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A prefeitura trabalha para melhorar a qualidade de 
vida dos contagenses. Por meio do diálogo constante 
com o governo do Estado, a administração garantiu 
R$ 282 milhões de investimentos em obras da Copasa 
para tratamentos de esgoto e água, avenidas sanitárias, 
canalização de córregos e 6 mil ligações de esgoto, que 
vão promover o desenvolvimento econômico e social 
da cidade, bem como a sustentabilidade ambiental.

OBRAS DE
SANEAMENTO
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SOCIAL

Cozinha Comunitária atende 
população de baixa renda
Espaço prepara e distribui refeições saudáveis às famílias carentes

O Projeto Cozinha Comunitária visa melhorar as condi-
ções de vida das famílias de baixa renda, por meio do forne-
cimento de almoço. O programa faz parte da política de pro-
moção da Segurança Alimentar e Nutricional do município. 

As refeições fornecidas são nutritivas e balanceadas. O car-

dápio é feito mensalmente e os alimentos são aproveitados inte-
gralmente, utilizando inclusive cascas, talos e folhas. O projeto 
conta com uma nutricionista, que é responsável pelo cardápio, 
uma assistente social, responsável pelas visitas domiciliares, 
acompanhamento e monitoramento das famílias atendidas.

Contagem ganhará primeiro 
Restaurante Popular
4 mil refeições por dia no valor de R$ 2,00 cada com cardápio variado

O primeiro Restaurante Popular de Contagem está sendo 
construído em um terreno na rua Madre Margherita Fontana-
roza, 420, esquina com travessa B-Três, no bairro Eldorado.

O cardápio será variado e feito conforme orientações de 
nutricionistas. O almoço será oferecido de segunda a sexta-

feira, das 10h30 às 14h. As refeições conterão, além dos tra-
dicionais arroz e feijão, opções de carne, guarnição e uma 
opção de fruta por dia. Os recursos para a construção e a ma-
nutenção do Restaurante Popular são 100% da Prefeitura de 
Contagem.
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PARA PARTICIPAR DO PROJETO: 
Residir no entorno da Cozinha Comunitária;
Renda per capita atual de R$ 140,00;
Situação de desemprego;
Doentes crônicos (hipertensão, diabetes e 

outros) ou inválidos;
Situação de desnutrição (abaixo ou 

acima do peso);
Grávidas e nutrizes (amas de leite);
Idoso dependente.

COZINHAS 
COMUNITÁRIAS:
Nova Contagem: 
Rua VL6, 1.880 
Capacidade: 400 pessoas

Nacional: 
Rua Laudelina Castorina, 102, bairro Tijuca 
Capacidade: 500 pessoas 

O horário para atendimento é das 11h às 12h, de 
segunda a sexta-feira. 

4 mil refeições por dia;
Cada refeição custará R$ 2,00;
100% dos recursos serão da 

prefeitura;
Funcionará de 2ª à 6ª feira, das 

10h30 às 14h;
58 funcionários; 
1 mil metros quadrados 

de área construída, em 
dois níveis.

COMO 
FUNCIONARÁ O 
RESTAURANTE 
POPULAR:
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Prefeitura prepara novos 
guardas para o trabalho

Prefeitura investe no 
tratamento de dependentes 
Ações irão assegurar o atendimento e ampliar a abordagem social

SEGURANÇASOCIAL

Agentes passam por treinamento antes de iniciarem atividades nas ruas
Para ampliar a assistência ao usuário de drogas, Conta-

gem aderiu ao Programa do Ministério da Justiça “Crack, 
é possível vencer”. Serão realizadas várias ações para for-
talecer a segurança pública e os atendimentos em saúde e 
assistência social.

A meta do programa é aumentar os serviços de tratamen-
to e recuperação dos dependentes químicos e seus familia-
res, reduzir a oferta de drogas ilícitas, por meio do combate 
ao tráfi co, promover ações de educação, informação e ca-
pacitação. 

A Guarda Municipal se fortalece mais com a chegada dos 70 
novos membros. Eles já foram nomeados e começaram o curso 
de formação no 18º Batalhão da Polícia Militar. Indispensável, 
o curso dará aos novos guardas as condições necessárias para 
que estejam bem treinados e zelem pela segurança dos morado-

res e do patrimônio público, antes de entrarem, efetivamente, 
em operação nas ruas. As aulas são ministradas por especialis-
tas em segurança pública, conforme a matriz curricular da Se-
cretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp) e com o apoio 
da Funec. O curso terá duração de três meses e meio.
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Relações humanas; 

Ética, direitos humanos e cidadania; 

Diferentes concepções de políticas 
de segurança pública e das funções 
dos profi ssionais desta área em uma 
sociedade democrática;

Defesa pessoal; 

Criminalística; 

Legislação e fi scalização de trânsito 
e de preservação ambiental; entre 
outros.

