
INFORMATIVO DA PREFEITURA DE CONTAGEM

Apesar dos atrasos causados pelas chuvas do início do ano, é forte a expecta-
tiva de que as obras do novo Pronto Socorro de Contagem e, também, do fu-
turo Centro Materno Infantil, sejam concluídas até o final do ano. Quem passa 
pela avenida João César de Oliveira pode notar o avanço dos trabalhos. Essas 
obras vão concluir a reorganização da estrutura física dos serviços de atenção 
de urgência e emergência, e da rede hospitalar de Contagem. Ganham os 
trabalhadores da saúde e os usuários com a melhoria das condições de aten-
dimento e de trabalho. 
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EVOLUÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA DA PREFEITURA – 2004 A 2012(EM R$ MILHARES)

Prestação de CoNtas

Com mais recursos em caixa, Prefeitura retomou os investimentos

receita da Prefeitura 
supera r$ 1 bilhão por ano
 9Nos últimos oito anos, a arrecadação da Prefeitura teve uma 
evolução expressiva: passou de R$ 393 milhões, em 2004, pa-
ra mais de R$ 1 bilhão, em 2012; 

 9Essa evolução positiva da receita foi viabilizada, em primeiro 
lugar, pelo bom desempenho dos tributos e taxas municipais, 
que deixaram a cidade menos dependente das transferências 
constitucionais; 

 9Também contribuiu muito para o avanço da receita o bom 
desempenho da economia que teve crescimento acima da 
média do Estado e do Brasil. Quanto mais crescimento da 
economia, mais recursos entram no caixa da Prefeitura; 

 9Com mais recursos em caixa, a Prefeitura pode retomar os 
investimentos em todas as regiões: Nova Contagem, Sede, 
Petrolândia, Industrial, Ressaca, Nacional, Eldorado e Riacho;

 9Em Contagem, a população continua isenta do pagamento 
do IPTU residencial. São, ao todo, 161.007 moradias benefi-
ciadas, qualquer que seja o tamanho da área construída. A 
isenção inclui além das edificações utilizadas como residên-
cias, seus respectivos terrenos até o limite de 720 metros 
quadrados.

Prefeitura iNveste 
em todas as regiões

 9Na construção de 4 mil casas para fa-
mílias de vilas e de áreas de risco; 

 9Na construção de 25 centros munici-
pais de educação infantil – Cemei; 

 9Na pavimentação de 380 ruas e no 
recapeamento asfáltico em diversas 
regiões; 

 9Na construção de equipamentos de 
saúde: UBS, UPA, Pronto Socorro, Ma-
ternidade Municipal; 

 9Na reforma de praças, parques e na 
implantação de pistas de caminhada; 

 9Em grandes obras de saneamento nas 
oito regiões de Contagem.



Em Brasília, a prefeita Marília Campos recebeu da presidenta Dilma o Prêmio ODM Brasil, pelo projeto "Entre Gê-
neros: nova educação para as relações de gênero". A prefeita foi acompanhada pela coordenadora de Políticas 
para Mulheres, Juliana Diniz e por Girlene Reis, coordenadora de Modernização e Gestão da Informação

o que são os obJetivos do milêNio – odm

Em 2000, a Organização das Nações Unidas – ONU, ao 
analisar os maiores problemas mundiais, definiu 8 grandes 
metas a serem realizadas por todos os países até 2015. São 
os Objetivos do Milênio – ODM.

 9Acabar com a fome e a miséria;
 9Educação básica de qualidade para todos;
 9 Igualdade entre sexos e valorização da mulher;
 9Reduzir a mortalidade infantil;
 9Melhorar a saúde das gestantes;
 9Combater a Aids, a malária e outras doenças;
 9Qualidade de vida e respeito ao meio ambiente;
 9Todo mundo trabalhando pelo desenvolvimento.

3reConheCimento

Projeto “Entre Gêneros” ganha prêmio ODM Brasil 2011 

Contagem recebe prêmio 
do governo Federal

A Prefeitura de Contagem recebeu, em maio, o prêmio ODM 
Brasil 2011. Este prêmio é oferecido pela Presidência da Repú-
blica com o objetivo de valorizar e reconhecer publicamente 
práticas sociais desenvolvidas por prefeituras e organizações da 
sociedade civil que contribuam com o alcance das chamadas 
“metas do milênio”. Entre mais de 1600 experiências inscritas, 
apenas 20 foram premiadas.

