setores 
responsáveis para que sejam solucionadas.
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O asfalto dos 14 qui-
lômetros da Via Ex-
pressa que cortam 

Contagem foi totalmente re-
feito. Os postes estão rece-
bendo a nova iluminação, com 
lâmpadas de LED. A nova si-
nalização também está sendo 
instalada.

Para que as tão esperadas 
intervenções em um dos cor-
redores de trânsito mais movi-
mentados na Região Metropo-
litana de Belo Horizonte sejam 
concluídas (quarta etapa), vão 
faltar as obras de drenagem.

foram investidos R$ 20,5 
milhões, sendo R$ 15 milhões 
do governo do Estado e o res-
tante de contrapartida da Pre-
feitura de Contagem. A obra 
tem investimento de recursos 
arrecadados com o Impos-
to Predial e Territorial Urbano 
(IPTU) em 2017.

O recapeamento foi fei-
to pelo consórcio Vilasa/Vale/
JVf, vencedor da licitação. “A 
Via Expressa está na etapa de 
pintura, sinalizações vertical e 
horizontal. Iniciamos a subs-
tituição da iluminação, colo-

cando luminárias de LED para 
garantir mais segurança e con-
forto a quem transita”, destaca 
o prefeito Alex de freitas.

postes substituídos
Postes de iluminação amas-

sados serão substituídos. Se-
gundo a Secretaria Municipal 
de Obras e Serviços Urbanos, 
a pintura do asfalto (sinaliza-
ção) fica sob responsabilida-
de da Autarquia Municipal de 
Transportes e Trânsito de Con-
tagem (Transcon). As marca-
ções já foram iniciadas.

Foi iniciada a pintura da sinalização no asfalto

Com a instalação das lâmpadas de LED (pista da direita), os motoristas trafegam com mais segurança

Em janeiro de 2017, o asfalto estava cheio de buracos e trincas (à esquerda), mas a Via Expressa chega ao fim do ano totalmente recapeada  

com lâmPadas de
led, via exPressa 
está quase Pronta

obras

foram mais de 20 
anos de espera pelo 
recapeamento da Via 
Expressa. Em janeiro 
de 2017, motoristas e 
passageiros conviviam 
com o risco de aciden-
tes por causa da quan-
tidade de buracos no 
movimentado corredor 
de trânsito.

Diante deste gra-
ve problema, uma das 
primeiras iniciativas do 
prefeito Alex de frei-
tas, tão logo ele tomou 
posse, foi iniciar a re-
vitalização total da Via 
Expressa.

etapas
As obras foram di-

vididas em quatro fa-
ses. Na primeira, foram 
removidos três centí-
metros do asfalto da-
nificado, com trincas, e 
aplicada nova camada 
para nivelamento do 
pavimento.

Na segunda etapa,  
houve a aplicação da 
camada de microasfal-
to para impermeabili-
zação da via.

A terceira fase con-
sistiu na colocação de 
oito centímetros do 
asfalto borracha, finali-
zando a parte de reca-
peamento da via.

Na quarta e última 
etapa, que está qua-
se no fim, estão sendo 
instaladas as lâmpadas 
de LED. Além de nova 
iluminação, serão feitas 
obras de drenagem, co-
locadas guias, meio-fio 
e a sinalização (hori-
zontal e vertical).

Primeira
grande 
conquista 
da gestão

Divulgação

Luiz Henrique Grossi - 4/4/2017 Cassio Matias



recaPeamento também chega 
à severino ballesteros
Motoristas comemoram a intervenção nos dois sentidos do corredor de trânsito
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obras

O recapeamento da avenida Seve-
rino Ballesteros Rodrigues, na 
Regional Ressaca, segue a todo 

vapor. Estudos técnicos feitos pela Secre-
taria Municipal de Obras e Serviços Urba-
nos indicaram os pontos que necessitam 
de novo pavimento.

As intervenções fazem parte do pacote 
de recapeamento da Via Expressa. Serão 
cinco etapas de obras nos dois sentidos da 
Severino Ballesteros.

Os motoristas que passam pela aveni-
da com frequência comemoram o fim dos 
buracos. “O asfalto estava ruim, ocasio-
nando acidentes e desgaste dos veículos. 
É uma intervenção necessária e benéfica 
para nós”, disse Maurilio Domingos Vala-
dão, 36 anos. “Essa intervenção é impor-
tante porque a via está bastante danifica-
da, causando um transtorno enorme para 
nós motoristas”, avalia Jonas Daniel, 33.

foram feitos os serviços de fresagem 

e aplicação do micro revestimento (mate-
rial asfáltico com função de impermeabili-
zação, para evitar propagação de futuras 
trincas) no pavimento. Em seguida, foi ini-
ciada a aplicação do asfalto borracha.

A quarta etapa consiste na limpeza e 
reconstrução dos dispositivos de drena-
gem. Na quinta e última serão implanta-
das as sinalizações horizontal e vertical. A 
conclusão das obras está prevista para o 
início de 2018.

Estudo técnico da Secretaria de Obras indicou os pontos da Severino Ballesteros com asfalto mais precário, que necessitam de manutenção

Geraldo Tadeu

Ricardo Lima

taPa-buraco agendado Pela PoPulação
Todos os dias, 200 tone-

ladas de asfalto são usadas 
em serviços de tapa-bura-
cos executados nas vias de 
Contagem pela Secretaria 
Municipal de Obras e Ser-
viços Urbanos. A demanda 
é apresentada pelos mora-
dores, por meio do Serviço 
de Atendimento ao Cidadão 
(0800-2831225) ou nas oito 
regionais da cidade.

A equipe da Secretaria é 
formada por 50 colaborado-
res, que contam com dez ca-
minhões. Após a solicitação, 
servidores da manutenção 
vão até a via apontada no re-
querimento aberto pelo mo-

rador. Em seguida, é gerada 
uma demanda de serviço. 

É feita uma triagem, que 
estabelece critérios de prio-
ridade. Ruas com maior nú-
mero de veículos transitando 
e com linhas de ônibus são 
as primeiras a receber o ta-
pa-buracos.

Além de avaliar essa 
prioridade, fiscais das re-
gionais vão ao local visto-
riar a execução da obra. “É 
importante a participação 
da comunidade informando 
os problemas da rua onde 
mora”, destaca flaviane Al-
ves, moradora do bairro Lin-
da Vista. Os moradores podem solicitar tapa-buraco por telefone



A Prefeitura de Conta-
gem lançou um pro-
grama para asfaltar 115 

quilômetros de ruas e avenidas, 
com investimento de R$ 150 mi-
lhões. As intervenções foram ini-
ciadas nas regionais Petrolândia, 
Nacional e Vargem das flores, 
contemplando 75 vias dos bairros 
Solar do Madeira, Nascentes Im-
periais, Estâncias Imperiais, Tupã, 
Chácaras Novo Horizonte, Cháca-
ras Planalto e Tijuca.

Está sendo reaproveitado 
material asfáltico retirado da Via 
Expressa, o que torna a obra sus-
tentável. A previsão é que a pa-
vimentação dessas 75 vias seja 
concluída em junho de 2018.

O prefeito Alex de freitas e 
o vice William Barreiro viram de 
perto o andamento das obras 
na rua dos Cardeais, no Solar do 
Madeira. “Queremos nos asse-

gurar que elas estão sendo fei-
tas dentro do prazo e com qua-
lidade. O Solar do Madeira é um 
bairro que foi esquecido pelas 
administrações anteriores, mas 
nós entendemos a importância 
de garantir qualidade de vida e 
o direito de ir e vir dessa comu-
nidade”, disse Alex. 

“A pavimentação urbaniza 
e devolve dignidade à popula-
ção. fico contente em ver que 
a obra está sendo concretiza-
da e o sonho de muitos reali-
zado”, acrescentou William.

presente de natal
A pavimentação de vias no 

Solar do Madeira é uma reivin-
dicação antiga da população, 
cansada de sofrer com a lama 
e poeira. Para o aposentado 
José Almeida de Souza, a obra 
é sinônimo de alívio. “A comu-

nidade está gostando muito, 
foi um presente de Natal. Não 
aguentávamos mais a poeira 
que entrava na nossa casa”, 
afirmou. Ele mora há cerca de 
30 anos no local.

O engenheiro civil Giltamar 
Elias Pereira, da Secretaria 

Municipal de Obras e Serviços 
Urbanos, confirma o anseio 
da população. “Este serviço é 
reivindicado há muito tempo. 
Entregaremos aos moradores 
um serviço de alta qualida-
de, trazendo conforto a todos 
que utilizam essas vias”, disse.

Programa de Pavimentação 
começa em 75 ruas e avenidas 
Ao todo, serão asfaltados 115 quilômetros em vários pontos da cidade

A rua dos Cardeais sem pavimentação (acima), agora, só na fotografia

Geovana Z. Ferreira/Arquivo/Divulgação 

Cassio Matias

obras
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obras em curso
RegIonal petRolânDIa

Bairro Solar do madeira
- Rua dos Cardeais
- Rua dos Beija-flores
- Rua dos Sabiás
- Rua das Araras

Bairro nascentes Imperiais
- Rua Ipê Amarelo
- Rua Pau Brasil
- Rua Oliveira
- Rua Cabiúna
- Rua Marfim
- Rua Jequitibá
- Rua Jatobá
- Rua Angelim
- Rua Candeia
- Rua Imbiruçu
- Rua Seringueira
- Rua Sucupira
- Rua Palmeiras
- Rua Jaboticabeira
- Rua Paraju
- Rua Quaresmeira
- Rua Pequi
- Rua Aroeira
- Rua Sapucaias

Bairro estâncias Imperiais
- Avenida dos Trompetes
- Rua Cinco
- Rua das Trombetas
- Rua dos Violoncelos
- Rua dos Cavaquinhos
- Rua das Guitarras
- Rua dos Violinos
- Rua das Clarinetas
- Rua dos Trombones
- Rua dos Pianos
- Rua das flautas
- Rua das Paletas
- Rua dos Tambores
- Rua dos Contrabaixos
- Rua dos Pandeiros
- Rua das Sanfonas
- Rua dos Órgãos
- Rua dos Carrilhões
- Rua das Harpas
- Rua dos Acordeons
- Rua dos Bandolins
- Rua dos Violões
- Rua das Orquestras

Bairro tupã
- Rua Belgas
- Rua Maritacas
- Rua H
- Rua L
- Rua J
- Rua G
- Avenida N
- Rua M

- Rua Dez de Maio
- Rua S
- Rua W
- Avenida E
- Rua f
- Rua D
- Rua B
- Rua A
- Rua V

Bairro chácaras novo
Horizonte

- Avenida A
- Rua Três
- Rua Quatro
- Rua Cinco
- Rua Seis
- Rua Oito
- Rua Salvador Cosso

Bairro chácaras planalto
- Rua Dama da Noite
- Rua Violeta
- Rua Girassol

Bairro tijuca
- Rua José Pedro Mandu
- Rua Queluzito

RegIonal vaRgem DaS floReS

RegIonal nacIonal



Estrutura vai ligar duas regionais, eliminando gargalo na David Sarnoff 

obras
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foi iniciada em junho de 2017 a 
construção da trincheira que vai 
ligar a avenida General David Sar-

noff à BR-381 (fernão Dias). O viaduto 
para eliminar um gargalo de trânsito em 
Contagem será erguido no km 477 da ro-
dovia federal, na Cidade Industrial.

A obra está sendo executada por meio 
da parceria entre a Prefeitura de Conta-
gem e a Autopista fernão Dias, conces-
sionária que administra o trecho da BR-

381. O investimento de R$ 25 milhões é da 
iniciativa privada. A previsão é que a trin-
cheira fique pronta em outubro de 2018. 

Será uma nova alternativa viária ligando 
as regionais Industrial (bairros Amazonas e 
Jardim Industrial) e Riacho (bairro Inconfi-
dentes), retirando parte do tráfego pesa-
do na Cidade Industrial. A intervenção será 
fundamental para a revitalização do Distrito 
Industrial Juventino Dias, o mais antigo de 
Minas Gerais e um dos mais importantes da 

América Latina.
A Autopista fernão Dias teve a parce-

ria da Autarquia Municipal de Trânsito e 
Transportes de Contagem (Transcon) na 
elaboração do projeto, que foi aprovado 
pela Agência Nacional de Transportes 
Terrestres (ANTT). 

A prefeitura expediu licenças ambien-
tais e está coordenando o trânsito para 
reduzir os impactos durante as interven-
ções na Cidade Industrial.

reivindicação histórica, 
trincheira sai do PaPel 

A construção da estrutura na Cidade Industrial foi iniciada em junho e a previsão é que seja finalizada em outubro de 2018 

Ricardo Lima

estação de esgoto atende 10 bairros
A Estação Elevatória de Esgo-

to (EEE) Barroquinha, na Regio-
nal Sede, começou a funcionar 
em setembro de 2017, benefician-
do dez bairros: Colonial, Praia, 
Barroquinha, Santa Luzia, Granja 
Vista Alegre, Quintas Colônias, 
Ouro Branco, Chácaras Del Rey, 
Recanto da Mata e Jacubas.