DISCIPLINAS TEÓRICAS 
E PRÁTICAS:

SAIBA MAIS:
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PRIMEIRAS AÇÕES:
NA SEGURANÇA PÚBLICA: implantar duas bases móveis 
para atuar na região do Industrial e em Nova Contagem. 
As bases irão reforçar o policiamento ostensivo nas 
áreas de concentração de uso de drogas e servirão 
como centrais das câmeras de Olho Vivo, que serão 
instaladas.

NA SAÚDE: implantar um Centro de Atenção 
Psicossocial Álcool e Drogas (CAPS AD) 
com atendimento 24h; enfermaria 
especializada com oito leitos no 
Hospital Municipal; implantação de 
uma unidade de Acolhimento Adulto 
e uma Infanto-Juvenil, em caso de 
internação.

NA ASSISTÊNCIA SOCIAL: fortalecer 
e ampliar o Serviço Especializado de 
Abordagem Social.

ABORDAGEM SOCIAL:
CENTRO POP: 
Rua São Gotardo, 57, bairro Bela Vista. Tel: 3352-5337

SERVIÇO EM ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL (ABRIGO BELA 
VISTA): 
Rua São Gotardo, 57, bairro Bela Vista. Tel: 3391-1774.

ESPAÇO PARA HIGIENIZAÇÃO E ALIMENTAÇÃO: 
Rua Antônio Gonçalves Neto, 202, Cidade Industrial. 
Tel: 3363-5867.

SERVIÇO DE ABORDAGEM SOCIAL
Rua Babita Camargo, 1.083, Cidade Industrial. 
Tel: 3333-8553.

Uma das funções do Serviço de Abordagem Social é encontrar e 
acolher moradores de rua, que podem ou estão associados ao uso 

de droga, proporcionando-lhes capacidade de sair dessa situação 
e requerer seus direitos. Com os investimentos atuais, o número de 

equipes de abordagem social passou de 1 para 3. A expectativa é que esse 
número seja ampliado com o Programa Crack, é possível vencer”.

“Ingressar na 
corporação está 

sendo a realização 
de um sonho, pois tenho 
a expectativa de crescer 

profi ssionalmente”.

Mateus Henrique Silva, 
25 anos. 
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Redes de comerciantes 
e vizinhos protegidos
Programas são ampliados e irão compor Plano de Segurança Pública

Tratamento dentário de 
graça para a população
Mais 19 grupos de dentistas foram integrados aos PSF´s de Contagem 

A prefeitura ampliou o atendimento dentá-
rio gratuito. Desde janeiro de 2013, mais de 

19 grupos odontológicos passaram a inte-
grar as equipes do Programa Saúde da Fa-

mília (PSF).  
Além disso, está prevista para o 

próximo semestre a inauguração das 
Unidades Básicas de Saúde (UBS’s) 

dos bairros Oitis e Colorado, com 
mais quatro dentistas que refor-

çarão o atendimento odonto-
lógico no município.

O município vai ampliar a 
entrega de próteses de 40 
para 150/mês;

Mais cinco unidades 
de saúde contarão com 
profi ssionais de referência 
em prótese;

Para saber os endereços 
das unidades de 
odontologia de Contagem 
acesse o site da Prefeitura 
de Contagem: 

 www.contagem.mg.gov.br 
ou entre em contato pelo 
telefone: 3363-5276.

CAPACIDADE 
DE ENTREGA DE 

PRÓTESES: 

COMO TER ACESSO AO TRATAMENTO: 

As pessoas interessadas devem procurar a unidade de saúde mais próxi-
ma de sua casa para fazer os atendimentos básicos de limpeza, raspagem, 
restauração e, em casos extremos, extração do dente.

Nos casos mais complexos, o dentista do posto faz o encaminhamento 
para o Centro Especializado Odontológico (CEO), onde são feitos procedi-
mentos cirúrgicos, como o tratamento de canal, tratamento de gengiva e de-
mais intervenções. O tratamento é para todas as idades. 76

Os programas 
da Polícia Militar, 
“Rede de Vizinhos 
Protegidos” e “Rede 
de Comerciantes Pro-
tegidos”, farão parte do 
Plano de Segurança Públi-
ca do município. A propos-
ta é que sejam implementados 
em todas as regiões da cidade.  

Eles permitem a prevenção e 
agilizam o trabalho do po-
licial e do guarda muni-
cipal quando um crime 
ocorre ou está prestes 
a ocorrer. As casas 
ou comércios rece-
bem placas de iden-
tifi cação, contribuindo 
para afastar a ação dos 
criminosos.

COMO FUNCIONAM OS PROGRAMAS:

Os moradores e comerciantes integrantes do programa recebem 
uma placa de identifi cação, na residência ou comércio, e um número 

de telefone celular que fi ca em posse dos policiais militares que fazem a 
ronda no bairro. 

Caso o morador ou comerciante perceba uma movimentação estranha, 
deve ligar imediatamente para o celular do policial e a viatura da PM se 

deslocará para o local indicado o mais rápido possível. 