O projeto agraciado foi o “Entre Gêneros”, desenvolvido em 
Contagem por meio da iniciativa “100 Cidades para 100 projetos” 
realizado em parceria entre os governos da Itália e do Brasil. Ba-
sicamente, esse projeto visa estimular o debate e ações voltadas 
para a promoção da igualdade entre homens e mulheres e com-
bater a violência contra as mulheres.

É a segunda vez que a cidade recebe este prêmio. Em 2009, o 
projeto "Juventude fazendo gênero", realizado pelo Consórcio 
Regional de Promoção da Cidadania Mulheres das Gerais, for-
mado pelos municípios de Contagem, Betim, Sabará e Belo Hori-
zonte também foi agraciado.

Roberto Stuckert Filho/PR



4 Programa mais saúde

Novo Pronto Socorro JK terá capacidade  
para 400 atendimentos ao dia

meta é concluir novo Pronto 
Socorro até dezembro

A Prefeitura está dando um importante passo 
para a melhoria dos serviços de saúde na cida-
de: a construção das novas instalações do Pron-
to Socorro JK. A unidade será aberta na avenida 
João César de Oliveira, onde funcionava a anti-
ga Unidade XV, em substituição à atual UPA JK. 
Será uma unidade moderna, projetada dentro 
dos padrões sanitários recomendados pelo Mi-
nistério da Saúde e pela Organização Mundial 
de Saúde.

A prefeita Marília Campos tem fiscalizado 
regularmente as obras, buscando assegurar 
que serão concluídas até o final do ano. Esse 
investimento é uma parceria da Prefeitura como  
Governo Federal. O custo será de aproximada-
mente R$ 6 milhões.

O novo pronto socorro JK deve 
ficar pronto até o final do ano

 9Capacidade de 400 atendimentos por dia;
 9Todos os serviços de urgência no local;
 98 consultórios médicos;
 940 leitos de observação;
 9Sala de emergência com 6 leitos;
 9Novos equipamentos de Raio-X e outros;
 9 Instalações melhores e mais confortáveis;
 9Prédio com 3 pavimentos;
 9Cerca de 2 mil e 500 metros quadrados de área construída.

o Novo ProNto soCorro JK



5Programa mais saúde

É visível, para quem passa pela Avenida João 
César de Oliveira, na altura do Supermercado 
Extra e do Hospital Municipal, a evolução da 
construção do futuro Centro Materno Infantil de 
Contagem. O quarto e último andar já está sendo 
erguido. A determinação é de terminar as obras 
ainda este ano. Atualmente, 100 operários tra-
balham no local, inclusive aos finais de semana, 
para recuperar os atrasos causados pelas chuvas 
do início do ano.

Para garantir que as obras sejam concluídas 
no prazo previsto, a prefeita Marília Campos tem 
realizado visitas mensais ao local, sempre acom-
panhada por membros do Conselho Municipal 
de Saúde, dos Conselhos Locais de Saúde, dos 
conselheiros do Orçamento Participativo, e ou-
tras lideranças comunitárias.

Todo contagense poderá nascer em Contagem

obras do Centro materno 
infantil avançam

Futuro Centro Materno Infantil terá 
capacidade para 550 partos/mês

 9Capacidade para 550 partos/mês;
 9Pronto-atendimento ginecológico e obstétrico 24 horas;
 9Atendimento de Pediatria, Alojamento conjunto, UTI ne-
onatal e UTI pediátrica;
 9Pronto-socorro pediátrico 24 horas;
 9Enfermaria Canguru; 
 9Alojamento materno com acolhimento, orientação e as-
sistência para as mães com bebês na UTI Neonatal;
 9Cerca de 150 leitos nas diversas áreas de atendimento.

serviços que serão ofereCidos



6 eduCação ProfissioNalizaNte

Estão previstas mais de 4 mil vagas nos cursos de 
formação inicial e continuada, em Contagem

mais vagas 
para cursos de 

qualificação
Cursos oferecem bolsas para 

transporte e alimentação
Estão abertas as inscrições para mais 

vagas em cursos de qualificação profissio-
nal oferecidos pelo Senai. São 416 vagas, 
em 15 modalidades, com carga horária 
entre 180 a 320 horas. Os interessados de-
vem ter ensino fundamental completo.