O esgoto que caía sem trata-
mento nos cursos d’água que ali-
mentam a bacia de Vargem das 
flores passou a ser transportado 
para a Estação de Tratamento 
de Esgoto do Ribeirão do Onça 
(ETE), na divisa de Belo Horizon-
te com Santa Luzia.

A obra foi executada por 
meio da parceria da prefeitura 

com a Companhia de Saneamen-
to de Minas Gerais (Copasa). “Es-
távamos esperando essa obra há 
mais de 13 anos. Vários prefeitos 
passaram e nada foi feito”, come-
morou Hamilton Lopes, morador 
do bairro Colonial.

“Após tomar posse, o prefei-
to Alex de freitas buscou uma 
aproximação com os moradores 
e a Copasa para resolver esta si-
tuação”, afirmou o o administra-
dor da Regional Sede, Welerson 
da Silva. “Está sendo eliminado 
o esgotamento que reduzia a 
qualidade de vida das pessoas 
e impactava o meio ambiente”, 
completou o gerente distrital da 
Copasa, José Alvim Pereira. A Estação Elevatória do Barroquinha funciona desde setembro de 2017

Elias Ramos



Estão sendo investidos R$ 2,3 milhões para finalização da estrutura

viaduto do Petrolândia 
Prestes a ser inaugurado

Todas as escoras que sustenta-
vam o viaduto sobre a Via Ex-
pressa, no bairro Petrolândia, 

foram retiradas. finalizadas as mudanças 
em uma adutora, feitas pela Companhia 
de Saneamento e Abastecimento de Mi-
nas Gerais (Copasa), o serviço de proten-
são (passagem de cabos de aço na parte 
interna) e a revisão do projeto, foi reini-
ciada a construção da estrutura para me-
lhorar a mobilidade na região.

O valor do investimento é de R$ 2,3 mi-
lhões. Os funcionários da empreiteira res-
ponsável pela obra estão trabalhando em 
dois turnos para que o viaduto fique pronto 
até fevereiro de 2018.

Segundo dados da Autarquia Munici-
pal de Trânsito e Transportes de Contagem 
(Transcon), cerca de 40 mil veículos pas-
sam diariamente no trecho da Via Expressa 
onde o viaduto está sendo construído.

Morador do bairro Vila Cristina, na di-
visa com Betim, o atendente de plano de 
saúde Jairo Dutra, 43 anos, passa sempre 
debaixo da estrutura. “Que bom que as 
obras foram reiniciadas. Parecia que o via-
duto estava sendo construído em cima de 
andaimes. Estava muito feio, com aspecto 
de coisa abandonada”, disse. As escoras de sustentação foram retiradas para a continuidade da construção do viaduto

Em 17 de novembro de 2017 
entraram em operação os últi-
mos cinco radares fixos insta-
lados em Contagem. No início 
do ano, a  Autarquia Municipal 
de Transportes e Trânsito de 
Contagem (Transcon) reativou 
27 aparelhos na cidade, que 
haviam sido desligados por 
causa do término do contrato 
com a empresa prestadora de 
serviço.

Há placas sinalizando a 
existência dos aparelhos em 
todos os pontos. A utilização 
de radares móveis para conter 
infrações de trânsito foi proibi-
da em Contagem.

“A Transcon não utiliza esse 
método surpresa de fiscaliza-
ção de velocidade, descartada 
pelo prefeito Alex de freitas 
por não ter caráter educacio-
nal, apenas punitivo”, destaca 
o vice-presidente da autarquia, 
Cláudio Vanderly de Souza.

Os radares instalados em 
Contagem registram velocida-
de superior à permitida e avan-
ço de sinal de trânsito. Motoris-
tas flagrados especificamente 
nessas duas situações estarão 
sujeitos a multas.

Os equipamentos eletrôni-
cos não flagram uso de celular 
ao volante nem falta do uso de 
cinto de segurança. Essas in-
frações são anotadas apenas 
pelos agentes de trânsito.

Os últimos radares foram 
instalados em pontos da Via 
Expressa e avenidas Helena de 
Vasconcelos e Babita Camar-
gos. “São locais com registro 
de excesso de velocidade e o 
alto risco de acidentes”, expli-

ca Wagner Geraldo, do setor 
de Engenharia da Transcon.

jogando limpo
Com o lema “A Transcon 

Joga Limpo com Você”, todas 
as informações sobre os  rada-
res reinstalados em 2017 foram 
prestadas pela prefeitura, em 
parceria com a Polícia Militar, 
numa blitz educativa com pan-
fletagem na avenida João Cé-
sar de Oliveira.

Prefeitura ProÍbe radar móvel

Os radares fixos registram velocidade excessiva e avanço de sinal

Fotos Cassio Matias
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mobilidade

vagas de 
rotativo 
Pelo celular

Para modernizar o sistema de 
estacionamento rotativo, a Trans-
con substituiu os parquímetros 
por um aplicativo eletrônico, que 
pode ser operado pelo telefone 
celular. Quem não tiver smart-
phone com acesso à internet não 
será prejudicado. Há mais de 50 
pontos de vendas espalhados nas 
proximidades das áreas do rotati-
vo, além da aquisição pelo www.
comtempo.com.br.

O pagamento poderá ser fei-
to por cartão de crédito no apli-
cativo. Nos pontos de venda, o 
usuário poderá  optar  por pagar 
em dinheiro ou cartões. O novo 
sistema permite o fracionamento 
do crédito de estacionamento a 
cada 20 minutos. Ou seja, quem 
adquirir 60 minutos e gastar 20 
ficará com 40 de crédito.

Quem ainda tiver crédito no 
chaveiro do parquímetro pode 
transferi-lo para o novo sistema. 
A devolução do chaveiro dará ao 
usuário o crédito de duas horas 
no aplicativo. Estão disponíveis 
1.740 vagas de estacionamento 
rotativo em Contagem, sendo 5% 
destinadas a idosos e  5% a pes-
soas com deficiência.
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mobilidade

A prefeitura assinou a Ordem de Servi-
ço Nº 019/2017 para início da cons-
trução da trincheira no bairro Ber-

nardo Monteiro e de uma intercessão para 
acesso à Via Expressa. Também serão feitas 
uma rotatória e melhorias na Via das Indústrias 
da vizinha Betim, que faz conexão com a BR-
381 (rodovia fernão Dias) e os bairros Riacho 
III, Jardim Piemont e Cinco, bem como a Pon-
tifícia Universidade Católica (PUC) Contagem.

Aguardado pela população há mais de vin-
te anos, o complexo viário será concluído até 
dezembro de 2019. O investimento de R$ 250 
milhões será da iniciativa privada em parceria 
com as Prefeituras de Contagem e Betim.

“Esta importante obra de infraestrutura se 
junta a outras em execução. Todas as etapas 
serão fiscalizadas pela Secretaria de Obras e 
pela Transcon, para que o cronograma seja 
cumprido”, informou o secretário Municipal de 
Obras e Serviços Urbanos, Reinaldo Alves.

 Vitor Leite, engenheiro civil da PHV En-
genharia e coordenador das obras, destaca a 
parceria com o poder público. “Tínhamos ten-
tado executar o serviço em outras gestões. 
Será um avanço para a região”, disse.

Segurança
O veículo que sair do bairro Bernardo Montei-

ro poderá seguir diretamente pela Via Expressa, 
no sentido Belo Horizonte, com mais segurança. 
Cerca de 36 mil automóveis passam diariamente 
pelo trajeto. Atualmente, quem quer se deslocar 
para a capital precisa pegar a movimentada ro-
dovia, no sentido Betim, para fazer o retorno.

Mais modernas, com o 
nome principal da via em des-
taque, para melhor visibilida-
de, e por extenso logo abaixo. 
Esse é o novo layout de pla-
cas implantado em Contagem, 
que traz outra novidade: o Có-
digo de Endereçamento Pos-
tal (CEP) do logradouro.

O novo modelo das pla-
cas de identificação das vias 
está sendo instalado pela Au-
tarquia Municipal de Trânsito 
e Transportes de Contagem 
(Transcon), em parceria com a 
iniciativa privada. Atende uma 
demanda antiga da população 
e facilita a mobilidade urbana.

Estão recebendo a nova si-
nalização os bairros Nossa Se-
nhora da Conceição, Xangrilá, 
Vale das Amendoeiras, Chá-
caras, Novo Horizonte, Cara-
jás, Chácaras Reunidas, Pedra 
Azul, Bom Jesus, Tijuca, fonte 
Grande, Bernardo Monteiro, 
Jardim Industrial, Sapucaias II 
e III, Solar do Madeira, Ressaca, 
Arvoredo I e II, Água Branca, 

Tropical, Vila Beija flor, Campo 
Alto, Industrial São Luiz, São 
Caetano, Petrolândia, Jardim 
Balneário e Santa Helena.

A previsão é que até feve-
reiro de 2018 mais de 498 no-
vos conjuntos de placas sejam 
instalados em diferentes pon-
tos da cidade.

Para Matheus Marques, 
morador do bairro Novo Ria-
cho, a sinalização das ruas 
com o CEP é a forma mais cor-
reta de identificação postal, 
pois facilita a localização es-
pacial, além de colaborar com 
carteiros e entregadores de 
outros produtos. “Temos que 
considerar que existem mo-
radores que não têm conheci-
mento ou sequer lembram do 
CEP de suas próprias residên-
cias”, ressalta.

O morador de Contagem 
ainda destaca que o CEP nas 
placas evita erros quando as 
pessoas fazem consultas por 
ruas e endereços em aplicati-
vos de celular.

trincheira facilita acesso 
ao bairro bernardo monteiro

Projeção da trincheira no Bernardo Monteiro, que facilitará o fluxo na Via Expressa

Divulgação

Complexo viário ligado à Via Expressa terá investimento de R$ 250 milhões

Placas informam ceP
Cassio Matias

Além do CEP, o nome da via aparece em destaque, mais visível



A prefeitura assegurou 
em novembro, jun-
to ao Ministério das 

Cidades, o repasse de R$ 157,7 
milhões para a ampliação do 
metrô até o Novo Eldorado. O 
município terá cinco anos de 
carência para começar a pagar 
o financiamento e 20 anos para 
quitá-lo. Além da melhoria da 
mobilidade urbana de Conta-
gem e cidades vizinhas, o pre-
feito Alex de freitas destaca a 
importância do projeto para o 
desenvolvimento econômico.

O Ministério das Cidades 
autorizou o início dos proces-

sos formais para o financia-
mento público. Após a libe-
ração da verba, será aberta 
licitação pela Prefeitura de 
Contagem, Companhia Brasi-
leira de Trens Urbanos (CBTU) 
e Trem Metropolitano de Belo 
Horizonte S.A (Metrominas, 
que criou o projeto executivo 
da expansão do metrô).

A previsão é que as obras 
sejam iniciadas em 2019 e con-
cluídas em três anos.  Para via-
bilizar a ampliação do metrô 
em Contagem, retirando da 
gaveta um projeto em debate 
há pelo menos 12 anos, Alex de 

freitas teve iniciativa diferen-
te de outros prefeitos, que vão 
a Brasília em busca de verba 
federal. A proposta é investir 
recursos municipais, por meio 
de financiamento pela Caixa 
Econômica federal.

Entre a estação do metrô 
Eldorado e o pátio de manu-
tenção dos trens há 1,5 quilô-
metro de linha férrea. Portanto, 
para que o meio de transporte 
seja ampliado, com a constru-
ção de uma estação no Novo 
Eldorado, basta fazer algumas 
atualizações nesta parte da 
ferrovia.

velocidade
O assessor técnico da Au-

tarquia Municipal de Trânsito 
e Transportes de Contagem 
(Transcon), Hermiton Quirino, 
explica quais intervenções são 
necessárias. “Tem que fazer a 
atualização da linha. Os trens 
passam por ela sem passagei-
ros, a caminho do pátio de ma-
nutenção. Então, será preciso 
trocar todos os dormentes e ins-
talar a sinalização, permitindo 
que os trens com passageiros 
andem com maior velocidade, 
além da atualização da central 
elétrica do trecho”, disse.