A Guarda 
Municipal é 
parceira e 

ajuda a coibir 
o crime

SAÚDESEGURANÇA
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Atendimento de urgência 
psiquiátrica em nova sede
CAPSi funcionará em espaço mais amplo e confortável para os pacientes

Funec oferta 33 cursos de 
qualifi cação profi ssional
Mais de mil vagas gratuitas do Pronatec em diversas especialidades

EDUCAÇÃOSAÚDE

Quatro consultórios;
Refeitório;

Amplo espaço externo;
Brinquedoteca; 

A Funec oferta 33 cursos do Programa Nacio-
nal de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pro-
natec), totalizando 1.050 vagas. Os cursos serão le-
cionados, a partir de setembro, nos turnos da manhã, 
tarde ou noite. As inscrições já estão abertas e vão até 
18 de agosto. 

Estudantes, trabalhadores, pessoas com defi ciência e be-
nefi ciários dos programas federais de transferência de renda 
que possuam ensino fundamental ou médio, completo ou in-
completo, poderão participar gratuitamente das formações. Mais 
informações no site da prefeitura: www.contagem.gov.br.

 Agente de 
Informações 
Turísticas

 Agente de Observação 
e Segurança

 Auxiliar Administrativo
 Auxiliar de Pessoal
 Montador e Reparador 

de Computadores
 Marceneiro
 Operador de 

Empilhadeira
 Soldador no Processo 

MIG/MAG
 Cabeleireiro
 Costureiro
 Mecânico de 

Automóveis Leves
 Padeiro Confeiteiro
 Eletricista Industrial
 Programador de 

Sistemas
 Agente de Limpeza e 

Conservação

 Porteiro e Vigia
Agente de Projetos 

Sociais
 Auxiliar de Biblioteca
 Contador de Histórias
 Língua Brasileira de 

Sinais (libras) Básico
 Auxiliar de Secretaria 

Escolar
 Espanhol Básico
 Agente de Limpeza e 

Conservação
 Auxiliar Administrativo
 Programador WEB
 Administrador de 

Banco de Dados
 Vendedor
 Operador de Tele-

atendimento
 Auxiliar Financeiro
 Agente Cultural
 Fotógrafo
 Francês Básico
 Inglês Básico

NOVOS CURSOS DA FUNEC

SERVIÇO OFERECIDO PELO CAPSi
O Centro de Atenção Psicossocial Infantil é um serviço 

de atenção diária e qualifi cado, destinado ao atendimento 
de crianças e adolescentes com problemas psíquicos, que 
são acompanhados por profi ssionais da saúde mental.

Os pacientes podem ser encaminhados pelo Samu, Pos-
to de Saúde e até mesmo pela polícia.

ESTRUTURA 

O Centro de Atenção Psicossocial (CAPSi), voltado para o aten-
dimento de crianças e adolescentes com sofrimento mental, foi 
transferido para uma nova sede. Inaugurada recentemente pela 
prefeitura, o CAPSi funcionará na rua Urucuri, 130, bairro 
Novo Eldorado, de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h.

Referência no atendimento, o Caps Infantil é a única 
unidade do município de urgência psiquiátrica destinada 
à infância e à juventude. Por dia terá capacidade para 
atender de 15 a 30 pacientes. Além da estrutura am-
pla e mais confortável que a antiga unidade, o novo 
centro vai contar com aproximadamente 20 pro-
fi ssionais: assistentes sociais, enfermeiros, psi-
cólogos, psiquiatras, terapeutas ocupacionais 
e técnicos de enfermagem.

O CAPSi 
também possui um 

espaço de convivência 
entre pacientes, onde 
é possível desenvolver 

habilidades e atividades 
para a reabilitação 

psicossocial. 

Inscrições 
vão até 18 de 

agosto. 
Faça já a sua!
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Atendimento especializado 
é ampliado em Contagem

Escolas abertas nas férias 
nos fi nais de semana

Educação inclusiva conta com quatro novas salas multifuncionais Programa Escola Aberta oferece atividades culturais e esportivas

EDUCAÇÃO

Este ano, a prefeitura entregou à população o Cemei 
Cândida Ferreira, na Regional Ressaca, 56 mil kit´s 

escolares de qualidade para todos os alunos da 
rede municipal e valorizou os servidores com 
reajuste dos salários e a redução da jornada 

do quadro administrativo para 30 horas.

VEJA COMO FUNCIONAM AS 
SALAS MULTIFUNCIONAIS:
Professores especializados;
Atividades específi cas (libras, braile, 

informática acessível e Comunicação 
Alternativa e Aumentativa (CAA));

Espaço físico especializado;
Mobiliários;
Materiais didáticos;
Recursos pedagógicos e equipamentos específi cos;
Plano de ações que identifi cam as necessidades dos 

estudantes e defi ne os equipamentos, recursos e atividades 
necessárias ao pleno atendimento.

