
JUNHO DE 2013  |  Nº 50

A prefeitura abre as portas para um novo tempo, 
com obras que estão mudando o visual da cidade, 
mais investimentos na saúde, com a contratação 
de novos médicos, e educação de qualidade para 
os alunos da Funec e da Rede Municipal de Ensino.

A prefeitura
com obras que estão mudando o visual da cidade, 
mais investimentos na saúde, com a contratação 
de novos médicos, e educação de qualidade para 
os alunos da Funec e da Rede Municipal de Ensino.

NOVO
TEMPO

PREFEITURA
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Guarda Municipal implanta 
sistema de informação
Rede Infoseg ajuda a diminuir  tempo de espera em ocorrências

A Guarda Municipal de Contagem oferece mais agilidade 
nos serviços prestados à população. A corporação já conta 
com o sistema de informação, Rede Infoseg, que torna o tra-
balho de ronda mais rápido e efi ciente. Por meio do sistema, 

os guardas municipais, ao se depararem com atitudes ou ativi-
dades suspeitas, conseguem consultar a situação dos veículos, 
nomes de indivíduos, inquéritos, mandados de prisão e outras 
informações, na mesma hora. 

Prefeitura reduz preço 
da passagem de ônibus
Em Contagem valor da tarifa passará de R$ 2,95 para R$ 2,75

A prefeitura reduziu em R$ 0,20 o preço das passagens 
de ônibus municipais, que passam de R$ 2,95 para R$ 2,75, 
a partir do dia 1º de julho de 2013. Com a medida, a admi-
nistração garante passagens mais acessíveis aos trabalhado-
res, estudantes e moradores da cidade. Assim, sobra mais di-

nheiro para o trabalhador gastar com outras despesas. Para 
os ônibus intermunicipais, administrados pelo Departamento 
de Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DER-MG), que são 
de responsabilidade do governo do Estado, a redução será de 
R$ 0,15.

Para ampliar as ações de combate à criminalidade, 
Contagem implantou o Grupo Especializado em Pre-
venção Motorizada Ostensiva Rápida (Gepmor), 
composto por 30 motociclistas. O grupo especiali-
zado da Polícia Militar atua na coibição de rou-
bos e no patrulhamento ostensivo da cidade.

O objetivo é reduzir os índices de crimina-
lidade e aumentar a segurança das comuni-
dades, do comércio e da população. 

PREVENÇÃO MOTORIZADA

SEGURANÇA MOBILIDADE
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Desonerações concedidas pelo 
governo federal sobre a folha de 
pagamento e sobre a contribuição 
do PIS/Cofi ns;

Desonerações tributárias que o 
município irá promover para garantir 
a redução no preço fi nal da tarifa.

VEJA COMO FOI 
POSSÍVEL REDUZIR 
AS PASSAGENS DO 
TRANSPORTE COLETIVO:
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AÇÕES DA PREFEITURA 
PARA O COMBATE À 
CRIMINALIDADE:
A atual administração fi rmou convênio 

com o Estado para ampliação do 
videomonitoramento nas principais ruas da 
cidade, com a aquisição de 92 novas câmeras. 

Implantação de uma nova unidade do Fica 
Vivo na região da Ressaca. 

Admissão de 70 novos guardas municipais, 
aprovados no último concurso público, 
fortalecendo ainda mais a Guarda Municipal.

Diálogo constante com as polícias Militar e Civil para 
colocar a cidade como prioridade da polícia.
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Unidade é a primeira do município com atendimento 24 horas

Contagem ganha mais um 
Centro de Saúde Mental

              
              

O exame foi implantado para avaliar a capacidade auditiva da criança

Maternidade Municipal 
realiza Teste da Orelhinha

A partir de agora, todas as crianças nascidas na Materni-
dade Municipal poderão fazer o “Teste da Orelhinha”. Pelo 
exame é possível detectar doenças, inclusive, o risco de sur-
dez. Quanto mais cedo for detectada a defi ciência auditiva, 

mais precocemente serão realizados os tratamentos. 
As mães com alta nos fi nais de semana e feriados deverão 

procurar a Unidade Básica de Saúde (UBS) de sua referência 
para agendar o exame.

Para ampliar a rede de assistência à saúde mental, a pre-
feitura inaugurou mais um Centro de Atenção Psicossocial 
(Caps), na região do Eldorado. O novo equipamento tem sete 
leitos para atendimento noturno e capacidade para atender 

diariamente em média 50 usuários. O Caps III presta atendi-
mento de urgência às pessoas com grave problema psíquico. 
Os pacientes são acolhidos e acompanhados por multiprofi s-
sionais: psiquiatra, psicólogo e assistente social. 

CONFIRA OS CAPS 
DE CONTAGEM:

COMO O EXAME É FEITO:

MATERNIDADE OFERECE 
PROGRAMA MÃE CONTAGENSE

CENTROS DE ATENÇÃO 
PSICOSSOCIAL

Além do Caps II, Caps III e do Centro de Convivência, Conta-
gem possui um Centro de Atenção Psicossocial (Caps AD), volta-
do para o tratamento de usuários de álcool e drogas, além de um  
Centro de Atenção Psicossocial Infanto Juvenil (Capsi), destinado 
ao tratamento de crianças e adolescentes.