Os cursos fazem parte do Programa 
Nacional de Acesso ao Ensino Técnico 
e Emprego – Pronatec, lançado pelo 
Governo Federal. Em Contagem, serão 
oferecidos, ao longo do programa, mais 

iNformações Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social
3391-8539 e 3352-5463

de 4.000 vagas nos chamados cursos de 
Formação Inicial e Continuada (FIC). Pes-
soas com renda familiar de até R$ 140,00 
por pessoa têm vagas assegurada.

Além do ensino gratuito e de todo o 
material didático, os cursos oferecem 
ainda a “Assistência Estudantil” – uma 
bolsa para ajudar na alimentação e 
transporte para aqueles que não moram 
próximos aos locais de realização dos 
cursos.

Cursos Vagas

AGENTE DE INSPEÇÃO DE 
QUALIDADE 32

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 96

AUXILIAR DE ELETRICISTA 32

CALDEIREIRO 20
CARPINTEIRO DE TELHADOS 20
CONFECCIONADOR DE MÓVEIS 
METÁLICOS 20

DESENHISTA MECÂNICO 40
ELETRICISTA INDUSTRIAL 24
INSTALADOR DE AQUECEDORES 
RESIDENCIAIS A GÁS 20

INSTALADOR DE TUBULAÇÕES 
INDUSTRIAIS 20

MONTADOR DE MÓVEIS 20

OPERADOR DE MÁQUINAS DE 
MARCENARIA 20

PINTOR DE MÓVEIS 20

SOLDADOR NO PROCESSO ELETRODO 
REVESTIDO AÇO CARBONO E AÇO 
BAIXA LIGA

16

SOLDADOR NO PROCESSO MIG/MAG 16

iNsCrições abertas



7eduCação ProfissioNalizaNte

O presidente da Fiemg, Olavo Machado, a prefeita 
Marília Campos e a presidenta da Funec, Telma 
Fernanda Ribeiro, discutiram a viabilização dos 
cursos do Pronatec

no próximo semestre,  
mais vagas do Pronatec

Parceria com Fiemg e Sistema S viabiliza cursos 
de ensino médio profissionalizante

A Prefeitura, a Federação das Indústrias do Estado de Minas 
Gerais – FIEMG, e o chamado Sistema S (SESI, SENAI, SENAC e SESI) 
estabeleceram negociações para viabilizar, em Contagem, os cur-
sos de ensino médio profissionalizante oferecidos pelo Programa 
Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego – Pronatec. 

Essa parceria garantiu, este semestre, 420 vagas para seis 
cursos de nível médio profissionalizante. Mais de 3000 candi-
datos se apresentaram para a seleção, mostrando a forte de-

manda existente na cidade. A expectativa é que sejam abertas, 
ao todo, 2.799 vagas até 2014. Os cursos são de longa duração 
(carga horária mínima de 800 horas) e se destinam a quem 
concluiu ou está cursando o Ensino Médio na Rede Pública e 
busca, também, um diploma de qualificação profissional.

Além do ensino gratuito e de todo o material didático, há 
ainda a Bolsa Formação para custeio de gastos dos alunos com 
transporte e alimentação.