ATENDIMENTO ESPECIALIZADO: 
Os pais que quiserem matricular seus fi lhos no 
Atendimento Educacional Especializado devem 
procurar a escola de interesse ou a Secretaria de 
Educação.  Contato: 3352-2063 ou 3352-5113.
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Contagem ganhou quatro novas salas de recursos multifuncio-
nais para o Atendimento Educacional Especializado (AEE), aos 
estudantes da Rede Municipal de Ensino, que possuem algum 
tipo de defi ciência, transtorno global do desenvolvimento, 
altas habilidades ou superdotação.

As salas são nas escolas Joaquim Teixeira Camar-
gos, Maria Silva Lucas, Avelino Camargos e Virgílio 
de Melo Franco. Esse atendimento especializado é 
um acréscimo à atividade escolar comum. Com as 
novas salas, totalizam-se 17 no município. 
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VOCÊ SABIA?

Nas férias de julho, a prefeitura mantém, nos fi nais de semana, 
as atividades do programa Escola Aberta no período de recesso 

escolar. Para conferir a programação das atividades, entre em 
contato com a escola mais próxima de sua residência.

“A escola é um lugar 
de formação e tem que 

ser um lugar humanizado, 
preparado para receber a 

criança e o adolescente. Nossa 
fonte inspiradora para construir o 

processo de avaliação e registro devem 
ser os direitos sociais”.

César Aparecido Nunes, professor 
da Unicamp, doutor em 

Educação e Filósofo.  

Para repensar o modelo de avaliação dos alunos da rede 
municipal, a prefeitura realiza fóruns de discussão sobre 
o modelo educacional da cidade. Em junho, foi realizada 
a aula inaugural do 3º Fórum Municipal de Avaliação e 
Registro da Educação, com o tema: “Porque avaliar é bem 
querer e registrar é ver crescer”. 

Com isso, educadores, comunidade escolar e represen-
tantes do poder público podem refl etir sobre o modelo de 
avaliação dos alunos e buscar qualidade na aprendizagem.

FÓRUNS DEBATEM 
AVALIAÇÃO ESCOLAR
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Melhorias nos tratamentos 
de água e de esgoto
Nova Contagem terá primeira Estação Elevatória de Esgoto

Parceria vai trazer mais obras estruturantes e melhorias no 
serviço de saneamento e abastecimento de água para os mora-
dores de Nova Contagem. No mês passado, o governo estadual 
por meio da Copasa e a prefeitura assinaram a ordem de ser-
viço para dar início às obras da Estação Elevatória de Esgoto 

(EEE-Estaleiro) e de melhoria do abastecimento de água. As in-
tervenções fazem parte do Programa Água da Gente e contarão 
com mais de R$ 2,7 milhões em investimentos. As obras visam 
alavancar o desenvolvimento social e econômico na região e no 
município, bem como promover a sustentabilidade ambiental.

Investimentos de R$ 282 
milhões em saneamento 
Mais qualidade de vida para a população de Contagem

Contagem receberá, de 2013 a 2016, um dos maiores inves-
timentos em saneamento básico que a cidade já viu. Serão 
investidos R$ 282 milhões em obras de tratamento de esgoto 
e de água, novas avenidas sanitárias, canalização de córre-
gos, tratamento de fundo de vale, além de 6 mil ligações de 

esgoto para o atendimento da população de baixa renda. As 
intervenções contemplam as regiões da Sede, Nacional, Indus-
trial, Eldorado, Vargem das Flores, Imbiriçu e Ressaca. Esta é 
a maior parceria já realizada entre a Prefeitura de Contagem 
e a Copasa.

SANEAMENTO

 TRATAMENTO DE ESGOTOS
Expansão da capacidade 
de atendimento do Sistema de 

Esgotamento Sanitário de Nova 
Contagem, Santa Luzia, Estância Colonial, 

Praia, Quintas Colônias, Rua Mata, Imbiruçu, 
Bacia da Pampulha – meta 2014, dentre outras.

Tratamento de esgoto de Nova Contagem - Controle de 
odor e controle da Bacia Várzea das Flores.
Nova etapa de obras de ampliação do Sistema de 

Esgotamento Sanitário de Nova Contagem e de 
Vargem das Flores.

BACIAS DE DETENÇÃO:
Implantação de bacias 

de detenção ao longo do 
Córrego Ferrugem.

EXPANSÃO DE 
ABASTECIMENTO DE ÁGUA
Expansão da capacidade 

de atendimento do Sistema 
de Abastecimento de Água 
de Nova Contagem, Água 
Nova Contagem ZA 10 e 
Riacho.

VEJA ALGUMAS DAS 
OBRAS A SEREM 
EXECUTADAS DE 

2013 A 2016

O QUE FAZ 
A ESTAÇÃO 

ELEVATÓRIA 
DE ESGOTO?