CAPS III  
Rua Madre Margherita Fontanaroza, 
106, bairro Eldorado.

CAPS II
Rua Domingos Diniz, 12 , bairro 
Camilo Alves.

CAPS AD (Álcool e Drogas)
Rua Monsenhor Teles, 212, bairro 
Alvorada.

CAPSi (Centro de Atenção 
Psicossocial Infanto Juvenil)
Rua Urucuri, 130, Novo Eldorado.

Centro de Convivência
Rua Livorno, 96, Santa Cruz.

 SERVIÇOS À DISPOSIÇÃO 
DA GESTANTE:

Equipe multidisciplinar, comissão de 
aleitamento materno, vacinação, UTI 
neonatal, fototerapia, enfermaria Mãe 
Canguru e alojamento materno.

Para recém-nascidos de alto risco com defi ciência 
auditiva, o exame é realizado dentro da 

maternidade, no ambulatório de risco, às 
segundas-feiras. 

Para recém-nascidos de baixo risco, o 
exame é agendado na maternidade e 

realizado em clínicas parceiras da 
prefeitura. 

As visitas acontecem às quintas-feiras, 
às 14h. Elas podem ser agendadas pela 
própria gestante ou pela equipe do PSF.
Telefone: (31) 3363-5300.

DIA E HORÁRIO 
DAS VISITAS:

As gestantes de Contagem contam com o apoio da Mater-
nidade Municipal antes, durante e após o parto. Com o Pro-
grama Mãe Contagense, as futuras mamães recebem orienta-
ções sobre aleitamento materno, gestação e são apresentadas 
às salas onde os partos serão feitos. Durante a visita, elas 
são recebidas por obstetras, enfermeiros e assistentes sociais, 
que esclarecem dúvidas com relação ao parto e ao atendi-
mento na maternidade. 54
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Prefeitura inaugura Cemei  
na região da Ressaca

Obras do Pronto-Socorro 
do JK estão a todo vapor
Atendimento de qualidade e condições de trabalho aos profi ssionais

EDUCAÇÃOSAÚDE

Escola tem infraestrutura para receber crianças com defi ciência

76

ESTRUTURA ARROJADA 
E AMBIENTE RECREATIVO

MAIS QUALIDADE, 
CONFORTO E 
SEGURANÇA:

Para ampliar a oferta 
de vagas para crianças com 
até seis anos, a prefeitura in-
veste na construção de novos 
Centros Municipais de Educa-
ção Infantil (Cemei’s). Em junho, 
a prefeitura entregou o Centro Mu-
nicipal de Educação Infantil – Cemei  
Cândida Ferreira. 

A unidade atende cerca de 150 crian-
ças na região da Ressaca. Com projeto 
arrojado, o Cemei foi construído para 
assegurar às crianças conforto, se-
gurança e o direito à educação de 
qualidade. A obra foi escolhida 
pela população no Orçamento 
Participativo (OP).

Conheça o Cemei:
Lactário, fraldário e solário;
Salas para atividades;
Sala de repouso;
Sala de multiuso com livros e brinquedos;
Pátio com playground;
Cozinha, refeitório e área administrativa.

Os investimentos da 
obra são de R$ 750 mil, 
uma parceria entre a 
Prefeitura de Contagem e 
o Ministério da Educação 
(MEC).

ENDEREÇO DO CEMEI:

CEMEI Cândida Ferreira: 
Rua Seis, 300, bairro 
Cândida Ferreira

64 leitos de observação, 
urgência e pediatria;

Capacidade para atendimento 
diário de 400 pessoas; 

Contará com todos os serviços de 
urgência no local; 

Instalações modernas;
Oito consultórios médicos, 

novos equipamentos de 
Raio X e três pavimentos;

2.500 metros quadrados 
de área construída.

As obras do novo Pronto-Socorro 
do JK estão em ritmo acelerado. Com 
espaços mais adequados e confortá-
veis, a nova unidade irá substituir a 
atual UPA JK. Ela irá garantir mais as-
sistência aos usuários e melhores con-
dições de trabalho aos profi ssionais.

Será uma unidade moderna projeta-
da dentro dos padrões sanitários reco-
mendados pelo Ministério da Saúde e a 
Organização Mundial da Saúde.

O NOVO PRONTO- 
SOCORRO TERÁ: 



8 9

JUNHO | 2013
fazPREFEITURA

JUNHO | 2013
fazPREFEITURA

Educação inova e lança 
Projeto Equipe Leitora
Educadores poderão escolher livros que vão compor o Kit Escolar 2014

A Prefeitura de Contagem lançou, em maio, o 
Projeto Equipe Leitora. Inédito na rede de ensi-
no, possibilita aos professores, pedagogos e au-
xiliares de biblioteca analisarem e escolherem 
obras literárias que vão compor o Kit Esco-
lar 2014.  