O Ministério das Cidades 
atesta que Contagem tem capa-
cidade financeira para garantir a 
execução das obras. “Ao tomar 
posse, descobri que era o metro 
quadrado de metrô mais bara-
to do Brasil, isso no coração de 
Contagem. A ampliação inter-
fere diretamente no maior eixo 
comercial da cidade, a avenida 
João César de Oliveira. Além dis-
so, leva desenvolvimento, gera 
mais emprego e garante à popu-
lação um transporte mais seguro, 
confortável e pontual. O interes-
se, na verdade, é metropolitano, 
de Belo Horizonte, Betim, Juatu-
ba, Mateus Leme e outros muni-
cípios vizinhos”, destaca Alex.

A última intervenção no me-
trô foi em 2002, com a revita-
lização da estação Vilarinho, 
em Venda Nova, na capital. Em 
Contagem, no entanto, nunca 
houve avanço em mais de 30 
anos deste meio de transporte 
na Região Metropolitana de BH. 

“A população não aguenta 
esperar mais. Estamos passan-
do por um momento de plane-
jamento do nosso transporte 
coletivo e o metrô é fundamen-
tal para atrair o desenvolvimen-
to, facilitar a vida das pessoas”, 
aponta o prefeito.

transPorte
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metrô a caminho 
do novo eldorado

Será preciso apenas atualizar os trilhos que levam ao pátio de manutenção do metrô para que o meio de transporte seja ampliado

Projeção da estação que será construída no Novo Eldorado

Stéfano Corradi

Divulgação

Trilhos serão aproveitados e pátio de manutenção transformado em estação 



“
A ampliação do metrô até o Novo Eldora-

do faz parte de um projeto mais com-
plexo, o Sistema Integrado de Mobilida-

de (SIM) de Contagem, que vai atender 150 mil 
usuários por dia.

Além da estação do metrô, haverá um ter-
minal rodoviário metropolitano no final da rua 
Portugal e uma estação de ônibus para acesso 
à avenida João César de Oliveira, que leva ao 
Eldorado. Os três equipamentos serão interliga-
dos por passarela. 

“Nossa expectativa é atender em Contagem 
30 mil passageiros a mais por dia, junto a outro 
financiamento, que também está em adamento  

no Ministério das Cidades, a confecção de uma 
importante via, a avenida Maracanã, que diminui-
rá o tempo de viagem para a boa gente que vive 
em Nova Contagem, onde quase 90% da popula-
ção tem que trabalhar fora de Contagem ou longe 
das suas casas, com tempo médio de viagem de 
uma hora e dez minutos. A redução será de 25 a 
30 minutos por viagem”, destaca o prefeito Alex 
de freitas.

Será implantado um boulevard na rua Portu-
gal, com ciclovia. “Será a requalificação do cen-
tro comercial de Contagem”, aponta o assessor 
técnico da Autarquia Municipal de Trânsito e 
Transportes (Transcon), Hermiton Quirino.

transPorte

10 J O R N A L  D A  P R E f E I T U R A  -  J A N E I R O  D E  2 0 1 8  -  N º  1

sistema integrado 
vai atender 150 mil 
Passageiros Por dia

O novo terminal de ônibus funcionará em sintonia com o metrô, interligados por passarela

Fotos Divulgação

Metrô será ligado a terminais de ônibus urbanos e 
metropolitanos, desafogando a rodoviária da capital

Cadastrados no pro-
grama do Meio Passe 
Estudantil pagam ape-
nas metade do valor da 
passagem em todos os 
ônibus do transporte 
público coletivo que cir-
culam dentro dos limites 
de Contagem.  Válido ini-
cialmente nas linhas ge-
renciadas pela Transcon, 
o benefício foi estendido 
em 2017 às rotas metro-
politanas.

Os estudantes tam-
bém pagam 50% da 
passagem nas linhas 
operadas pelo Depar-
tamento de Edificações 
e Estradas de Rodagem 
de Minas Gerais (DEER/
MG). O Meio Passe Es-
tudantil foi estipulado 
pelo Decreto 001, assi-
nado por Alex de frei-
tas em 1º de janeiro. 

São beneficiados 
alunos regularmente 
matriculados em ins-
tituições de ensino de 
Contagem, que morem 
no município e que se-
jam atendidos por pro-
gramas sociais como o 
Bolsa família, Prouni e 
fies. Eles têm direito ao 
desconto durante o pe-
ríodo letivo. 

Pagam apenas 50%  
os alunos atendidos 
pelos programas Brasil 
Carinhoso, CAD Único 
e fies. Estudantes com 
bolsa parcial do Prouni 
também pagam meta-
de da tarifa, e os com 
bolsa integral são con-
templados com 100% 
de desconto.

meio Passe 
estudantil  
também no 
vermelhão

A Transcon fez testes em ônibus elétricos, que são menos poluentes 

coletivos seguros 
e mais confortáveis

Um novo modelo de trans-
porte coletivo para Contagem, 
com ônibus mais modernos e 
confortáveis, novas linhas e ro-
tas foi debatido em audiências 
públicas nas oito regionais. 
Moradores fizeram críticas e 
sugestões para melhorar a 
qualidade do atendimento.

Propostas também foram 
colhidas pela  pesquisa “Ori-
gem/Destino”. A Transcon fi-
nalizou o edital de licitação. 
“Um edital para moralizar o 
sistema de transporte. Tenho 
convicção que será uma refe-
rência para qualquer municí-
pio do Brasil. O edital prevê 

conforto, segurança e tarifa 
justa, mas também prevê sus-
tentabilidade, com ônibus elé-
tricos, novos. O vencedor da 
licitação terá que fazer inves-
timento sobretudo na qualida-
de e aumento das linhas que 
atendem o município”, afirma 
Alex de freitas.

A meta é oferecer aos pas-
sageiros frota nova, composta 
por ônibus elétricos e a die-
sel, com modelos articulados 
e convencionais. Por meio de 
aplicativos, eles poderão ob-
ter informações  sobre tempo 
de espera nos pontos e mu-
danças de itinerário das linhas. 



Em um ano em que a 
grande maioria dos 
municípios mineiros 

e brasileiros passam por gran-
des dificuldades financeiras, a 
Prefeitura de Contagem, com 
muito planejamento e esforço, 
conseguiu manter em dia os 
compromissos salariais com os 
servidores. E foi além: concedeu 
reajuste de 4,5%, retroativo a 1º 
de maio. A recomposição sala-
rial não era feita há dois anos.

A equipe comandada pelo 
prefeito Alex de freitas criou 
o Plano de Valorização do Ser-
vidor. Além do reajuste, en-
globa férias de 25 dias úteis, 
plano de saúde, aumento no 
valor do vale-refeição, melho-
ria nas carreiras, previsão de 
abertura de concurso público 
e gratificações por progres-
são de carreira. 

Os outros benefícios do 
Plano de Valorização são 
melhorias das condições de 
trabalho, reestruturação da 
Previdência e organização 
sindical.

O 13º salário foi pago inte-
gralmente em 27 de outubro, 
véspera do Dia do Servidor 
Público. O secretário Municipal 
de Administração, Hugo Vilaça, 
lembrou que em sua primeira 
conversa com Alex de freitas 
recebeu do prefeito a incum-
bência de valorizar os servido-
res públicos municipais.

A promessa vem sendo 
cumprida. “Em um ano de con-
juntura econômica desfavorá-
vel, conseguimos apresentar 
propostas de valorizações aos 
servidores com aporte em tor-
no de R$ 51 milhões.  Vamos 
continuar trabalhando e dialo-
gando para corrigir distorções 
históricas, buscando, dentro 
das possibilidades, a valoriza-
ções dos servidores”, desta-
cou Vilaça. 

Benefício faz parte de pacote para servidor, que inclui reajuste após dois anos

Prefeitura quita 13º 
integral em outubro

administração
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O diferencial desta 
gestão é o respeito ao 
servidor. Trabalhei com 
outros prefeitos e hoje 
temos a felicidade e 
esperança de ser bem 
recebido e bem tratado 
na nossa missão

“

“afonso josé terra
Servidor público que trabalha na Trans-
con há 12 anos







Um “Pacto pela Paz”. Essa é a proposta 
que a prefeitura vem apresentando desde 
o início da gestão, por meio da parceria da 
Guarda Civil, importante elo da Secretaria 
Municipal de Defesa Social com a comu-
nidade, Polícia Militar (PM) e outras forças 
de segurança. Um dos mecanismos usados 

para conter a violência na cidade é o mo-
nitoramento eletrônico feito por câmeras, 
denominado Olho Vivo.

Destacando a importância do trabalho 
integrado com a PM, o prefeito Alex de frei-
tas anunciou que outros convênios e pro-
jetos serão executados junto à corporação. 
O Olho Vivo monitora as chamadas zonas 
quentes de criminalidade, ou seja, pontos 
com grande concentração de ocorrências e 
rotas usadas para fugas.

“Quando a pessoa vai fazer compras ou 
passear com sua família e se depara com a 
placa informando que está sendo monitora-
da, ela se sente mais segura”, avalia o tenen-
te José flaviano Queiroz, da 2ª Região da PM 
e coordenador da Central de Monitoramen-
to. Há 701 câmeras do Olho Vivo em Con-
tagem: 579 próximas a escolas municipais e 
122 em vias públicas. Na central trabalham 17 
guardas municipais e oito policiais militares.

Além do caráter preventivo, os equipa-
mentos auxiliam as investigações inclusive 
em acidentes de trânsito. 
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segurança

Com investimento em tecnologia, a 
Prefeitura de Contagem está com-
batendo a violência nas escolas. 

Operadas pela Guarda Civil, câmeras de vi-
gilância se tornaram aliadas na redução da 
criminalidade nas instituições de ensino.

A Secretaria Municipal de Educação 
(Seduc) instalou câmeras nas 115 escolas da 
rede.  Da sala de monitoramento da Guarda, 
técnicos em segurança acompanham tudo 
que ocorre nas instituições de ensino, por 
meio de telões, durante 24 horas.

“A vigilância inibe a criminalidade e o van-
dalismo. Pelo nosso sistema ficamos em tem-
po real nas escolas, o que torna nossas ações 
mais eficientes”, ressalta o diretor de Tecnolo-
gia da corporação, Stéfano Corradi.

Todas as câmeras gravam as imagens, 
que podem ser usadas como provas em 

caso de crimes. Na Escola Municipal Dona 
Cordelina Silveira Mattos, no bairro Santa 
Edwirges, duas foram instaladas em pontos 
estratégicos. Segundo o vice-diretor Márcio 
Gonzaga não houve mais registro de arrom-
bamentos depois da instalação.

Sem conflitos
Além de garantir a segurança, as câme-

ras de monitoramento auxiliam na solução 
de conflitos. As imagens gravadas em uma 
escola no bairro Parque São João auxilia-
ram os diretores a descobrir o motivo de 
uma discussão entre alunos.

“Temos que usar a tecnologia para o 
bem comum. Os estudantes e os educado-
res merecem uma escola mais segura”, des-
taca o secretário Municipal de Educação, 
Joaquim Antônio Gonçalves.

As 115 escolas municipais são monitoradas 24 horas

As imagens geradas nas escolas são monitoradas em uma central da Guarda Civil

câmeras vigiam toda 
a rede de educação

Cassio Matias

A Guarda foi equipada com escudos

Foram entregues 32 viaturas
São 579 câmeras do Olho Vivo em Contagem

estrutura 
Para maior 
Proteção da 
PoPulação

Luiz Henrique Grossi

Elias Ramos

Luiz Henrique Grossi

olho vivo Para conter violência

A Guarda Civil de Contagem rece-
beu em agosto 32 viaturas, sendo cin-
co novas. Elas foram entregues pelo 
prefeito Alex de freitas à corporação 
com nova identidade institucional, que 
obedece parâmetros de policiamento 
internacional, voltado para o atendi-
mento comunitário. Também foram 
entregues escudos usados em motins.

O prefeito assinou decreto que au-
toriza a elaboração do plano próprio 
de cargos, salários e vencimentos da 
Guarda Civil, atendendo uma reivin-
dicação antiga da categoria. “A po-
pulação ainda tem uma sensação de 
insegurança muito forte, mas os cri-
mes violentos diminuíram significativa-
mente no nosso município (em 2017). 
A Guarda Civil tem a sua contribuição, 
como parceira das polícias Militar e Ci-
vil. Melhorando  mais as condições de 
trabalho e colocando mais efetivo na 
rua, Contagem viverá momentos mui-
to melhores no que se refere à segu-
rança pública”, afirmou o prefeito. 

O comandante da Guarda Civil, 
Levi Sampaio, destacou algumas ações 
iniciadas neste ano. “Além do aumento 
da frota de viaturas, temos uma auto-
rização para contratação de automó-
veis para substituir a patrulha escolar, 
além da aquisição de duas espingar-
das calibre 12, munições de revólver e 
pistola, de capacetes de policiamento, 
de escudos antimotim, escudos balísti-
cos e a liberação inicial para o curso de 
complementação da segunda fase de 
armamento e tiro, para capacitar todo 
o efetivo”.



segurança
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Mais 54 guardas civis, aprovados no 
último concurso, foram nomeados 
em outubro. A convocação de no-

vos agentes faz parte de um amplo proje-
to de reestruturação e reaparelhamento da 
Guarda Civil de Contagem, que a prefeitura 
vai implantar nos próximos anos.