Serve para bombear e distribuir a 
água limpa ou o esgoto tratado. A 

estação elevatória também prepara 
a água para entrar em tratamento. 

Este equipamento permite 
ultrapassar as difi culdades de 

topografi a do terreno. 
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MEIO AMBIENTESANEAMENTO

Horto Florestal é referência
na região metropolitana
Equipamento produz mudas para a arborização de praças e canteiros 

Contagem é reconhecida na Região Metropolitana de Belo 
Horizonte por ser pioneira no desenvolvimento e aprimora-

mento de técnicas para a produção de mudas de plantas de 
forração, arbustiva e arbórea.

O município possui seu próprio Horto Florestal. Com 
isso, é autossustentável na produção e distribuição de 

mudas para manutenção dos parques, praças, cantei-
ros, dentre outros, e também na reposição da arbo-

rização urbana.

Força-tarefa para proteger 
a Lagoa Vargem das Flores
Campanha educativa irá atingir todas as regiões de Contagem

PRINCIPAIS ATIVIDADES 
DO HORTO FLORESTAL:
Germinação de sementes;
Desenvolvimento e propagação de mudas forrageiras e 

arbustivas;
Produção de mudas arbóreas de alta qualidade;
Produção de compostagem orgânica;
Produção de terra vegetal.
Endereço: o Horto Florestal de Contagem fi ca na rua José Cavaline,15, 
bairro Cinco, telefone 3352-5440.

CORTE, PODA E PLANTIO. 
COMO E ONDE SOLICITAR?

Para solicitar os serviços de corte, poda e 
plantio de árvores em áreas públicas você 

deve entrar em contato com a ConParq:
Telefone: 3911-7927 ou 3911-7783;

E-mail: arborização@contagem.mg.gov.br
Rua Manoel Pinheiro Diniz, 1.855, bairro Três 

Barras – Contagem/MG – CEP 32.041-140.

CORTE E PODA DE ÁRVORES EM ÁREAS 
PARTICULARES:

Procurar o setor de protocolo da prefeitura (Praça Tancredo 
Neves, 200, bairro Camilo Alves), com os documentos:
Comprovante de endereço - Cópia;
RG – Cópia, CPF – Cópia e Taxa paga.
Cópia do projeto arquitetônico com alocação 

das árvores na planta (em caso de autorização 
de corte para construção);
Levantamento fl orístico (áreas com mais 

de 20 árvores para corte);
A poda ou o corte de árvores serão 

feitos após vistoria técnica.

CONFERÊNCIA DO 
MEIO AMBIENTE

Com foco também na problemática dos resídu-
os sólidos, Contagem realizou sua 1ª Conferência 
Municipal de Meio Ambiente. A conferência abor-
dou dois grandes problemas do milênio: o exces-
so de lixo e a falta de água. Também foi discutida 
a ampliação da coleta seletiva, com a criação de 
mais 30 pontos no município. 

SAIBA MAIS:

Para garantir a qualidade da água 
em um dos mais importantes cartões 
postais de Contagem, a Lagoa Vargem 
das Flores, a prefeitura, em parceria com 
a Copasa, iniciará uma força-tarefa para 
atuar no local a partir do próximo mês.

Serão realizadas obras de regularização das 
redes de esgoto, vistorias relacionadas ao uso 
e ocupação irregulares do solo e campanhas de 
conscientização com moradores do entorno. O ob-
jetivo é evitar a degradação do meio ambiente em 
volta e manter a água limpa. 

Também será realizada outra força-tarefa para o re-
colhimento de entulhos, resíduos sólidos e limpeza de 
fossas na região de Várzea das Flores. A prefeitura 
faz a limpeza do local três vezes por semana. São 
recolhidas cerca de 640 toneladas de lixo por mês.

Todo esse trabalho está previsto para ser con-
cluído até 2016.

14 15
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CONCURSOSLIMPEZA URBANA

Capina e varrição deixam a 
cidade mais limpa e bonita 
O trabalho é realizado regularmente pela Prefeitura de Contagem

17

Famuc abre seleção para 
contratação temporária
Cadastro de reserva para ensinos fundamental, médio, técnico e superior 

A Fundação de Assistência Médica de Urgência de Con-
tagem (Famuc) publicou edital de abertura para contra-

tação temporária de funcionários. O Processo Seletivo 
Simplifi cado (PSS) terá duração de um ano, prorro-

gável por igual período.

Para manter a cidade limpa, o trabalho de manutenção das 
vias públicas está sendo reforçado em toda a cidade. Em diver-
sas ruas, avenidas e corredores de trânsito estão sendo reali-
zados serviços de capina, roçada e varrição. 

A limpeza das vias e dos espaços públicos é feita, atu-
almente, por 44 equipes de varrição, 21 de capina e uma 
de pintura de meio-fi o. Além destes serviços, a prefei-
tura mantém uma equipe volante para atender aos 
grandes eventos; uma equipe para limpar e desin-
fectar os espaços em que funcionam as principais 
feiras de Contagem e uma equipe de limpeza de 
fossas. Todo o trabalho é organizado em um 
cronograma, de forma a garantir a regulari-
dade dos serviços. 

