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Os 102 anos de Contagem, celebrado no dia 30 de 
agosto, marcam um novo tempo, com novas prioridades 
e maior participação da população. E para comemorar, 
a prefeitura presenteia os contagenses com o primeiro 
Restaurante Popular e inúmeras obras. Isso é mais um 
sinal de que Contagem abre as portas para o futuro e se 
consolida como um lugar de gente trabalhadora e feliz. 

RESTAURANTE
POPULAR DE
CONTAGEM

100% dos recursos da prefeitura

1º
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Contagem ganha primeiro 
Restaurante Popular
O melhor presente que a cidade poderia receber no dia do aniversário

Para comemorar 102 anos de Contagem, a prefeitura presen-
teia a população com o primeiro Restaurante Popular. As refei-

ções são a baixo preço, por apenas R$ 2,00 cada. O restaurante 
servirá almoço de segunda a sexta-feira, das 11h às 14h. Ele 

fi ca na rua Madre Magherita Fontanarosa, 420, no Eldora-
do. As refeições são elaboradas por nutricionistas e con-

têm, além dos tradicionais arroz e feijão, opções de car-
ne, guarnição e uma opção de fruta por dia.

O Restaurante Popular é custeado com 100% 
dos recursos do município, demonstrando o in-

teresse da prefeitura em investir nas necessi-
dades dos trabalhadores, estudantes e demais 

moradores.

Contagem realizou neste mês o Festival Gastronômico de 
Abóboras, na Praça da Glória. Essa foi mais uma das atra-
ções em comemoração aos 102 anos da cidade. O festival é 
uma competição culinária entre grupos da terceira ida-
de. Cada grupo inscrito participa com a produção de 
um prato, salgado ou doce, que deve ter no preparo 
a abóbora, um dos principais símbolos da cidade.

Durante o festival, as pessoas experimentaram as 
receitas e participaram da votação para eleger os 
três melhores pratos. Além da população, as re-
ceitas foram avaliadas por um júri técnico. Du-
rante o festival, aconteceram apresentações 
com a Banda Arvoredo, corais Ebv´s e Es-
trela Dalva, além de grupos de danças.

4 mil refeições por dia;
Uma opção de fruta por dia;
Cada refeição custa R$ 2,00;
Funciona de 2ª a 6ª feira, das 11h às 

14h;
Bebedouros;
Cardápio balanceado;
Refeições elaboradas por 

nutricionistas, respeitando os hábitos 
alimentares do contagense;

Mil metros quadrados de área 
construída.

ENDEREÇO: 
Rua Madre Margherita Fontanarosa, 420, 
no bairro Eldorado, próximo à Escola 
Estadual Helena Guerra.

RESTAURANTE POPULAR 
OFERECE:

100% dos 
recursos são 
da prefeitura.
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Festival de Abóboras 
reúne deliciosas receitas
Evento faz homenagem a um dos principais símbolos de Contagem

PREMIAÇÃO:
1º lugar R$ 1.000,00;
2º lugar R$ 500,00;
3º lugar R$ 300,00.

BARRACA MAIS CRIATIVA:
R$ 200,00.

SOCIAL
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Prefeitura inaugura mais 
um centro de assistência
Unidade protege pessoas com direitos ameaçados em 138 bairros

SERVIÇOS OFERECIDOS:

Serviço de Proteção e Atendimento 
Especializado a Famílias e Indivíduos (Paefi ): 
serviço de apoio, proteção e orientação que 
visa fortalecer as famílias diante do conjunto de 
condições que as vulnerabilizam, como:
Violência física, psicológica e negligência;
Violência sexual;
Afastamento do convívio familiar;
Discriminação em decorrência da orientação sexual e raça/

etnia;
Violação de direitos decorrentes de discriminação/

submissões a situações que provocam danos e agravos.

Serviço de Proteção a Adolescentes: este serviço 
tem por fi nalidade garantir atenção socioassistencial 
e acompanhar o jovem, entre 12 e 18 anos 
incompletos, em cumprimento de medida 
socioeducativa e de prestação de serviço social, 
por determinação judicial.

A prefeitura entrega à população mais um Centro de Refêren-
cia Especializado da Assistência Social (Creas Eldorado II). A 
unidade é voltada para o atendimento de famílias e indívidu-
os carentes com direitos ameaçados em 138 bairros perten-
centes às regiões Eldorado, Industrial, Petrolândia, Riacho 
e Sede. Esse atendimento é feito por meio de acompanha-
mento, visitas domiciliares e orientações. Além desta 
unidade, Contagem possui o Creas Eldorado I, Ressaca 
e Vargem das Flores.

Será oferecido Serviço de Proteção Social Espe-
cial para Pessoas com Defi ciência, Idosos e suas 
famílias.

