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CIDADE
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CIDADE 
MAIS LIMPA
A prefeitura trabalha para deixar a cidade mais limpa 
e agradável. A administração criou o Programa 
Brigada da Limpeza, que retira lixo e entulho dos 
bota-foras irregulares e promove a limpeza das ruas. 
Para continuar mantendo a cidade limpa, a prefeitura 
conta também com a ajuda da população que pode 
fi scalizar e denunciar. Jogar lixo em lotes vagos, nas 
ruas e passeios é crime. Denuncie: 0800 2831 225.
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Contagem iniciou uma força-tarefa para acabar com os pon-
tos de descarte irregular de lixo e entulho, conhecidos como 
bota-foras. Por meio da Brigada da Limpeza, programa im-
plantado recentemente pela prefeitura, esses pontos são 
identifi cados, limpos e monitorados. Jogar lixo  em lotes 
vagos, áreas de preservação permanente, ruas e aveni-
das é crime ambiental, sujeito a multas e até prisão. 

Além da manutenção da cidade, a Brigada da 
Limpeza promove a conscientização das pesso-
as, alertando para que o lixo seja jogado no 
lugar certo e o meio ambiente preservado.

Brigada já mostra resultados 
na limpeza da cidade
Equipe limpou 75% dos bota-foras identifi cados pela prefeitura
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Contagem cria força-tarefa 
para acabar com bota-foras
Brigada da Limpeza prevê ações de mobilização e fi scalização

LIMPEZA URBANA

Em 35 dias de operação, 100 dos 133 pontos de des-
carte irregular (lotes e passeios públicos) identifi cados na 
cidade já foram limpos. Ao todo, a equipe da Brigada da Lim-
peza retirou 7.500 toneladas de lixo desses locais. Para o tra-
balho, foram mobilizadas cinco equipes com retroescavadeira, 
três caminhões, um auxiliar de serviços gerais, dois mobilizadores 
sociais e um fi scal municipal.

ETAPAS DO PROGRAMA
 
PRIMEIRA ETAPA:
Identifi cação dos pontos de descarte irregular;
Limpeza; 
Instalação de placas, advertindo que sujar via 

pública é crime conforme lei federal; 
Monitoramento e fi scalização. 

SEGUNDA ETAPA:
Mudança da legislação vigente;
Regulamentação da atividade dos carroceiros.

TERCEIRA ETAPA (CARROCEIRO LEGAL):
Cadastramento dos carroceiros;
Acompanhamento da saúde do animal;
Emplacamento das carroças;
Curso de formação, capacitação e acompanhamento 

social das famílias.

QUARTA ETAPA:
Contratação do agente comunitário de limpeza, 

que será responsável pelo recolhimento e 
destinação dos resíduos em locais de difícil 
acesso do caminhão da coleta de lixo.

 VOCÊ SABIA ?
Contagem recolhe por mês cerca de 6 mil toneladas de resídu-

os sólidos nas 23 Unidades de Recebimento de Pequenos Volumes 
(URPVs). Destes, 80% são entulhos de construção civil. O municí-
pio possui também um serviço de remoção mecanizada, que coleta 
mensalmente 4 mil toneladas de lixo e entulho das vias.

 

COLABORE COM A LIMPEZA DA CIDADE
Fiscalize e denuncie: 0800 2831 225 ou 
limpeza.urbana@contagem.mg.gov.br

DICAS:

 Faça muros e passeios em lotes vagos;
 Nunca deposite seu lixo em terrenos baldios ou 

próximo de rios e córregos;
 Deposite o lixo nos dias corretos da coleta de lixo 

e em sacolas resistentes; 
 Quando instalar sua lixeira, prefi ra mantê-la em 

local alto, com difícil acesso aos animais de rua;
 Sacos plásticos e isopor não são biodegradáveis. 

Quando jogados em locais indevidos podem 
matar animais e peixes que os ingerem;

 Mantenha sempre as lixeiras fechadas;
 É crime o descarte incorreto do lixo. A Lei 2.627 

determina multa de R$ 690,00 para quem 
jogar o lixo ou entulho na rua ou em bota-foras 
clandestinos.  
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Prefeitura faz a sua parte 
para combater a dengue
População pode ajudar adotando algumas medidas simples

A Prefeitura de Contagem entrou no movimento inter-
nacional “Outubro Rosa”, de luta e alerta contra o câncer 

de mama. Por meio da Secretaria Municipal de Saúde, 
o município amplia sua oferta mensal de exames de 

mamografi a e de ultrassons. A rede de saúde passa-
rá das 1.800 mamografi as realizadas mensalmente 

para 4 mil. Mais que o dobro. Os exames de ul-
trassons também vão dobrar sua oferta mensal 

de 300 para 600 exames nos meses de outu-
bro, novembro e dezembro. Com esta am-

pliação, estima-se que 100% das mulhe-
res na faixa etária de 40 a 69 anos terão 

a possibilidade de fazer os exames.