INFORMAÇÕES LIMPEZA URBANA:
0800 2831225 / 3911-6945

50 VAGAS PARA AUXILIAR DE 
SERVIÇOS ESCOLARES

A prefeitura abriu Processo Seletivo Simplifi cado (PSS) para a con-
tratação temporária de 50 auxiliares de serviços escolares, sendo 5% 
das vagas (três) reservadas para portadores de necessidades especiais. O 
cargo tem remuneração de R$ 711,90 para jornada de 30 horas semanais. 

A seleção, que está sendo organizada pela Fundação de Ensino de Con-
tagem (Funec), terá validade de um ano, prorrogável por igual período.  

Os interessados podem se inscrever, de 5 a 30/8, pelo site da prefeitura 
(www.contagem.mg.gov.br/concursos). Taxa de inscrição é de R$ 25. Mais 
informações acesse o edital também no site. 

Lei 3.496 – Dispõe 
sobre a isenção de 

IPTU e taxa de Limpeza

Lei 2.627 – Dispõe sobre a 
limpeza no município. Defi ne 

multa de R$ 690,00 para quem 
for autuado jogando lixo ou 
entulho nas vias públicas 

ou em “bota-foras” 
clandestinos.

AS OPORTUNIDADES SÃO 
PARA CADASTRO DE 

RESERVA NAS FUNÇÕES:

auxiliar em saúde bucal (ensino 
fundamental);
assistente administrativo 

(ensino médio);
técnico em enfermagem (ensino 
médio/técnico);

técnico em saúde bucal (ensino 
médio/técnico); 

analista de desenvolvimento de 
sistemas (superior);

contador (superior);
enfermeiro do trabalho (superior). 

Para as funções de níveis técnico e superior, além 
da formação exigida na área, é preciso ter registro no 

conselho de classe. Para enfermeiro do trabalho, também 
é necessária especialização. 

INSCRIÇÕES
Os interessados podem se inscrever, de 6/8 a 3/9, por 

meio do site da Prefeitura de Contagem (www.conta-
gem.mg.gov.br/concursos). A taxa de inscrição é de 

R$ 30 (fundamental), R$ 35 (médio e técnico) e R$ 
50 (superior). Mais informações, acesse o edital 

no site.
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VOCÊ SABIA?

É crime o descarte incorreto do lixo. 
Essa atitude, pode gerar multas e até 
prisão. A Lei 2.627 determina multa de R$ 
690,00 para quem joga o lixo ou entulho na 
rua ou em “bota-foras” clandestinos.

Para manter a cidade limpa, a prefeitura será 
rigorosa com a fi scalização e a punição dos 
infratores. A prefeitura também vai intensifi car as 
campanhas educativas e as “brigadas da limpeza”, 
com coletas do lixo nas ruas, vilas e aglomerados de 
difícil acesso da cidade.

Hoje, Contagem conta com duas importantes conquistas 
sociais: a isenção de IPTU e da Taxa de Limpeza. Assim, 
manter a cidade limpa é um dever de todos! Quem joga 
lixo na rua ou em botas-foras, joga contra o patrimônio 
público. Jogue o lixo no lixo!
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MOBILIDADE URBANADIREITOS E CIDADANIA

Procon amplia atendimento 
aos consumidores da cidade
Prestação de serviço cresce 55% no primeiro semestre de 2013

Contagem terá Transporte 
Rápido de Ônibus em 2014
Serão investidos aproximadamente 200 milhões do PAC Mobilidade

Agora, 
pequenas 
causas são 

resolvidas na própria 
unidade do Procon.

BRT  
pretende  

desafogar o 
trânsito em 

50%.

ALÉM DE FAIXAS EXCLUSIVAS PARA OS 
ÔNIBUS, O PROJETO PREVÊ: 

Construção de estações no bairro São Joaquim (Ressaca); na 
avenida David Sarnoff com Tito Fulgêncio (Cidade Industrial) e 
próximo ao bairro Darcy Ribeiro (Vargem das Flores);

Obras de infraestrutura, como alças, túneis e viadutos;
Duplicação do Túnel Morada Nova;
Adequação das vias de ligação ao BRT;
Criação de redes circulares integradas; 
Integração ao sistema metroviário;
Integração às estações que serão construídas;
Organização e integração com as linhas intermunicipais geridas pelo DER. 

FATORES QUE CONTRIBUÍRAM PARA 
MELHORIA DO ATENDIMENTO:

Contagem terá faixas 
exclusivas para a circula-
ção do chamado BRT (Bus 
Rapid Transit) ou Transporte 
Rápido de Ônibus, um sistema 
de transporte coletivo que pro-
porciona mobilidade urbana rápi-
da e integrada às estações de metrô e 
aos principais bairros e vias da cidade.   

