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Pela primeira vez na história, os contagenses podem ajudar a 
decidir o futuro da cidade. A prefeitura está percorrendo as oito 

regionais para que as pessoas possam apresentar suas sugestões 
e propostas que serão incluídas no PPA 2014-2017. Junto com 

o Planejamento Participativo, a prefeitura realiza a Praça 
da Cidadania, com vários serviços sociais, atividades 

culturais, educação ambiental, lazer e esporte, 
para transformar nossa Contagem numa 

cidade progressiva.

PLANEJAMENTO 
PARTICIPATIVO

NOVAS 
LINHAS DE 
ÔNIBUS

MAIS SAÚDE 

E EMPREGO
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Agora é a hora da população ajudar a decidir os rumos da cida-
de. Por meio de encontros regionais, a Prefeitura de Contagem 
está apresentando um novo modelo de participação popular, 
o Planejamento Participativo. 

COMO FUNCIONA O PLANEJAMENTO 
PARTICIPATIVO?

A prefeitura irá até as oito regiões, realizando 
audiências públicas, com debates sobre cinco 
áreas que devem constar no Plano Plurianual 
de Ações (PPA) de Contagem. Nesses encon-
tros, o cidadão poderá opinar e apresentar 
sugestões para o planejamento da cidade nos 
próximos quatro anos (2014-2017). A popula-
ção poderá ainda enviar propostas pelo site da 
prefeitura: (www.contagem.mg.gov.br).

QUEM PODE PARTICIPAR?
Qualquer cidadão de Contagem pode comparecer à 

audiência regional, levando um documento de identifi cação.

Cidade participativa se 
faz com a união de todos
Prefeitura leva serviços de cidadania para os contagenses

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO DAS 
AUDIÊNCIAS DO PLANEJAMENTO 
PARTICIPATIVO
21/9  – (sábado)  – Praça Firmo de Matos – Riacho (já realizada)
28/9  – (sábado)  – Praça Tancredo Neves – Sede (já realizada)
5/10  – (sábado)  – Av. dos Imigrantes – Retiro/Nova Contagem
13/10  – (domingo)  – Parque da Juventude – Nacional
26/10  – (sábado)  – Praça Irmã Maria Paula – Petrolândia
3/11  – (domingo)  – Praça do Divino – Ressaca
9/11 – (sábado)  – Praça Dona Rosa Isidoro Amaral – Industrial
23/11 – (sábado)  – Praça Nossa Senhora da Glória – Eldorado

AUDIÊNCIA PÚBLICA MUNICIPAL
30/11 (sábado) – Praça da Jabuticaba - Centro
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População ajuda a decidir 
o futuro de Contagem
Planejamento Participativo é realizado pela primeira vez na cidade 

Políticas Sociais:
Educação; Saúde; 
Habitação; 
Desenvolvimento Social; 
Direitos Humanos; 
Cidadania; Esporte 
e Assistência aos 
Defi cientes; Mobilidade 
Reduzida e Idosos.

Políticas de 
Desenvolvimento Urbano:
Políticas ligadas ao trânsito, 
mobilidade e desenvolvimento 
urbano.

Políticas Especiais: 
Democracia e Participação 
Popular, Transparência e 
Modernização da Gestão.

Políticas de Desenvolvimento 
Produtivo e Sustentabilidade:
Desenvolvimento econômico, 
trabalho e geração de renda.

PARTICIPAÇÃO POPULAR

Manutenção e Gestão 
Institucional:
Funcionamento e melhoria 
da estrutura administrativa 
da máquina pública.

CINCO ÁREAS 
DE DEBATE

NOVO MODELO 
DE PARTICIPAÇÃO 

POPULAR

Como parte da programação do Planejamento Participativo, 
a prefeitura leva à população a Praça da Cidadania. Diversos 

serviços são disponibilizados aos participantes, como ten-
das do Procon, Defesa Social e Saúde, ofi cinas de educa-

ção no trânsito, meio ambiente e reciclagem, além de 
rua de lazer, ônibus do Sine e do Bolsa Família. 

A prefeitura também oferece para a população o 
Restaurante Popular Itinerante, oferecendo alimen-

tação balanceada por apenas R$2,00 aos partici-
pantes. O Restaurante Popular Itinerante tem 

capacidade para servir 800 refeições no dia.
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Unidades de saúde vacinam 
crianças contra catapora
Vacina também protege contra sarampo, rubéola e caxumba

Crianças de até 1 ano e 3 meses que já tenham tomado a primei-
ra dose da vacina tríplice viral já podem receber a vacina contra 
a catapora. Ela foi incorporada, recentemente, ao calendário 
de vacinação do Ministério da Saúde. Além de proteger da 
catapora, a vacina também imuniza contra sarampo, ru-
béola e caxumba. Com a sua inclusão ao calendário e 
seu fornecimento nos postos de saúde, o Ministério da 
Saúde estima que haverá uma redução de 80% das 
hospitalizações por catapora. 