A nomeação vai fortalecer a corpora-
ção para atuação em parceria com a Polí-
cia Militar e demais forças de segurança, na 
busca pela redução da violência, proteção 
da população e do patrimônio público de 
Contagem.

O prefeito Alex de freitas deu boas vin-
das aos novos agentes. “Eu recomendo que 
vocês se inspirem na própria corporação 
que passarão a pertencer, pois a Guarda 
Civil de Contagem é motivo de orgulho e 
referência para o país. Não foi possível no-
meá-los antes, mas em tempo resgatamos 
o compromisso que assumimos”, disse. 

Conforme edital 02/2015, o concurso foi 
feito para o preenchimento de apenas 20 va-
gas. Contudo, após estudo de viabilidade fi-
nanceira, foi possível convocar quase o triplo 
do previsto. De acordo com o secretário Mu-

nicipal de Defesa Social, Décio Camargos, a 
decisão de ampliar o número de nomeações é 
coerente com o tamanho e a necessidade do 
município. “O povo de Contagem clama por 
segurança e o prefeito tem noção clara da im-
portância da corporação e da capacidade que 
ela tem de proporcionar ao contagense uma 
cidade melhor e mais tranquila”, ressaltou.

Álvaro Patrício, 25 anos, foi um dos nomea-
dos. “Estávamos há mais de um ano esperando 
por essa notícia. Sabemos que não é somente 
um serviço e nem um cargo, é a oportunidade 
que teremos de ajudar e proteger o cidadão”.

Número de convocados é quase o triplo do previsto no concurso público

Os novos guardas civis concluíram os treinamentos e a corporação passa a contar com 424 agentes na proteção da população e do patrimônio

A Guarda Civil na porta das escolas 
e a vigilância pelas câmeras do Olho 
Vivo inibem a ação dos marginais. 
Nós, pais, ficamos mais tranquilos.

marcos vinícius, 46 anos
Morador do bairro Europa

O trabalho conjunto da Polícia Mi-
litar e Guarda Civil só tem a contri-
buir para a segurança dos morado-
res de Contagem.

geraldo Isaías Dos Santos, 62 anos
Morador do bairro Tropical

Sempre que vou à feira me sin-
to mais segura com a presença de 
guardas civis. A atuação deles nas 
escolas é muito importante.

marileia Braga, 50 anos
Moradora do bairro Eldorado

54 agentes nomeados Para 
reforçar a guarda civil

Elias Ramos

Luiz Henrique Grossi Geraldo TadeuGeraldo Tadeu
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educação

lançada 1ª escola 
em temPo integral
Serão oito até 2020, e unidade da Ressaca está sendo construída no Arvoredo 

Assim que inicou a 
gestão, o prefeito 
Alex de freitas es-

tipulou como uma das metas 
prioritárias a organização da 
educação pública de Conta-
gem. Em julho, foi lançado o 
projeto da Escola em Tempo 
Integral. Serão oito até 2020, 
uma em cada regional. 

Na Ressaca, as obras já fo-
ram iniciadas. O investimento 
será de R$ 23 milhões e a pre-
visão é que a unidade esteja 
pronta até julho de 2018 para 
receber os 600 alunos do 1º 

ao 9º ano. Também serão ofe-
recidos cursos para 2 mil estu-
dantes de outras instituições 
municipais.

As Escolas em Tempo In-
tegral terão piscina aquecida, 
ginásio poliesportivo, pistas 
de atletismo, skate e ampla 
biblioteca. Haverá um centro 
de línguas estrangeiras e sa-
las de robótica. Os estudantes 
contarão com espaço da co-
municação com ferramentas 
para produção de sites, blogs, 
jornais e revistas digitais.

“Será a primeira de oito 

As oito Escolas em Tempo Integral terão ginásio poliesportivo, pistas de atletismo, skate, espaço da comunicação e sala de robótica O prefeito lançou a pedra fundamental da primeira unidade, na Ressaca 

A educação infantil será reestruturada para zerar o déficit de vagas As Umeis terão salas multiúso com mesas digitais

Cassio Matias

DivulgaçãoDivulgação

MAPA ESCOLAR
Quantas unidades serão construídas em cada Regional:

Escola em Tempo Integral: 1
Umei: 2

Escola em Tempo Integral: 1
Umei: 3

Escola em Tempo Integral: 1
Umei: 4

Escola em Tempo Integral: 1
Umei: 3

Escola em Tempo Integral: 1

Escola em Tempo Integral: 1

Escola em Tempo Integral: 1
Umei: 7

Escola em Tempo Integral: 1
Umei: 1
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lançada 1ª escola 
em temPo integral
Serão oito até 2020, e unidade da Ressaca está sendo construída no Arvoredo 

escolas que receberão todo o 
equipamento necessário para 
o aprendizado. Queremos que 
a nossa cidade seja referência 
no ensino. Para isso, vamos in-
vestir em nossas crianças e jo-
vens”, afirma Alex de freitas.

As Escolas em Tempo Inte-
gral terão iluminação de LED 
e  um sistema para reutiliza-
ção de água pluvial, além de 
aquecimento solar e coleta 
seletiva.

parceria com a microsoft
A partir de 2018, os cinco 

mil alunos do 6º ano do ensino 
fundamental vão estudar em 
notebooks reversíveis (com-
putadores com canetas). Eles 
poderão levar os equipamen-
tos para casa e farão neles to-
das as atividades escolares. A 
iniciativa, por meio da parce-
ria com a Microsoft, é inédita 
no Brasil. 

Outra novidade é que os 
estudantes do ensino funda-
mental terão aulas de inglês a 
partir do 1º ano. Atualmente, o 
segundo idioma entra no cur-
rículo a partir do 4º ano.

As oito Escolas em Tempo Integral terão ginásio poliesportivo, pistas de atletismo, skate, espaço da comunicação e sala de robótica 

Os estudantes do 1º ao 9º anos vão contar com piscina aquecida

O conteúdo será aplicado aos alunos em equipamentos de última geração

Todas as crianças de 4 e 5 anos estarão em sala de aula em 2018

Divulgação

Divulgação

Luiz Henrique Grossi

Divulgação

Até o fim de 2018, a prefeitura vai 
zerar o déficit de vagas para estudan-
tes de 4 e 5 anos, conquista inédita em 
Minas Gerais.  A meta da Secretaria Mu-
nicipal de Educação é construir mais 20 
Unidades Municipais de Educação Infan-
til (Umeis) até 2020.

Novos espaços vão receber os pe-
quenos alunos em 2018 graças à organi-
zação da rede de ensino. Serão criadas 

mais 2.351 vagas para estudantes com 
até 5 anos.

Em 2018 serão retomadas as ativi-
dades no anexo à Unidade Municipal de 
Educação Infantil (Umei) Jardim Lagu-
na, que está desativada há dois anos. A 
do Conjunto Água Branca também rece-
berá crianças de 0 a 5 anos. 

A Umei do Central Park será inaugu-
rada para atender parte da demanda da 

Regional Sede. 

Berçário
Em 2018 serão abertas 170 vagas de 

berçário na rede municipal. Em 2017 fo-
ram ofertadas 100 vagas em tempo inte-
gral para crianças de 2 e 3 anos. 

Também está prevista em 2018 a 
abertura de 460 vagas em tempo inte-
gral para as de 0 a 3 anos.

de forma inédita em minas, déficit 
no ensino infantil será zerado



Em 2018, a Prefeitura de Conta-
gem vai distribuir uniformes para 
alunos da rede municipal de 0 a 

14 anos. A escolha da cor foi feita pela 
própria comunidade escolar. Cerca de 56 
mil estudantes serão beneficiados

A cor azul foi selecionada para os uni-
formes dos alunos de 3 a 5 e de 6 a 10 anos. 

As mangas terão listras roxas e amarelas, 
que remetem ao brasão do município.

Cada instituição de ensino teve auto-
nomia para escolher a metodologia de 
votação. Algumas optaram pelo voto se-
creto, em urnas, e outras por assembleia. 

A notícia da nova cor dos uniformes 
foi recebida com festa na Escola Munici-

pal Senador José Alencar, no bairro Sa-
pucaias II, Regional Petrolândia. “O uni-
forme vai ficar bonito e combinar com 
a nova pintura que a escola vai ganhar. 
Além disso, a distribuição gratuita vai 
ajudar muito no orçamento familiar dos 
estudantes”, comemorou a vice-diretora 
Clélia Rocha Picinin.

Desenho
As crianças de 0 a 2 anos receberão 

um conjunto estilo macacão. Os estudan-
tes de 11 a 14 anos ganharão blusa e aga-
salho. “Nossa intenção é proporcionar o 
bem-estar dos nossos estudantes. Os uni-
formes promovem a igualdade e elevam 
a autoestima, o que facilita o processo 
de aprendizagem”, destaca o secretário 
Municipal de Educação, Joaquim Antônio 
Gonçalves.

Os uniformes foram desenhados por 
estudantes do curso de moda do Centro 
Universitário UNA. Eles pesquisarm a his-
tória da cidade para criar os modelos.

educação
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As cores e modelos foram escolhidos pela própria comunidade escolar

60,7 mil kits entregues em mochilas
Kits escolares foram en-

tregues no início de 2017 a 
60.700 estudantes matricu-
lados na rede municipal de 
Educação de Contagem. Re-
ceberam os materiais alunos 
das creches conveniadas, 
educação infantil, ensino 
fundamental e Educação de 
Jovens e Adultos (EJA).

“Queremos proporcionar 
o melhor para os nossos alu-
nos. Optamos por materiais 
de qualidade, que vão fazer 
a diferença nos estudos”, 
afirmou o prefeito Alex de 
freitas.

São dez modelos de kits, 
compostos por cadernos, 
canetas, lápis, borrachas, 
apontador, cola e tesoura. A 
novidade em 2018 é que os 
materiais foram entregues 
em mochilas.  

O secretário Municipal 

de Educação, Joaquim An-
tônio  Gonçalves, destaca 
que os materiais foram pre-
parados para atender de 
forma eficiente todos os alu-
nos. “A preocupação é estar 
próximo da necessidade de 
aprendizado”.

entusiasmo
Na Escola Municipal Ivan 

Diniz Macedo e no anexo 
Estudante Nathália Teixeira, 
1.200 alunos receberam os 
kits que, de acordo com a 
diretora da instituição, Célia 
Rocha, ajudam no desenvol-
vimento estudantil.

“Com os novos mate-
riais, os estudantes ficam 
mais entusiasmados e em-
penhados em sala de aula. 
O rendimento aumenta con-
sideravelmente”, afirmou a 
diretora.

Elias Ramos

Fernanda Kalil/Divulgação

Foram distribuídos aos alunos dez modelos de kits escolares

novidade em 2018: todos os 
alunos ganharão uniforme

Alunos e professores do curso de moda da UNA participam da criação dos novos uniformes

O uniforme vai ficar bonito e 
combinar com a nova pintura que 
a escola vai ganhar. Além disso, 
a distribuição gratuita vai ajudar 
muito no orçamento familiar dos 
estudantes

“
“clélia Rocha picinin

Vice-diretora da Escola Municipal 
Senador José Alencar



educação

Serão oferecidas 455 em 2018, quando os alunos terão acesso a mais um curso  

funec triPlica oferta de vagas

A fundação de Ensino 
de Contagem (fu-
nec) vai triplicar o 

número de vagas em 2018. Se-
rão 455 para  cursos técnicos. 
Em 2017, foram oferecidas 148 
vagas. Além de análises clíni-
cas, farmácia, química e infor-
mática, a instituição passará a 
ter em sua grade o curso de 
segurança do trabalho.

Outra novidade para o ano 
de 2018 é que a funec passa 
a ofertar cursos técnicos para 
quem já concluiu o ensino mé-
dio. Também serão oferecidos 
cursos de educação profis-
sional técnica de nível médio 
em concomitância externa ou 
interna (para candidatos que 
concluíram a primeira série do 
ensino médio e estão regular-
mente matriculados na segun-
da ou terceira séries do ensino 
médio na funec ou em outra 
instituição), além do curso 
médio regular (para candida-
tos que concluíram o ensino 
fundamental).

A partir de 2018, as uni-
dades Centec e Riacho terão 
mais alunos. A Centec rece-
berá 240 novos estudantes. 
foram abertas 90 vagas em 
2017. Na Riacho, a ampliação 
será de 58 para 180.