O projeto está em fase de elaboração. A 
expectativa é que as obras iniciem em 2014. 
A implantação do BRT vai aumentar a  capaci-
dade de passageiros transportados e reduzir 
o tempo de viagem, garantindo mais con-
forto e segurança aos usuários.  

Para  implantação do BRT serão 
investidos em torno de R$ 200 mi-
lhões. Os recursos serão do Pro-
grama de Aceleração do Cres-
cimento (PAC Mobilidade), 
do governo federal. 
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O Procon-Contagem 
aumentou o atendimen-

to ao consumidor. Dados 
apontam um crescimento de 

55% no atendimento dos pri-
meiros seis meses de 2013, em 

comparação ao mesmo período 
do ano passado. Foram registrados 

4.500 atendimentos, enquanto no 
mesmo período de 2012 foram conta-

bilizados 2.900.
Atualmente, o Procon realiza oito au-

diências por dia. Antes, o Procon en-
caminhava o consumidor para o jui-

zado de pequenas causas. Agora, a 
maioria dos problemas são resol-

vidos no próprio órgão. Realização de audiências;
Ampliação do atendimento em 55%;
Estrutura adequada para receber a população; 
Maior credibilidade do órgão. 

Endereço 
Procon-Contagem está localizado na avenida João César 
de Oliveira, 3.481, bairro Glória. Tel.: 3392-7328.

18

2013 

4.500 
atendimentos

2012 

2.900 
atendimentos
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Passagem de ônibus fi ca 
mais barata em Contagem
Prefeitura diminui 20 centavos no preço da passagem dos coletivos

A Prefeitura de Contagem reduziu o valor da 
passagem dos ônibus gerenciados pela Transcon 
(todos da cor verde). Desde o dia 1º de julho, 
as tarifas das 47 linhas municipais foram redu-
zidas em R$ 0,20, passando de R$ 2,95 para 
R$ 2,75. 

Para os ônibus intermunicipais, geren-
ciados pelo governo estadual por meio 
do Departamento de Estradas e Roda-
gem (DER-MG), a redução foi de R$ 
0,15. O Transporte coletivo inter-
municipal circula com passagei-
ros de Contagem para outros 
municípios.  

MOBILIDADE URBANA

População colabora ao denunciar veículos nestas condições

Veículos abandonados 
são removidos das ruas

Atendendo uma antiga reivindicação dos mora-
dores, a prefeitura aprovou o Decreto 064/2013 

que autoriza a remoção de veículos abandona-
dos nas ruas da cidade. A partir de agora, os 

agentes da Transcon podem apreender veícu-
los que, além de abandonados, estejam im-

pedindo a circulação nas ruas e servindo 
de criadouro para o mosquito da den-

gue, depósito de lixo ou abrigo para 
marginais e usuários de drogas. 

 

PROPRIETÁRIO 
IDENTIFICADO:

Primeiro passo: os 
agentes tentam localizar o 

proprietário ou responsável.
Segundo passo: encaminham 

notifi cação ao responsável para que 
providencie a retirada do veículo no 

prazo de cinco dias. 

PROPRIETÁRIO NÃO IDENTIFICADO:
Primeiro passo: divulgar os dados do 

veículo e o prazo para retirada do mesmo no 
Diário Ofi cial do Município 

(www.contagem.mg.gov.br);
Segundo passo: após cinco dias da 

publicação, ocorrerá a remoção para o pátio 
da Transcon. 

DENÚNCIAS OU DÚVIDAS:
Contato: 3398-8565 e 

3398-9346. 
O serviço funciona 24 horas.

COMO 
DENUNCIAR?
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1) Cor do ônibus: 
Transcon: Verde                              
DER-MG: azuis e vermelhos

2) Abrangência do itinerário
Transcon: os ônibus circulam somente dentro  
de Contagem.
DER-MG: os ônibus circulam na região 
metropolitana.

3) Diferencial da frota Transcon
Todos os ônibus são monitorados pelo 
sistema GPS, que permite o rastreamento 
em tempo real dos veículos. 
Contagem é a primeira cidade de 
Minas Gerais a utilizar o Cartão Ótimo 
Sênior, que permite ao idoso passar 
pela catraca e acessar os bancos 
traseiros. 

20

IDENTIFIQUE 
OS ÔNIBUS 
GERENCIADOS PELA 
TRANSCON E O DER-MG

SAIBA MAIS:

Total de linhas: 47                       
Total de veículos: 303                 

Carregamento médio diário da frota: 120 mil passageiros.
Valor da tarifa: R$ 2,75

Valor da tarifa integrada ao metrô: R$ 3,30 (Tarifa B)   
Total de linhas integradas ao metrô: 40

 Adaptação à cadeira de rodas: 85% da frota
Dúvidas ou sugestões: 3363-5507

“Fiquei 
satisfeito com 
a redução na 

tarifa. É um direito da 
população, reconhecido 

pela prefeitura.”