Contagem apoia luta 
contra o câncer de mama
Serão realizados 4 mil exames de mamografi a por mês e 600 ultrassons

MATERNIDADE EMITE 
CERTIDÃO DE NASCIMENTO 
GRATUITA
Todas as crianças nascidas na Maternidade Municipal de 
Contagem podem ser registradas no próprio hospital. No 
local, foi aberto um posto do Cartório de Registro. A abertura 
do posto permite que as crianças já saiam da maternidade com a 
certidão de nascimento. O serviço é gratuito e garante mais conforto 
e comodidade aos papais e mamães do município. Até agora foram 
entregues 364 registros. 

SAÚDE

Durante todo o ano, cerca de 200 Agentes de Combate a En-
demias (ACE’s) fazem o monitoramento da presença de focos 
do mosquito Aedes Aegpyti nas residências e estabelecimen-
tos da cidade. 

Essas visitas são chamadas de tratamento focal e ocor-
rem a cada 42 dias. Nos locais em que o risco de foco 
é maior, como ferros-velhos e borracharias, a vistoria 
é feita de 15 em 15 dias. Além das visitas domici-
liares, a prefeitura realiza mutirões de limpeza e 
campanhas educativas para alertar moradores 
sobre a importância de não acumular lixo e 
não deixar água parada. A prefeitura conta 
com a ajuda da população no combate à 
dengue. Esse é um dever de todos nós. 

FAÇA SUA PARTE. AJUDE 
A ELIMINAR FOCOS DA 
DENGUE:
Coloque o lixo em sacos plásticos e 

mantenha a lixeira bem fechada. Não jogue 
lixo em terrenos baldios;

Jogue no lixo todo objeto que possa acumular 
água como potes, latas, garrafas vazias, etc;

Mantenha o saco de lixo bem fechado e fora do 
alcance de animais;

Elimine os pratinhos de vasos de planta;

Não deixe água de chuva acumulada sobre a laje;

Remova folhas, galhos e tudo que possa impedir a água 
de correr pelas calhas;

Mantenha a caixa d’água sempre fechada e com 
tampa adequada;

Mantenha bem tampados tonéis e barris d’água;

Lave semanalmente, por dentro, os tanques 
utilizados para armazenar água.

FIQUE ATENTO

Procure a unidade de saúde mais próxima de sua casa se 
você ou algum familiar apresentar dois ou mais sintomas 

como febre alta, dor de cabeça, no corpo, nos ossos, nas 
articulações e atrás dos olhos, náuseas, vômitos, tonturas, 

cansaço extremo e manchas na pele.

Nacional: 3354-4680
Ressaca: 3354-6386
Eldorado: 3392-2211
Sede: 3911-4442

Industrial: 3363-8880
Vargem das Flores: 3352-5165
Petrolândia: 3397-6144
Riacho: 3912-2020

Para solicitar uma vistoria no seu imóvel ligue na regional:  

PREVINA-SE!

SINTOMA

A forma mais habitual é o apareci-
mento de um caroço nos seios. Tam-
bém podem surgir nódulos palpáveis 
na axila. Sintomas menos frequentes 
são edemas semelhantes à casca de 
laranja, irritação ou irregularidades 
na pele, dor, inversão ou descamação 
no mamilo ou saída de secreção pelo 
mamilo.

 

TRATAMENTO

O tratamento é multidisciplinar. 
Compõem a equipe médicos espe-
cialistas como oncologista, radiotera-
peuta, mastologista, radiologista, en-
fermeira especializada e psicólogo. O 
tratamento demanda cirurgia e é com-
plementado por radioterapia, quimio-
terapia e hormonioterapia.
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Mais uma unidade de saúde 
é inaugurada na Ressaca
UBS Colorado conta com consultório odontológico e três enfermarias

Prefeitura entrega reforma 
do centro infantil Perobas 
Unidade estava interditada desde 2009 por questões de segurança

EDUCAÇÃOSAÚDE

INFRAESTRUTURA 
DA UBS 
COLORADO:
Três enfermarias; 
Oito consultórios; 
Sala odontológica; 
Escovário; 
Sala de vacinação, dentre 

outros serviços.

CASA DA 
GESTANTE

Inaugurada pela prefeitura 
em parceria com a Secretaria Es-
tadual de Saúde, por meio do Pro-
grama Rede Vida Mães de Minas, 
a Casa da Gestante e da Puérpera de 
Contagem oferece assistência às gestan-
tes pelo SUS, desde a confi rmação da 
gestação até os dois primeiros anos de 
vida do bebê. Com uma equipe de 
enfermeiros, psicólogo, assistente 
social e médico obstetra, a casa 
oferece acompanhamento 24 
horas. O governo do Estado 
investiu R$ 350 mil para 
inauguração da casa.

MÃES DE 
MINAS

Para reduzir a mortalidade 
infantil e materna, o Programa 

Mães de Minas foi desenvolvido 
pelo governo estadual para forta-

lecer o cuidado com a gestante, a 
criança e sua família. Desde 2003, o 
governo estadual mobiliza os recur-

sos necessários para o acompanha-
mento do pré-natal e também do 

primeiro ano de vida da crian-
ça, identifi cando e combaten-

do situações de risco.