Além disso, a funec Incon-
fidentes passará a oferecer o 
curso técnico de segurança 

do trabalho, com abertura de 
35 vagas. “Queremos promo-
ver um equilíbrio na oferta de 
vagas”, destaca o secretário 
Municipal de Educação, Joa-

quim Antônio Gonçalves.
Ele ressalta que em Conta-

gem não há déficit de vagas 
de ensino médio regular na 
rede pública. Portanto, estu-

dantes que estiverem cursan-
do o ensino médio dentro ou 
fora da funec poderão optar 
em fazer o curso técnico na 
instituição.

Outra novidade em 2018 é que a Funec passa a ofertar cursos técnicos para quem concluiu o ensino médio
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A instituição de ensino foi reformada para mais conforto dos alunos

Em janeiro de 2017, a Umei do Parque São João tinha muitos problemas  

Fotos Newton de Castro

Luiz Henrique Grossi

r$ 55 milhões 
em reformas

Todas as 115 instituições 
municipais de ensino de Con-
tagem estão recebendo recur-
sos para melhorias estruturais 
e pintura, totalizando R$ 55 
milhões. Será feita a reforma 
completa de 32 escolas.

O objetivo, segundo o se-
cretário de Educação, é criar 
um ambiente de estudo mais 
agradável. “Alunos e educado-
res merecem um espaço mais 
confortável”, destaca Joaquim 
Antônio Gonçalves.

As unidades educacionais que 
não entraram na lista de reformas 
completas (83) serão pintadas, 
com recursos repassados via cai-
xa escolar.

As cores foram escolhidas 
pela comunidade escolar, basea-
da na bandeira de Contagem.

parquinhos
Estão sendo instalados 

parquinhos nas 68 instituições 

de educação infantil, com tú-
nel lúdico, gangorras, casinha 
de boneca, kit gol, vôlei e bas-
quete infantil. As peças possi-
bilitam brincadeiras de correr, 
pular, subir, descer, arremes-
sar, chutar, balançar, engati-
nhar, esconder e vivenciar o 
faz de conta. 

“São recursos que desper-
tam desafios para o corpo, os 
sentidos e a construção dos 
conhecimentos, atendendo 
as características do desen-
volvimento infantil”, explica 
a gestora pedagógica Liliane 
Melgaço.

Além disso, brinquedos são 
entregues a 9,5 mil estudantes 
de 0 a 5 anos. A Secretaria Mu-
nicipal de Educação também 
adquiriu 12.400 conjuntos de 
carteiras para a  educação in-
fantil e ensino fundamental. 
Outra aquisição da Secretaria  
foi de 25 mil livros literários.
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saúde maior vacinação da 
história de contagem

ações de combate  
ao aedes aegyPti

ccz dobra 
castrações

Para reforçar a imuniza-
ção contra a febre amarela, 
salas de vacinação foram 
abertas inclusive aos sába-
dos. São 48 em Contagem. 
Mais de 112 mil doses foram 
aplicadas, a maior da histó-
ria do município.

A Secretaria Munici-
pal de Saúde iniciou em 
maio de 2017 a 19ª campa-
nha nacional de vacinação 
contra influenza. foi esti-
pulado como prioridade 
pelo Ministério da Saúde 
a imunização em profes-
sores da educação infantil, 
ensinos fundamental, mé-
dio e superior (das redes 

pública e particular).
foi executada uma ação 

especial em Contagem para 
vacinação dos acamados 
cadastrados nas unidades 
de saúde. Equipes da Saúde 
da família foram às residên-
cias dessas pessoas para fa-
zer a imunização.

meningite c
Em setembro de 2017, 

a Secretaria Municipal de 
Saúde promoveu campa-
nha de vacinação contra 
meningite C para atender 
cerca de 2.100 alunos de 
sete escolas públicas da 
Regional Industrial.

Com a proximidade do 
verão e a chegada do pe-
ríodo  chuvoso aumenta a 
preocupação com a den-
gue, zika, chikungunya e fe-
bre amarela. Será lançado 
pela prefeitura o Plano de 
Combate às Arbovirores.

Em 2017, foram executa-
das várias ações para com-
bater o Aedes aegypti. Entre 
elas, o programa faxinAção, 
que engloba inspeções nos 
imóveis pelos agentes de 
combate a endemias.

Eles também distribuem 
materiais educativos. Para-
lelamente, são recolhidos 
entulhos e outros objetos 
que podem servir para re-

produção do mosquito 
transmissor das doenças.

Outra ação de destaque 
é o projeto “ovitrampas”, 
que consiste em colocar 
armadilhas para monitorar 
a proliferação do Aedes. O 
intuito é atrair as fêmeas 
do mosquito para que colo-
quem os ovos na armadilha. 

Com isso é possível ma-
pear pontos na cidade que  
necessitam de um combate 
mais eficiente dos focos.

O projeto foi iniciado na 
Regional Industrial com 54 
armadilhas. A expectativa é 
que cerca de 500 “ovitram-
pas” sejam implantadas em 
Contagem.

Centro de Controle de Zoonoses 
da prefeitura faz, por mês, cerca de 
400 esterilizações de cães e gatos

A castração é eficaz para o controle populacional de cães e gatos

Salas de vacinação foram abertas inclusive aos sábados

Após a reposição de 
insumos no início 
de 2017, o Centro de 

Controle de zoonoses (CCz) 
voltou a fazer a esterilização 
de animais domésticos, servi-
ço muito procurado em Con-
tagem. Estima-se que haja na 
cidade cerca de 85 mil cães e 
gatos. A cirurgia é gratuita e  
deve  ser agendada por tele-
fone ou pela internet.

De acordo com Acácio Ma-
cedo, chefe do CCz, a procura 
pela castração é grande. “Re-
cebemos, em média, 150 liga-
ções telefônicas por dia solici-
tando o serviço”, ressalta. 

Em março de 2017, eram 
feitas 200 cirurgias por mês. 

O número de procedimentos 
dobrou ao longo do ano. “Essa 
ampliação atende às determi-
nações do plano de governo 
do prefeito Alex de freitas  
para controle populacional e 
posse responsável de cães e 
gatos”, afirma o assessor téc-
nico da Vigilância em Saúde, 
José Renato Rezende Costa.

A veterinária Taíza Gon-
çalves de Araújo compõe a 
equipe que faz as castrações 
no CCz. Ela destaca que o re-
colhimento de animais pela 
temida “carrocinha” é um me-
canismo cruel e ineficaz. Se-
gundo a especialista, a castra-
ção é o método mais eficiente 
e ético na saúde pública para 
controle populacional de cães 
e gatos.

agendamento
Para solicitar a castração 

de cães e gatos é preciso en-
trar em contato com o Cen-
tro de Controle de zoonoses 
pelo telefone (31) 3351-3751. O 
agendamento também pode 
ser feito pelo Portal da Prefei-
tura de Contagem.

A iniciativa é inédita em 
toda a Região Metropolitana 
de Belo Horizonte. 

Adélcio R. Barbosa

Cassio Matias

A meta da Se-
cretaria Municipal de 
Saúde é ampliar para 
500 castrações de 
cães e gatos em 2018, 
chegando, posterior-
mente, a 550 proce-
dimentos mensais no 
Centro de Controle de 
Zoonoses
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saúde

A prefeitura inaugurou 60 leitos de en-
fermaria no Hospital Municipal José 
Lucas filho. O Complexo Hospitalar 

de Contagem, com isso, passa a oferecer 396 
leitos, praticamente dobrando sua capacidade 
em relação ao início de 2017, quando havia 199. 
Mais 48 leitos estão em fase de transição para 
serem entregues em 2018.

foi a primeira obra de reestruturação com-
pleta do Hospital Municipal em 14 anos. O pró-
ximo passo será a inauguração do novo Cen-
tro de Cirurgia e Traumatologia. “Ao entrar no 
Hospital Municipal me deparei com um cená-
rio completamente diferente. Já visitei o espa-
ço muitas vezes e ele era um lugar desumano. 
Estamos fazendo um esforço para entregar 
um novo Complexo Hospitalar para os conta-
genses”, disse o vice-prefeito William Barreiro.

O secretário Municipal de Saúde, Bruno 
Diniz, destacou outras melhorias no hospital, 
como sala de repouso para os profissinais da 
saúde, obras de drenagem, reforma do siste-
ma de ar condicionado e da subestação de 
tratamento de esgoto.

maternidade
O Centro Materno-Infantil (CMI) Juventi-

na Paula de Jesus foi entregue à população 
com 100% da capacidade de funcionamento. 
O número de leitos saltou de 44 para 171 (au-
mento de 288,6%). Além disso, foi possível 
integrar na unidade os cuidados em saúde da 
mulher e da criança.

“Investimos para que a maternidade ofe-
recesse um atendimento decente e não te-
nho dúvida que é a melhor maternidade pú-
blica de Minas Gerais”, comemora o prefeito 
Alex de freitas.

Leia mais sobre o CMI na página 22

cti funcionando com 
caPacidade máxima

Dez leitos do Centro de Te-
rapia Intensiva (CTI) que esta-
vam interditados desde 2016 
foram reabertos no Hospital 
Municipal, com investimento de 
R$ 800 mil. Mais R$ 250 mil são 
revertidos mensalmente para 
os recursos humanos necessá-
rios para o setor, que voltou a 
funcionar com capacidade má-
xima, ou seja, 28 leitos, contri-
buindo para desafogar as Uni-
dades de Pronto-Atendimento 
(UPAs).

Com mais leitos de CTI, pro-
cedimentos cirúrgicos que ti-
nham sido desmarcados foram 
reagendados. foram reabertas 
agendas para marcação de ci-
rurgia geral, ortopedia, de mão, 
cabeça e pescoço, neurologia, 
proctologia e ginecologia.

Oferta quase dobra no Complexo Hospitalar e cresce 290% na maternidade

O pleno funcionamento do CTI permitiu o reagendamento de cirurgias

O Centro Materno-Infantil passou a oferecer estrutura completa às gestantes

Foram inaugurados leitos de cirurgia e enfermaria no Hospital Municipal

de 199 Para 396 leitos   
Fotos Adélcio R. Barbosa

Cassio Matias

Usuários do SUS/
Contagem podem aces-
sar pela internet o resul-
tado de exame feito pelo 
laboratório que presta 
serviço ao município. 
Basta baixar um aplicati-
vo de celular para leitura 
do QR Code abaixo.

resultado 
de exame 
Pela 
internet



Ao contrário do que 
ocorre no cenário na-
cional, Contagem re-

gistrou em 2017 aumento das 
internações hospitalares na rede 
pública de saúde. Reflexo da 
ampliação do atendimento, com 
abertura de novos leitos e rees-
truturação do quadro de funcio-
nários. O resultado mais expres-
sivo foi em setembro, quando 
1.689 pacientes foram interna-
dos, 65,3% a mais que no mesmo 
mês de 2016 (1.022 registros), de 
acordo com o Departamento de 
Informática do Sistema Único de 
Saúde (DataSUS).

De janeiro a outubro de 2017, 
a prefeitura investiu na Saúde R$ 
247,8 milhões. Neste período, o 
aumento das internações foi de 
24,2% na comparação com os 
dez primeiros meses de 2016. 
Subiu de 10.554 para 13.114 casos.

São pessoas que se subme-
taram a cirurgias de urgência ou 
eletiva, foram encaminhadas por 
Unidades de Pronto-Atendimen-
to (UPAs) ou que estavam na 
fila de espera da Regulação, se-
tor que recebe as demandas da 
rede municipal de Saúde e enca-
minha as pessoas para as vagas 
disponíveis.

No Brasil, a oferta de leitos 
para internação na rede pú-
blica vem diminuindo. Levan-
tamento feito em 2016 pelo 
Conselho federal de Medicina  

apontou queda de 7,5% entre 
2010 e 2015.

 
nova filosofia

Em Contagem, o aumen-
to das internações ocorre em 
um contexto de adequações no 
Complexo Hospitalar, sem que 
o atendimento à população seja 
prejudicado.

O superintendente do Com-
plexo, João Pedro Laurito Macha-

do, ressalta que esse aumento se 
deve à reabertura dos dez leitos 
de CTI que estavam interditados 
em 2016, bem como de agendas 
médicas, a contratação de mais 
profissionais e os investimentos 
em maquinário, insumos e me-
dicamentos, da ordem de R$ 6 
milhões.