Para saber quais unidades de saúde aplicam a 
vacina contra catapora, acesse o site da prefei-
tura www.contagem.mg.gov.br ou entre em 
contato pelo telefone: (31) 3363-5276. 

O serviço de Assistência Domiciliar Terapêutica (ADT), do Programa 
DST/Aids de Contagem, que atende em casa os pacientes portadores 

de HIV/Aids, com difi culdade de locomoção, ampliou o atendimen-
to. Agora, além do serviço de enfermagem, acompanhamento mé-

dico, coleta de sangue, farmácia, serviço social e adesão (resgate 
dos pacientes que interromperam o tratamento e o acompanha-

mento), os pacientes também contarão com tratamento odon-
tológico e atendimento psicológico. Atualmente, são realiza-

das cerca de 80 visitas mensais pela equipe de Contagem.
Para ser acompanhado em casa pelo ADT, é neces-

sário que o médico que atende o paciente no am-
bulatório do serviço de Assistência Especializada 

detecte a necessidade e encaminhe o pedido de 
inclusão do paciente.

Atendimento a portadores 
de HIV/Aids é ampliado
Tratamento odontológico e psicológico também são feitos em casa

CONTRATAÇÃO DE MAIS 
MÉDICOS PARA A CIDADE

Em Contagem, a prefeitura continua investindo na 
contratação de mais médicos. A administração já contra-
tou 575 novos profi ssionais do setor. Deste total, 175 são 
da área médica, de diversas especialidades.

CONCURSO PÚBLICO
A Fundação de Assistência Médica de Urgência de Contagem 

(Famuc) abrirá, em breve, concurso público para contratação de 
médicos, enfermeiros e sanitaristas. A expectativa é de que sejam 
abertas  cerca de 150 vagas.

SAÚDE

VACINAÇÃO DE CÃES E GATOS
A prefeitura montou cerca de 170 postos, em diver-

sas regiões da cidade, para vacinar cães e gatos no Dia 
Nacional de Vacinação Antirrábica. A vacina é gratuita e 
visa controlar a circulação do vírus da raiva.

NÃO DEIXE SEU ANIMAL COM RAIVA: 
Os donos de cães e gatos também podem vacinar, 

gratuitamente, seus animais no posto fi xo do Centro 
de Controle de Zoonoses, localizado na avenida João 
César de Oliveira, 4.665, bairro Cinco.

A visita 
domiciliar tem 

o compromisso 
de propiciar 

um atendimento 
profi ssional e mais 

humano aos 
pacientes e seus 

familiares 

Vacina é 
aplicada 
em crianças 
de até 15 
meses
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A UBS Colorado será a terceira Unidade Básica de Saú-
de entregue, este ano, aos contagenses. Com instala-
ções amplas, a nova UBS vai oferecer atendimento de 
clínica médica, enfermagem e odontologia, benefi -
ciando milhares de pessoas que moram em bairros 
da região da Ressaca. A unidade tem ainda uma 
equipe do Núcleo de Apoio à Saúde da Família 
(Nasf) composta por oito profi ssionais, com 
pediatra, ginecologista, psiquiatra, psicólo-
go, fi sioterapeuta, fonoaudiólogo, nutricio-
nista e assistente social. Os investimen-
tos são da prefeitura em parceria com o 
Ministério da Saúde e giram em torno 
de R$ 1 milhão.

Moradores vão ganhar mais 
uma unidade de saúde
Posto vai atender moradores do Colorado e região com amplas instalações

Exposição revela história 
de Fernando Sabino
Mostra criativa apresenta vida e obra do escritor mineiro

A praça da Jabuticaba, no centro histórico da cidade, foi pal-
co da exposição “90 Anos de Fernando Sabino”. Durante 20 

dias, estudantes e moradores de Contagem puderam fazer 
um passeio pela vida e obra do escritor mineiro, um dos 

mais renomados do país.  
A mostra chegou a Contagem, por meio de uma par-

ceria da Secretaria de Educação e da Fundação de 
Cultura. O evento foi além da literatura, envolven-

do várias atividades como exposição, cinema, 
apresentações artísticas e ofi cinas. A exposição 

contou com a escultura da galinha, que faz 
menção ao conto do escritor “Galinha ao 

Molho Pardo”. Saiba mais pesquisando no 
youtube: Galinha ao Molho Pardo.

EDUCAÇÃOSAÚDE

INFRAESTRUTURA DA 
UBS COLORADO:
Dez consultórios;
Sala de recepção;
Sala de odontologia;
Sala de escovação (escovário);
Sala de acolhimento;
Sala de procedimentos especiais (nebulização) 

com oxigênio canalizado;
Sala de observação;
Sala de vacina;
Sala de curativos;
Dois banheiros para portadores de necessidades 

especiais.

VOCÊ SABIA?