A prefeitura entre-
gou mais uma Unidade 
Básica de Saúde (UBS) para 
atender moradores da Ressa-
ca. Construída em amplo espa-
ço, a unidade oferece atendimen-
to de clínica médica, enfermagem 
e odontologia. Esta é a terceira uni-
dade de saúde inaugurada somente 
este ano. Já foram entregues também as 
UBS´s Joaquim Murtinho, no Nacional, e 
Oitis, no bairro Oitis. Para a construção 
da UBS do Colorado foram investidos 
R$ 1,2 milhão, por meio de convê-
nio entre a prefeitura e o Minis-
tério da Saúde.  Dessa forma, a 
prefeitura investe em estrutu-
ras modernas, com todos os 
serviços básicos em um 
mesmo espaço.

A prefeitura trabalha 
para ampliar e melhorar 
a estrutura da rede infantil.  
A administração reabre o Ce-
mei Perobas, na regional Sede. 
A escola, que já tinha sido inau-
gurada em 2009, teve que ser inter-
ditada por apresentar rachaduras nas 
estruturas que condenavam o prédio.  

Para solucionar o problema, a gestão 
investiu R$ 135 mil na reforma do cen-
tro infantil. Com isso, cerca de 150 
crianças de zero a cinco anos vão 
estudar com melhores condi-
ções, mais segurança e um es-
paço adequado para iniciar a 
vida escolar.

EDUCAÇÃO EM 
PRIMEIRO LUGAR
A educação infantil é uma das 
prioridades da prefeitura. Com o Cemei 
Perobas, já são três centros infantis 
entregues à comunidade somente este ano.

NOVOS CEMEI´s
Lactário, fraldário e solário;
Salas para atividades;
Sala de repouso;
Sala multiuso, com brinquedos e livros;
Pátio com playground;
Elevador e banheiros com 

acessibilidade;
Cozinha, refeitório e área 

administrativa.

Centro Municipal de Educação Infantil 
Cândida Ferreira (Ressaca)
Valor: R$ 750 mil
Atendimento: 150 crianças de zero a 
cinco anos
Endereço: Cemei Cândida Ferreira. 
Rua Seis, 300, bairro Cândida Ferreira

Centro Municipal de Educação Infantil Retiro
Valor: R$ 1,2 milhão
Atendimento: 150 crianças de zero a cinco anos
Endereço: Rua Barragem do Retiro, s/nº, 
bairro Retiro

76
Endereço: 

Rua Peru, 546, 
Eldorado.
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Prefeitura investe mais 
na qualidade do ensino
Mais profi ssionais, obras e segurança para os alunos da rede municipal

Funec funciona em sede 
mais ampla e confortável
Fundação prevê a abertura de cursos tecnólogos para o ano que vem

Medidas importantes estão sendo adotadas pela Prefeitura 
de Contagem para melhorar a segurança dos alunos, a quali-
dade do ensino e a estrutura física das escolas municipais. 
Com isso, a prefeitura investe nos ensinos infantil e fun-
damental, oferecendo aos alunos condições para saírem 
preparados para o ensino médio. 

AÇÕES ADEQUADAS 
PARA O ESTUDO
SEGURANÇA:
60 novos guardas municipais já estão 

reforçando o patrulhamento escolar 
e a segurança nos prédios públicos;

Está em andamento a renovação dos 
contratos de câmeras de vigilância e 
alarmes nas escolas. 

ESTRUTURA FÍSICA:
Diversas obras de manutenção foram realizadas 

em várias escolas da Rede Municipal de Ensino 
ao longo de 2013: reconstrução da rede elétrica, 
pintura, escoamento pluvial, pequenas intervenções e 
reformas em telhados, pisos e refeitórios. 

CONTRATAÇÃO:
A prefeitura nomeou cerca de 200 profi ssionais da 

educação, aprovados no último concurso público;
Foram convocados professores, assistentes escolares, 

auxiliares de biblioteca, secretários escolares e 
pedagogos, para ampliar e qualifi car o atendimento aos 
alunos no ensino público municipal;

A prefeitura também atendeu antiga reivindicação 
dos profi ssionais da educação ao reduzir a 
jornada de trabalho do quadro administrativo 
para 30 horas;

Os servidores receberam reajuste salarial de 
7,16% do INPC.

“ATLETA NA ESCOLA” REVELA 
JOVENS TALENTOS EM 
CONTAGEM

 
Os alunos de Contagem fi zeram “bonito” na etapa 

municipal do programa “Atleta na Escola”, que busca 
revelar novos talentos para o esporte dentro das escolas 
do país. Ao todo, 36 alunos participaram da competição 
estadual. A expectativa é que atletas selecionados nesse 
programa participem da delegação que representará o 
país nas Olimpíadas de 2016, no Rio de Janeiro.

Além de reabrir a Funec no início do ano, a prefeitura in-
veste na expansão da instituição. A fundação acabou de 

mudar para nova sede, mais ampla e confortável. O novo 
prédio possui quatro andares e conta com salas de aula, 

auditório, elevadores e estacionamento. Uma estrutu-
ra adequada para abrigar novas turmas dos cursos 

técnicos e de qualifi cação do Pronatec, que serão 
abertas futuramente. A sede também abriga o 

Centro de Formação do Educador, que ofere-
ce formação continuada para professores da 

rede municipal de ensino. 