Com essa ação, será possível democra-
tizar a escolha, permitindo que os servi-
dores da Educação se sintam protago-
nistas das atividades pedagógicas. O 
projeto pretende ser um facilitador 
dentro das salas de aula. 

Funec terá novos cursos 
profi ssionalizantes
Qualifi cação para jovens e adultos que buscam oportunidades de trabalho

A Funec é a primeira fundação de Minas e a segunda 
do país a aderir ao Programa Nacional de Acesso ao 

Ensino Técnico e Emprego (Pronatec), do governo 
federal. A partir de agora, poderá oferecer mais de 

700 novos cursos técnicos e profi ssionalizantes, 
além de abrir novas turmas de educação pro-

fi ssional e tecnológica para jovens e adul-
tos. Os cursos serão abertos de acordo 

com as demandas das secretarias mu-
nicipais, estaduais, ministérios e ou-

tros órgãos. 

EDUCAÇÃO

“A leitura 
prévia irá facilitar 

o debate com o 
aluno. Ficará mais fácil 

esclarecer as dúvidas deles, 
pois já conheceremos as obras.”

Sidney Luiz da Silva, professor de 
matemática da Escola Munici-
pal Vereador Benedito Batis-

ta, no bairro Xangrilá

ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA 
Contagem pretende alfabetizar todas as crianças até os oito 

anos. Esse é o compromisso assumido por 90% dos municípios bra-
sileiros que aderiram ao Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade 

Certa (Pnaic). 
Pelo Pnaic, a cidade  se compromete a alfabetizar todas as crianças em 

língua portuguesa e matemática, e a realizar as avaliações anuais para os 
alunos concluintes do 3º ano do ensino fundamental. No pacto, garante-se a 

formação continuada para os professores e o fornecimento de materiais didáti-
cos e obras literárias para estimular a alfabetização.

98

220 cursos do Catálogo Nacional 
de Cursos Técnicos (CNCT);

518 cursos de Formação Inicial 
e Continuada (FIC), por meio do 
Bolsa-Formação Trabalhador;

Novas turmas para o Programa 
Nacional de Integração da 
Educação Profi ssional com a 
Educação Básica na Modalidade 
de Educação de Jovens e Adultos 
(Proeja) e para a Educação de 
Jovens e Adultos (EJA).

INFORMAÇÕES:
Diretoria de Educação Profi ssional da Funec: 
Telefone: (31) 3391-4553.

OS CURSOS SÃO PARA:
Estudantes, trabalhadores, pessoas com 
defi ciência e cadastrados nos programas federais 
de transferência de renda.

VÁRIOS CURSOS 
DESENVOLVIDOS 
EM CONTAGEM:
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Unidades Inconfi dentes e 
Centec com novas turmas

Em homenagem aos 40 anos da Funec, a Funda-
ção abre, a partir de 18 de junho, inscrições para 
o concurso de redação “Funec: 40 anos, con-
tribuindo para o desenvolvimento de Conta-
gem”. Os alunos das 14 unidades poderão 
participar do concurso, que premiará os 
três primeiros colocados com tablet, ce-
lular e mp3. A entrega dos prêmios 
será realizada no aniversário de 
Contagem, dia 30 de agosto. 

210 alunos já estudam química, administração e contabilidade

Administrativos da educação 
tem Jornada reduzida
Agentes da dengue de Contagem passam a receber piso nacional

A prefeitura garante respeito e valorização ao funcionalis-
mo. Os servidores efetivos tiveram o maior reajuste sala-

rial entre as grandes cidades da Região Metropolitana de 
Belo Horizonte (RMBH). Eles receberam um reajuste 

de 7,16%, conforme o Índice Nacional de Preços 
ao Consumidor (INPC). O aumento dos salá-

rios, além de valorizar a categoria, esti-
mula o funcionalismo para o trabalho 

e a qualifi cação profi ssional. 

CONCURSO DE REDAÇÃO PARA 
ALUNOS DA FUNEC INFORMAÇÕES: 

De 17 a 20 de junho
Divulgação do concurso nas escolas.

De 21 de junho a 4 de julho
Elaboração dos textos.

De 5 a 11 de julho
Seleção dos textos nas escolas.

12 de julho
Envio das redações para a Administração da Funec.

De 5 a 9 de agosto
Seleção dos melhores textos pela comissão da Funec.

Dia 13 de agosto
Divulgação dos textos vencedores (1º, 2º e 3º lugares).

Dia 30 de agosto
Solenidade de entrega dos prêmios.

GESTÃOEDUCAÇÃO
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A Funec abriu em junho seis novas turmas para os cursos 
técnicos de química, administração e contabilidade nas uni-
dades Centec e Inconfi dentes. Ao todo, 210 jovens iniciaram 

os estudos, em turmas de 35 alunos. Os cursos são realiza-
dos em parceria com a Secretaria Estadual de Educação, por 
meio do Programa de Educação Profi ssional (PEP).