Região de Nova Contagem 
ganha mais um Cemei
Cerca de 150 crianças de dois a cinco anos vão estudar na unidade

Seis salas de atividades;

Sala de multiuso;

Sala para repouso;

Sala para pedagogo e direção;

Fraldário, lactário e solário;

Elevador e banheiros com 
acessibilidade;

Espaços externos para brincadeiras.

ENDEREÇO
Rua Barragem do Retiro, s/nº, bairro 
Retiro.

ESTRUTURA E AMBIENTE:

R$ 97 MIL PARA A 
EDUCAÇÃO INCLUSIVA

A prefeitura vai investir R$ 97 mil para ampliar a inclusão dos 
alunos com defi ciência, matriculados nas escolas municipais. Os 
recursos serão empregados para compra de cadeiras de rodas, be-
bedouros e mobiliários, além da construção de rampas, sanitários, 
alargamento de portas e passagens, instalação de corrimão e colo-
cação de sinalização visual, tátil e sonora.

Contagem amplia atendimento às crianças com até seis 
anos. A prefeitura entrega mais um Centro Municipal de 

Educação Infantil (Cemei), no bairro Retiro, em Nova 
Contagem, no dia do aniversário da cidade (30/8).

O novo Cemei atenderá 150 crianças em um es-
paço confortável, seguro e recreativo para que elas 

possam aprender brincando. A unidade também 
foi adaptada para receber crianças com defi ci-

ência e contará com 23 profi ssionais, entre di-
reção, professores, agentes de educação in-

fantil, pedagoga, porteiro e auxiliares de 
serviço.

EDUCAÇÃOSOCIAL
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Prefeitura realiza reforma 
em escolas municipais
Intervenções promovem mais conforto e segurança para os alunos

Funec oferece mais de 
40 cursos gratuitos
Alunos recebem vale-transporte, alimentação e material didático

Uma grande oportunidade para quem quer se qualifi car pro-
fi ssionalmente. Neste segundo semestre, a Fundação de En-

sino de Contagem (Funec) abriu mais de 40 cursos técni-
cos e de qualifi cação profi ssional, oferecendo um total de 

1.295 vagas.
Os alunos terão direito a vale-transporte, alimenta-

ção, uniforme e material didático. Os cursos de quali-
fi cação são de curta duração, aproximadamente 200 

horas/aula. Já os cursos técnicos variam de 800 a 
1.200 horas e podem durar um ano e meio.

76

EDUCAÇÃO

SAIBA MAIS:
CURSOS DE QUALIFICAÇÃO
Vagas: 1.050
Cursos ofertados: agente de informações turísticas, agente 

de observação e segurança, auxiliar administrativo, auxiliar 
de pessoal, marceneiro, costureiro, programador de sistemas, 
eletricista industrial, administrador de banco de dados, entre outros.

CURSOS TÉCNICOS PÓS-MÉDIOS
Vagas:175
Cursos ofertados: análises clínicas, química, logística, segurança do 

trabalho e meio ambiente
Seleção: por meio da nota do Enem.

CURSOS CONCOMITANTES AO ENSINO MÉDIO
70 vagas/cursos técnicos de contabilidade e administração
Escolaridade: estar cursando do 1º ao 3º ano em escolas municipais.

Mais informações: site da prefeitura (www.contagem.mg.gov.br) ou pelo 
telefone: (31) 3391-4553.

A Prefeitura de Contagem deu início às obras de 
manutenção nas escolas municipais. Agora, os alu-
nos terão melhores condições para o estudo, mais 
conforto e segurança. São obras de reconstrução 
da rede elétrica, pintura, escoamento pluvial, 
pequenas intervenções e reformas em telha-
dos, pisos e refeitórios.

VEJA O QUE ESTÁ SENDO FEITO:
E. M. Cândida Rosa do Espírito Santo: cabeamento da rede 

de computadores, reconstrução da rede elétrica, troca do 
padrão de luz e pintura da unidade;

E. M. Villa-Lobos: pintura e reforma da caixa d’água;
E. M. Isabel Nascimento de Mattos: construção da canaleta 

para escoamento pluvial e pintura;
E. M. Prefeito Sebastião Camargos: reconstrução da rede 

de esgoto, reforma do telhado e pintura;
E. M. Doutor Sabino Barroso: revisão da rede hidráulica, 

pintura e reforma no piso do pátio e do corredor;
E. M. Machado de Assis: reforma das áreas pluviais, 

construção de um novo piso, manutenção da rede de esgoto 
e reforma do refeitório;

Educarte Nossa Senhora Auxiliadora: manutenção da caixa 
d´água da unidade.

CONCURSO DE REDAÇÃO
Mais de 1.800 alunos da Funec participa-

ram do concurso de redação, com o tema “Fu-
nec: 40 anos contribuindo com o desenvolvi-
mento de Contagem”.