FUNEC NA FEIRA 
DE ESCOLAS TÉCNICAS

A Funec teve três projetos de iniciação científi ca escolhidos 
para participação na 1ª Feira Brasileira de Colégios de Aplicação e 
Escolas Técnicas (Febrat): dois da unidade Cruzeiro do Sul e um do 
Centec. A unidade Cruzeiro do Sul participou com o Projeto “Defesa 
do conceito de sumo Bem (das höchste Gut) na ética de Kant”, das estu-
dantes Arianny Amanda Arcanjo e Alexia Maria Barbosa Medina de Mou-
ra, e “Defesa do conceito de Dever-ser (das Sollen) na ética de Kant”, dos 
alunos Ingrid Almeida Mesquita e José Otávio Brito Leal. Já a unidade Centec 
teve o projeto “Glicemia e Qualidade de Vida”, do aluno Lucas Davidson Gue-
des sob orientação do professor Wellerson Britto.

Prédio 
da Funec 

abriga o Centro 
de Formação do 

Educador

Novo endereço: avenida João César 
de Oliveira, 2415.
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Prefeitura antecipa
13º salário para o servidor
Valorização dos profi ssionais visa a melhoria do serviço público

A prefeitura mostra que tem com-
promisso com o funcionalismo pú-
blico. Além de garantir o maior re-
ajuste salarial da Grande BH para 
o servidores efetivos (7,16% do 
INPC), antecipou o valor inte-
gral do 13º salário para to-
dos os servidores, inclusive 
aposentados e pensionis-
tas. Essa é uma forma 
de valorizar e esti-
mular os servidores 
para o trabalho.

Pagamento antecipado integral do 13º 
salário, no dia 28 de outubro (Dia do 
Servidor Público);

Pagamento dos salários sempre no 
primeiro dia útil de cada mês;

Pagamento de férias-prêmio para os 
servidores;

Nomeação de 600 concursados para 
reposição do quadro de pessoal nas 
diversas secretarias;

Adequação do Vale-Alimentação 
e Refeição às necessidades dos 
servidores municipais;

Instalação em Contagem de unidade 
da empresa para realização de perícias 
médicas dos servidores com indicação 
de afastamento;

Abertura do Processo de Progressão 
por Titulação ou Qualifi cação para o 
Quadro da Administração;

Digitalização dos Dossiês Funcionais de 
todos os servidores da prefeitura;

Ampliação dos estabelecimentos 
credenciados do cartão de vale-
refeição, com a mudança do cartão 
Coopelife para CDL Card; 

Maior reajuste salarial da RMBH, 7,16% do 
INPC para reposição das perdas salariais;

Capacitação profi ssional em diversas áreas;
Redução da jornada de trabalho para 

30 horas do quadro administrativo da 
educação e da Funec;

Aumento salarial dos agentes 
comunitários de endemias e da saúde, 
que passaram a receber quase o dobro do 
salário: de R$ 691,80 para R$ 1.085,60, 
mais R$ 180,00 de vale-alimentação;

Níveis 1, 2 e 3 da saúde passaram a 
receber mais que o salário mínimo. O 
salário passou para R$ 750,00 mais o 
reajuste de 7,16% do INPC;

Prefeitura contratou 585 novos 
profi ssionais de saúde para ampliar os 
atendimentos na saúde. Desses, 175 da 
área médica, em diversas especialidades. 

Contagem e Jiaxing se 
tornam cidades-irmãs
Prefeitura estreita laços econômicos com  o governo chinês

Para estreitar os laços econômicos e garantir no-
vas oportunidades de negócios para Contagem, 

representantes do governo municipal e empre-
sários de diversos setores visitaram a China, 

em outubro. Na missão diplomática, foi fi r-
mado um termo de cooperação mútua en-

tre as cidades de Contagem e Jiaxing, 
que se tornaram “cidades-irmãs”. Fo-

ram analisadas também possibilida-
des de negócios, parcerias e inter-

câmbios técnico e tecnológico, 
de infraestrutura e cultura 

com o país asiático.

PARCERIAS

A delegação conheceu uma 
grande indústria têxtil que tem 

interesse em abrir uma fábrica no 
Brasil, possivelmente em Contagem. 

Ela tem 700 funcionários, com matriz 
nos Estados Unidos e uma fábrica na 

Europa;
A comitiva esteve na empresa Kasen, que 
investe em construção civil, produtos de 

couro, agricultura e soja no Brasil, com mais 
de 26 mil funcionários, e na empresa Morris Zou, 

fábrica de roupas de couro e móveis de qualidade, 
que importa couro brasileiro;
A empresa Seva Engenharia, sediada em 

Contagem, fechou parcerias no país 
asiático que resultarão em investimentos, 

aquecendo ainda mais a economia do 
município.
Empresários do setor da construção 

civil de Contagem visitaram também 
uma das maiores construtoras da 

China, para estabelecer futuras 
parcerias de negócios.