“Também é importante dizer 
que implementamos uma filoso-
fia de trabalho que busca huma-

nizar ambientes, adequando-os 
à legislação e oferecendo mais 
conforto a pacientes e trabalha-
dores. Os problemas do hospi-
tal estão sendo enfrentados e o 
Complexo Hospitalar, que vivia 
uma situação de sucateamento 
em janeiro de 2017,  se encontra 
bem mais  reestruturado atual-
mente. Tudo isso contribui para 
a melhoria verificada nos núme-
ros”, aponta.
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saúde

sus aPonta aumento de 
até 65% nas internações
Números mostram tendência de crescimento após mudanças na gestão

Pacientes em macas nos corredores (à esquerda) não fazem mais parte da realidade do Hospital Municipal 

Com mais estrutura, o atendimento foi ampliado na maternidade 

Cassio MatiasElias Ramos - 4/1/2017

recorde de Partos 
registrado em 2017

No Centro Materno-Infantil 
(CMI) Juventina Paula de Jesus,  
a quantidade de partos aumen-
tou 19,8% de janeiro a novembro 
de 2017, na comparação com o 
mesmo período do ano anterior.  

foram 3.632 partos em 2017, 
contra 3.032 no ano anterior. O 
resultado expressivo é fruto da 
ampliação do atendimento no 
CMI, que em janeiro funcionava 
com apenas 30% da estrutura. 
O terceiro andar, por exemplo, 
estava fechado.

“Tive as melhores referên-
cias desta maternidade. Eu 
achei o espaço físico e o aten-
dimento muito bons e confir-
mei as expectativas positivas”, 
comemora Nivia Cristina da Sil-
va, que teve a pequena Nicole 
no CMI.

Desde agosto de 2017, a 
unidade de saúde funciona 
plenamente. Em novembro foi 
batido o recorde mensal de 
partos desde janeiro de 2016, 
com o nascimento de 368 
crianças. 

anestesia
Também a partir de agos-

to, a anestesia durante o tra-
balho de parto passou a ser 
escolha da gestante, após ser 
submetida a avaliação de ris-
cos e benefícios pela equipe 
médica da maternidade.

Antes não era dado às mu-
lheres o direito de optar pela 
anestesia no Centro Materno
-Infantil quando o trabalho de 
parto era considerado “nor-
mal” e sem intercorrências.

Cassio Matias



Eunice Helena, 46 anos, ficou um ano de-
sempregada. Mas ela conseguiu nova oportu-
nidade de trabalho. O currículo da assistente 
administrativo foi disponibilizado pelo Sistema 
Nacional de Emprego (Sine) e ela foi contrata-
da por uma rede de supermercados de Con-
tagem. “Os últimos 12 meses foram difíceis e 
complicados. O Sine foi fundamental para mi-
nha conquista e,  hoje, me sinto muito feliz por 
estar empregada novamente”, comemora.

Contagem tem saldo positivo de 1.270 
empregos com carteira assinada, de janeiro 
a outubro de 2017. Segundo o Cadastro Geral 
de Empregados e Desempregados (Caged), 
divulgado pelo Ministério do Trabalho, foram 
6.445 admissões no período. O município sal-
tou da 109ª colocação no ranking das 110 ci-
dades mineiras com mais de 30 mil habitan-

tes pesquisadas em 2016, quando apresentou 
déficit de 7.007 empregos, para a 4ª posição 
neste ano.

Em relação aos demais municípios da Re-
gião Metropolitana de BH, Contagem ocupa o 
primeiro lugar no ranking de 2017, à frente da 
capital (saldo de 824 empregos) e Betim (79).

O maior responsável pelo desempenho de 
Contagem foi o setor de serviços, que admitiu 
22.995 trabalhadores, seguido por comércio e 
a indústria. Outro destaque é o saldo positivo 
de 173 empregos na construção civil.

“Vamos continuar buscando parcerias com 
empresas, promovendo capacitações e crian-
do outras medidas para que cada vez mais os 
cidadãos tenham oportunidades de trabalho”, 
afirma o  secretário Municipal de Trabalho e 
Geração de Renda, fredim Carneiro.
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trabalho e renda

Eunice comemora oportunidade de emprego

Ricardo Lima

4º lugar no ranking de geração de emPregos

Para recolocar Contagem na rota 
do crescimento econômico, o prefei-
to Alex de freitas assinou o Decreto 
nº 14, criando um grupo intersetorial 
de estudos para o novo modelo de 
política fiscal e tributária. Denomina-
da GT, a equipe tem representantes 
das secretarias municiais de Desen-
volvimento Econômico, fazenda, 
Planejamento, Orçamento e Gestão, 
além da Procuradoria-Geral do Muni-
cípio. O gerente de Saúde, Seguran-
ça e Meio Ambiente da multinacional 
Petronas, Sérgio Rodrigues Masid, 
comemorou a retomada do diálogo 
entre empresários e a prefeitura.

Outro conjunto de ações foi 
criado pela prefeitura para desbu-
rocratizar o atendimento ao se-
tor empresarial, agilizando e dan-
do transparência à regularização 
de documentos. O carro-chefe é o 
Comitê de Monitoramento de Pro-
cessos de Licenciamento (Coemp). 
Uma das funções é facilitar a emis-
são e alvarás e licenças. O Coemp é 
presidido pelo prefeito Alex de frei-
tas e tem representantes de vários 
órgãos municipais.

Por meio do programa Menor 
Aprendiz, jovens de 14 a 21 anos são 
encaminhados às vagas de primei-
ro emprego no município. Também 
são oferecidos a pessoas nesta faixa 
etária, pelo Centro de formação do 
Trabalhador de Contagem (Cefort), 
cursos de corte e costura, informá-
tica, mecânica de motocicletas, ele-
tricista predial e cabeleireiro. Além 
de facilitar o ingresso no mercado, 
as pessoas são estimuladas a gerar 
a própria renda.

O vice-prefeito William Barreiro assinou termo de cooperação na cidade chinesa de Jiaxing

Divulgação

comitiva vai à 
china em busca 
de investimentos

A Missão China, em novembro de 
2017, trouxe bons resultados para 
o município. Contagem foi desta-

que no Jiaxing Investment & Trade Sympo-
sium. Organizado pelo governo da cidade 
chinesa de Jiaxing, o importante evento 
reuniu empresários do país asiático com a 
proposta de impulsionar a cooperação eco-
nômica e comercial com o ramo empresa-
rial e investidores de todo o mundo.

foi a 17ª edição do Simpósio de Comér-
cio e Investimentos de Jiaxing, que sediou a 
Semana de Contagem na China, para atrair 

investimentos para a cidade mineira. O vice
-prefeito William Barreiro assinou um novo 
termo de cooperação com Jiaxing em even-
to com mais de 500 autoridades chinesas e 
de outros países, como Alemanha, Repúbli-
ca Tcheca, Estados Unidos, Israel e Espanha.

A assinatura coloca Contagem na rota 
dos investimentos estrangeiros devido à lo-
calização estratégica e o valor logístico para 
o Brasil e toda a América do Sul. O municí-
pio tem grande capacidade  de estabelecer 
Joint Ventures (união de empresas) e ou-
tros tipos de parcerias com multinacionais.

Contagem se firma na rota das multinacionais 

diálogo aberto 
com emPresários

força-tarefa 
facilita alvarás

Porta aberta ao 
menor aPrendiz



Coordenador-geral das 
oito Regionais, o vice-prefei-
to William Barreiro destaca 
algumas demandas que fo-
ram apontadas no diagnósti-
co solicitado por ele aos ad-
ministradores. “São muitas. 
Encontramos as regionais 
com várias dificuldades, su-
cateadas, sem material. As 
maiores demandas são por 
capina e operação tapa-bu-
raco. Com o tempo vamos 
colocando tudo em ordem”.

Ele destaca que os con-
tratos com as empresas que 

atuam na limpeza e manu-
tenção da cidade foram re-
novados. “Além de equipa-
mentos, percebemos nas 
regionais a falta de planeja-
mento. Sentimos a necessi-
dade e o dever de criarmos 
junto aos servidores um 
plano objetivo para o de-
senvolvimento da cidade”, 
diz Barreiro.

O papel do coordenador, 
segundo ele, é aproximar 
cada vez mais as Regionais 
do Executivo. “É uma fun-
ção simples, mas que exige 

tempo e, principalmente, 
muita responsabilidade. As 
Regionais têm uma repre-
sentatividade muito grande 
no governo junto à popula-
ção”, ressalta.

O vice-prefeito desta-
ca que a meta é promover 
um trabalho diferenciado. 
“Queremos das oito Re-
gionais uma participação 
maior, mais colaboração, 
maior interação com a co-
munidade. Tenho certeza 
que essa parceria será um 
sucesso”.
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PlaneJamento aPós diagnóstico

William Barreiro percorreu as oito regionais para ver de perto os anseios da população 

Geraldo Tadeu

Elias Ramos

Elias Ramosnova gestão 
nas regionais
Vice-prefeito coordena as oito administrações 
e traça metas para humanizar o atendimento

Para que as oito regionais de Conta-
gem prestem um atendimento mais 
humanizado à população, um dos 

primeiros atos do vice-prefeito William Bar-
reiro foi percorrê-las. Ele ouviu moradores, 
servidores, e pediu aos administradores um 
diagnóstico completo para projetar as me-
lhorias necessárias em cada parte da cidade.

William Barreiro foi nomeado coordena-
dor-geral das Administrações Regionais. As 
demandas da população são repassadas a 
ele pelos oito gestores municipais para que 
as prioridades sejam apontadas junto ao  
prefeito Alex de freitas.

Os primeiros resultados começaram a 
aparecer. A Regional Eldorado, por exem-
plo, voltou a emitir Carteira de Trabalho 
após dois anos de interrupção do serviço. 

“Nosso principal objetivo é desafogar o Si-
ne-Contagem, além de facilitar o desloca-
mento dos moradores”, destaca o adminis-
trador Wagner Assis Rosa.

No bairro Nova Contagem, mais avan-
ços com o apoio da Regional. A administra-
dora de Vargem das flores, Kátia Bordoni, 
apontou algumas novidades. “Promovemos 
o primeiro fest flores, para despertar os 
talentos locais, além da retomada da feira 
da Economia Solidária e os estudos para a 
revitalização da feira de Nova Contagem”.

Na Regional Industrial, as mudanças fo-
ram estruturais. “Além da regularização da 
feira do bairro Amazonas, recuperamos um 
terreno que pertence à prefeitura, retoma-
mos o tapa-buraco e a capina”, destaca o 
administrador Agnaldo Campos.

O eleitor de Contagem conta com mais 
um posto para fazer o cadastramento 
biométrico. É o sétimo, instalado no sa-
guão da prefeitura. funciona das 9 às 
17h, de segunda à sexta-feira, com 23 
guichês e 54 atendentes.

O programa “Procon em Ação” levou, 
em 2017, o órgão de defesa do consu-
midor para as praças e ruas de Conta-
gem. Os atendimentos itinerantes faci-
litaram a resolução de pendências da 
população com empresas de telefonia 
e banco, auxiliaram na negociação de 
dívidas, a solucionar problemas com 
cartões de crédito, cheque especial, 
empréstimos e financiamentos. Um dos 
locais onde houve o mutirão foi a pra-
ça Iria Diniz, no Eldorado.  O programa 
é promovido em parceria com a seção 
mineira da Ordem dos Advogados do 
Brasil (OAB-MG), Câmara dos Dirigen-
tes Logistas (CDL), Agência Nacional 
de Telecomunicações (Anatel) e fede-
ração Brasileira de Bancos (febrabran). 

Para dar às pessoas a oportunidade de 
registrar queixas, fazer críticas ou elo-
gios e tirar dúvidas a respeito da presta-
ção dos serviços públicos, a Ouvidoria-
Geral do Município foi para a praça Iria 
Diniz, no Eldorado. 

‘Procon em 
ação’ nas ruas

ouvidoria 
itinerante

sétimo Posto 
Para biometria 

Pela cidade



Pela cidade

Trabalhando para me-
lhorar a qualidade de 
vida e o bem-estar da 

população, o prefeito de Con-
tagem, Alex de freitas, inau-
gurou em outubro de 2017 a 
revitalizada praça Irmã Maria 
de Paula, no bairro Petrolân-
dia. O espaço de lazer ganhou 
novo visual, com investimento 
de R$ 401.362,87. 

“Essa praça é muito emble-
mática e simbólica para todos 
da região do Petrolândia e es-
tava totalmente abandonada. 
Tinha como projeto devolver a 
praça com mais verde e alegria 
para essa comunidade que tan-
to merece. Espero que recebam 
essa revitalização com a mesma 
alegria que estou entregando a 
eles”, disse Alex de freitas. 

A praça Irmã Maria de 
Paula fica próxima à esquina 
das ruas Oleoduto e Duque 
de Caxias, no centro do Pe-
trolândia, em uma área com 
vários comércios e grande 
fluxo de pessoas. O espaço de 
convivência dos moradores 
estava com a iluminação pre-
cária, brinquedos depredados 
e sem condições de uso.