As obras do novo Pronto-Socorro JK e do Centro 
Materno-Infantil estão a todo vapor. Com isso, em 
breve, a população terá ampliação dos serviços 
de urgência e emergência na cidade e as mães, 
uma nova maternidade para atendimento an-
tes, durante e após o parto.

PREFEITURA REFORMA 
CEMEI PEROBAS 

Contagem trabalha para melhorar a estrutura dos centros 
de educação infantil. Atualmente, a prefeitura realiza a re-
forma do Cemei Perobas, que foi entregue em 2009, e se en-
contrava interditado por questões de segurança. As obras de 
reforço estrutural iniciaram em setembro. O centro infantil 
deve ser entregue até o próximo mês. O investimento da pre-
feitura é de R$ 135 mil. 

    
PRINCIPAIS ATRAÇÕES:
Vagão Vera Cruz - as pessoas puderam assistir a 

vídeos que relataram a vida do escritor;
Escultura de uma galinha - referência ao conto do 

escritor. A escultura chega branca à exposição e 
é pintada por artistas locais;
Painel colorido por crianças de escolas 

de Contagem, em mosaico, que forma a 
palavra Sabino;
Esculturas em tamanho real dos três 

amigos de Sabino.
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Alunos conquistam bolsas 
de iniciação científi ca
Projetos estimulam o estudo em diversas áreas do conhecimento

Um gesto de cuidado com 
o meio ambiente e a vida
Programa “Uma Vida, Uma Árvore” prevê o plantio de 900 mudas

Para promover o desenvolvimento sustentável, a Prefeitu-
ra de Contagem e a TV Globo Minas fi rmaram parceria para 
o plantio de uma muda de árvore para cada criança recém-
nascida e registrada no município. As árvores serão planta-

das em praças, parques, ruas, avenidas e escolas da cidade. 
O Instituto Oksigeno fará o acompanhamento das metas es-
tabelecidas pelo programa que incentiva o cuidado com o 
meio ambiente.

Dez projetos da Funec foram selecionados para o Programa 
de Bolsas de Iniciação Científi ca Júnior (BIC - Júnior), vincu-
lado ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científi co e 
Tecnológico (CNPq) e à Fundação de Amparo à Pesquisa do 

Estado de Minas Gerais (Fapemig). O BIC-Júnior incentiva a 
pesquisa de nível médio nas diversas áreas de conhecimento. 
Foram contemplados seis projetos na unidade Centec, dois na 
Cruzeiro do Sul e um nas unidades Oitis e Novo Progresso.

ALUNOS DA FUNEC 
SÃO PREMIADOS

Três estudantes foram os ven-
cedores do concurso de redação 

realizado pela prefeitura, com o 
tema: “Funec: 40 anos contribuindo 

para o desenvolvimento de Contagem”. 
O concurso teve a participação de mais de 
1.800 alunos das 14 unidades da Funec.

PREMIAÇÃO:

1º lugar: Kelly Vanessa Machado 
2º lugar: Stefane Margarida César 

3º lugar: Iago Luan Braga Campos 

FUNEC EM 
NOVA SEDE

A prefeitura investe na expan-
são da Funec. Para ampliar a ofer-
ta de cursos, a fundação já funciona 
em nova sede, mais ampla e confor-
tável. Além de abrigar os setores admi-
nistrativos, atende às turmas do Prona-
tec e dos convênios.

Novo endereço: avenida João César de 
Oliveira, 2.415.

Novos cursos: A partir do ano que 
vem, a unidade oferecerá cursos 
tecnólogos de Gestão Ambien-
tal e Tecnologia da Informa-
ção, na unidade Centec.

COMO PARTICIPAR DO 
PROGRAMA?

Basta que os pais, ao registra-
rem a criança, façam sua adesão 
ao programa no próprio cartó-
rio. Logo após a adesão, é feito 
o plantio de uma árvore, sempre 
de uma espécie nativa do Brasil, 
que receberá o nome do bebê. Os 
pais ganham um certifi cado com 
a indicação da espécie e do local 
onde ela foi plantada. As famílias 
que quiserem participar do pro-
grama devem se cadastrar no site: 
(www.umavidaumaarvore.org).
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Mutirão de limpeza na 
Lagoa Vargem das Flores
Prefeitura e comunidade recolheram um caminhão de lixo

VAMOS PRESERVAR 
A LAGOA?
Ajude a preservar a Lagoa Vargem 

das Flores;
Você sabia que a represa de 

Vargem das Flores é responsável pelo 
abastecimento de água de mais de 400 
mil pessoas da Região Metropolitana de 
Belo Horizonte? Por isso, é tão importante 
mantê-la limpa. Quanto maior a contaminação 
pelo lixo, maior a difi culdade do processo de 
tratamento da água;

O lixo deixado na orla da lagoa também atrai 
animais que são transmissores de doenças;

A prefeitura mantém o recolhimento do 
lixo nos principais pontos da represa 
e realiza trabalho constante de 
educação ambiental. No entanto, 
a colaboração de todos é 
fundamental.