CURSOS ABERTOS 
EM JUNHO:
QUÍMICA – Unidade Centec
2 turmas noite/ 70 vagas

ADMINISTRAÇÃO – Unidade Inconfi dentes
2 turmas noite/ 70 vagas

CONTABILIDADE – Unidade Inconfi dentes
2 turmas noite/ 70 vagas

SAIBA MAIS:
A Funec oferece cursos técnicos 
integrados de análises clínicas, química 
e farmácia no Centec, e informática no 
Riacho. 

NÍVEIS 1, 2 E 3 
RECEBEM MAIS 
QUE O SALÁRIO 
MÍNIMO

Tiveram aumento salarial, os servi-
dores da Saúde que exercem funções de  
auxiliar administrativo, auxiliar de servi-
ços, bombeiro hidráulico, costureira, cozi-
nheiro, eletricista, ofi cial de manutenção, 
porteiro, vigilante, auxiliar de enferma-
gem, atendente administrativo, auxi-
liar de laboratório, auxiliar de saú-
de bucal, digitador e telefonista 
(níveis 1, 2 e 3). Eles passarão a 
receber R$ 750,00, mais o re-
ajuste de 7,16% do INPC.

JORNADA 
REDUZIDA PARA 30 
HORAS SEMANAIS

Além de reajustar os salários dos 
professores e dos profi ssionais da 
Educação e da Funec, a prefeitura re-
duziu a jornada de trabalho dos servi-
dores administrativos para 30 horas 
semanais. Com a medida, Conta-
gem se iguala aos municípios de 
BH, Betim e ao Estado de Minas 
Gerais. 

SERVIDORES 
VALORIZADOS
Servidores efetivos:

Aumento salarial de 7,16%.

Funcionários administrativos da Educação: 
Aumento do salário mais jornada reduzida 

para 30 horas semanais.

Agentes comunitários de endemias e da saúde:  
Salários passam de R$ 691,80 para R$ 1.085,60 

mais R$ 180,00 de vale-refeição.

AGENTES DA 
DENGUE PASSAM 

A RECEBER QUASE O 
DOBRO DO SALÁRIO

A prefeitura aumentou os salá-
rios dos agentes comunitários de saú-

de e de endemias, equiparando ao piso 
nacional. O salário, que antes era de R$ 

691,80, passará para R$ 950,00, e, so-
mados a outros benefícios, atingirá 

R$ 1.085,60, além do vale-refei-
ção de R$ 180,00.

MAIS 175 NOVOS 
MÉDICOS

Desde janeiro de 2013, a prefei-
tura já contratou 585 profi ssionais 

da saúde para ampliar os atendimen-
tos nos postos de saúde, nas UPA´s, no 
Hospital Municipal e na Maternidade 

Municipal. Do total, 175 são da área 
médica, em diversas especialidades. 

As vagas para médicos continuam 
abertas. Interessados podem en-

trar em contato pelos telefo-
nes 3363-5385/3362-1487
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Prefeitura prepara pessoas 
para o mercado de trabalho

Sine divulga vagas de 
emprego toda semana 

Cursos oferecem capacitação e instruções de como abrir o próprio negócio Agência seleciona e encaminha trabalhadores para capacitação
A prefeitura prepara mais 140 pessoas para o mercado 

de trabalho, por meio da Secretaria Municipal do Trabalho e 
Geração de Renda e da Funec. Nos cursos, além da capacita-
ção técnica, os alunos recebem instruções sobre como abrir 
o próprio negócio ou atuar em cooperativas sociais. 

Os alunos foram selecionados pelo Sistema Nacional de 

Emprego de Contagem (Sine-Contagem). As aulas estão sen-
do ministradas na Fundação de Ensino de Contagem (Fu-
nec), unidade Inconfi dentes, e no Centro de Formação do 
Trabalhador de Contagem (Cefort). Além de serem certifi ca-
dos pela Funec, os alunos têm direito à alimentação, vale-
transporte e material didático. 

Para quem está em busca de inserção ou re-
colocação no mercado de trabalho, o Sine-

Contagem é uma boa opção. Além de dis-
ponibilizar novas vagas de emprego, a 

agência seleciona e encaminha o traba-
lhador para os cursos de qualifi cação, 

auxilia na confecção do currículo e no 
planejamento profi ssional. Os inte-

ressados também podem conferir 
as vagas no site da prefeitura: 

www.contagem.mg.gov.br.
O Sine também se destina 

às empresas que necessitam 
de serviços de pré-seleção e 

encaminhamento de can-
didatos para contratação.

CURSOS 
OFERECIDOS 
PELO PROGRAMA:

Auxiliar de departamento pessoal;
Auxiliar de logística;
Soldador;
Eletricista predial; 
Auxiliar de mecânico de automóveis;
Auxiliar de corte e costura; 
Cabeleireiro;
Operador de empilhadeira. 

INFORMAÇÕES:

Secretaria Municipal de Trabalho e Geração de Renda
Sine- Contagem: 3198-3000

Endereço: Avenida José Faria da Rocha, 3.185, Eldorado.

Funec: 3391-4553 (Administração, turno da tarde). 
Endereço: Rua Portugal, nº 8, bairro Glória.