Cada unidade da Funec selecionou uma 
redação para a fi nal do concurso. No dia 30 
de agosto será a premiação dos vencedores.
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Mães de Contagem ganham 
primeira Casa da Gestante
Prefeitura entrega espaço para atendimento antes e depois do parto

Comunidade do Oitis ganha 
posto de saúde moderno
Equipes de PSF e de Saúde Bucal vão benefi ciar 7 mil moradores

No mês de aniversário da cidade, a prefeitura entrega à po-
pulação mais uma nova unidade de saúde. A UBS irá atender 
cerca de 7 mil moradores do Oitis e bairros mais próximos, 
na região da Ressaca. Ela possui instalações amplas e equipa-
mentos modernos. Na unidade, a população poderá realizar 
consultas médicas, curativos, tratamento odontológico, tomar 

vacinas e receber medicações. Os profi ssionais também vão 
contar com um ambiente estruturado, o que lhes permitirão 
oferecer um bom atendimento à população. Para a construção 
da UBS Oitis, a prefeitura em parceria com o governo federal 
investiu cerca de R$ 780 mil. O horário de funcionamento será 
das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira.

VOCÊ SABIA?
Em breve, a prefeitura vai 
entregar mais duas novas 
Unidades Básicas de Saúde 
(UBS’s): Água Branca e Colorado.

ENDEREÇO: 
Rua 34, 499, bairro Oitis.
Telefone: 3352-5814.

PROFISSIONAIS 
QUE A POPULAÇÃO 
ENCONTRARÁ NA UBS:

Médico da família;
Enfermeiro;
Auxiliar de enfermagem;
Cinco a sete agentes comunitários 

de saúde;
Dentista;
Auxiliar de consultório dentário;
Técnico em higiene dental.

ESTRUTURA 
FÍSICA

Consultórios médicos;
Consultório 

odontológico e 
escovário;

Sala de vacina;
Sala de curativo;
Sala de esterilização;
Sala para coleta de 

exames;
Sala de 

procedimentos.

A CASA DA 
GESTANTE OFERECE:

9 leitos;
Equipe multidisciplinar;
Espaço amplo e confortável;
Alimentação balanceada, com 

cardápio elaborado, acompanhada 
por nutricionistas;

Veículo de apoio à casa.

ENDEREÇO:
Rua Peru, 546, Eldorado.

GESTANTE OFERECE:

Equipe multidisciplinar;
Espaço amplo e confortável;
Alimentação balanceada, com 
cardápio elaborado, acompanhada 

Veículo de apoio à casa.

Rua Peru, 546, Eldorado.

consultas médicas, curativos, tratamento odontológico, tomar 

VOCÊ SABIA?
Em breve, a prefeitura vai 
entregar mais duas novas 
Unidades Básicas de Saúde 
(UBS’s): Água Branca e Colorado.

GESTANTE OFERECE:

Espaço amplo e confortável;
Alimentação balanceada, com 
cardápio elaborado, acompanhada 

Rua Peru, 546, Eldorado.

A prefeitura entrega às mães da cidade a primeira Casa de 
Apoio à Gestante de Alto Risco e a Puérpera de Contagem. A 
casa faz parte do Programa Rede Cegonha do governo federal, 
que visa oferecer atendimento de qualidade a todas as ges-
tantes pelo Sistema Único de Saúde (SUS), desde a confi rma-

ção da gestação até os dois primeiros anos de vida do bebê. A 
Casa da Gestante oferece atendimento 24 horas e é assistida 
por uma equipe multidisciplinar composta por médico gine-
cologista obstetra, enfermeiro, técnico de enfermagem, assis-
tente social, psicólogo, terapeuta ocupacional e nutricionista.

98
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Posto itinerante reduz fi la 
das consultas especializadas
Consultório móvel realiza mais de 600 exames em apenas 15 dias

A prefeitura trabalha para reduzir a fi la de espera 
das consultas especializadas e agilizar o atendimen-
to à população. Uma parceria com o Serviço Social 
do Comércio (Sesc – MG) permitiu ao município 
ampliar consultas em diversas áreas e exames de 
ultrassom, mamografi a e oftalmologia. Durante 
15 dias, uma unidade móvel do Sesc, instala-
da em frente ao Centro de Consultas Especia-
lizadas Iria Diniz, realizou, gratuitamente, 
mais de 600 atendimentos.

A ação é mais uma iniciativa da pre-
feitura para garantir avanços na saú-
de e agilizar o atendimento.

NOVOS EXAMES 
NA MATERNIDADE 
MUNICIPAL

A Maternidade de Contagem disponibili-
za de graça aos recém-nascidos os testes do 
olhinho e do coraçãozinho. Eles garantem às 
crianças uma vida saudável e o tratamento ade-
quado e no tempo certo. 