8 susteNtabilidade ambieNtal

Contagem tem o que mostrar no mês do meio ambiente

Crescimento econômico 
com saúde e bem estar

 9Criação do Conselho Municipal de Meio Ambiente de Contagem – COMAC;

 9Criação do Fórum Agenda 21 Local;

 9Cerca de 40 obras de saneamento de córregos da cidade;

 9Criação de dois novos parques e reforma de outros dois;

 9100 praças revitalizadas;

 9Criação do galpão para coleta reciclável e manutenção do aterro sanitário;

 9Cursos, caravanas e palestras voltados para a Educação Ambiental;

 9Projeto Uma vida, uma árvore, em parceria com a Rede Globo de Televisão;

 9Criação do Programa Cidade Mais Limpa;

 9Criação do Prêmio Mérito Amigos da Natureza.

ações Na defesa do meio ambieNte
Em 5 de junho se comemora o 

dia mundial do meio ambiente. 
Também neste mês ocorre a Rio 
+ 20, conferência da Organiza-
ção das Nações Unidas – ONU, 
sobre desenvolvimento susten-
tável no planeta. Nos últimos 
anos, este tema foi mantido no 
centro das ações da Prefeitura, 
buscando garantir crescimento 
econômico sem descuidar da 
saúde, da qualidade de vida da 
população e do equilíbrio am-
biental. 

A chama Agenda 21 de Con-
tagem, inspirada na Agenda 21 
global, estabelece as diretrizes 
para as políticas da Prefeitura 
como saúde, educação, meio 
ambiente, entre outros.

Em Contagem, crescimento eco-
nômico, qualidade de vida e bem 
estar caminham de mãos dadas



9saNeameNto/urbaNização 

Saneamento do córrego 
São João del rey 

será concluído
Em parceria com a Copasa, a Prefeitura vai 

concluir as obras de saneamento do Córrego 
São João Del Rey, na região da Sede, e de ur-
banização de seu entorno. Essas obras foram 
interrompidas faltando terminar a implantação 
de poucos metros de redes de esgotos e a cons-
trução de uma bacia de detenção, para receber 
as águas das chuvas e evitar enchentes.

Antes da interrupção, foram concluídas a Ave-
nida Carmelita Drumond Diniz (antiga Avenida 
Maracanã) e a avenida Emir Antônio Diniz (antiga 
São João Del Rey). Além disso, 128 famílias foram 
retiradas de áreas de risco, e reassentadas este 
ano em novos apartamentos construídos pela 
Prefeitura em parceria com o Governo Federal.

Nesta etapa das obras, a Copasa concluirá os 
trabalhos de saneamento e de canalização do 
córrego. Em seguida, a Prefeitura fará as inter-
venções restantes.

 9Conclusão das obras de canalização do córrego São João Del Rey;

 9 Implantação de redes coletoras e de interceptores de esgotos;

 9 Implantação de 40 ligações prediais de esgotos;

 9Pavimentação das ruas Maria Cecília e Leopoldina e outras, com 
pavimentação, meios fios, sarjeta, nova sinalização, quebra-molas 
e iluminação;

 9Construção de praça entre as ruas Maria Cecília e Leopoldina;

 9Durante chuvas mais intensas, a área da praça funcionará como 
bacia de detenção evitando alagamentos das vias do entorno;

 9 Instalação de uma Academia da Cidade.

o que será feito

Em reunião com os moradores da Vila Maraca-
nã a prefeita Marília Campos confirmou início 
das obras de saneamento e urbanização
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empresa de comunicações 
anuncia fábrica em 

Contagem
Dia da Indústria marca 71 anos da Cidade industrial

A história da indústria em Contagem está sendo reescrita. Ao invés 
das antigas fábricas poluentes que deram origem à Cidade Industrial, 
o município agora atrai indústrias limpas e de alta tecnologia.

Durante as comemorações do Dia da Indústria, a empresa Max-
track assinou protocolo de intenções visando a instalação de uma 
fábrica em Contagem. Ligada ao grupo MXT Holding, a Maxtrack é 
uma empresa nacional especializada em soluções de alta tecnologia 

em comunicação sem fio, operando principalmente na área de rastre-
amento de veículos.