A Secretaria Municipal de Traba-
lho e Geração de Renda, em parce-
ria com o Senac, promove o Projeto 
Orientação e Trabalho. Desenvol-
vido, diariamente, no Sine-Conta-
gem, o projeto oferece orientações 
e dicas em relação ao desenvolvi-
mento pessoal e profi ssional. 

Em média 25 pessoas, por dia, 
recebem orientações e participam 
das palestras sobre autoestima e 
motivação; conduta profi ssional 
e familiar; administração do tem-
po; mercado de trabalho e impor-
tância da apresentação pessoal.

ORIENTAÇÃO 
PROFISSIONAL 

E PESSOAL

ENDEREÇO DOS POSTOS 
DE ATENDIMENTO:
Sine-Contagem: Avenida José Faria da Rocha, 3.185, Eldorado.
Horário: 7h às 17h – Telefone: 3198-3000.

61ª Junta do Serviço Militar: Rua  São Joaquim José, 542, 
Fonte Grande. Esse posto é destinado ao atendimento de jovens 
em idade de alistamento militar. Telefone: 3398-3289.

TRABALHO E RENDA

12 13
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Córrego Ferrugem receberá 
obras de saneamento
Intervenção benefi ciará milhares de famílias da Cidade Industrial 

O Córrego Ferrugem, no trecho compreendido entre as ave-
nidas General David Sarnoff, Tereza Cristina e Via Expres-

sa de Contagem, receberá obras de requalifi cação urbana 
e ambiental e controle de cheias. A Prefeitura de Conta-

gem, em parceria com a Copasa, assinou a ordem de ser-
viço autorizando o início das intervenções, que contam 

com investimentos da ordem de R$ 60 milhões. 
O objetivo da obra é controlar as cheias do 

Ferrugem, um dos principais afl uentes do Ri-
beirão Arrudas, evitando inundações no pe-

ríodo de chuvas, principalmente na Cidade 
Industrial. As obras serão executadas nos 

próximos 27 meses.

Blitz da limpeza conscientiza 
e leva informação às pessoas
Campanha educativa passará por todas as regiões da cidade

Para informar à população sobre a correta destinação de re-
síduos e lixo, a prefeitura está promovendo a Blitz da Limpe-
za Urbana em todas as regiões da cidade, pelo menos uma 
vez por mês. As blitzes já passaram na Regional Industrial 
e na Regional Sede, na Praça da Jabuticaba. 

Durante as ações, moradores receberam panfl etos 
com informações sobre os serviços de limpeza públi-
ca, além de orientações sobre o correto acondicio-
namento e descarte dos resíduos e lixos das resi-
dências e comércios.

Agentes de endemias também participaram 
da ação, distribuindo material educativo so-
bre como prevenir a dengue.

SERVIÇOS EXECUTADOS 
PELA SECRETARIA-ADJUNTA 
DE LIMPEZA URBANA:
Capina e varrição das vias públicas;
Coleta domiciliar em dias alternados; 
Coleta hospitalar em unidades de saúde; 
Coleta seletiva por meio dos Locais de Entrega 

Voluntária (LEV’s), coletores de recicláveis instalados 
em prédios públicos; 

Coleta noturna e diurna diária em locais com maior 
concentração de comércios;

Limpeza das áreas onde são realizadas as feiras de 
artesanato do Eldorado, Amazonas e Nova Contagem.  

 

PARA O DESCARTE DESTES RESÍDUOS, 
A SECRETARIA CONTA COM:
Aterro sanitário;
Galpão de coleta seletiva;
22 Unidades de Recolhimento de 

Pequenos Volumes (URPV’ s).

O  QUE SERÁ FEITO NO 
CÓRREGO FERRUGEM:
Construção de três bacias de detenção de cheias ao 

longo do córrego para conter o excesso de água causado 
pelas chuvas e evitar as inundações no curso do Ferrugem 
e também no Ribeirão Arrudas. 

As bacias serão implantadas próximas às vilas PTO e Itaú, em 
Contagem, e Esporte Clube, em Belo Horizonte.

4.800 pessoas benefi ciadas.

A obra vai evitar 
inundações na 

região da Cidade 
Industrial

O Córrego Ferrugem é formado pelo 
encontro dos córregos Água Branca 
e Riacho, e possui aproximadamente 
2,7 km de extensão, desaguando no 
Ribeirão Arrudas, na Cidade Industrial. 

Toda a bacia localiza-se na cida-
de, e suas principais nascen-

tes encontram-se próximas 
ao Itaú Power Shopping. 
Dentre as áreas verdes na 
bacia pode-se citar o Par-

que Ecológico Eldorado, 
várias praças públicas, área 

da antiga indústria Lafersa e do 
Clube do Itaú.

SAIBA MAIS:

HOMENAGEM AOS GARIS
Em comemoração ao Dia do Gari (16/5), a prefeitu-

ra preparou um café da ma-
nhã especial para home-

nagear os funcionários 
da limpeza urbana e 

agradecer o impor-
tante trabalho que 

realizam. 
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Ruas e becos asfaltados 
em Nova Contagem
Obras melhoram os acessos e trazem mais desenvolvimento à região

Nova Contagem já conta com várias obras de urbaniza-
ção em andamento, que vão mudar o visual da região e me-
lhorar os acessos viários, trazendo mais desenvolvimento e 
qualidade de vida para os moradores. Ao todo, estão sendo 
revitalizados 223 ruas e becos da região de Nova Contagem.

