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Contagem foi um dos primeiros municípios de Minas Gerais a receber 
os médicos cubanos do Programa Mais Médicos, do governo federal. 
A expectativa é de que mais 30 profi ssionais venham trabalhar na 
cidade pelo programa. Para ampliar ainda mais o atendimento, a 
prefeitura contratou, no início do ano, 575 novos profi ssionais de 
saúde, sendo que 175 da área médica em diversas especialidades.
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A prefeitura investe na modernização da Rede Pública de 
Saúde. A primeira etapa do projeto prevê a implantação de 
uma central de monitoramento na sede da Fundação de Assis-
tência Médica e de Urgência de Contagem (Famuc), a instala-

ção do sistema em uma unidade de cada um dos sete distritos 
sanitários de saúde e em uma Unidade de Pronto Atendimen-
to (UPA). Estas primeiras unidades realizarão as ações pilotos 
do sistema, que será ampliado gradualmente para toda a rede.

A prefeitura contrata mais médicos e novos profi ssionais 
de saúde. No início do ano, foram contratados cerca de 575, 
sendo 175 da área médica em diversas especialidades. Em 
novembro, sete médicos cubanos chegaram a Contagem para 

reforçar o atendimento. Com isso, a administração amplia a 
assistência de saúde à população, aumentando o número de 
profi ssionais nas unidades básicas, na urgência e emergência 
e nas consultas especializadas.

Contagem recebe mais 
médicos para o atendimento 
Profi ssionais vão ampliar a assistência à população
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Prefeitura investe na 
modernização da saúde
Programa agilizará a marcação de consultas médicas e exames

SAÚDE

VANTAGENS
 
 Marcação de exames 

entram automaticamente 
no sistema, evitando 
extravios ou contratempos;

 Padronização nos processos;
 Qualidade no atendimento, 

pois permitirá o acesso rápido 
ao histórico do paciente, 
como o resultado de exames 
realizados;

 Diminuição do tempo 
de espera de vários 
procedimentos, como 
realização de exames 
e agendamentos.

PROFISSIONAIS 
DE SAÚDE

Os médicos cubanos vão traba-
lhar em unidades de saúde da região 
da Ressaca. Eles foram encaminhados a 
Contagem por meio do Programa Mais 
Médicos, do governo federal. A expec-
tativa da prefeitura é trazer mais 30 
médicos para atender nas regiões 
mais carentes da cidade.

“Sou moradora do bairro e agradeço 
a chegada deles em nossa região. 

Sejam todos bem-vindos a 
Contagem”. 

Dalva Amaral de Carvalho, 

moradora do bairro Oitis. 
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Contagem orienta sobre as 
formas de prevenção da Aids
O uso de preservativos é fundamental para evitar a doença

A comunidade do Monte Castelo já pode comemorar a 
reforma da Unidade Básica de Saúde (UBS), uma antiga 

reivindicação da região. O posto precisava de reformas 
urgentes, já que funcionava em estado precário. Aten-

dendo à população, a prefeitura entrega a unida-
de totalmente revitalizada, benefi ciando mais de 

5 mil pessoas. Para a reforma, foram investidos 
R$ 141.825,09 dos cofres municipais. Os 15 

ambientes do posto de saúde abrigarão uma 
equipe de dois clínicos gerais, dois enfer-

meiros, dois pediatras, sete técnicos de 
enfermagem, além do quadro adminis-

trativo do posto.

Prefeitura conclui reforma 
da UBS do Monte Castelo
Unidade recebe melhorias e vai benefi ciar mais de 5 mil pessoas 

SAÚDE

Para orientar a população sobre as formas de prevenção da 
Aids e ajudar no tratamento daqueles que contraíram a doença, 
a prefeitura mantém o Programa de DST/Aids. Hoje, cerca de 
20 mil pessoas já são atendidas, dentre vítimas de violência 
sexual, acidente com material biológico, pacientes acama-
dos ou com difi culdade de locomoção.

O programa realiza exames e diagnósticos pre-
ventivos para doenças sexualmente transmissíveis 
(Aids, Sífi lis e Hepatite), por meio dos Centros de 
Testagem e Aconselhamento (CTA´s). Também 
conta com uma equipe de psicólogos, infecto-
logista adulto e pediátrico, dentistas, assis-
tentes sociais, enfermeiros, farmacêuticos 
e técnicos de enfermagem.