VEJA AS 
PRINCIPAIS 
MEDIDAS DA 
PREFEITURA 
EM 2013 PARA 
VALORIZAR OS 
SERVIDORES:

PREFEITURA 
REAJUSTOU, EM 
7,16% DO INPC, 
O SALÁRIO DO 
FUNCIONALISMO
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ARTESANATO É APRESENTADO AOS CHINESES
Para difundir as riquezas culturais de Contagem, a missão diplomática 
entregou aos chineses artigos artesanais feitos por mulheres contagenses, 
do Programa Economia Solidária. Os produtos representam o município 
simbolicamente, por meio de imagens do patrimônio cultural e natural da 
cidade. Eles foram entregues à consulesa geral do Brasil na China, Ana Cândida 
Peres, e ao prefeito de Jiaxing, Xiao Peisheng, que retribuiu o gesto com a entrega 
de um barco, que representa um marco histórico para a população chinesa.

ECONOMIA SOLIDÁRIA
O programa é desenvolvido pela Prefeitura de Contagem, em parceria com o governo 
federal. Qualifi ca mulheres de baixa renda, resgatando a autonomia e a dignidade. A 
atuação se dá por meio da organização de grupos, na forma de associação ou cooperativa, 
com o intuito de gerar renda.
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A Prefeitura de Contagem faz uma 
homenagem às crianças, incentivando à 
conscientização e à prática de boas maneiras.
Divirta-se e aprenda brincando!

 Cada participante escolhe 1 peça de cada cor e 
posiciona no início;

 O primeiro jogador joga o dado e anda as casas 
conforme o número que saiu, depois passa a vez para o 
jogador a sua esquerda;

 Os benefícios e punições só valem quando jogar o 
dado e cair na casa. (Não vale quando cair em uma 
casa quando voltou ou avançou por indicação de outro 
jogador;

 O primeiro jogador que atingir a casa CHEGADA ganha o jogo.
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Novas viaturas vão ajudar
no combate à violência
Já são 27 novos carros entregues para a PM somente neste ano

Prefeitura reforça efetivo 
da Guarda Municipal
60 novos agentes: mais segurança e proteção aos moradores

VOCÊ SABIA? 
POLÍCIA  MILITAR: JÁ SÃO 27 NOVAS VIATURAS
Em agosto deste ano, Contagem recebeu 15 novos veículos, 
modelo Pajero Dakar, para a Polícia Militar, que somados as 12 
novas viaturas já são 27. O investimento fez parte da primeira fase 
do Projeto Revitalização das Unidades Operacionais, implementado 
pelo governo estadual em parceria com os municípios. 

DEFESA SOCIAL, GUARDA MUNICIPAL E DEFESA CIVIL – 29 VEÍCULOS
A Defesa Social e Guarda Municipal receberam 29 novos carros, que já 
estão auxiliando no trabalho de segurança na cidade.

Contagem conta com mais 60 guardas municipais para a 
proteção do patrimônio público e a segurança das pessoas. 
A formatura dos novos agentes foi realizada no dia 16 de 
outubro, na sede da prefeitura. Agora, a Guarda Munici-
pal passa a ter 460 integrantes. Todos eles, selecionados 
por concurso público.

O curso de formação teve 476 horas/aula e 24 
disciplinas. Durante três meses, os novos guardas 
passaram por aulas sociopedagógicas, humanis-
tas, de ordem unida, jurídicas, defesa pessoal, 
educação física, entre outras. O curso de for-
mação foi realizado pela Funec em parceria 
com a Polícia Militar.

A parceria da prefeitura com o governo do Estado am-
plia ainda mais os investimentos em segurança pública. 

Contagem recebeu 12 novas viaturas da Polícia Mili-
tar, modelo Pálio Weekend, que vão reforçar mais o 

patrulhamento na cidade. Com as novas viaturas, 
são 27 recebidas somente neste ano. O município 

também foi benefi ciado com uma base móvel, 
duas motocicletas, seis bafômetros e material 

de apoio, que vão ampliar as ações da Cam-
panha “Sou pela Vida, Dirijo Sem Bebida”.  

OITO ANOS ATUANDO EM 
CONTAGEM

A Guarda Municipal completou oito anos, em outubro. 
Formada por guardas bem treinados, a corporação é cada 
vez mais reconhecida pela população. A Guarda Muni-
cipal de Contagem mantém o compromisso na proteção 
escolar, é parceira na fi scalização de trânsito, meio am-
biente, posturas e Defesa Civil. Os agentes estão sempre 
presentes em prédios municipais, praças, feiras e em gran-
des eventos.

“Me sinto 
orgulhoso. Na 

verdade, só o fato de 
ser um membro da Guarda 
Municipal é signifi cante. 

Quero fazer o melhor possível, 
mostrar para a cidade que a 
guarda vem investindo em 
capacitação e progresso”.