O asfalto e as melhorias eram reivindicações antigas da 

população, que conviveu por anos com a poeira e o barro, 
além da difi culdade de locomoção nas ruas sem asfalto. A 
avenida VP1, por exemplo, a mais importante avenida de 
Nova Contagem, foi totalmente revitalizada e ganhou novo 
asfalto. Os investimentos somam mais de R$ 12 milhões com 
recursos do governo federal e da prefeitura.

Prefeitura entrega Viaduto 
Domingos Costa à população
Trecho facilita deslocamento de 30 mil motoristas à capital

O Viaduto Domingos Costa, importante obra de mobili-
dade urbana que liga Contagem a Belo Horizonte, foi en-
tregue no mês de junho à população. O viaduto interliga os 
bairros Vila São Paulo, Cidade Industrial e das Indústrias, 
em Contagem, à capital. O trecho vai facilitar o desloca-
mento de pelo menos 30 mil motoristas que trafegam pelas 

avenidas Teresa Cristina e David Sarnoff.
O novo viaduto diminui o caminho dos motoristas até o 

Anel Rodoviário, no sentido Rio de Janeiro. As obras inte-
gram a requalifi cação urbana e ambiental do Ribeirão Arru-
das, realizadas pelos governos federal e estadual e as prefei-
turas de Contagem e Belo Horizonte, com recursos do PAC.

CONHEÇA O VIADUTO:

SENTIDO CONTAGEM 
Alça interliga a avenida Teresa Cristina 

à avenida David Sarnoff (acesso a 
Contagem) e Tito Fulgêncio (acesso ao 
Barreiro)

Ponte D – permite o acesso direto da avenida 
Teresa Cristina para a Cidade Industrial

SENTIDO BELO HORIZONTE 
Alça interliga as avenidas David Sarnoff 

às avenidas Tito Fulgêncio (acesso ao 
Barreiro) e Teresa Cristina (acesso a 
BH e Anel Rodoviário)
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OBRAS CONCLUÍDAS:

Bairro Estaleiro II 
(asfalto)
Rua Patrícia 

Aparecida Santos;
Rua Diamante;
Rua antiga 

Estrada de Neves;
Rua Planalto; 
Rua Beatriz; 
Rua São 

Sebastião;
Rua Pindorama. 

Icaivera (asfalto)
Avenida Cema;
Ruas Yete;
Rua Ruyty; 
Rua Jeruty.

Nova Contagem
Avenida VP1  

(recapeamento)

VEJA O QUE ESTÁ 
SENDO FEITO:

Obras de  drenagem pluvial;
Recapeamento das vias;
Asfalto;
Instalações de meio-fi o e  

passeio; 
Nova sinalização em todas as 

ruas.
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OBRAS EM 
ANDAMENTO:
 
Estaleiro I (asfalto)
Rua Colorado;
Rua Cerro Verde;
Rua São Domingos;
Rua Augusto Mariano.

Vila Esperança (asfalto)
Rua Jacarandás I e II

HOMENAGEM
O nome do viaduto é 

uma homenagem da pre-
feitura ao diretor-presi-
dente da Vilma Alimentos, 
Domingos Costa, que fale-
ceu em acidente aéreo no 
mês de julho de 2012.
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Os moradores do bairro Maracanã já podem comemorar a pavi-
mentação das ruas Maria Cecília, Rosa de Abreu, Leopoldina e Ti-
búrcio Custódio. A prefeitura fi naliza em breve as obras de urba-
nização da região, que trará mais desenvolvimento e facilitará o 
tráfego de veículos e pedestres. As obras fazem parte do pro-
grama de saneamento e tratamento do Córrego São João Del 
Rei, que já reassentou cerca de 900 famílias. 

O custo total da obra é de R$ 9,6 milhões. Os recursos 
foram obtidos por meio da parceria entre a Prefeitura 
de Contagem e o Programa de Aceleração de Cres-
cimento (PAC), do governo federal. Com a inicia-
tiva, milhares de famílias dos bairros Chácaras 
Califórnia, Maracanã e Alvorada estão sendo 
benefi ciadas.

Em junho, a prefeitura assinou o alvará de libera-
ção para o início imediato das obras de construção do 

novo Fórum de Contagem, que trará mais conforto 
para magistrados, advogados e população.

Os recursos para a construção da nova sede 
são provenientes do Tribunal de Justiça de Mi-

nas Gerais (TJMG). A prefeitura fi cará res-
ponsável pelas desapropriações e a constru-

ção de uma avenida que se estenderá por 
toda a divisa do terreno do prédio que 

abrigará o fórum.