ORIENTAÇÃO 
AOS ALUNOS DAS 
ESCOLAS MUNICIPAIS

Na semana que antecipa 
o Dia Mundial de Com-
bate à Aids (1/12), a 
prefeitura promove 
a Semana Munici-
pal de Combate à 
Aids, com a re-
alização de di-
versas atividades. 
Neste ano, a novi-
dade foi a participa-
ção da sexóloga Laura 
Müller, que se apresenta 
no Programa Altas Horas, 
do Serginho Groisman (TV 
Globo). Ela deu uma palestra para os estudan-
tes da Rede Municipal de Ensino, tirando 
dúvidas sobre sexualidade e dando dicas 
de prevenção.

INVESTIMENTOS 
EM SAÚDE

Com a entrega de três novas UBS´s e a 
reforma da unidade Monte Castelo, a prefei-

tura amplia a assistência na atenção básica, 
melhorando a qualidade do atendimento aos 

contagenses. Na urgência e emergência, a prefei-
tura inaugura, em breve, o novo Pronto-Socorro do 

JK e a nova Maternidade Municipal.

PEDIATRIA REFORMADA
O Centro de Pediatria do Hospital Municipal de 

Contagem também foi reformado e recebeu uma 
brinquedoteca. A medida é uma realização da 

parceria entre a prefeitura e o Centro Univer-
sitário Metodista Izabela Hendrix. Os alunos 

da instituição ajudaram na reforma do es-
paço e distribuíram brinquedos arrecada-

dos para as crianças.

VOCÊ SABIA?

No dia 6/12, ocorrerá o mutirão de testagem em relação 
às doenças sexualmente transmissíveis (Aids, Sífi lis e 
Hepatites B e C). O evento será aberto ao público e dará 
a todos a oportunidade de fazer os exames preventivos e 
diagnósticos. Os resultados sairão em dez dias.

O CTA fi ca na avenida João César de Oliveira, 2.889, 
Eldorado - Horário: 8h às 17h
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Guarda Municipal atuante 
nas escolas de Contagem
Patrulha Escolar realiza projetos sociais para redução da violência

Escolas municipais terão 
segurança ampliada
Unidades vão receber sistema moderno de vigilância eletrônica

EDUCAÇÃO E SEGURANÇA

Para coibir as ações de vandalismo nas escolas, a 
Prefeitura de Contagem vai colocar câmeras de vi-

deomonitoramento em todas as unidades escola-
res municipais. Será implantado um  moderno 

sistema de vigilância eletrônica, com  video-
monitoramento 24 horas por dia. Nas esco-

las com maiores índices de violência, terá 
vigia noturno.

Prefeitura investe na 
segurança das escolas 

municipais

Para garantir a segurança de alunos e profi ssio-
nais das escolas de Contagem, a Guarda Munici-
pal realiza o Projeto Patrulha Escolar. Além de 
trabalhar de forma ostensiva, são desenvolvi-
dos vários projetos com alunos, educadores 
e comunidade escolar, para a promoção de 
uma cultura de paz. A Guarda Municipal 
faz palestras preparando a comunidade 
para atuar como facilitadora na redu-
ção da violência.  A Patrulha Escolar 
também promove reuniões cons-
tantes com os pais dos alunos que 
possuem frequentes ocorrências 
de agressão.

PRÊMIO 
ARCELORMITTAL 

DE MEIO AMBIENTE
 

A E.M. Vasco Pinto da Fonseca, no El-
dorado, conquistou o terceiro lugar no prê-

mio ArcelorMittal de Meio Ambiente 2013, 
categoria Projeto Escola, criado para reconhe-

cer os melhores trabalhos de responsabilida-
de socioambiental. O vídeo escolhido, “Pegada 

Ecológica”, foi feito por estudantes surdos. Nas 
imagens, eles procuravam rastros de atitudes 

erradas na escola, como torneiras abertas, 
sujeira, portas rabiscadas e lixo no chão. 

Também orientavam os outros alunos a 
cumprirem ações ambientalmente cor-

retas, preservando a escola.