TESTE DO CORAÇÃOZINHO
Conhecido por especialistas como oximetria de pulso, 

o teste é um exame simples, rápido e não causa nenhu-
ma dor. É importante para o diagnóstico de cardiopatia 
congênita crítica e de problemas no coração.

TESTE DO OLHINHO
O exame serve para prevenir e detectar do-

enças oculares, como glaucomas congêni-
tos, retinopatia da prematuridade, tumo-
res, infecções e catarata.

Veículos da PM e Guarda 
Municipal são renovados
Prefeitura fortalece o combate à criminalidade na cidade

JOGOS INTEGRAM AGENTES 
DA SEGURANÇA

Guarda Municipal, Corpo de Bombeiros e Polícia Militar 
participam dos Jogos de Integração de Segurança Pública 

de Contagem. As equipes já disputam as fi nais em vá-
rias modalidades esportivas. Mais que uma competi-

ção, os jogos estimulam a integração dos agentes e 
o debate sobre as ações conjuntas de prevenção e 

combate à violência.

As frotas da Guarda Municipal, da Polícia Militar, da Defesa 
Social e Defesa Civil foram renovadas. Os novos carros irão me-

lhorar os serviços prestados à população, dando mais agilida-
de às forças de segurança pública, garantindo o combate à 

violência e a tranquilidade das famílias.

POLÍCIA MILITAR: 15 NOVAS VIATURAS
Contagem recebeu 15 veículos, modelo Pajero 

Dakar, para reforçar o combate à criminalidade. São 
cinco unidades para o 18º Batalhão, cinco para o 

39º Batalhão e cinco para a 1ª Cia de Missões 
Especiais. A entrega das viaturas compreende 
a primeira fase do Projeto Revitalização das 
Unidades Operacionais, implementado pelo 

governo estadual. As pajeros serão utilizadas 
para crimes de maior potencial ofensivo, como 

assaltos e operações especiais.

DEFESA SOCIAL, GUARDA MUNICIPAL 
E DEFESA CIVIL – 29 NOVOS CARROS
A Defesa Social e a Guarda Municipal receberam 29 

novos carros, que vão ajudar no trabalho de segurança da 
cidade. Os carros vão atender a Guarda Municipal, a Defe-

sa Civil e setores administrativos da Secretaria Municipal de 
Defesa Social. Essa iniciativa amplia as ações de proteção ao 

patrimônio público e ao cidadão.

11
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VARGEM DAS FLORES

PETROLÂNDIA

NACIONAL

RESSACA

ELDORADO

INDUSTRIAL

PARTICIPAÇÃO POPULAR

PETROLÂNDIA

NACIONALNACIONAL

SEDE

ELDORADO

Cidade progressiva se faz 
com a participação de todos
População e governo juntos no planejamento de Contagem

SAIBA MAIS:
Qual a diferença entre o Orçamento 
Participativo (OP) e o Planejamento 
Participativo?
O Planejamento Participativo discute os 
projetos e programas do município para os 
próximos quatro anos. 

Já o OP defi ne qual obra será realizada na 
sua região e será mantido. A previsão é que 
aconteça no primeiro semestre de 2014.

INDUSTRIAL E A EDUCAÇÃO,
É PRIORIDADE?

1312

UM NOVO PROJETO DE 
DESENVOLVIMENTO PARA 

CONTAGEM – PLANEJAMENTO 
PARTICIPATIVO 2014–2017

A prefeitura irá até a sua região, realizando audiências públicas. Nelas, o contagense po-
derá opinar e apresentar sugestões para o planejamento da cidade. Poderá ainda enviar pro-
postas pelo site da prefeitura (www.contagem.mg.gov.br). Qualquer pessoa pode participar. 
As datas das audiências serão divulgadas em cada região.

Fases do Planejamento Participativo:
ETAPA 1   ELABORAÇÃO DA PROPOSTA (MAIO, 
JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2013).
Elaboração da proposta pelos 28 órgãos da prefeitura;
Seminário Novo Projeto de Desenvolvimento para Contagem.

ETAPA 2   PARTICIPAÇÃO POPULAR (SETEMBRO, 
OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013)
8 audiências públicas em todas as regionais;
Serão realizadas, aos sábados, entre os dias 20 de setembro e 23 

de novembro;
Os moradores poderão opinar e propor novas ideias, projetos e ações;

Serão eleitos representantes do povo para acompanhar o processo;
Primeira Audiência Pública Municipal no dia 30 de novembro;
Apresentação das propostas e demandas dos moradores nos en-

contros regionais;
Aprovação do documento fi nal para ser enviado à Câmara Municipal;
500 representantes eleitos nas audiências mais 500 da sociedade 

civil organizada.