Glênio Mendes
1º lugar do curso da Guarda 

Municipal
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Atendendo reivindicações da comunidade, a prefeitura 
vai administrar o Centro Social Urbano Amazonas (CSU) 
pelos próximos 20 anos. O local foi transferido pelo Es-
tado ao município, que será responsável por geren-
ciar o espaço e implantar novos projetos. A primei-
ra ação será a revitalização, limpeza e iluminação 
do CSU. Em seguida, a prefeitura ouvirá os mo-
radores da região para decidir quais projetos 
sociais, culturais, esportivos e de lazer serão 
criados no local. O CSU Amazonas possui 
uma área de 15.137 m², sendo 7.737 m² 
de área construída.

EMPREGOSOCIAL

CSU Amazonas vai ser 
revitalizado pela prefeitura

Sine oferece vagas 
de emprego

Município assume administração do espaço pelos próximos 20 anos Oportunidade de trabalho para os contagenses

PLANEJAMENTO  
PARTICIPATIVO

AJUDE A PLANEJAR 
A CIDADE

A prefeitura convida os contagenses para ajudar 
a planejar a cidade, com o Planejamento Participati-
vo. Nas seis audiências realizadas, já foram apresen-
tadas mais de 700 propostas, que nortearão a elabora-
ção de políticas públicas para o município nos próximos 
quatro anos. Você pode participar! Basta ir às audiências e 
preencher o formulário, ou pela internet, por meio do site da 
prefeitura (www.contagem.mg.gov.br).

PRÓXIMAS AUDIÊNCIAS:

 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 - 
Sede

Código  Ocupação Nº de Experiência Escolaridade Salário 
da vaga  vagas na função  Mínima Mensal

2151632 LIMPADOR DE VIDROS  1 6 meses Fundamental incompleto R$ 808,00 + Benefícios

2151669 MOTORISTA DE CAMINHÃO
 Ter habilitação categoria “D” 3 6 meses Fundamental completo R$ 1.151,00 + Benefícios

2150935 CONSULTOR DE VENDAS – ter experiência no setor
 de telefonia fi xa e móvel.Ter habilitação categoria “B” 1 6 meses Médio completo R$ 1.200,00 + Benefícios

2144220 AUXILIAR DE ESTOQUE  10 Não exige Fundamental completo R$ 758,15 + Benefícios

2136317 VENDEDORA DE LOJA - experiência em 
 vendas internas atuando em lojas de móveis 1 6 meses Médio completo R$ 700,00 + Comissão

2139197 GERENTE DE REDE – experiência com provedor de
 internet e o sistema linux. Ter habilitação A ou B 1 3 meses Médio completo R$ 1.200,00 + Benefícios

2136037 ATENDENTE DE BALCÃO - vendas de 
 brinquedos. Que more na região do Inconfi dentes. 2 Não exige Médio completo R$ 700,00 + Benefícios

2081559 EMBALADOR - embalagem dos produtos em centro
 de distribuição de empresa de eletrodomésticos 50 Não exige Fundamental incompleto R$ 803,17 + Benefícios

2154572 ATENDENTE DE LANCHONETE – trabalhar em rede 
 de lanchonete em shopping de Contagem. 
 Carga horária 6h/dia. 20 Não exige Médio incompleto R$ 554,40 + Benefícios

2155886 AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO
 Ter experiência em indústria. 1 6 meses Médio completo R$ 934,20 + Benefícios

2155200 PROMOTOR DE VENDAS – vendas no ramo de telefonia 2 Não exige Médio completo R$ 778,00 + Comissão
2152230 OPERADOR DE VENDAS – Trabalhar em loja 
 de departamentos no Shopping Itaú. 4 6 meses Médio completo R$ 786,00 + Benefícios

2151937 OPERADOR DE ESCAVADEIRA 
 Trabalhar na região da Pampulha.  2 6 meses Fundamental completo R$ 1.800,00 + Benefícios

2151870 TOSADOR – trabalhar em pet shop. 1 6 meses Fundamental incompleto R$ 1.000,00 + Benefícios

2151669 MOTORISTA DE CAMINHÃO 
 Ter habilitação categoria “D” 1 6 meses Fundamental completo R$ 1.151,00 + Benefícios
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Sine oferece vagas 

Oportunidade de trabalho para os contagenses

A agência  do Sistema Nacional de Empregos 
(Sine), em Contagem, divulga semanalmente di-
versas vagas de emprego. Para candidatar-se, o in-
teressado deve ir pessoalmente ao Sine, portando os 
seguintes documentos: carteira de trabalho, identida-
de, cartão do Pis, CPF e comprovante de escolaridade. 
A agência também seleciona e encaminha o trabalhador 
para cursos de qualifi cação, auxilia na confecção do cur-
rículo e no planejamento profi ssional. O Sine fi ca na aveni-
da José Faria da Rocha, 3.185, bairro  Eldorado. Contato: (31) 
3198-3000.
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Bota-fora clandestino no 
Industrial vai virar praça 
Administração municipal promove limpeza do local e atende comunidade

INDUSTRIAL

A prefeitura vem realizando diversos investimentos 
na região do Industrial. Um local usado como bota-fo-
ra clandestino está sendo revitalizado para ser trans-
formado em uma praça. Localizado na rua Vicente 
Ferreira Carneiro, na Vila Pedreira Santa Rita - uma 
das mais populosas da região – o antigo bota-fo-
ra trazia vários transtornos à população, como 
o mau cheiro e animais nocivos à saúde. No 
lugar do lixo e entulho será construído um 
espaço para lazer e cultura. Essa revita-
lização era uma antiga reivindicação 
dos moradores.