COMO 
FUNCIONA?
 
O videomonitoramento será 
feito pela Guarda Municipal de 
Contagem. Equipes monitoram 
as câmeras 24 horas por dia. Caso 
os guardas percebam alguma 
movimentação incomum, acionam 
a viatura mais próxima que vai 
até a escola verifi car o ocorrido. 
O monitoramento é feito 
inclusive nos fi ns de semana.

AÇÕES DA 
PATRULHA ESCOLAR
 
 Presença física do Guarda 

Municipal dentro das escolas;
 Presença das viaturas nos horários 

críticos, principalmente na entrada e 
saída das escolas;

 Operações em conjunto com Polícia Militar e 
Civil;

 Ações sociais, como ruas de lazer, cortes de 
cabelo, grupos de teatros, músicas e danças.

 
 

VOCÊ SABIA?
 
Foram convocados 60 novos guardas 
municipais para o patrulhamento das 
unidades escolares, que somados 
ao atual efetivo compõem um 
quadro de 460 guardas.
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Prefeitura realiza campanha 
para reconstruir biblioteca
População pode colaborar com a doação de livros literários até 13/12 

Creches recebem recursos 
de R$ 850 mil para despesas
Repasse representa 20% a mais do valor já recebido em 2013

A prefeitura promove campanha de doação de li-
vros para a biblioteca da Escola Municipal Ricardo 
Braz Gomes Barreto, que foi incendiada por ações 
de vandalismo. No dia 10 de novembro, a escola 
teve o seu acervo parcialmente destruído por 
um incêndio, em que 85% das obras foram 
queimadas. Os contagenses que quiserem 
colaborar com a reconstrução da biblio-
teca podem doar livros literários até o 
dia 13 dezembro.

BIBLIOTECAS NAS ESCOLAS
Contagem possui 100 bibliotecas escolares. Fun-

damentais para a disseminação do conhecimento e 
da cultura, os espaços fi cam dentro das escolas e são 
abertos à comunidade, que pode utilizá-los para fa-
zer pesquisa, estudar, fazer o empréstimo de livro ou, 
simplesmente, para se deliciar pelo mundo da litera-
tura no próprio local.

Contagem investe cada vez mais na qualidade da educa-
ção infantil. A prefeitura repassou para as 27 creches con-

veniadas uma parcela extra para o custeio das despesas e 
a manutenção das entidades. O repasse adicional, que 

corresponde a R$ 850 mil (20% a mais do valor rece-
bido em 2013), vai ajudar as creches a encerrarem 

o ano letivo com os seus compromissos em dia.
A expectativa é que, no próximo ano, os re-

cursos sejam ampliados.

MAIS CEMEI’s EM 2014
Neste ano, a prefeitura já entregou três Centros de Edu-

cação Infantil (Cemei´s). O último foi o Cemei Perobas, inter-
ditado no início deste ano por questões de segurança. Ele foi re-
formado pela atual gestão, com investimentos de R$ 135 mil. Para 
o início de 2014, está prevista a entrega de mais três unidades nos 
bairros Darcy Ribeiro, Parque São João e Linda Vista.

Doe um livro e ajude na 
reconstrução da biblioteca

Investimento no ensino infantil 
é uma das  prioridades  da 
administração

CONFIRA OS LOCAIS 
DE COLETAS:

 
ESCOLA MUNICIPAL RICARDO BRAZ:
Rua Perimetral, 220, bairro Perobas

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO:
Rua Portugal, 20, bairro Novo Glória

 
 

NÚCLEOS EDUCACIONAIS 
REGIONAIS:

 
Eldorado: avenida João César de Oliveira, 3.481, 3º 
andar, Eldorado
Sede e Vargem das Flores:  rua Maria Olinda de 
Oliveira, 46, bairro Linda Vista
Petrolândia: rua Refi naria Gabriel Passos, 30, 
bairro Petrolândia
Industrial: rua Ester Frazen de Lima, 171, 
Industrial
Nacional: rua Quintino Bocaiuva, 437, 
bairro Nacional
Ressaca: rua Rubi, 850, bairro 
São Joaquim.
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Inscrições abertas para o 
processo seletivo da Funec
Interessados poderão fazer inscrições até o dia 19 de dezembro