ETAPA 3    APROVAÇÃO E SANÇÃO (DEZEMBRO 2013)
Encaminhamento do documento fi nal com o Plano Plurianual 

(PPA) ao legislativo;
Aprovação pelo prefeito.

A prefeitura quer ou-
vir a sua opinião. Para isso, 
lançou em agosto um progra-
ma inédito no município, o Pla-
nejamento Participativo, em que 
a população vai ajudar a planejar 
o governo nos próximos anos. O pro-
grama vai ampliar o diálogo com a po-
pulação e promover o desenvolvimento 
de Contagem.

O PP está dividido em três etapas 
para a formatação do Plano Pluria-
nual (PPA), que orienta a Lei de 
Diretrizes Orçamentárias (LDO), 
os orçamentos anuais (LOA) e 
os programas e ações dos ór-
gãos da prefeitura.

Como funciona o Planejamento Participativo?
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Principal acesso a Nova 
Contagem é revitalizado
Prefeitura realiza melhorias na avenida VP1 e atende moradores

Atendendo a uma antiga reivindicação dos moradores da 
região do Petrolândia, a Prefeitura de Contagem iniciou as 
obras de drenagem, pavimentação e urbanização da aveni-
da Imbiruçu. A ordem de serviço foi assinada no início de 
agosto. As intervenções vão melhorar o acesso e a infra-
estrutura local.

A obra será feita em duas etapas. A primeira cor-
responde às obras de canalização e tratamento do 
Córrego Imbiruçu, que caberá à Copasa executar. 
A segunda, orçada em R$ 3 milhões, será reali-
zada pela prefeitura e corresponde à urbaniza-
ção e ao asfaltamento da via.

Avenida Imbiruçu recebe 
obras de urbanização
Fim ao barro, a poeira e aos transtornos em épocas de chuva

A população de Nova Contagem já pode comemorar 
mais uma importante obra para a região. A revitalização 
da avenida VP1, uma das principais vias de acesso e centro 
comercial do bairro, que será entregue para a comunidade no 
dia 1º de setembro, em mais um evento das comemorações dos 
102 anos do aniversário da cidade. Na entrega das obras, a Bate-
ria da Escola de Samba Salgueiro, uma das mais 
tradicionais do carnaval do Rio de Janeiro, se 
apresentará à comunidade.

Além do recapeamento da avenida, fo-
ram executadas obras de asfalto, drena-
gem pluvial e instalações de meios-fi os 
e passeio em mais de 220 ruas da re-
gião de Nova Contagem. As inter-
venções nas vias são antigas de-
mandas dos moradores.

“Hoje, acordei cedo 
com um barulho 

de tratores. Aí, abri a 
janela e vi as máquinas 

trabalhando. O sofrimento 
foi grande ao longo dos últimos 

25 anos. Agora, a esperança 
renasce”.

Alice Teixeira, líder 
comunitária.

“Esperamos que a obra 
seja bem feita. Passamos 

por maus momentos 
nos últimos anos. Nossas 

crianças sofrem com a poeira 
em períodos de seca. Durante as 

chuvas, passamos por muitas 
difi culdades”.

Carlos Antônio Gomes Lopes, 
morador há 25 anos.

AÇÕES:
Drenagem pluvial;
Recapeamento;
Asfalto;
Instalação de meios-

fi os e passeios;
Revitalização da 

sinalização.

Foram investidos 
mais de R$ 12 
milhões, com 

recursos municipais 
e federais.
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Habitação entrega 112 
apartamentos no Sapucaias
Novo lar oferece mais conforto às famílias e acesso aos serviços públicos

Prefeitura atende reivindicação 
dos moradores da Ressaca

Sinalização no Nacional garante mais segurança

Intervenções solucionam alagamentos e melhoram a vida das pessoas

A prefeitura implantou faixas de segurança, de contenção e de 
sinalização vertical nas vias do entorno das escolas Professor 

Wancleber Pacheco, Walter Fausto do Amaral, Glória Marques 
Diniz, Vereador Benedito Batista e E.E. Miguel Mendonça, no 

bairro Nacional.

MELHORIAS NA REGIÃO DO NACIONAL:
Emissão de 679 carteiras de trabalho;
Serviços de tapa-buracos em 135 ruas;
Limpeza de fossas;
Capinas em ruas e avenidas;
Pavimentação de cinco ruas;
Colocação de 59 meios-fi os.

Telefone Regional Nacional: 3397-1098

Moradores da região da Ressaca já comemoram as obras de drena-
gem na avenida Gandhi, esquina com rua Constantinopla. A prefeitura 
atendeu uma revindicação antiga da comunidade, ao ampliar a rede 
de captação das águas da chuva. A obra soluciona os problemas 
dos alagamentos em períodos chuvosos, que afetavam parte dos 
bairros Parque dos Turistas e São Gotardo.