40 mil metros de área total e 22 mil 
metros quadrados de área construída; 

Sete andares, com sala do júri/
auditório com 200 lugares, sala do júri 
secundária com 80 lugares e 46 varas; 

Elevadores, sistema de ar 
condicionado ecológico, circuito 
interno de TV e instalações com 
acessibilidade as pessoas com 
defi ciência;

Estacionamento privativo coberto com 
60 vagas e estacionamento público 
descoberto com 400 vagas;

O novo fórum será construído na 
avenida João César de Oliveira, 
próximo à Empresa São Gonçalo e à 
UNA.

CONHEÇA O NOVO 
FÓRUM:

OBRAS

Obras de urbanização do 
Maracanã são concluídas
Ruas asfaltadas e várias famílias benefi ciadas com as intervenções

Prefeitura assina 
alvará para novo fórum
Nova sede trará conforto para magistrados, advogados e população
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VEJA O QUE JÁ FOI FEITO:

Remoção e reassentamento de 900 famílias;

Pavimentação de quatro ruas: Maria Cecília, 
Rosa de Abreu, Leopoldina e Tibúrcio Custódio;

Drenagem pluvial;

Esgotamento sanitário.

VEJA O QUE JÁ FOI FEITO 
DESDE JANEIRO DE 2013:
Em fevereiro, a prefeitura e o Tribunal de Justiça 

do Estado de Minas Gerais assinaram convênio de 
cooperação mútua para a abertura da avenida que se 
estenderá por toda a divisa do terreno do novo fórum;

Em junho, assinatura do alvará de liberação para a 
construção do prédio, com o início imediato das obras.

18

“Quando chovia 
era um problema, 
agora o asfalto vai 

melhorar ainda mais 
a nossa vida”.

Terezinha Félix, moradora 
do bairro Maracanã
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Prefeitura cuida bem do 
meio ambiente para você
Desenvolvimento sustentável marca Semana do Meio Ambiente

A prefeitura realiza diversas ações para promover o de-
senvolvimento sustentável. Na Semana do Meio Ambiente, 
a administração promoveu atividades de preservação do 
ecossistema, com conscientização da população e ações 
ambientais. Também foram realizadas operações de 
fi scalização na cidade, com notifi cações de crimes 
ambientais e interdição de bota-fora irregular.

PARTICIPAÇÃO POPULARMEIO AMBIENTE

Prefeitura ouve as pessoas para implantação de novas políticas públicas

Conferências discutem 
prioridades para a cidade

Com o intuito de planejar a cidade e propor soluções 
e políticas públicas que permitam melhorar a quali-

dade de vida da população e o acesso aos serviços 
públicos, a Prefeitura de Contagem vem realizan-

do conferências em diversas áreas. Também são 
realizadas pré-conferências em todas as regio-

nais da cidade para levar as discussões para 
mais perto da população e traçar novos ru-

mos para Contagem.

CONFERÊNCIAS REALIZADAS:

Conferência Municipal das Cidades
Tema: “Quem muda a cidade somos nós: Reforma Urbana já”! 
Objetivo:  Discutir e eleger as propostas que contribuírão para o 
planejamento urbano da cidade. Foram formados quatro grupos de 
discussão, em que saíram as propostas para serem encaminhadas  
às etapas estadual e nacional.
Público: Sociedade civil, movimentos sociais, empresários, entidades 
acadêmicas e ONG´s , além de representantes do poder público.

Conferência Municipal de 
Meio Ambiente:

Data: 5 e 6 de julho
Local: Sesc Laces - Rua Padre 

José Maria Deman, 805, 
Novo Riacho.

Conferência Municipal 
de Assistência Social 

Data: 2 e 3 de agosto
Local: a defi nir

2ª Conferência Municipal de Cultura
Data: à confi rmar

Local: Centro Cultural de Contagem 
Casa Azul - Rua Dr. Cassiano, 120, Centro.

3ª Conferência Municipal de Promoção 
da Igualdade Racial

Data: 12 e 14 de julho
Local: Câmara Municipal de Contagem 

Praça São Gonçalo, 18, Centro.

CONFERÊNCIAS EM 
ANDAMENTO:

POSSE DO COMAC
 A prefeitura deu posse aos 

membros do Conselho Municipal 
de Meio Ambiente de Contagem 
(Comac). Além do licenciamento 
ambiental, a entidade é responsável por 
conscientizar a população e promover 
políticas públicas para o meio ambiente.

 

ATIVIDADES EDUCATIVAS NA 
PRAÇA DO DIVINO
 Atividades ambientais em parceria com o Projeto 

Manuelzão e o Programa Super no seu Bairro.

 Lançamento do Projeto Guardiões do Meio Ambiente, grupos 
de jovens estudantes da Rede Municipal de Ensino, que terão 
a missão de monitorar e proteger o meio ambiente, colaborando 
com o poder público.

 

BLITZ NA PRAÇA DA JABUTICABA
 Blitz da Limpeza Urbana; 

 Orientações sobre o correto descarte dos resíduos e lixo;

 Distribuição de material educativo sobre como prevenir a dengue.
 

FISCALIZAÇÃO DE BOTA-FORA 
 A prefeitura interditou local utilizado como lixão, com animais 

nocivos à saúde humana e focos de dengue.