Funec forma 610 alunos 
nos cursos de qualifi cação
Formandos de 26 cursos são certifi cados pela fundação de ensino

Quem deseja estudar na Funec não pode perder a sele-
ção para o primeiro semestre de 2014. A fundação abriu 
processo seletivo para o preenchimento de 150 vagas nos 
cursos técnicos integrados ao ensino médio e 560 para o 
ensino médio regular. Os interessados podem se inscrever 

até o dia 19 de dezembro, pelo site da Prefeitura de Con-
tagem (www.contagem.mg.gov.br/concursos). A taxa de 
inscrição é de R$ 20. As provas serão realizadas no dia 
19/1/2014. Mais informações: www.contagem.mg.gov.br 
ou pelo telefone (31) 3356-6371.

A Funec forma 610 novos profi ssionais em 26 cursos de qua-
lifi cação do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico 
e Emprego (Pronatec). Os cursos, com duração de 200 a  400 
horas/aula, foram oferecidos em parceria com secretarias mu-
nicipais e diversos outros órgãos públicos. As qualifi cações fo-

ram direcionadas, principalmente, ao público benefi ciado por 
programas sociais de transferência de renda. Foram oferecidos 
cursos de auxiliar administrativo, auxiliar de pessoal, montador 
e reparador de computadores, operador de empilhadeira, sol-
dador, bombeiro civil, cabeleireiro e costureiro, dentre outros.

CONCURSO PARA PROFESSORES 
E SECRETÁRIOS

 
A Funec abre também concurso público para o preenchimento de 

14 vagas nos cargos de professor de educação básica (nível supe-
rior) e secretário escolar (nível médio). Do total, quatro são destina-
das ao cargo de secretário escolar. Há três vagas para professores de 
informática, duas para farmácia, três para química industrial, uma 
para sociologia e uma para fi losofi a.  As inscrições devem ser feitas 
de 6/12/2013 a 8/1/2014, por meio do site da prefeitura (www.con-
tagem.mg.gov.br/concursos). Mais informações no edital, também 
disponível no site da prefeitura.

VAGAS DO ENSINO 
MÉDIO/TÉCNICO:

UNIDADE CENTEC: cursos de 
análises clínicas (30 vagas), farmácia 
(30 vagas) e química (30 
vagas)

UNIDADE RIACHO: 
curso técnico de 
informática (30 
vagas).

VAGAS DO 
ENSINO MÉDIO 
REGULAR:

Destinadas às unidades Industrial, 
Pampulha, Petrolândia, Nova 
Contagem, Ressaca, Cruzeiro 
do Sul, Novo Eldorado, 
Inconfi dentes e Oitis.

“O curso atendeu as 
minhas expectativas. Devido 

a um acidente de trabalho, não 
posso mais atuar na minha antiga 

profi ssão. Com a capacitação, pretendo 
trabalhar como porteiro vigilante, que é 

um setor amplo e o mercado tem apresentado 
muitas vagas”. 

Glayson Gomes Elias, 35 anos, aluno do curso de  Porteiro e 
Vigia, na Funec Cruzeiro do Sul
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Papai Noel chegará na 
praça da Glória
Abertura das festividades natalinas será no dia 29 de novembro

Contagem se prepara para 
celebrar o Natal de Luz
Vários símbolos natalinos vão enfeitar as ruas e praças da cidade

Contagem se prepara 
para receber o Natal e, este 
ano, a cidade fi cará ainda 
mais iluminada. Serão 23 pon-
tos de luzes distribuídos em todas 
as regiões. Milhões de lâmpadas co-
loridas, estrelas luminosas e casinhas 
do Papai Noel farão a alegria dos conta-
genses, mostrando um ambiente de paz, 
harmonia e de muita alegria.

Serão instaladas três árvores de Natal, com 
10 metros de altura cada, além de milhares 
de fi guras natalinas, com destaque para 
um cometa verde luminoso, um trenzi-
nho, rodas gigantes de papais noéis, 
anjos, bonecos de neve e presépios. 
Elas fi carão na praça da Glória, (El-
dorado), na praça Tancredo Ne-
ves (Centro de Contagem) e no 
Parque Linear (Ressaca).