A comemoração do Dia da Indústria foi realizado em 4 de junho. É 
uma data importante para o município. O primeiro distrito industrial 
de Minas Gerais foi instalado em Contagem em 1941 (a Cidade Indus-
trial Juventino Dias) e Contagem é um dos maiores polos indústriais 
do estado.

dia da iNdústria

O secretário municipal de Desenvolvimen-
to Econômico, Itamar Aldair de Castro, o 
diretor executivo da MXT Holding, Etiene 
Guerra, e prefeita Marília Campos posam 
com a bandeira de Contagem



Futuro Shopping Contagem será um 
dos maiores da Região Metropolitana 
de Belo Horizonte (RMBH)

13eCoNomia

Foi iniciada este mês a construção do Shopping Contagem, 
no bairro Cabral, na região Ressaca. Será o maior centro comer-
cial da cidade, e um dos maiores da Região Metropolitana de 
Belo Horizonte (RMBH). A abertura do shopping vai mudar o 
panorama da região, valorizando os imóveis e suprindo a ne-
cessidade comercial de mais de 500 mil pessoas em Contagem 
e também da região da Pampulha.

Além disso, a parceria da Prefeitura com os empreendedo-
res está gerando mais benefícios aos moradores. O Parque 
Sarandi e o canteiro central da Avenida João Gomes Cardoso 

Panorama econômico da região Ressaca vai mudar

Começam as obras do 
Shopping Contagem

foram reformados garantindo mais espaços de lazer e para os 
exercícios físicos. A Praça do Divino, ponto central da região, 
também vai receber investimentos e serão realizadas mudan-
ças no trânsito, com a substituição da rotatória do Cabral por 
semáforos. 

A previsão é de que o projeto seja concluído em 16 meses, 
com inauguração marcada para o final de 2013. A expectativa é 
que sejam gerados cerca de 2,3 mil empregos no pico da obra. 
Os investidores já planejam uma segunda etapa do Shopping, 
com mais 80 lojas e um segundo andar.



14  revitalização dos CeNtros ComerCiais

Prefeitura revitaliza área 
comercial no inconfidentes

Canteiro central da Av. Frei Henrique Soares recebe melhorias
A Prefeitura prossegue revitalizando áreas importantes para o co-

mércio da cidade. Desta vez, os trabalhos acontecem no bairro Inconfi-
dentes. Foi revitalizado todo o canteiro central da Avenida Frei Henrique 
Soares (desde a praça Marília de Dirceu até Avenida Coronel Jove Soares 

Nogueira), com a troca do piso e paisagismo. A obra já está concluída.
A Praça Marília de Dirceu também foi beneficiada com pintura, paisa-

gismo nos jardins, instalação de uma Academia da Cidade e reabertura 
da fonte luminosa.

A praça Marília de Dirceu, também conhe-
cida como praça dos Ciganos, é um dos 
pontos mais tradicionais de Contagem



15seguraNça PúbliCa 

Prefeitura homenageia 
alunos da guarda municipal

Este mês, Guarda passa a contar com 414 efetivos
Ainda este mês, a Guarda Municipal de Contagem passará 

a contar com 210 novos integrantes, totalizando 414 efetivos. 
Os novatos, que estão concluindo o treinamento necessário, 
já foram apresentados à sociedade em cerimônia oficial.

Durante solenidade, a prefeita Marília Campos homena-

Cerimonia de apresentação 
dos novos guardas municipais

geou com o Prêmio Destaque Acadêmico os guardas Abner 
Baltazar Pires da Silva, Suzane Apipe Freire, André Soares 
Morais e Daniel da Silva Teixeira, pelo alto grau de dedica-
ção e por ostentarem orgulhosamente o uniforme da insti-
tuição.



16 esPortes

Corrida da João César 
bate recorde de público
Evento levou 3.850 atletas para a principal avenida da cidade

Muita festa, alegria e, principalmente, de-
monstração de saúde. Foi assim a 7° Corrida 
da João César de Oliveira, realizada no dia 27 
de maio. Além de corredores profissionais, 
distribuídos em diversas categorias, crianças, 
idosos e para-atletas participaram do evento, 
que contou com número recorde de 3 mil 850 
inscrições.

Este ano, os africanos levaram a melhor 
tanto nas categorias masculino quanto femi-
nino: o tanzaniano Ismail Juma e a queniana 
Shewaye Holde ficaram em primeiro lugar. A 
corrida faz parte do ranking da Federação Mi-
neira de Atletismo e soma pontos no Campeo-
nato Mineiro de Corridas de Rua.