MELHORIAS NA REGIÃO DA RESSACA:
Pintura de lombadas;
Obras de recuperação, contenção e pavimentação 

da rua Vinhático, que liga o bairro Guanabara ao 
Jardim Laguna;

Capina e limpeza em vários bairros da região;
Capina e limpeza nas escolas municipais;
Retirada de 300 caminhões de entulho e lixo das ruas;
Limpeza de bocas-de-lobo.

Telefone Regional Ressaca: 3352-5576
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RESSACA

NACIONAL

“Esperamos esta 
obra há muitos 

anos, pode parecer 
simples, mas é muito 

importante para nós que 
moramos aqui. Não podemos nem 

parar o carro na porta de casa 
que a enxurrada leva”,

Mozart Primo,
morador da região. 

CONJUNTO 
HABITACIONAL 

RECANTO DO 
AMANHECER

Sete blocos, com quatro 
apartamentos por andar;
Os apartamentos 

possuem 2 e 3 quartos, 
distribuídos conforme o 

tamanho da família;
Projeto paisagístico;
Boa localização.

ENDEREÇO: 
Rua 23, bairro 

Sapucaias.

A prefeitura cumpre o 
compromisso de garantir 
melhores condições de mo-
radia para a população. No 
dia 31 de agosto, ela entrega as 
chaves do Conjunto Habitacional 
Recanto do Amanhecer no bairro 
Sapucaias. Os apartamentos foram 
construídos pelo município em parce-
ria com o governo federal, e vão abrigar 
112 famílias do Programa Bolsa Moradia.

O Conjunto Habitacional foi construído 
próximo a uma Unidade Básica de Saú-
de e a um Cemei (Centro Municipal de 
Educação Infantil). A prefeitura tam-
bém ajuda as famílias no processo 
de adaptação social. São realizados 
os trabalhos de pré e pós morar 
para orientar os benefi ciados 
sobre as novas moradias.

Nossa antiga casa corria um sério risco de cair, tinha 
fi ssuras e rachaduras. Em épocas de chuva, passávamos 

a noite em claro, e isso não é nada fácil. O 
apartamento é um benção, a partir de agora será 

vida nova. Nossa família está muito feliz!

Casal e futuros moradores, Edmeire Carvalho 
dos Santos e Nathael Machado de Aráujo.
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Ações de conscientização orientam sobre o correto descarte do lixo

Tradicional Feira de Artesanato 
do Eldorado é reorganizada
Mais de 15 mil pessoas frequentam a feira aos fi ns de semana

1918

Para criar um aspecto bonito, de organização e limpeza, a prefei-
tura realiza a pintura de meios-fi os nas oito regionais da cidade. No 
Riacho, várias ruas e avenidas receberam as melhorias. Além dis-
so, foram feitos serviços de capina e limpeza de córrego, além 
das lombofaixas nas ruas Mantiqueira, Rio Paranaguá e avenida 
Cantagalo, melhorando a sinalização nos locais.

MELHORIAS NA REGIÃO DO RIACHO:
442 carteiras de trabalho emitidas;
11 lombofaixas;
Serviços de tapa-buracos em 270 ruas;
Revitalização entre a rua Mantiqueira e avenida 

Cantagalo.

Telefone Regional Riacho: 3912-2020

A prefeitura realizou a Blitz da Limpeza Urbana no Industrial, com ações de cons-
cientização dos moradores sobre o correto descarte do lixo. Durante a ação, no bair-

ro Amazonas, fi scais da prefeitura entregaram materiais informativos, contendo 
os horários para colocar o lixo nas lixeiras e a forma adequada de depositá-lo.

A população foi informada também da existência das Unidades de Re-
cebimento de Pequenos Volumes (URPV’s), que recebem pequenos vo-

lumes de resíduos, além do telefone de contato para o recolhimento de 
animais mortos 0800-2831-225.

MELHORIAS NA REGIÃO DO INDUSTRIAL:
Asfaltamento em trecho da rua Tefé, no Amazonas;
Obras de melhoria na rede elétrica do bairro Amazonas;
Construção da escada da rua João Renó;
Construção de lombofaixa na avenida Tiradentes com avenida 
Coronel Mário Campos;

Asfaltamento de um quarteirão da rua Rio Negro com Maria da Glória;
Capina em mais de 150 ruas;
Serviços de tapa-buracos em 296 ruas;
Limpeza e manutenção de 171 bocas-de-lobo.

Telefone Regional Industrial: 3363-6047

“Acho muito 
importante conscientizar 
as pessoas, pois sem a 
colaboração de todos não se 
faz limpeza urbana. A cidade 
limpa é um bem para todos, 
e responsabilidade de cada 
cidadão”.