 Praça da Glória
 Praça Tancredo Neves
 Avenida João César de Oliveira
 Praça Iria Diniz
 Praça Paulo Pinheiro Chagas
 Praça Tiradentes
 Igreja Matriz São Gonçalo
 Centro Cultural de Contagem
 Casa da Cultura
 Nova Contagem
 Petrolândia
 Praça dos Trabalhadores

 Praça Estrela Dalva
 Praça Marília de Dirceu, no 

Inconfi dentes
 Praça Carlos Luz, no Riacho
 Parque Linear do Ressaca
 Funec
 Praça da Jabuticaba
 Praça do Retiro
 Praça Jove Soares
 Nova Olinda
 Praça Sô Teco

VISITE OS ESPAÇOS DECORADOS E CELEBRE O NATAL:ARTISTAS DE CONTAGEM PARTICIPAM 
DAS ATIVIDADES

Os artistas de Contagem que se cadastraram na Fun-
dação Cultural de Contagem (Fundac) vão se apresentar 
na Vila do Papai Noel, no Parque Linear da Ressaca, nos 
dias 6, 7, 8, 13, 14, 15, 20, 21 e 22 de dezembro, a partir 
das 17 horas. No local, o Papai Noel também estará re-
cebendo cartinhas da criançada e tirando fotos.

A abertura das festi-
vidades natalinas acon-

tece no dia 29 de novem-
bro, na praça da Glória, no 

bairro Eldorado, a partir das 
19h. A prefeitura espera a po-

pulação para celebrar a chega-
da do Papai Noel, e participar das 

apresentações culturais, musicais e 
de um belíssimo show pirotécnico. O 

destaque será o show infantil de Rú-
bia Mesquita. No dia 30, é a vez da 

região da Ressaca receber o bom 
velhinho, no Parque Linear, com 

destaque para show do coral 
do Palácio das Artes. No do-

mingo (1/12), os eventos 
ocorrem na praça Tancre-

do Neves, com apresen-
tação do balé do Palá-

cio das Artes.

12 13
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Cidade ganha novo shopping 
e gera mais empregos
Regiões da Ressaca e Nacional serão diretamente benefi ciadas

Compre em Contagem e 
concorra a oito carros zero
Campanha estimula compras de fi m de ano na cidade

VOCÊ SABIA? 
A prefeitura terá um posto avançado no Shopping Contagem, que oferecerá 
serviços de confecção de carteira de identidade, inscrição no CadÚnico, que 
inclui Bolsa Família e conta de luz social, serviços da Receita Municipal como 
emissão de certidão negativa, além da emissão da carteira de trabalho. O local 
funcionará das 8h às 17h, inclusive aos sábados. 

Endereço:
Shopping Contagem: Av. Severino Ballesteros Rodrigues, 99, bairro Cabral.

Contagem vem atrain-
do grandes empresas e ne-

gócios, ampliando a geração 
de emprego e renda para a po-

pulação. Em novembro, foi inau-
gurado o Shopping Contagem, no 

bairro Cabral, que fi ca na divisa das 
regiões da Ressaca e do Nacional. A 

previsão é que o novo centro comercial 
do município gere cerca de 2 mil empre-

gos diretos, movimentando a economia da 
cidade. Com estrutura arrojada e moder-

na, é um dos maiores shoppings centers 
do município, com oito salas de cine-

ma, espaço para jogos eletrônicos e 
praça de alimentação. Os investi-

mentos na sua infraestrutura so-
mam mais de R$ 200 milhões.

Para manter o comér-
cio de Contagem aqueci-
do neste fi m de ano, a Câ-
mara de Dirigentes Lojistas 
(CDL), com o apoio da prefei-
tura e do Sindicato do Comér-
cio de Contagem e Ibirité (SCCI), 
promove a campanha “Natal com 
Prêmios é Natal Contagem”. Serão 
sorteados oito carros zero Km e 100 va-
les-compra no valor de R$ 300 cada, entre 
os clientes das lojas participantes.

A campanha 2013 vai incrementar 
as vendas, gerar empregos temporá-
rios e movimentar a economia do 
município, estimulando a arreca-
dação e o crescimento local de 
serviços e comércio.