Número recorde de participantes lotou a Avenida 
João César de Oliveira na 7ª Edição da corrida

times de futebol amador de CoNtagem 
reCebem Kit esPortivo

A Prefeitura presentou os 
times de futebol amador de 
Contagem com um kit de 
material esportivo contendo 
bolas e uniformes. Foram en-
tregues 102 kits que, além de 
ajudar nos treinos, deixarão 
os times mais bonitos nas 
fotos.



17Cultura

Projeto Nas Trilhas da Leitura chega à 10ª edição 

Prefeitura distribui 
mais de 40 mil livros

O projeto Nas Trilhas da Leitura chegou a sua 10ª 
edição alcançando a marca de 40 mil livros distribu-
ídos. O projeto é realizado no Parque Ecológico do 
Eldorado, todo primeiro domingo do mês. Ali as pes-
soas podem doar livros, pegar livros ou trocá-los, além 
de curtir as atrações culturais, como exposição de tra-
balhos de artistas contagenses, lançamento de livros 
e música ao ar livre.

Graças às doações, o acervo do parque é sempre re-
novado – e conta, inclusive, com livros didáticos atu-
ais. Os interessados em ajudar ou doar livros podem 
entrar em contato com a administração do Parque 
pelo telefone: 3351-6188.

Centenas de pessoas passam pelo Parque Ecoló-
gico do Eldorado em busca de livros e cultura

“Sempre que encontro os livros que acho le-
gais, levo para casa, leio e depois venho trocar 
no mês seguinte por outros. Gosto muito de 
ler e tenho achado livros muito interes-
santes aqui, leio rapidinho e já fico doida 
pra pegar outro”

Raíssa Bonifácio,
estudante da quinta série do 
Ensino Fundamental
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Projeto ViraVida inicia 
atividades em Contagem

Projeto visa proteção de adolescentes vítimas de abuso sexual
Aconteceu em maio a aula inaugural do Progra-

ma ViraVida, em Contagem. Esse programa atende 
jovens e adolescentes em situação vulnerável e ví-
timas de abusos sexuais. Além de orientação, edu-
cação, acompanhamento familiar e apoio na busca 
de oportunidades no mercado de trabalho, todos 
os participantes recebem uma bolsa de R$ 500,00, 
dos quais R$ 100,00 vão para uma conta poupança.

O Programa é uma parceria da Prefeitura de Con-
tagem com o Sistema Social da Indústria (Sesi) e o 
Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Se-
nai).  Inicialmente, serão atendidos cerca de cem 
jovens, com idade entre 16 e 21 anos, residentes 
nos Bairros Nacional, Ressaca e Petrolândia.

A Prefeitura de Contagem e a Unicef lançaram, em maio, a cam-
panha "Por uma Infância sem Racismo". A iniciativa visa alertar a 
sociedade sobre os impactos do racismo na infância e adolescência, 
e quanto à necessidade de ações que promovam a igualdade étnico-
-racial desde a infância. Para informações sobre a campanha: igualda-
deracial-contagem@hotmail.com ou pelo telefone (31) 3399 4268.

direitos soCiais

Prefeitura e uNiCef laNçam 
CamPaNha “Por uma iNfâNCia 

sem raCismo”

Apresentação do Coral da Fiemg na 
aula inaugural do Projeto Viravida
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Prefeitura lança 
plano de segurança 

alimentar
Prefeitura serve mais de 75 mil refeições 

por dia na cidade
A Prefeitura entregou à comunidade o 

primeiro Plano Integrado de Segurança 
Alimentar e Nutricional Sustentável do mu-
nicípio. O objetivo do plano é coordenar 
as ações tanto da administração quanto 
da sociedade, tendo em vista promover 
a educação segurança alimentar e nutri-
cional e o direito humano à alimentação 
adequada. Na Prefeitura, 12 secretarias 
mantêm ações que podem ajudar nesse 
sentido. Entre elas, de modo especial, a Se-

seguraNça alimeNtar

 9Banco de Alimentos – Voltado 
para o combate ao desperdício, 
arrecada e distribui alimentos a 
famílias vulnerárias;

 9Duas cozinhas comunitárias – 
serviço de almoço oferecido a fa-
mílias previamente cadastradas;