Winglins Filipe, 
17 anos, morador 

da Sede
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CULTURA MOBILIDADE URBANA

Estão abertas inscrições para cursos de música, dança, desenho e artes

Fundac oferece cursos 
gratuitos para a população

Nova linha 661 atenderá moradores da região do Parque São João

Transporte coletivo ganha 
mais uma linha de ônibus

O transporte coleti-
vo de Contagem já tem 
mais uma linha de ôni-
bus em circulação pela ci-
dade. A linha 661 – Parque 
São João/Metrô – Via Hospi-
tal Municipal. São dois ônibus 
novos com capacidade para 70 
pessoas e adaptados para pessoas 
com defi ciência. 

Com isso, a Transcon melho-
ra a prestação de serviço do 
transporte coletivo, oferecen-
do mais comodidade, res-
peito e segurança aos pas-
sageiros.

O ônibus 
atenderá nos 

dias úteis, sábados, 
domingos e 
feriados.

VEJA OS 
HORÁRIOS 
DA NOVA 

LINHA
661

FESTIVAL 
DE TEATRO 

ABOBRINHAS
Contagem realiza o Festival de 

Teatro Abobrinhas, de 18 de julho a 
17 de novembro, no Centro Cultural. 

Neste ano, o festival apresenta um dos  
fatores mais importantes e marcan-

tes do teatro: O Riso. Grandes atra-
ções humorísticas passarão pela 

Casa Azul. Mais informações 
sobre as peças, pelo telefone 

3352-5357 / 5044.

CONFERÊNCIA 
DE CULTURA

Em agosto, a prefeitura promove a 2ª 
Conferência Municipal de Cultura. O tema 

central é “Uma política de estado para a cul-
tura”. As inscrições para as pré-conferências já 

estão abertas e vão até o dia 31 de julho, nas admi-
nistrações regionais. Informações: 3352-5357.

A prefeitura oferece cur-
sos gratuitos à população, 
por meio da Fundação Cultu-
ral (Fundac), que abriu inscri-
ções para os cursos de musicaliza-
ção, desenho e pintura, artesanato e 
bordado, jazz adulto e infantil, street-
dance, dança afro, dança de salão, foto-
grafi a e arte circense. Os cursos possuem 
duração de 5 a 11 meses, de acordo com a 
especifi cidade. O objetivo é a democrati-
zação do acesso à cultura. 

Período de inscrições: 
1º a 26 de julho de 2013
Início das aulas: 
5 de agosto

Dias úteis:
05:00/  06:00/ 06:30/ 07:00/ 07:00/ 08:00/ 
09:00/ 10:00/ 11:00/ 12:00/ 13:00/ 13:50/ 
14:40/ 15:40/ 16:30/ 17:00/ 17:30/ 18:00/ 
18:30/ 19:00/ 20:00/ 21:00/ 22:00/ 22:50

Sábados:
05:00/ 06:00/ 06:30/ 07:00/ 07:30/ 08:00/ 
09:00/ 10:00/ 11:00/ 12:00/ 13:00/ 13:50/ 
14:40/ 15:40/ 16:30/ 17:00/ 17:30/ 18:00/ 
18:30/ 19:00/ 20:00/ 21:00/ 22:00/ 22:50

Domingos/Feriados
06:00/ 07:00/ 08:00/ 09:00/ 10:00/ 11:00/ 
12:00/ 13:00/ 14:00/ 15:00/ 16:00/ 17:00/ 
18:00/ 21:00



Equipes de Contagem 
se destacam no Jemg

Os campeões representarão o 
município na etapa estadual

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

Na etapa regional 
dos Jogos Escolares de 
Minas Gerais (Jemg 2013), 
realizada em junho, a de-
legação de Contagem voltou 
para casa com bons resultados. 

Das três equipes que chegaram 
a semifi nal, duas sagraram-se cam-
peãs: a equipe de voleibol masculino 
módulo I (13 a 15 anos) da Escola 
Municipal Carlos Drummond de 
Andrade (CAIC Riacho) e o vo-
leibol masculino módulo II 
(16 e 17 anos) do Colégio 
Novos Tempos.

Os campeões se classifi -
caram para a etapa estadual, 

que será disputada na cidade 
de Passos, entre os dias 27 de ju-

lho e 3 de agosto. Dos nove joga-
dores de xadrez que representaram 

Contagem, seis também se classifi -
caram para próxima fase. Além destes 
classifi cados, a delegação de Contagem 

levará ainda para a cidade de Passos, 
atletas do tênis de mesa, peteca e 

natação.
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DELEGAÇÃO DE 
CONTAGEM VOLTA 
PARA CASA COM 

BONS RESULTADOS.
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ESPORTEfazPREFEITURA

MANTENHA A CIDADE LIMPA! 
NÃO JOGUE ESSE JORNAL EM VIAS PÚBLICAS.