FISCALIZAÇÃO DE PLANTIO 
 Fiscalizações no bairro Cabral, com notifi cações de lotes 

vagos e de construções que realizam plantios de árvores 
inadequados. Ao construir o passeio, os responsáveis não 
deixam espaço para as árvores e acabam cimentando as raízes, 
causando a morte das espécies. 

VEJA ALGUMAS DAS AÇÕES 
DE PROTEÇÃO AO 
MEIO AMBIENTE:

2120
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CIRCUITO CULTURAL
A prefeitura lançou o mais novo progra-

ma de cultura da cidade: Projeto Circuito 
Cultural, que visa o acesso às diversas 
formas de cultura na cidade. O show 
de Aline Calixto, na Praça da Glória, 
abriu o circuito.

CULTURA 

André Novais representou a cidade e o país no Festival de Cannes

Cineasta contagense se 
destaca no exterior

Projeto oferece formação musical para 400 alunos e 150 professores

Prefeitura renova parceria 
com a Orquestra Jovem

A Prefeitura de Conta-
gem renova parceria com os 

músicos da Orquestra Jovem de 
Contagem. Juntos, irão realizar, 

até o fi nal do ano, o Projeto Har-
monia, Formação Humana e Cultu-

ral. Pelo projeto, cerca de 400 alunos e 
150 professores da rede municipal rece-

beram  formação musical. 
Além de disseminar a arte e promover 

refl exões, o Projeto Harmonia cumpre a 
Lei Federal 11.767/2008, que prevê a in-

serção da iniciação musical nas esco-
las públicas de Contagem.

O projeto oferece ainda oportuni-
dades aos jovens para participarem 

de encontros, concertos, recitais 
nacionais e internacionais. 
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O talento de contagenses ganha notoriedade dentro e fora do país. 
Agora foi a vez do cineasta André Novais, morador do bairro Ama-

zonas. Com o longa “Pouco mais de um mês”, André represen-
tou o Brasil no Festival de Cannes, o mais prestigiado e famoso 

evento de cinema do mundo.
O fi lme recebeu uma Menção Especial do júri. Também 
produzido por André, o fi lme Contagem recebeu uma 

premiação no festival de Brasília, um dos mais impor-
tantes do país.

A equipe de Ginástica de Trampolim de Contagem 
mostrou que está em ótima fase, desenvolvendo um es-
porte de alto nível. No campeonato brasileiro, realizado 
em junho, o time contagense sagrou-se campeão em to-
das as provas que participou por equipe.

Pelo desempenho, a equipe contagense foi mais uma 
vez reconhecida pela Confederação Brasileira de Ginás-
tica (CBG) e tem grandes chances de representar o país. 
A cidade também planeja construir um centro de treina-
mento para essa modalidade.

CONTAGEM CONQUISTA 
VITÓRIA NA GINÁSTICA

Feminino Individual
Oito medalhas de 

ouro;
Oito de prata;
Três de bronze.

Masculino Individual
Cinco medalhas de 

ouro;
Quatro de prata;
Três de bronze.

POR EQUIPE

2323
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Contagem oferece opções 
para prática de esportes
Atividades esportivas para todas idades em várias modalidades

MODALIDADES OFERECIDAS:

A Prefeitura de Contagem disponibiliza à população uma 
série de oportunidades para a prática esportiva. São escoli-
nhas para crianças (com idade a partir de cinco anos), jo-

vens, adultos e terceira idade. As escolinhas oferecem vários 
tipos de modalidades que vão do popular futebol de campo 
ao hóquei in line.  

Basquete;
Dança;
Futebol de campo;
Futsal;
Ginástica artística e de 

trampolim;

Ginástica para adultos e 
terceira idade;

Handebol;
Hóquei in line;
Tênis de mesa;
Vôlei.

COMO PARTICIPAR:
Inscrições para qualquer modalidade são gratuitas 
e estão sujeitas à disponibilidade de vagas. 
Os interessados podem obter informações na 
Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude: Rua 
Portugal, 20, Eldorado. Telefone: (31) 3352-5464.

GINÁSTICA PARA IDOSOS 
Para assegurar a qualidade de vida a terceira idade, 

diversos parques e ginásios de Contagem oferecem aulas 
de ginástica. As atividades contribuem para que os idosos 
tenham uma vida mais saudável e refor-
cem os vínculos comunitários, melho-
rando a autoestima. 

Poliesportivo Riacho: 
Segunda a sexta – 8h às 11h30
Poliesportivo Califórnia:
Segunda a sexta – 6h às 9h
Poliesportivo Tropical: 
Segunda a sexta – 14h às 15h30
Educarte Lucas Braga: 
Segunda e quarta – 16h às 18h
Parque Ecológico: 
Segunda a sexta – 6h30 às 10h, 15h30 e 
16h30

ACESSE O NOVO PORTAL DA PREFEITURA: WWW.CONTAGEM.MG.GOV.BR
FALE CONOSCO: PORTAL@CONTAGEM.MG.GOV.BR
REDES SOCIAIS

FACEBOOK.COM/PREFEITURACONTAGEM TWITER.COM/PREFCONTAGEM