“Moro há dez anos na região e desde 
então esperava essa obra, que só agora 
será realizada”. 

Matilde Reis Pereira, moradora da região.

Mais uma reivindicação da população do bairro Novo Ria-
cho  foi atendida pela prefeitura. Foram instaladas lomba-

das e nova sinalização nos cruzamentos das ruas Rio Alto 
e Rio Poti, com a avenida Rio São Francisco. A via corta 

o bairro ligando a rua Rio Comprido, altura do bairro 
Cinco, à avenida Francisco Firmo de Matos. A sinali-

zação em uma das vias facilitará a travessia de mais 
de 1.200 alunos da E. E. Mário Elias de Carvalho.

RIACHO

Prefeitura retomou obras que estavam paralisadas há cinco anos

A rua Minas Gerais, no bairro Bom Jesus, região do Nacional, 
foi pavimentada pela prefeitura. As obras incluem também a 
construção de sarjeta e meio-fi o e devem ser concluídas até 
o fi nal deste mês. Os moradores reivindicavam esta obra há 
mais de 20 anos.

A rua Minas Gerais é a via mais extensa do Bom Je-
sus, além de ser estratégica para a região. A pavimen-
tação ligará os bairros Caiapós, Bom Jesus, Cháca-
ras Planalto e Novo Horizonte, garantindo um novo 
acesso e segurança no trânsito.

Segunda etapa da avenida 
Alterosas entra na reta fi nal

RESSACA

NACIONAL

Prefeitura pavimenta rua no bairro Bom Jesus

REGIONAIS
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A prefeitura investe na qualidade de vida das pessoas. A se-
gunda etapa das obras da avenida Alterosas, na região da Ressa-

ca, já está na reta fi nal. No início de outubro, a Copasa fi nali-
zou as obras de saneamento. A próxima e última etapa, que 

corresponde à pavimentação e à drenagem, já está sendo 
realizada pela Prefeitura de Contagem. Serão instaladas 

também bocas-de-lobo, sarjeta, meio-fi o e passeio na 
avenida. O investimento total é de R$ 5,7 milhões. A 

obra vai benefi ciar 700 famílias, levando tratamento 
de esgoto e mais qualidade de vida. Também con-

tribuirá com a Meta 2014, projeto voltado para a 
despoluição da Bacia da Pampulha. 

Telefone Regional Ressaca: 3352-5576 Telefone Regional Industrial: 3363-6047

Telefone Regional Nacional: 3397-1098 Telefone Regional Riacho: 3912-2020

“Sofremos muito esperando essa obra, 
principalmente com as inundações. Sem falar na 

quantidade de lixo”. 

Cleiton Henrique Braga Alves, corretor de imóveis e morador da 

Vila União da Ressaca.

Av. Rio São Francisco ganha sinalização e lombadas
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Capina e poda executadas 
na região do Petrolândia 
Serviços garantem mais qualidade de vida para os moradores

A prefeitura redobra os esforços para garantir a manuten-
ção e a limpeza da cidade. Em outubro, a região do Pe-
trolândia recebeu serviços de poda de árvore, capina e 
limpeza de fossa. Com isso, cerca de 38 mil pessoas es-
tão sendo benefi ciadas. A prefeitura informa que es-
ses trabalhos são realizados periodicamente. A poda 
das árvores também pode ser solicitada por meio 
da Administração Regional. 

“A poda das árvores, principalmente 
a castanheira, é bem-vinda, pois 
neste período de chuvas e ventos as 
galhas velhas podem comprometer 
os telhados das  casas”.

 
Rogério Nascimento e Vera Nascimento, 

casal de aposentados e moradores da região. 

Com mais de R$ 2,7 milhões em investimentos, a região 
ganhará uma nova Estação Elevatória de Esgoto (EEE), no 

bairro Estaleiro. A estação elevatória recolherá o esgoto dos 
bairros Vila Esperança, Estaleiro, Ipê Amarelo e Peniten-

ciária Nelson Hungria. As obras para instalação da EEE 
Estaleiro estão em fase fi nal de execução e trarão me-

lhorias no abastecimento de água na região, benefi -
ciando uma população de mais de 50 mil pessoas. 

Recuperação vai incentivar a prática de esportes no Água Branca

A prefeitura realiza trabalho preventivo para evitar inunda-
ções durante o período chuvoso. A equipe de limpeza urba-
na executou a limpeza e o desassoreamento do córrego da 
rua 6, retirando objetos e resíduos que possam difi cultar 
o escoamento da água. O córrego está localizado entre 
as ruas Geraldo Januário Araújo e Zamiro Nelson Sou-
za, no bairro Funcionários. O trabalho benefi cia uma 
população de aproximadamente 7 mil pessoas, em 
mais de 1.900 domicílios.