Restaurante Popular garante 
alimentação boa e barata 
Cardápio variado oferece refeições balanceadas a dois reais

MEIO AMBIENTE FISCALIZA 
ENTORNO DA LAGOA

Para conter a degradação ambiental, a prefeitura realiza ações 
de fi scalização constantes na Lagoa Vargem das Flores. O desma-
tamento da Área de Proteção Ambiental (APA) e a comercializa-
ção de lotes irregulares são proibidos por lei e sujeitos a diversas 
penalidades:  multa de R$ 7 mil a R$ 35 mil, além do infrator 
responder a processo judicial por crime ambiental e pela recupe-
ração do dano causado ao meio ambiente.

CARDÁPIO:
1. Arroz com feijão;
2. Uma porção de carboidrato 

(geralmente uma massa);
1. Uma porção de proteína 

(carnes); 
2. Uma opção de salada 

(verduras);
3. Uma sobremesa (fruta);

O RESTAURANTE:   
O restaurante fi ca à rua Madre 
Margherita Fontanarosa, 420, 
esquina com travessa B-Três, 
no bairro Eldorado.  

Inaugurado recen-
temente, o primeiro 
Restaurante Popular de 
Contagem é sucesso to-
tal. Todos os dias os con-
tagenses podem contar com 
uma alimentação boa e bara-
ta, feita com orientação de nutri-
cionistas. Por apenas R$ 2,00, as 
refeições possuem cardápios va-
riados. O restaurante  tem ca-
pacidade para servir mais de 
4 mil refeições por dia e os 
recursos para sua manu-
tenção são integralmen-
te da prefeitura.

Cerca de 200 pesso-
as se reuniram e recolhe-

ram um caminhão de lixo 
na orla da Lagoa Vargem das 

Flores. O mutirão de limpeza 
procurou sensibilizar morado-

res, comerciantes e frequentadores 
da lagoa para a preservação ambien-
tal da bacia hidrográfi ca e o descar-

te adequado do lixo e resíduos. 
A ação foi uma parceria entre a 

prefeitura, Copasa e o Instituto 
Estadual de Florestas (IEF). 

Participaram também vá-
rios estudantes da Funec.

“As refeições 
são balanceadas 

e as porções servidas 
de maneira que o 

trabalhador se sinta 
satisfeito”. 

Paula Marinho, nutricionista 
do Restaurente Popular.
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Prefeitura intensifi ca ações 
para o período chuvoso

Com a chegada do período chuvoso, o risco de temporais é sempre maior. 
Para evitar tragédias, a prefeitura adota alguns procedimentos e promove 
atividades para a prevenção de acidentes. Em setembro, a Defesa Civil, 
em parceria com a Fundação Israel Pinheiro, realizou o curso de capa-
citação com moradores voluntários e os núcleos comunitários, que 
orientam as comunidades sobre desastres e medidas preventivas. 
O trabalho inclui também ações educativas e  reuniões do Comitê 
Gestor de Área de Risco (CGAR).

O QUE É PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL?
É um conjunto de ações preventivas, preparativas, de socorro, 
assistenciais e reconstrutivas, coordenadas e realizadas pela 
prefeitura. São destinadas a evitar os efeitos dos desastres 
provocados pela natureza e pelo homem.

VENHA SER VOLUNTÁRIO! 
CONHEÇA OS NÚCLEOS COMUNITÁRIOS 
DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL
O voluntário do NUPDEC é um agente multiplicador 
de informações e ações preventivas. Ele contribui na 
sensibilização dos moradores para práticas que diminuam 
o risco, preservem o meio ambiente e melhorem 
a qualidade de vida. Você pode fazer parte dessa 
importante ação!

4 Não jogar lixo nas bocas-de-lobo e córregos. O lixo pode causar entupimentos 
e provocar inundações;

5 Não jogar lixo ou entulho sobre as encostas;

6 Não construir casas sobre aterros, próximo a brejos, às margens de 
córregos ou encostas;

7 Evitar o corte de barrancos. O corte pode provocar a ruptura do barranco e 
causar acidentes. Em caso de movimentação de terra busque informações 
com a Secretaria do Meio Ambiente: 3911-9362 / 3352-5545;

8 Não lançar esgoto nos barrancos (taludes);

9 Não plantar bananeiras nas encostas. As suas folhas, troncos e raízes 
favorecem o acúmulo de água no solo e podem causar escorregamento;

10 Providenciar a poda ou corte de árvores com risco de queda. Ligue para a 
CONPARQ e solicite uma avaliação: 3911-7927 / 3911-7783;

11 Escore muros e paredes pouco confi áveis;

12 Se você mora perto de córregos e rios, manter uma pessoa da família atenta 
e vigilante ao nível de subida das águas, mesmo à noite.