Revitalizada, a praça está 
de cara nova, mais bonita e 
mais completa para a popula-
ção, que poderá aproveitar o 
espaço com um coreto e uma 
pequena cascata, jardins com 
diferentes plantas, mesas com 
tabuleiro de xadrez e bancos, 
iluminação e um playground 
com vários brinquedos feitos 
de eucalipto tratado.

Cassio MatiasCassio Matias - 23/5/2017

Praça do Petrolândia 
entregue revitalizada
Espaço de convivência ganha coreto, jardins e brinquedos feitos de eucalipto

Encontrada muito degradada, a praça Irmã Maria Paula ganhou coreto, jardins, mesas com tabuleiros e brinquedos feitos de eucalipto 

Portador de deficiência físi-
ca, Carlos Roberto da Silva, 30 
anos, sempre teve dificuldade 
para arrumar emprego até pas-
sar a fazer parte da equipe que 
cuida das praças de Contagem. 
Ele e mais nove pessoas com li-
mitações físicas executam servi-
ços como capina e varrição, dei-
xando os espaços de lazer mais 
aprazíveis para a população.

A equipe foi montada pela 
Prefeitura de Contagem, por 
meio da Secretaria-Adjunta de 
Limpeza Urbana, para inserção 
de portadores de deficiência fí-
sica no mercado de trabalho. 

“Ainda há preconceito das 
pessoas com os portadores 
de deficiência física. Com essa 
oportunidade de trabalho, eu 
consigo sustentar minha famí-
lia e pagar as contas em dia. 
Além disso, nosso grupo con-
segue mostrar que temos ca-
pacidade de trabalhar e fazer 
um serviço de qualidade”, dis-
se Carlos Roberto.

A iniciativa da prefeitura tem 
o respaldo do Ministério do Tra-
balho e conta com a parceria 
da Construtora e Dragagem Pa-
raopeba LTDA, que presta servi-
ços de limpeza para o município.

equiPe caPacitada Para cuidar das áreas verdes 

Para maior segurança, a equipe só trabalha em espaços fechados

Geraldo Tadeu
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meio ambiente

Luiz Henrique Grossi

Catalogar mais de mil 
nascentes. Essa é a 
meta da Secretaria 

Municipal de Meio Ambiente 
e Sustentabilidade (Semas), 
que em 2017 criou uma for-
ça-tarefa para execução do 
“Contagem das Nascentes”. O 
trabalho vem sendo feito por 
uma equipe formada por bió-
logos, engenheiros ambien-
tais e historiadores.

O grupo também con-
ta com fiscais e técnicos em 
recuperação de nascentes e 
áreas alagadas. “A propos-
ta é monitorar as nascentes, 
fiscalizá-las e eventualmen-
te recuperá-las. A partir dos 
dados coletados, faremos um 

planejamento de educação 
ambiental, para que a popula-
ção nos ajude na preservação 
dessas áreas”, destaca o dire-
tor de Planejamento Ambien-
tal da secretaria e idealizador 
do projeto, Eric Machado.

O primeiro compromisso 
da equipe foi uma visita téc-
nica às nascentes de Vargem 
das flores, região que faz par-
te da microbacia do córrego 
do Água Suja. Elas foram ca-
talogadas, mapeadas e foram 
coletados dados para basear 
uma futura ação ambiental.

“Será um trabalho gran-
dioso, que está apenas come-
çando. Esperamos mudar o 
mapa hidrológico de Conta-

gem”, destaca o secretário de 
Meio Ambiente e Sustentabili-
dade, Wagner Donato.

consciência ecológica
Ele apontou a importância 

do projeto. “Contagem fun-
ciona como uma espécie de 
caixa dágua da Região Metro-
politana de Belo Horizonte. Se 
falharmos aqui haverá reflexo 
em várias cidades e na vida 
de muita gente. Nossa mis-
são é promover o crescimen-
to sustentável e a formação 
de pessoas com consciência 
ecológica é parte indissociá-
vel deste processo”, aponta o 
secretário de Meio Ambiente 
e Sustentabilidade.

água limPa
‘Contagem das Nascentes’ mapeia fontes de abastecimento da RMBH

A proposta do projeto é monitorar todas as nascentes de Contagem, parte do trabalho de preservação ambiental no município

Mais de 10 mil processos de licencia-
mento ambiental que estavam em anda-
mento no município desde 2010 foram 
avaliados pela Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente e Sustentabilidade. “A 
demanda reprimida foi zerada. Rece-
bemos cerca de 50 processos de licen-
ciamento por mês e hoje temos mais ou 

menos 500 em análise, volume conside-
rado normal”, destaca Marcos Botelho, 
gestor do Departamento de Controle 
Ambiental.

A avaliação dos processos antigos 
foi feita em parceria com outros órgãos 
municipais. “A Secretaria de Meio Am-
biente e Sustentabilidade já foi vista 

como um órgão que atrapalhava a vida 
dos empresários de Contagem. Quere-
mos mudar essa visão, trabalhar junto 
ao empresariado, ao empreendedor, 
para garantir o crescimento sustentável 
e a geração de divisas e empregos na 
cidade”, destaca o secretário Wagner 
Donato.

vazão a 10 mil Processos de licenciamento ambiental

O “Contagem das Nas-
centes” foi o vencedor 
do I Prêmio de Boas 
Práticas “Salve o Rio 
São Francisco”, con-
cedido pelo Instituto 
Mineiro de Gestão das 
Águas (Igam), na cate-
goria “Poder Público”. 
Concorreram ao Prêmio 
pessoas físicas e jurídi-
cas, empreendedores, 
instituições privadas e 
públicas, além de ONGs



 Criado pela Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas), 
o programa “Cidade Verde” tem como meta 
plantar 100 mil mudas de árvores em Con-
tagem até o final de 2020. O mutirão já 
passou por bairros como Nova Contagem e 
Ouro Branco, além do aterro sanitário.

A última ação foi na Regional Industrial. 
foram plantadas mudas de ipê no entorno 
da Escola Municipal Virgílio de Melo franco.

A diretora da escola, Valma Alves da Sil-

va, ressalta que além de revitalizar o espaço, 
a região vai ficar mais arborizada. A parceria 
com os alunos foi uma iniciativa da Regional.  

“Estamos começando a revitalização 
pelo Parque Arrudas, onde houve uma re-
integração de posse. Chamamos a escola 
para nos ajudar a fazer o plantio, pois que-
remos criar um sentimento de responsa-
bilidade na preservação de áreas verdes”, 
afirma o gerente da Regional Industrial, 
Pedro Tavares.
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meio ambiente

Luiz Henrique Grossi

Ronaldo Leandro

Prefeitura propõe recuperação ambiental com desenvolvimento sustentável

O programa revitaliza áreas degradadas

A APA Vargem das Flores vem sofrendo com ocupações irregulares e despejo clandestino de esgoto na represa

100 mil mudas na ‘cidade verde’ até 2020

A Prefeitura de Contagem criou 
um projeto de recuperação am-
biental do manancial de Vargem 

das flores, permitindo,  simultaneamente, 
que o desenvolvimento sustentável che-
gue à região. Para isso, propõe mudanças 
no macrozoneamento da Área de Prote-
ção Ambiental (APA).

O objetivo é encontrar a melhor forma 
de ocupação das áreas rurais de Vargem 
das flores, com atividades econômicas 
sustentáveis, ou seja, empresas com baixo 
índice de impacto ambiental. O desenvol-
vimento da região virá com oferta de pos-
tos de trabalho perto de casa para as mais 
de 100 mil pessoas que vivem em Nova 
Contagem, instalação de novos equipa-

mentos urbanos e regularização fundiária.
A meta é regularizar ocupações exis-

tentes e formalizar uma legislação para 
implantação de empreendimentos que 
obedeçam os parâmetros para o desen-
volvimento sustentável da região. O con-
sultor ambiental Miguel Andrade, que fez 
adequações na proposta da prefeitura su-
geridas pela Agência de Desenvolvimen-
to da Região Metropolitana de Belo Hori-
zonte, ressalta que a área rural de Vargem 
das flores não será extinta.

“fizemos levantamento das caracte-
rísticas de solo e áreas de recarga (cursos 
d’água que alimentam a represa de Vár-
zea das flores), bem como um estudo de 
vulnerabilidade ambiental das áreas prio-

ritárias para a preservação”, afirma Mi-
guel. A proposta saiu vencedora na Agên-
cia Metropolitana por 11 votos a 5.

estado crítico
Nos últimos anos, Vargem das flores 

sofreu com a degradação desenfreada, 
vítima do surgimento de pelo menos 68 
ocupações irregulares e lançamento de 
esgoto na represa.

Estudos apontam que 72% das 500 
nascentes de Vargem das flores podem 
secar se nenhuma medida for tomada. 
Para reverter esse quadro, a prefeitura 
aposta nas alterações do macrozonea-
mento de um dos mananciais mais impor-
tantes de Minas Gerais.

batalha Para salvar 
vargem das flores



Pesquisa foi feita nas três unidades com 700 pessoas

restaurantes PoPulares 
têm 98% de aProvação

Mais de 4.400 pessoas 
almoçam diariamente 
nos três  restaurantes 

populares de Contagem. Pes-
quisa feita com 700 voluntários 
apontou 98% de aprovação da 
qualidade das refeições. Por R$ 
3,00, qualquer pessoa pode se 
servir da alimentação balancea-
da e saudável do cardápio ela-
borado por nutricionistas.

O público que atesta a quali-
dade dos pratos é diversificado. 
A aposentada Ivaldete Chucre 
mora perto do Restaurante Po-
pular do Eldorado, onde almoça 
na maioria dos dias. “Como sou 
viúva e meus filhos trabalham 
fora, opto por almoçar no res-
taurante, pois além de ser mais 
barato, é mais fácil, afinal não 
me preocupo em cozinhar ape-
nas para mim. Adoro a variação 
do cardápio”, disse.

A família Silva também al-
moça com muita frequência no 
local. Ludmilla e Gustavo, pais 
de Maria Cecília, afirmam que a 
comida é bem saudável e gosto-
sa. “Nossa filha gosta da comida 
do restaurante popular, e como 
criança pequena tem uma fase 
difícil para comer, aqui não temos 
problema”, afirmou Ludmilla.

Para Davidson Meira da Sil-
va, motorista de transporte es-
colar, o horário em que a comi-

da é servida é um dos atrativos.  
“Almoço sempre mais cedo no 
restaurante. A comida é delicio-
sa, então junto o útil ao agradá-
vel”, disse.

vulnerabilidade
A secretária Municipal de 

Desenvolvimento Social e Habi-
tação, Luzia ferreira, ressalta a  
diversidade da política de Segu-
rança Alimentar de Contagem. 

Um dos programas é o Cozinha 
Comunitária, que atende a po-
pulação mais vulnerável, além 
de ações específicas, como 
para pessoas com diabetes.

“São programas que ofe-
recem qualidade à população 
principalmente para superar 
a privação de alimentos, mas 
também focados na alimenta-
ção saudável, visando os cuida-
dos com a saúde e bem-estar ”.

Mais de 4.400 pratos são servidos por dia nos restaurantes populares

Geraldo Tadeu

desenvolvimento social

‘agora a casa é minha’ realiza sonhos 
Em junho de 2017, o pre-

feito Alex de freitas entre-
gou a 705 famílias escrituras 
de imóveis nos bairro Estrela 
Dalva, São Mateus, Conjunto 
Confisco, Arvoredo e Recan-
to. A entrega dos títulos de 
propriedade faz parte da pri-
meira etapa do programa de 
regularização fundiária “Ago-
ra a Casa é Minha”.

Até o final do mandato, a 
meta de Alex de freitas é en-
tregar cerca de 6 mil títulos 
de propriedade, além de cons-
truir 5 mil novas moradias po-
pulares em Contagem.

“Esse pode ser um simples 
passo para nossa cidade, mas 
para andarmos mil quilôme-
tros temos que começar a ca-
minhada”, ressaltou o prefeito.

chaves na mão
A Prefeitura de Contagem, 

por meio da Secretaria-Adjun-
ta de Habitação, entregou as 

chaves de 48 novas unidades 
habitacionais no Residencial 
Cândida ferreira. O próximo 
passo será a entrega de 32 
apartamentos no Residencial 
Maria da Conceição e 80 na 
Vila Itália.

Infraestrutura
Contagem será contem-

plada com 1.200 unidades 
habitacionais da faixa 1 do 
Minha Casa, Minha Vida (para 
famílias com renda de até R$ 
1.800). 

Os imóveis serão construí-
dos nos bairros Santa Helena 
(496), Nossa Senhora da Con-
ceição (384) e Caiapós (320), 
beneficiando cerca de 5 mil 
pessoas. O anúncio foi feito 
pelo Ministério das Cidades.