SAIBA COMO PARTICIPAR:
 A cada R$ 50 em compras em qualquer loja credenciada, o consumidor 
receberá um cupom para participar dos sorteios. Ele deve preencher 
os cupons corretamente com seus dados pessoais e completar a frase 
“Natal com Prêmios é Natal...”. Os cupons podem ser depositados 
em urnas de qualquer loja identifi cada com os banners e cartazes da 
campanha.
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Com a proximidade do período chuvoso, a prefeitura traba-
lha para reduzir os transtornos à população que mora em áreas 
de risco. A administração está instalando 15 pluviômetros 
semi-automáticos próximos aos aglomerados. Os pluviôme-
tros medem a quantidade de chuva que cai em determina-
do tempo e local, e são operados por equipes da própria 
comunidade. Os aparelhos funcionam de forma pre-
ventiva e coletam dados sobre o volume de chuva.

A Defesa Civil também está reunindo com vo-
luntários da comunidade para prepará-los para 
enfrentar as adversidades do período chuvo-
so. Eles integram os Núcleos de Proteção 
e Defesa Civil Comunitário (Nupdec’s) e 
recebem alerta de chuva via telefone.

A Conparq trabalha para a qualidade de vida da popula-
ção. Praças e quadras esportivas estão sendo revitalizadas 

pela Conparq para que as pessoas possam se socializar e 
ter opções para se divertirem com a família. Até o fi m 

do ano, Contagem ganha mais três áreas de lazer: a re-
vitalização da praça Nossa Senhora do Carmo, com 

a instalação de mais uma Academia da Cidade; a 
quadra de esportes do bairro Fonte Grande e o 

campo de futebol do bairro Santa Luzia. É a 
prefeitura investindo em opções de esporte e 

lazer para os moradores.

LOCAIS ONDE ESTÃO SENDO 
INSTALADOS OS PLUVIÔMETROS:

ENDEREÇO BAIRRO REGIONAL
Rua Malacacheta Industrial Industrial

Rua Dezoito Industrial Industrial
Rua Coqueiros Fonte Grande Sede

Rua Seis Vila Itália Sede
Rua Cinco Novo Horizonte Nacional

Rua Beira Campos Nova Contagem Vargem das Flores
Rua VC 2 Nova Contagem Vargem das Flores

Rua VL- 43 Nova Contagem Vargem das Flores
Rua Trinta de Agosto Funcionários Sede

Rua Cel Gabriel Carneiro Vila Pérola Ressaca
Rua Quarenta e Dois Tropical Petrolândia

Rua Selma Aparecida Diniz de Carvalho Parque São João Eldorado
Rua Padre Dermeval Gomes Alvorada Sede

Rua Registro Vila Beneves Sede
Rua Frei Tito Frankort Funcionários Sede

CONPARQDEFESA CIVIL

Prefeitura intensifi ca ações 
no período de chuvas

Mais opções de lazer para 
a comunidade da Sede

Pluviômetros são instalados nas principais áreas de risco da cidade Praças e quadras serão inauguradas até o fi m deste ano

ADOTE MEDIDAS 
PREVENTIVAS:
 Não plante bananeiras nas encostas, substitua 

por gramíneas;

 Solicite a poda ou corte de árvores com risco de 
queda, pelo telefone 3911-7783 ou 3911-7927;

 Reforce ou escore muros e paredes pouco confi áveis;

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

 Transmita alarme aos vizinhos em caso de súbita elevação das 
águas;

 Fique atento à movimentação do solo e ao aparecimento de 
trincas e rachaduras nas casas.

EM CASO DE EMERGÊNCIA, LIGUE:
199 – Proteção e Defesa Civil
193 – Corpo de Bombeiros

ACADEMIA 
DA CIDADE

A academia de ginástica ao ar livre da 
praça Nossa Senhora do Carmo vai propor-

cionar mais qualidade de vida para os morado-
res da região da Sede. Como toda Academia da 

Cidade, oferece, gratuitamente, atividades físicas 
com orientações de profi ssionais de educação física. 

São dez tipos de aparelhos de ginástica, que possibi-
litam exercícios aeróbicos e anaeróbicos.