13 Tenha sempre lanternas e pilhas em condições de uso;

14 Transmitir alarme aos vizinhos em caso de súbita elevação das águas;

15 Deixe rádio ligado em estação local para ouvir mensagens de alarme ou 
esclarecimento;

16 Aparelhos elétricos quando molhados (ou úmidos) tornam-se perigosos;

17 São sinais de deslizamentos: cercas, árvores e postes inclinados;

18 Ficar atento à movimentação do solo e ao aparecimento de trincas e 
rachaduras, pois podem representar perigo;

19 Nos casos de infi ltração, barulho estranho, rachadura nas paredes e chão, 
saia imediatamente de sua residência e procure um local seguro. Ligue 199;

20 Quem mora às margens  dos rios ou próximos as encostas deve sair de 
casa e procurar um local seguro;

21 Mesmo que você saiba nadar bem, não se arrisque em travessias, as águas 
das enchentes são pesadas e violentas.

22 Converse com seus familiares e vizinhos sobre estes conselhos.

1 Limpar telhados e calhas;

2 Manter limpos os ralos, esgotos, valas, entre outros;

3 Não interromper a passagem de água da chuva que vem do vizinho;

Objetivo deste trabalho é evitar tragédias e prejuízos à população

FIQUE ALERTA!

193
BOMBEIROS

199 
DEFESA CIVIL

TELEFONES 
DE EMERGÊNCIA
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Prefeitura facilita acesso 
às vagas de emprego
Sine Móvel percorre as regionais levando orientação às pessoas

População recebe mais 
duas linhas de ônibus
É prioridade para a prefeitura melhorar a mobilidade urbana

Os moradores de Contagem 
agora contam com mais faci-
lidade para o acesso às vagas 
de emprego. A prefeitura, por 
meio do Sine Móvel, que é um 
ônibus adaptado, percorre as 
regiões da cidade para levar aos 
moradores os serviços gratuitos 
de vagas de emprego, qualifi ca-
ção profi ssional e orientações.

A prefeitura requalifi ca o sistema de transporte co-
letivo da cidade. Somente nesse mês de setembro, foram 
criadas duas novas linhas: a 810 – BANDEIRANTES / MA-
RACANÃ – VIA METRÔ e a 861 – JARDIM RIACHO / METRÔ

Para organizar os itinerários a Transcon alterou as linhas abaixo:

004 A (Maracanã / Vila São Paulo – Via Metrô) – será alterada para  
173 – (Maracanã / Vila São Paulo – Via metrô)

O que muda?
Nome da linha
Volta a atender o residencial PAC Arrudas – Vila São Paulo

401B (Santa Terezinha/Eldorado) – será alterada para 474 (Chácaras Santa 
Terezinha/Cid. Industrial – Via metrô)

O que muda?
Nome da linha
Passa a tender o bairro Água Branca,  av. João César de Oliveira, 

Hospital Municipal, Hipermercado Extra e Cidade Industrial.

302 B (Icaivera/Metrô - via Darcy Ribeiro), a linha passa a 
atender os moradores do bairro Buganville II.

401 A (Tijuca/São Joaquim/Cidade Industrial), passa a 
atender os moradores da avenida Princesa Izabel.

VEJA OS SERVIÇOS 
OFERECIDOS:

Cadastramento no banco de dados do 
Sine e das empresas parceiras;

Encaminhamento para cursos de 
qualifi cação gratuitos;

Informações e encaminhamento para 
vagas de emprego; 

DOCUMENTOS:  
Para ter acesso às vagas e aos serviços, 

basta apresentar Carteira de Trabalho, PIS, 
Carteira de Identidade, CPF e comprovante 
de endereço.

SINE NO SEU BAIRRO: 
Até agora, o Sine Móvel já esteve nas 

regionais Eldorado, Nacional, Vargem das 
Flores, Industrial e Ressaca. Para saber 
quando o Sine estará em sua região entre 
em contato com a regional do seu bairro. 

VEJA OS SERVIÇOS 
OFERECIDOS:

Cadastramento no banco de dados do 
Sine e das empresas parceiras;

Encaminhamento para cursos de 
qualifi cação gratuitos;

Informações e encaminhamento para 
vagas de emprego; 

DOCUMENTOS:  
Para ter acesso às vagas e aos serviços, 

basta apresentar Carteira de Trabalho, PIS, 
Carteira de Identidade, CPF e comprovante 
de endereço.

SINE NO SEU BAIRRO: 
Até agora, o Sine Móvel já esteve nas 

regionais Eldorado, Nacional, Vargem das 
Flores, Industrial e Ressaca. Para saber 
quando o Sine estará em sua região entre 
em contato com a regional do seu bairro. 
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O Centro de Formação do Trabalhador de Contagem 
(Cefort) é mais um equipamento da prefeitura que ofe-
rece formação profi ssional. O espaço é referência para 
moradores que estão em busca de qualifi cação e pre-
paração para enfrentar as exigências do mercado. 
Com uma estrutura ampla, o espaço desenvolve 
diversos cursos em parceria com o poder públi-
co e entidades educativas. 