Maria Lúcia Machado, 
moradora do Amazonas.
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Blitz da Limpeza Urbana no 
Industrial mobiliza moradores

INDUSTRIAL

RIACHO

Ruas e avenidas do Riacho recebem revitalização Região da Sede tem 258 ruas recuperadas
A prefeitura realiza a manutenção constante das ruas 

e avenidas na região da Sede. Nos últimos meses, foram 
executados serviços de tapa-buracos em 258 ruas, garan-
tindo mais segurança para motoristas e pedestres.

MELHORIAS NA REGIÃO DA SEDE:

Três ruas reconstruídas;
Limpeza de fossas;
Capina nas vias principais da região;
Derrubada de um muro irregular na Via Expressa, 

evitando invasão em área pública.

Telefone Regional Sede: 3395-9550

ELDORADO

SEDE

A Feira de Artesanato do Eldorado se destaca como uma das principais op-
ções de lazer e comércio da cidade. E para garantir mais comodidade aos fei-
rantes e frequentadores, a prefeitura está reorganizando o espaço. As inter-
venções irão torná-la ainda mais atrativa.

O espaço se destaca também como uma importante fonte de geração 
de renda, empregando 1.500 feirantes. A feira recebe entre 10 e 15 mil 
pessoas aos sábados e domingos.

MELHORIAS NA FEIRA DO ELDORADO:
Substituição das lonas por toldos fi xos na área de alimentação;
Reforma dos banheiros;
Demarcação dos pontos das barracas;
Novos crachás de identifi cação;
Retorno da música ambiente, com apresentação de talentos regionais;
Implantação de um espaço recreativo para crianças, com cama 

elástica e piscina de bolinhas.

FUNCIONAMENTO:
Sábado e domingo: das 8h às 13h

Telefone Regional Eldorado: 3352-5477
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Sete praças receberam nova pintura e reforma dos bancos

A região do Petrolândia recebeu serviços de limpeza e capina em 
cerca de 150 ruas. Além disso, as vias foram roçadas e recuperadas, 
inclusive com a execução dos serviços de tapa-buracos. Esse traba-
lho mantém a região limpa, melhora a mobilidade local e garante 
mais qualidade de vida aos moradores.

MELHORIAS NA REGIÃO DO PETROLÂNDIA:
532 carteiras de trabalho foram emitidas;
Cerca de 155 ruas receberam serviços de tapa-buracos;
Limpeza e capina em nove escolas da região;
Instalação de postes para iluminação pública em 

cerca de 20 ruas do bairro Instâncias Imperiais.

Telefone Regional Petrolândia: 3352-5618

A prefeitura concluiu a revitalização de sete praças em Nova 
Contagem, benefi ciando milhares de pessoas que utilizam os 

espaços de convivência e lazer. As praças receberam nova 
pintura, reforma dos bancos e pintura de meios-fi os, além 

do plantio de árvores.

MELHORIAS NA REGIÃO DE 
NOVA CONTAGEM:

Pavimentação de cinco ruas no bairro 
Nazareth;
Cerca de 65 ruas com serviços de tapa-

buracos;
Recapeamento das ruas do bairro Icaivera;
Construção de passeios da avenida VP 1;
Limpeza de 714 fossas;
Alteração do trânsito das avenidas VL6 e VL7.

Telefone Regional Nova Contagem: 3352-5886

Praças são revitalizadas para os 
moradores de Nova Contagem

NOVA CONTAGEM

PETROLÂNDIA

Serviços de limpeza são executados na região

ESPECIAL DE ANIVERSÁRIO
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A cidade se consolida como lugar de gente trabalhadora e feliz

A história de Contagem se divide em três grandes momentos:

Século 18 - Instalação de um posto de fi scalização no Sítio das Abóboras. 

O Registro das Abóboras

A emancipação de Contagem em 30 de agosto de 1911

1º

2º

3º

Contagem faz 102 anos e 
abre portas ao progresso

• Em 1897 - a capital foi transferida para Belo Horizonte e impulsionou o crescimento de Contagem.
• Em 1941 - a instalação da Cidade Industrial moldou as feições que o município assumiu nos anos seguintes.

• No período do Brasil Colônia, a Coroa Portuguesa instalava postos de registros para fi scalização e arrecada-
ção. Um deles, foi instalado na região conhecida como Abóboras. Em torno desse posto, surgiu um peque-
no povoado e a população ergueu uma capela para abrigar o santo protetor dos viajantes, São Gonçalo do 
Amarante. Assim surgiu o arraial de São Gonçalo da Contagem das Abóboras, uma homenagem ao Santo e 
uma referência à contagem das cabeças de gado, de escravos e mercadorias para serem taxadas.

• 1911 - Contagem foi transformada em município em 30 de agosto, pela Lei nº 556. Antes disso pertenceu 
à Comarca do Rio das Velhas, distrito do município de Sabará e, em 1901 foi vinculada à Santa Quitéria, 
atual Esmeraldas. 