CONHEÇA OS ESPAÇOS PÚBLICOS:
Praça Nossa Senhora do Carmo

Rua do Registro, entre ruas Esmeralda e Ouro Preto, bairro 
Santa Luzia;

Quadra de Esportes do bairro Fonte Grande
Av. Pref. Gil Diniz, esquina com rua H, bairro Fonte 

Grande;

Campo de futebol do bairro Santa Luzia
Rua Diamante, esquina com rua Monazita, bairro 

Santa Luzia.
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Empresa infratora foi autuada, multada e teve caçamba recolhida

Prefeitura fl agra descarte 
irregular de entulhos

MEIO AMBIENTECIDADANIA

Cidade sem preconceitos 
e sem discriminações
Contagem celebra mês da consciência negra com várias atividades

Para celebrar o mês da Consciência Negra, foi exibido no Tea-
tro do Centro Cultural (Casa Azul), o documentário “Comunidade 

dos Arturos”, produzido pela Rede Minas, em parceria com o Insti-
tuto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de 

Minas Gerais (IEPHA MG) e com o apoio institu-
cional da Prefeitura de Contagem. O fi lme é um 

registro da comunidade quilombola e conta a 
sua história e celebrações. Atualmente, os 

Arturos está com processo de registro para 
reconhecimento como patrimônio imate-
rial do município e do Estado.

DOCUMENTÁRIO DA 
COMUNIDADE DOS ARTUROS

A força dos movimentos negros de 
Contagem, como a Irmandade do Ro-
sário, as tradições da Comunidade dos 
Arturos e dos grupos de capoeira locais, 
fazem do município um dos principais po-
los da manifestação afrodescendente em todo 
o Brasil. Para celebrar essa herança, a prefeitu-
ra preparou uma programação especial durante o 
mês de novembro, quando se comemora em todo o 
país o Dia da Consciência Negra (20/11). 

POLÍTICAS EM DEFESA DOS 
DIREITOS HUMANOS

Contagem é uma das cidades que mais avançou na 
implementação de políticas públicas inovadoras na de-
fesa dos direitos humanos e na promoção da igual-
dade racial. A Lei 10.639/03 tornou  obrigatório o 
ensino da história e da cultura afro-brasileira e 
africana em todas as escolas públicas e parti-
culares, do ensino fundamental até o ensino 
médio. Além disso, foi criado, recentemen-
te, o Conselho de Promoção da Igualdade 
Racial.

A limpeza da cidade continua 
sendo uma das prioridades da gestão 

municipal. Para isso, a prefeitura criou 
o Programa Brigada da Limpeza, que está 

fazendo uma força-tarefa para acabar com 
os pontos de descarte irregular de lixo e entu-

lho, conhecidos como bota-foras. Os pontos são 
identifi cados, limpos e monitorados. Em novem-

bro, a Brigada da Limpeza fl agrou uma operação 
de descarte irregular de entulhos, no bairro Cinco, 

na rua Trajano de Araújo Viana, esquina com rua José 
Cavalini. O motorista do caminhão que fazia o descarte 

irregular foi autuado, notifi cado e multado por fi scais das 
secretarias municipais de Obras e Serviços Urbanos, Meio 

Ambiente e Sustentabilidade e Desenvolvimento Urbano. 
O valor da multa varia entre R$ 7 mil e R$ 35 mil.

VOCÊ SABIA?
Para manter a cidade mais limpa e bonita, a 

prefeitura vem realizando várias ações e conta 
com a ajuda da população. Ligue e denuncie 

casos de descarte irregular de lixo e entulho 
pelo telefone 0800 2831 225. Jogar lixo 

nas ruas, lotes vagos e em bota-foras é 
crime e sujeito a multas.  
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Industrial debate novas 
prioridades para Contagem
Caminhada Medida Certa foi destaque no Planejamento Participativo

INDUSTRIAL

A prefeitura está realizando audiências públicas em todas as 
regionais e as comunidades estão sendo convidadas a opinar 
e propor ideias para o planejamento da cidade. A Regional 
Industrial recebeu a 7ª plenária do Planejamento Participa-
tivo. A audiência foi realizada na praça Dona Rosa Isido-
ro Amaral, com a presença de várias autoridades. Uma 
das principais discussões foi a mobilidade urbana. 
A previsão é que a região do Industrial receba, em 
breve, obras que vão desafogar o trânsito da re-
gião do Itaú Power Shopping e a ampliação da 
linha 2 do metrô até o Barreiro.