CURSOS EM ANDAMENTO
Em parceria com a Funec e o Pronatec: 
Corte e costura;
Padeiro e confeiteiro;
Cabeleireiro;
Mecânico de automóveis leves;
Eletricista predial.

Em parceria com o Senac: 
Inglês aplicado ao serviço turístico;
Auxiliar administrativo;
Auxiliar fi nanceiro;
Auxiliar de pessoal;
Cuidador de idoso.

Em parceria com o governo federal: 
Corte e costura;
Mecânica; 
Cabeleireiro; 
Eletricista.

Para saber mais procure o centro de 
formação.
Rua São Marcos, 247, Água Branca. 
Contato:  (31) 3393-4152

SOCIALEMPREGO

Cursos do Cefort qualifi cam 
trabalhadores de Contagem

Prefeitura constrói uma 
cidade sem preconceitos 

Entidade prepara contagenses para as exigências do mercado de trabalho Contagem reforça atenção à terceira idade e às pessoas com defi ciência
A prefeitura investe na atenção às pessoas da tercei-

ra idade. Na Semana Municipal do Idoso, comemorada 
entre os dias 23/9 e 3/10, a administração, em parce-

ria com o Conselho Municipal do Idoso, promoveu 
diversas palestras sobre os avanços e desafi os do 

envelhecimento com qualidade de vida e saúde. 
Foram realizadas atividades como caminhada, 

ginástica, dança, teatro, forró, balé e coral. 

PESSOAS COM 
DEFICIÊNCIA

Acessibilidade, inclusão social e mer-
cado de trabalho foram assuntos discutidos 

durante a Semana da Pessoa com Defi ciência, 
realizada de 16 a 21 de setembro. As pessoas de 

diversos segmentos da sociedade puderam refl e-
tir sobre os temas abordados. Além disso, foi rea-

lizada a Marcha pela Inclusão Social da Pessoa com 
Defi ciência, na praça do Iria Diniz.

VOCÊ SABIA?

Contagem conta hoje com uma secretaria especial 
para atender idosos e pessoas com defi ciência. 

A Secretaria da Pessoa com Defi ciência, Mobi-
lidade Reduzida e Atenção ao Idoso fi ca na rua 

das Mangueiras, 209, 3º andar, no Eldorado.

Espaço Bem Viver: rua Manoel de Ma-
tos, 162, bairro Central Parque, telefo-

ne: 3352-5749. 

Mais qualidade de vida aos 
contagenses

De janeiro a setembro de 2013, cerca 
de 236 novos profi ssionais foram 
preparados para o mercado de 
trabalho pelo Cefort
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O bom relacionamen-
to entre prefeitura e DER 
garantiu obras de recapea-
mento e requalifi cação urbana 
na rodovia LMG-808, que liga o 
centro de Contagem a Nova Con-
tagem e a Esmeraldas. As obras vão 
benefi ciar diretamente mais de 80 mil 
moradores. Além do recapeamento, 
a via será totalmente sinalizada. 
Essa era uma antiga reivindica-
ção da comunidade. 

BAIRRO TUPÃ

A prefeitura garantiu, ainda, junto 
ao DER, intervenções viárias para melhorar 

o acesso ao bairro Tupã, em Nova Contagem. 
Essa era uma reivindicação antiga da comunida-

de. A obra trará mais agilidade ao trânsito.

O bom diálogo entre prefeitura e DER 

garante obras na LMG-808
 

REGIONAISOBRAS

Rua Nossa Senhora de Fátima 
recebe obras de pavimentação
Prefeitura atende reivindicação da comunidade e vai dar fi m a poeira

NACIONAL

Moradores do Nacional terão novo acesso aos bairros Vale das 
Orquídeas, Bom Jesus, Nacional 2ª Seção, Jardim Alvorada e 
Caiapós, com a pavimentação da rua Nossa Senhora de Fáti-
ma. Essa é uma reivindicação antiga da comunidade que foi 
atendida pela prefeitura. A previsão é que as obras sejam 
concluídas no próximo mês. Antes de iniciar as inter-
venções, os moradores tinham que fazer um desvio de 
cerca de 2 km, já que a passagem da rua estava cheia 
de buracos e com acúmulo de lixo.

LMG-808 passa por obras 
de recapeamento
Pavimentação e requalifi cação urbana vão benefi ciar 80 mil pessoas

“Lutamos há tantos anos para conseguir 
a pavimentação da avenida. São vários os 
transtornos para os próprios moradores e para 
quem passa pela região não ter esse acesso liberado. 
Agora, meus clientes vão poder parar o carro com 
tranquilidade na porta do salão. Medidas assim podem 
parecer simples, mas melhoram a vida da gente”

Cláudio Soares, comerciante na rua Nossa Senhora de Fátima.