Os imóveis estão entre as 
54 mil novas unidades habi-
tacionais do programa fede-
ral anunciados pelo Ministério 
das Cidades em todo o país. 

Após a liberação dos docu-
mentos e licenças, o prazo 
para conclusão das obras é de 
18 meses (meados de 2019).

Os apartamentos serão 
construídos em áreas do mu-
nicípio de Contagem con-

templadas com infraestrutu-
ra pública (educação, saúde, 
transporte, água encanada e 
rede de esgoto). As pessoas 
que desejarem adquirir um 
desses imóveis terão que fa-
zer o cadastro.

Alex entregou títulos de propriedade para 705 contagenses

Cassio Matias
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O gasto com alimen-
tação é um dos que mais 
pesam no orçamento fa-
miliar. E quando se trata 
de famílias de baixa ren-
da, o impacto é maior, 
podendo levá-las à si-
tuação de insegurança 
alimentar.

Para evitar esse 
tipo de problema, os 
Centros de Referên-
cia em Assistência So-
cial (Cras) oferecem 
alimento gratuito, por 
meio do Programa Co-
zinha Comunitária.

As refeições são 
muito nutritivas e ba-
lanceadas. Não há pre-
paro de frituras.

Uma nutricionista 
fica responsável pelo 
cardápio e pela su-
pervisão técnica. As 
pessoas portadoras 
de doenças crônicas, 
como diabetes e hiper-
tensão, recebem uma 
dieta especial, conten-
do mais verduras e le-
gumes, e pouco sal.

Há duas unidades 
da Cozinha Comunitá-
ria no município: uma 
em Nova Contagem, 
onde são servidas 411 
refeições por dia, e ou-
tra no Nacional, que 
serve 500 marmitas 
diariamente.

comida 
saudável 
entregue 
de graça 
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esPorte

A avenida João César de Oliveira é um dos locais mais frequentados do “A Rua é Nossa”

1º Festival Mineiro reuniu 330 lutadores

A largada da corrida foi dada pelo prefeito

Divulgação

Geraldo Tadeu

Elias Ramos

taekwondo ganha destaque

carrinhos de 
rolimã invadem 
‘a rua é nossa’

Em 2018, Contagem será sede da se-
gunda etapa do Campeonato Mineiro de 
Taekwondo. Também entrará na disputa 
para sediar o Campeonato Brasileiro da 
categoria.

Em novembro de 2017, a cidade foi 
palco do  1 º festival Mineiro de Taekwon-
do, com o objetivo de reunir atletas, for-
talecer entidades e equipes, fomentando 
o esporte nas comunidades. Estiveram 
presentes 330 lutadores.

O evento foi organizado pela federa-
ção Mineira de Taekwondo, com o apoio 
da Prefeitura de Contagem, por meio da 
Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e 
Juventude (Selju).

Contagem alcançou status de cidade 
campeã na ginástica de trampolim. Desta-
que no cenário nacional e na América do Sul, 
a equipe apoiada pela Prefeitura de Conta-
gem desbancou fortes adversários no Cam-
peonato Brasileiro Júnior e Elite de Ginástica 
de Trampolim.

A competição foi em outubro de 2017, 
em Goiânia. A equipe contagense foi cam-
peã geral de trampolim no masculino e fe-
minino, além do título geral de duplo mini-
trampolim no feminino. Participaram 200 
atletas de seis Estados.

O Brasileiro serviu de preparação para o 
Campeonato Mundial, na Bulgária.

Automóveis dão lugar aos carri-
nhos de rolimã, bicicletas subs-
tituem as motos e os ônibus 

são trocados por patins. Esse é o espírito 
aos domingos em Contagem, nas edições 
do programa “A Rua é Nossa”, promovi-
do pela prefeitura, por meio da Secreta-
ria Municipal de Esporte Lazer e Juven-
tude. Um dos pontos mais frequentados 
por adeptos à humanização do trânsito 
é a movimentada avenida João César de 
Oliveira, no Eldorado.

A iniciativa da Prefeitura de Contagem 
vem agradando os moradores ao oferecer 
nas manhãs de domingo um espaço livre 
para a convivência. “Adorei essa ação. Trou-
xe meu filho para andar de carrinho de roli-
mã e pude reviver minha infância”, ressalta 
Carlos Dias, morador do Eldorado.

Além da João César de Oliveira, ruas das 
outras sete regionais estão sendo fechadas 
aos domingos para que as pessoas possam 
caminhar, correr, jogar futebol, vôlei ou par-
ticipar de outras opções de lazer.

“O projeto é uma importante ação de 
governo, que busca trazer as famílias para 
as ruas, trata-se de um momento de convi-
vência e lazer”, destaca o prefeito Alex de 
freitas.

outros pontos
Além do Eldorado, os pontos de “A Rua 

é Nossa” são: rua Refinaria Duque de Caxias 
(Petrolândia); rua Marquês de Panamá, 95 
(Industrial); avenida Cantagalo (Riacho); 
avenida Águas Marinhas (Ressaca); rua 
Santa Maria (Nacional); e rua Copissaba 
(Vargem das flores).

A XI edição da Corrida da João César de 
Oliveira foi um sucesso de organização e ade-
são do público. Cerca de quatro mil pessoas 
participaram da festa, segundo estimativa da 
Guarda Civil de Contagem. Atletas amadores 
e profissionais elogiaram a estrutura.

A corrida foi promovida pela prefeitura, 
por meio da Secretaria Municipal de Espor-
tes, Lazer e Juventude (Selju). O prefeito 
Alex de freitas deu a largada oficial e en-
tregou as medalhas.

“O retorno da Corrida João César de 
Oliveira foi muito positivo. Estamos muito 
contentes, porque houve grande partici-
pação popular. Parabéns à Secretaria de 
Esportes, voluntários e patrocinadores. 
No ano que vem vai ser muito melhor”, 
disse o prefeito, lembrando que não hou-
ve o evento em 2016.   

Para o secretário Municipal de Esportes, 
Lazer e Juventude, Kaká Menezes, o movi-
mento superou as expectativas. “Houve um 
engajamento de todos os colaboradores 
para que tudo ocorresse da melhor manei-
ra possível. A sociedade contagense, que 
compareceu em peso, se sentiu respeitada, 
porque a atual gestão é séria e aposta no 
esporte como forma de integração social. 
O esporte é vida e faremos o possível para 
sempre aprimorar”.

Elaine Cristina Monteiro, que reside no 
bairro fonte Grande, concluiu a prova dos 
dez quilômetros em 1º lugar na categoria 
morador. “Adoro correr, mas não esperava o 
pódio. Estou muito feliz”, disse.

Trânsito humanizado ganha adeptos aos domingos

4 mil em busca do 
Pódio na João césar

tramPolim Para a 
elite da ginástica



A prefeitura, por meio 
da fundação Cultural 
de Contagem (fun-

dac), repassou em 2017 quase 
R$ 700 mil do fundo Munici-
pal de Incentivo à Cultura a 56 
dos 122 projetos concorrentes. 
foram contemplados sete por 
Administração Regional.

Cada Regional recebeu 
R$ 86 mil, que foram destina-
dos aos projetos vencedores. 
O  valor repassado depende 
da complexidade da proposta 
apresentada.

O objetivo do fundo Muni-
cipal de Incentivo à Cultura é 
fomentar as diversas atividades 
culturais promovidas na cida-
de. São contemplados projetos 
como lançamentos de livros e 
CDs, oficinas de cinema, pintu-
ra, dança e teatro.

finalizadas as inscrições, 
a documentção de todos os 
concorrentes foi analisada pela 
comissão julgadora. feita essa 
triagem, os técnicos passaram a 
avaliar a criatividade, inovação, 

clareza de ideias, argumenta-
ção e orçamento dos projetos.

folia de Reis
Um dos projetos contem-

plados pelo fundo Municipal 
de Incentivo à Cultura é o En-
contro das folias de Reis do 
bairro Industrial. A 36ª edição 
do evento, uma das manifesta-
ções culturais mais importantes 
de Minas Gerais, será em 14 de 
janeiro de 2018.

O bairro Industrial virou o 
centro das atenções no 35º En-
contro, neste ano. A festa foi 
marcada pelo resgate da tradi-
ção da passagem dos Três Reis 
Magos, guiados pela Estrela de 
Belém até o Menino Jesus. Cer-
ca de 5 mil pessoas participa-
ram da festa.

Um dos momentos espe-
ciais foi a homenagem a José 
Darci Carvalho, conhecido 
como zé Goiano, que faleceu 
no ano passado. Ele fez parte 
da folia desde a primeira edi-
ção, em 1982. 

cores vivas Para 
Preservar casarões

bracher Pinta arturos

O Centro Cultural foi re-
vitalizado. Os casarões fo-
ram pintados e a praça da 
Jabuticaba, que compõe o 
complexo, também rece-
beu melhorias na ilumina-
ção. Para a preservação do 
patrimônio público e segu-
rança das pessoas que fre-
quentam o local, também 
serão instaladas câmeras 
de videomonitoramento.

Segundo o presiden-
te da fundação Cultural 
de Contagem, Mário fa-
biano, foi a primeira ação 
do cronograma de res-

tauração do patrimônio, 
como a reforma do teatro, 
já aprovada pelo Conse-
lho Municipal de Cultura e 
do Patrimônio Ambiental 
e Cultural de Contagem 
(Compac). 

“O complexo cultural 
está recebendo as benfei-
torias necessárias e tam-
bém mais segurança. O 
fluxo de pessoas aumenta-
rá bastante por causa das 
comemorações do Natal 
e é importante zelar pelo 
bem-estar comum”, disse 
Mário fabiano.

Um dos destaques de 
2017 do projeto “Vem com 
a gente sentir, pensar, cuidar 
e sorrir” foi o artista plástico 
Carlos Bracher, que pintou 
ao vivo o retrato de Mário 
Braz, capitão-mor e patriar-
ca da Comunidade Quilom-
bola dos Arturos, uma das 
maiores expressões culturais 
do município.

Com a chancela da Lei de 
Incentivo à Cultura do Esta-
do de Minas Gerais, o proje-
to contribui para a formação 
de crianças, jovens e adultos, 
por meio das artes cênicas, 

além da formação de públi-
co para as artes plásticas.

Mais de 200 alunos de 
escolas municipais da Re-
gião Metropolitana de Belo 
Horizonte visitaram neste 
ano o Itaú Power Shopping 
para acompanhar o projeto. 
Os estudantes também par-
ticiparam de oficinas.

As atividades explo-
raram os movimentos do 
corpo e as principais téc-
nicas teatrais de interpre-
tação, alinhando comuni-
cação corporal à contação 
de histórias.

A Casa Amarela é sede da Fundação Cultural do município

Mário Braz teve a imagem imortalizada por Carlos Bracher 

O Encontro das Folias de Reis reúne vários grupos em Contagem

Cassio Matias

Geraldo Tadeu

Geraldo Tadeu

r$ 700 mil 
de incentivo 
cultural
Fundo Municipal contemplou 
56 projetos, sete por Regional

cultura
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Longas filas se formaram para ver o Papai Noel de perto e ele causou encantamento por toda a cidade

A criançada não perdeu a chance de registrar o momento mágico

O Bom Velhinho recebeu todos os visitantes de braços abertos A carreta da Coca Cola também movimentou as ruas de Contagem

Elias RamosElias Ramos

Elias Ramos

Geraldo Tadeu

boas festas!!!
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PaPai noel Percorre 
contagem de carreta
O Bom Velhinho leva alegria a pessoas de todas as idades, das oito regionais

Uma Cidade Encanta-
da para você. Tocada 
pela magia natalina, 

a prefeitura, por meio da fun-
dação de Cultura (fundac), 
preparou variada programação 
para as famílias. Mais de três 
milhões de microlâmpadas fo-
ram espalhadas por 50 pontos 
de Contagem.

A Carreta do Papai Noel 
percorreu as oito regionais. Por 
onde ela passou foram monta-
das  barracas do programa Eco-
nomia Solidária, com comerciali-
zação de artesanatos e comidas. 
Além disso, o ônibus do Sine re-
cebeu cadastros de emprego.

O Natal Iluminado levou mais 
de 55 mil pessoas à praça da 
Jabuticaba, onde foram monta-
dos a Casa do Papai Noel, pre-
sépio,  exposições e atividades 
culturais. Muita gente também 
passou pela praça da Glória. 

Veja mais fotos na página 32
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boas festas!!!

Um dos atrativos da Cidade Encantada, na praça da Jabuticaba, a Casa do Papai Noel recebeu um grande número de visitantes 

Foram tiradas mais de 15 mil fotografias com o ilustre anfitrião

A iluminação natalina deixou mais bonita a praça Tancredo Neves O presépio foi um dos destaques na enfeitada praça da Glória

Fotos Cassio Matias
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