• 1938 - Contagem perde sua autonomia administrativa, tornando-se distrito de Betim. 
• 1948 - A Lei nº 336, de 27 de dezembro, restaura a autonomia administrativa da cidade.
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Uma das mais importantes orquestras do país se apresenta em ContagemForam realizados importantes eventos em várias regiões do município

Orquestra Sinfônica de 
MG encanta o público

Atividades culturais no 
aniversário da cidade

GINCANA DE CONTAGEM 
ENCERRA FESTIVIDADES 
DE ANIVERSÁRIO

Uma competição saudável e interativa é o que 
promete a 22ª edição da tradicional Gincana de 
Contagem. O evento será realizado, por meio de 
uma parceria entre a prefeitura e a Liga dos Gin-
caneiros, nos dias 31/8 e 1/9, no Sambódromo de 
Contagem.

O encerramento da competição, que acontece no 
dia 1º de setembro, terá a apresentação da Banda 
Bartucada, tradicional grupo musical de Diamanti-
na. A festa faz parte do calendário ofi cial do muni-
cípio e se consagra como um dos mais importantes 
eventos culturais.

PRAÇA DO 
DIVINO RECEBE 
GRUPO GALPÃO

A CIDADE SE 
DIVERTE PRA 

VALER

O Grupo Galpão levou para a Pra-
ça do Divino ousadia e poesia, com 
a fábula “Os Gigantes da Mon-
tanha”. O espetáculo narra a 
chegada de uma companhia 
teatral decadente a uma 
vila mágica, povoada por 
fantasmas e governada 
pelo Mago Cotrone.

A Praça da Glória foi transformada em um palco de teatro, 
durante a apresentação do espetáculo “Tempos de Transfor-
mação”. Formado por atores circenses, ele retrata de forma 
poética a indústria ao longo da história, desde a primeira re-
volução industrial até a digital.

ESPECIAL DE ANIVERSÁRIOCULTURA

A Orquestra Sinfônica 
de Minas Gerais (OSMG) 

fez parte das comemorações 
dos 102 anos de Contagem. A 

apresentação foi realizada no 
Espaço Popular. Com a regência 

do maestro Marcelo Ramos, os con-
tagenses assistiram à bela apresenta-
ção do repertório interpretado pela 

orquestra, que incluiu desde o clás-
sico tradicional, como balés, con-

certos, sinfonias e obras sacras, 
até o mais signifi cativo da mú-

sica popular. A entrada foi 
gratuita.

CAVALGADA DA PAZ
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Este ano, Contagem resgatou tradições da cidade com 
a 2ª Cavalgada pela Paz. Uma parceria entre a Prefeitura 
de Contagem, o 18º Batalhão da PM e empresários da re-
gião. A cavalgada percorreu o centro, passando pela pre-
feitura e a Igreja Matriz de São Gonçalo.

CIRCO DO SESI
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Corrida da João César 
de Oliveira em setembro
Oportunidade para atletas e moradores praticarem o esporte

PORTAL DA PREFEITURA: 
WWW.CONTAGEM.MG.GOV.BR
FALE CONOSCO: 
PORTAL@CONTAGEM.MG.GOV.BR

REDES SOCIAIS

FACEBOOK.COM/PREFEITURACONTAGEM

TWITER.COM/PREFCONTAGEM

A 8ª Corrida da João César de Oliveira será realizada no dia 8 de se-
tembro e faz parte das comemorações de aniversário da cidade. As ins-

crições já estão abertas e os interessados devem acessar o site www.
tbhesportes.com.br, preencher o formulário e selecionar a modali-

dade de corrida desejada. A taxa de inscrição é gratuita.
Nesta edição, o participante poderá escolher entre quatro 

modalidades: corrida de 10 km, corrida de 5 km, caminhada 
de 2 km e maratoninha.

ENTREGA DO KIT
Para saber mais sobre a entrega dos kits aos partici-

pantes acesse o site do evento. Na retirada dos kits, o 
participante terá que doar 1kg de leite em pó.

AGOSTO | 2013

ESPORTE

KIT ESPORTIVO PARA 110 TIMES
A prefeitura entregou kit de material esportivo 

para 110 clubes de futebol amador da Liga Desportiva 
de Contagem. Cada kit contém cinco bolas ofi ciais, bom-
ba para enchimento, 22 camisas, 22 calções, 22 meiões e 
3 camisas da comissão técnica.  Além disso, em torno de 80 
árbitros receberam kits contendo uma camisa, uma bermuda, 
um par de meias, cartões (vermelho e amarelo) e uma bolsa. 

FIQUE ANTENADO COM AS NOVIDADES DA PREFEITURA