Telefone Regional Nacional: 3397-1098

Tapa-buracos são realizados em 33 ruas
A prefeitura trabalha para garantir a manutenção da 

cidade. Todas as ruas da região da Ressaca já estão re-
cebendo a Operação Tapa-buracos, limpeza manual e 

mecanizada, antes do período chuvoso. Somente en-
tre os meses de agosto e setembro, 33 ruas de 16 

bairros tiveram a manutenção. Além disso, foram 
realizadas 52 ações de limpeza com capina, re-

moção de entulhos e ação preventiva de com-
bate à dengue e outras doenças, antes do pe-

ríodo chuvoso.

Telefone Regional Ressaca: 3352-5576

1919

RESSACA
MELHORIAS PARA 
A REGIÃO DE NOVA 
CONTAGEM

Agilidade no trânsito;
Facilidade de acesso ao 

bairro Tupã;
Mais de 80 mil pessoas 

benefi ciadas.
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Espaço do Saber promove 
cursos e ofi cinas artísticas
Complexo educativo, cultural e recreativo atrai todas as idades

ELDORADO

Um lugar para se divertir e aprender. Este é o Espaço do Saber, um 
complexo educativo, cultural e recreativo, localizado no bairro Glória, 
na região do Eldorado. Com uma área de 500 metros quadrados, o 
espaço atende em torno de 2 mil pessoas por mês.

Veja as atrações do complexo
Telecentro; 
Sala de leitura com mais de 4 mil volumes entre revistas e 

jornais periódicos, gibis e livros infantis;
Salas de jogos; 
26 ofi cinas (violão, teclado, canto popular, teatro, 

dança, fotografi a, vídeo, capoeira, pilates, desenho 
e pintura);

Cineclube;
Baile da terceira idade.

Todos os cursos e eventos são gratuitos e promovem o conví-
vio social. O Espaço do Saber fi ca na rua Portugal, 370, bairro Gló-
ria, atrás do Camelódromo de Contagem. Telefone: (31) 3911-9394.

Para melhorar a circulação e evitar o risco de acidentes e atropelamen-
tos, a prefeitura está renovando a sinalização na região da Sede. A 

ação é uma forma de assegurar fl uidez e o ordenamento do trânsito.
Neste mês, a região da Sede recebeu sinalização horizontal 

na praça da Bíblia e seu entorno: rua Dom Silvério, rua Bias 
Fortes e rua Manoel Alves. 

Calçadas foram delimitadas e pintadas;
As vias receberam faixas de pedestres;
Os cruzamentos receberam sinalização horizontal de 
parada obrigatória e rotatória;

E.M. Estudante Leonardo Sadra recebeu sinalização no entorno.

SEDE

Escada vai facilitar o acesso à rua Maracá no bairro Amazonas

O trabalho de remoção de entulhos, pintura de meio-fi o e 
limpeza nas ruas da região do Riacho está sendo realizado 
regularmente pela prefeitura. As ruas São Vicente, Antônio 
Chagas Diniz e Tom Jobim, avenida David Sarnoff e Vila 
Frigodiniz são alguns dos locais onde foram executados 
esses serviços.  

A limpeza das vias busca sensibilizar a popula-
ção para a necessidade de colaborar com o poder 
público, adquirindo o hábito de descartar o lixo e os 
resíduos em locais adequados. 

Prefeitura realiza obra esperada 
há 24 anos pelos moradores

INDUSTRIAL

RIACHO

Limpeza e remoção de 
entulhos na região do Riacho

REGIONAIS

20

A Prefeitura de Contagem atendeu mais uma antiga de-
manda dos moradores do bairro Amazonas. O barranco 

que havia na rua Coronel João Rennó foi substituído por 
uma escada. A obra, esperada desde 1989, vai facilitar 

o deslocamento dos moradores pela própria rua e o 
acesso à rua Maracá. Antes das intervenções, os 

moradores conviviam com diversos transtornos, 
como o barro e o risco de quedas. 

Telefone Regional Industrial: 
3363-6047

Telefone Regional Eldorado: 3352-5477

Telefone Regional Riacho: 3912-2020

Telefone Regional Sede: 3395-9550

“Agradeço muito a construção 
dessa escada. Antigamente, a 
gente tentava descer o barranco 
para atravessar e várias vezes 
saíamos machucados”.

Nelson de Souza Paiva, morador da 

rua Cel. João Rennó, bairro Amazonas. 

Prefeitura renova 
sinalização na Sede

21
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Os registros garantem o direito legal sobre o imóvel

Prefeitura entrega escrituras a 
moradores de Nova Contagem

NOVA CONTAGEM

PETROLÂNDIA

Rotatória é revitalizada no Sapucaias

O sonho de ter a escritura do imóvel tornou-se realidade 
para 82 moradores e comerciantes de Nova Contagem. Do 
total de títulos de propriedade, 61 foram entregues a mo-
radores e 21 para proprietários de imóveis comerciais. 
Destes, quatro abrigam igrejas locais. A entrega das es-
crituras marca a fi nalização do processo de regulari-
zação fundiária da região.