Poliesportivo da praça 
Sô Teco recebe melhorias

SEDE

Prefeitura realiza limpeza do córrego da rua 6

O poliesportivo da praça Sô Teco, no bairro Água Branca, ganha obras 
de revitalização, com pintura, reforma do complexo, recuperação das 

arquibancadas, revisão de toda a parte elétrica, dentre outras melho-
rias. A praça é um importante espaço de esporte e lazer para a co-

munidade. A iniciativa, melhora a segurança, amplia a convivên-
cia entre as pessoas e atende uma demanda dos moradores.

MELHORIAS QUE ESTÃO SENDO REALIZADAS: 
Demarcação do piso das quadras;
Recuperação das arquibancadas, do portão 

principal, das traves de gol e dos bebedouros; 
Substituição da tela no alambrado da parte 
superior do muro e pintura interna e externa dos 

muros e paredes; 
Revisão de toda a rede elétrica e hidro-sanitária;

Instalação de louças sanitárias, portas e janelas; 
Cobertura de uma área externa para abrigar a Guarda 
Municipal;

Demolição do muro para instalação da cerca de proteção.

Telefone Regional Eldorado: 3352-5477 Telefone Regional Petrolândia: 3352-5618

Telefone Regional Sede: 3395-9550
Telefone Regional Nova Contagem: 
3352-5886

Estação de esgoto benefi ciará 50 mil pessoas
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Equipe mineira Sada Cruzeiro sagrou-se campeã do torneio

Poliesportivo foi sede de 
treino do mundial de vôlei

ESPORTECULTURA

22

Conjunto Paisagístico de 
Morro Redondo é tombado 
Medida visa preservar o patrimônio, as riquezas naturais e culturais

A prefeitura realizou esse 
ano o tombamento do Conjun-
to Paisagístico do Morro Redon-
do com aprovação do Conselho 
Municipal de Cultura e do Patri-
mônio Ambiental e Cultural de 
Contagem (Compac). O conjun-
to se localiza em um território 
de grande potencial paisagísti-
co, cultural e religioso da nossa 
cidade, a Capela de Santo Antô-
nio do Morro Redondo, situada 
no topo do morro. O tombamen-
to busca preservar o patrimônio 
e o meio ambiente, bem como a 
continuidade das manifestações 
religiosas e culturais.

HISTÓRIA:
A capela foi construída em processo de mutirão 
junto à comunidade entre 1979/1981, sendo 
utilizada como ponto de encontro para as 
manifestações religiosas como batizados, 
casamentos e reuniões. 

SADA CRUZEIRO
O Sada Cruzeiro continuará realizando os jogos da Superliga 
Brasileira de Voleibol Masculino no Poliesportivo do Riacho. 
A superliga é o principal torneio entre clubes do Brasil, 
destacando-se por ser uma competição organizada e com 
atletas de alto nível do voleibol.

23

O Poliesportivo do 
Riacho foi utilizado 
como centro de treina-
mento para as equipes que 
disputaram o Mundial de 
Clubes de Vôlei 2013. O giná-
sio atendeu às exigências da Fe-
deração Internacional de Voleibol 
(FIBV) e foi prontamente cedido pela 
Prefeitura de Contagem. Desde 
2010, o Poliesportivo do Riacho é 
a casa ofi cial do Sada Cruzeiro. 
O time sagrou-se campeão do 
torneio, superando o Loko-
motiv Novosibirsk, da 
Rússia, por 3 sets a 0, 
no dia 20 de outubro.
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Facebook é mais uma 
opção de comunicação
Redes sociais ajudam a ampliar o diálogo e monitorar a gestão

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

REDES SOCIAIS

FACEBOOK.COM/PREFEITURACONTAGEM

TWITTER.COM/PREFCONTAGEMTELEFONE: 3352-5000 Co
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COMUNICAÇÃO E TRANSPARÊNCIA

FIQUE ANTENADO COM AS NOVIDADES DA PREFEITURA

A página do Facebook da Prefeitura de Contagem, que já atingiu 14 
mil curtidas, recebe visitas diariamente. Lá estão disponíveis fotos, ví-
deos, informações, serviços e matérias sobre a prefeitura, com a pos-
sibilidade de receber comentários dos internautas e enviar respostas 
em tempo real. Além do Facebook, você também pode interagir com a 
prefeitura pelo site (www.contagem.mg.gov.br), que é atualizado dia-
riamente, e pelo Twitter (twitter.com/prefcontagem).  

As redes sociais constituem ferramentas estratégicas para estabelecer 
diálogo com os cidadãos, divulgar as ações e projetos da prefeitura, bem 
como auxiliar na avaliação da administração pública. 

SAIBA MAIS 
SOBRE A 
PREFEITURA 
ACESSANDO 
AS REDES 
SOCIAIS

CURTA VOCÊ 
TAMBÉM O 

FACEBOOK DA 
PREFEITURA E 

FIQUE POR DENTRO 
DE TUDO QUE 
ACONTECE NA 

CIDADE