 9Agricultura urbana – incentivo a 
formação de hortas comunitárias, 
quintais e aproveitamento de es-
paços ociosos;

 9Programa de Aquisição de Ali-
mentos (PPA) – Compra de 
alimentos produzidos pela agri-
cultura familiar;

 9Plantão Social – distribuição de 
cestas básicas para famílias vul-
neráveis;

 9Programa de alimentação esco-
lar – Distribui 75 mil refeições 
na rede municipal de educação 
(infantil, fundamental e Educação 
de Jovens e Adultos);

 9Programa de hortas escolas – es-
timula a criação de hortas nas 
escolas, atuando junto com o 
Programa de Saúde Escolar.

ações da Prefeitura em 
seguraNça alimeNtar

cretaria Municipal de Educação que, atra-
vés do programa de alimentação escolar, 
distribui cerca 75 mil refeições por dia.

A criação do Plano também é uma con-
dição para que Contagem passe a inte-
grar o Plano Nacional de Sistema Nacional 
de Segurança Alimentar e Nutricional. 
Contagem será um dos primeiros mu-
nicípios do país a integrar esse sistema, 
fortalecendo a parceria já existente com o 
Governo Federal.

Hortas comunitárias fazem parte do projeto de 
agricultura urbana mantido pela Prefeitura
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INVESTIMENTOS DA 

PREFEITURA NA REGIãO
Revitalização da avenida FRancisco FiRmo de mattos 
- A pista de caminhada da avenida foi alargada e recebeu equipa-
mentos de ginástica. Centenas de moradores agora podem manter 
atividades físicas de forma segura;

obRas melhoRaRam o tRânsito - A rua Rio Comprido e a aveni-
da Rio São Francisco ganharam recapeamento asfáltico e nova sinali-
zação; novos acessos ao Riacho foram construídos ou melhorados com 
a Alça no bairro JK, as mudanças na Olímpio Garcia (ex-Norte-Sul) e na 
Avenida Firmo de Mattos;

ReFoRma de oito escolas municipais - A Prefeitura reformou 
oito escolas na região do Riacho. No caso da Escola Municipal Heitor 
Villa Lobos, no Inconfidentes, foi necessário reconstruir a escola que 
estava com as instalações físicas muito comprometidas;

investimentos na saúde - A UBS Riacho foi transferida para lo-
cal mais adequado e UBS Flamengo está sendo reformada. Está sen-
do construído o novo Pronto Socorro, que é a unidade de urgência e 
emergência das regiões Eldorado, Riacho e Industrial;

Revitalização de 13 pRaças - A Prefeitura, no programa de 
revitalização dos espaços públicos, reformou e, em alguns casos, re-
construiu 13 praças da região do Riacho e também do Inconfidentes. 
Isso amplia as oportunidades de lazer, melhora a qualidade de vida e 
incentiva a vida comunitária;

Revitalização de diveRsas Ruas e avenidas - A Prefeitura 
está revitalizando os canteiros centrais das avenidas Rio São Fran-
cisco, Cantagalo, Vila Rica e da Avenida Frei Henrique Soares. Essas 
obras criam mais espaços de convivência e lazer, melhoram o trânsi-
to e a acessibilidade para deficientes, e valorizam o comércio;  

implantação de cinco academias ao aR livRe - A região 
do Riacho ganhou cinco Academias da Cidade ao ar livre. Elas são em 
locais abertos, sem custos para os usuários e com acompanhamento 
de profissionais de educação física e auxiliares de enfermagem;

saneamento de cóRRegos e dRenagem – O córrego da Ave-
nida Jardim Riacho foi saneado pela Prefeitura, em parceria com a 
Copasa, além de obras de drenagem para evitar alagamentos no 
bairro. Serão realizadas obras de saneamento e urbanização da ave-
nida Vila Rica, no Conjunto Lemp, no Inconfidentes;

gRandes ginásios estão no Riacho – Estão na região os dois 
grandes ginásios polesportivos de Contagem. O Poliesportivo do 
Riacho foi amplamente reformado e a Prefeitura construiu também 
o Poliesportivo do Conjunto Califórnia, um grande equipamento da 
comunidade e de grandes disputas esportivas.
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