Além de garantir o direito legal sobre as pro-
priedades, a regularização fundiária abre cami-
nho para que escolas, postos de saúde, agên-
cias bancárias e outros serviços se instalem no 
bairro Nova Contagem, acelerando o desenvol-
vimento econômico e melhorando a qualidade de 
vida dos moradores.

Telefone Regional Nova Contagem: 3352-5886

Mais de 3 mil pessoas curtiram a apresentação da Banda Forfun

Circuito Cultural leva 
diversão aos contagenses

CULTURAREGIONAIS

A prefeitura realizou a reforma da rotatória no entroncamento das 
ruas Amazonita, Crisopácio e Império do Sol, no bairro Sapucaias 

II. No local, uma praça foi construída para dar mais segurança 
e ampliar o convívio da comunidade. O local foi cimentado e 

bancos foram instalados. A nova praça fi ca próxima ao Con-
junto Habitacional Recanto do Amanhecer, recém-inaugura-

do na região.

MELHORIAS NA REGIÃO DO PETROLÂNDIA

Pavimentação asfáltica de cinco ruas do bairro 
Tropical: ruas Um, Dois, Três, Quatro e Cinco;

Limpeza do córrego Chico Mendes, no bairro Solar 
do Madeira;

Manutenção e plantio de novas mudas no Parque 
Sapucaias. 

Telefone Regional Petrolândia: 3352-5618

MOSTRA DE TEATRO
A Fundac realiza, no Centro Cultural, a I Mostra de Teatro 

do Curso de Iniciação Teatral. Já está em cartaz a peça “Tippi 
A Menina Encantada”. A partir de outubro, os contagenses tam-
bém podem conferir as peças “Os Saltimbancos” e “Cadê o Boi”. 
Em novembro, as peças “Flinc”, “Auto de Natal” e “Esquetes e Can-
torias”. As peças são abertas ao público e apresentadas para alunos 
das escolas municipais. Informações no Centro Cultural, que fi ca na rua 
Doutor Cassiano, 130, Centro. Telefone: 3353-4222.

Estimular a cultura e a cidadania é objetivo da 3ª edição 
do Circuito Cultural, projeto realizado pela Prefeitura de 

Contagem, por meio da Fundação Cultural de Contagem 
(Fundac). Nesta edição, as atividades artísticas e culturais 

estão ocorrendo paralelamente às audiências do Plane-
jamento Participativo. Uma das atrações mais marcan-

tes foi o show da banda carioca Forfun, que marcou 
o encerramento do Planejamento Participativo na 

região do Riacho. Mais de 3 mil pessoas assisti-
ram e vibraram com a banda. O projeto já pas-

sou pelas regionais Eldorado, Riacho e Sede. 
Nesta última, a animação fi cou por conta da 

Orquesta Mineira de Brega (OMB).

22
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Trinta escolas participam 
da Olimpíada Estudantil
Atletas se mobilizam para a maior competição esportiva interescolar

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

REDES SOCIAIS

FACEBOOK.COM/PREFEITURACONTAGEM

TWITER.COM/PREFCONTAGEM Co
la

bo
re

 c
om

 o
 m

ei
o 

am
bi

en
te

.
Nã

o 
jo

gu
e 

es
te

 m
at

er
ia

l e
m

 v
ia

s 
pú

bl
ic

as
.

A Olimpíada Estudantil de Contagem, maior competição 
esportiva interescolar do município, está estimulando o 

espírito esportivo e competitivo dos estudantes conta-
genses. Cerca de 3 mil pessoas, entre alunos/atletas 

e professores das redes municipal, estadual e parti-
cular de ensino estão participando da competição.

A Olimpíada Estudantil conta com jogos nas se-
guintes modalidades: basquetebol, futsal, han-

debol, voleibol, peteca, tênis de mesa e xadrez. 
A competição é ofi cialmente uma etapa clas-

sifi catória para os Jogos Escolares de Mi-
nas Gerais (Jemg) 2014.

ESPORTE

8ª CORRIDA JOÃO CÉSAR DE OLIVEIRA 
MOVIMENTOU A CIDADE

A principal avenida de Contagem foi tomada por centenas de atle-
tas de todas as idades, que participaram da 8ª edição da Corrida João 
César de Oliveira, no início de setembro. O evento recebeu mais de 3 mil 
inscrições. A corrida se destaca a cada ano nos circuitos existentes, propor-
cionando aos atletas participantes o estímulo à prática esportiva, o lazer, a in-
clusão social e a oportunidade de ocupação de espaços públicos. 

A competição contou com provas de 5 km, 10 km e caminhada de 2 km. A cor-
rida também teve provas para os atletas portadores de necessidades especiais.

FIQUE ANTENADO COM AS NOVIDADES DA PREFEITURA

Olimpíada 
interna da 

Escola Vasco 
Pinto da Fonseca 

preparou atletas para 
a grande Olimpíada 

Estudantil