MEDIDA CERTA
Um dos destaques do Planejamento Participativo 

na região foi a Caminhada Medida Certa, organizada 
pela Obra Social Dijori, com o apoio da prefeitura. Cer-
ca de 300 alunos percorreram as ruas do bairro, para es-
timular a prática de atividades físicas. 

Para evitar o risco de acidentes, a rua Rio Comprido, no 
bairro Novo Riacho, recebeu três novas lombadas, um re-

dutor eletrônico de velocidade e teve a sinalização revi-
talizada. Localizada na divisa entre os bairros Cinco e 

Novo Riacho, a via recebe tráfego intenso dos veícu-
los das empresas instaladas no Centro Industrial e o 

direciona para vias de importância estratégica no 
escoamento da produção.

Reivindicação da comunidade é 
atendida

RIACHO

Há sete anos algumas das ruas não recebiam intervenções

Moradores da região do Nacional têm novo acesso aos 
bairros Vale das Orquídeas, Bom Jesus, Nacional 2ª Se-
ção, Jardim Alvorada e Caiapós, com a pavimentação 
da avenida Nossa Senhora de Fátima. A reivindicação 
da comunidade foi atendida pela Prefeitura de Con-
tagem. Antes de iniciar as intervenções, os mora-
dores tinham que fazer um desvio de cerca de 2 
km, já que a passagem da rua estava cheia de 
buracos e acúmulo de lixo.

Prefeitura realiza manutenção 
em ruas da região da Ressaca

RESSACA

NACIONAL

Av. Nossa Senhora de Fátima é pavimentada

REGIONAIS

20

A prefeitura trabalha para garantir a manutenção da cidade. To-
das as ruas da região da Ressaca estão recebendo a Operação Ta-

pa-buracos. Somente nos meses de outubro e novembro, 23 ruas 
de 16 bairros foram recuperadas. Cerca de 15 ruas dos bair-

ros Arvoredo e Arvoredo II receberam manutenção. Segundo 
moradores, há mais de sete anos que algumas das vias não 

recebiam pavimentação asfáltica. A Operação Tapa-bura-
cos continua durante todo o ano, principalmente nos 

intervalos do período chuvoso.
Para fazer solicitações ou sugestões, o morador 

deve procurar a regional, pessoalmente ou por 
telefone. 

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

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

“Esperei sete anos, agora estou muito satisfeita 
com o resultado e surpresa com a efi ciência da 

nova administração”.

Kate Mary, moradora da rua DD, bairro Arvoredo

Rio Comprido ganha nova sinalização e lombadas
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Obras na avenida Imbiruçu 
estão em ritmo acelerado
Quase 50% das intervenções já foram concluídas

A prefeitura e a Copasa realizam a maior obra de urbanização do Pe-
trolândia. As obras da avenida Imbiruçu estão a todo vapor. Até o mo-
mento, foram executados 43,97% dos serviços. As intervenções co-
meçaram em agosto e devem ser fi nalizadas até setembro de 2014. 
Elas incluem drenagem, pavimentação, urbanização e obras com-
plementares nas ruas transversais (instalação de meios-fi os, cons-
trução de sarjetas, bocas de lobo e sinalização). Cerca de 64 
mil pessoas serão benefi ciadas com a obra, que contempla os 
bairros Industrial São Luiz, Petrolândia, Beija Flor e Sapu-
caias I, II e III. Atualmente, estão em obras os trechos entre 
as ruas São Gonçalo e Itararé. O valor total dos investi-
mentos é de mais de R$ 3 milhões.

“Esta obra é esperada há 28 anos e vai melhorar 
muito a nossa vida. A maior parte da avenida já está 
pavimentada e o mau cheiro acabou. Falta pouco para a 
avenida chegar até a Via Expressa, melhorando o tráfego de 
veículos e facilitando os acessos a nossa região” 

José Silva Miranda, morador da avenida Imbiruçu. 

 

A prefeitura pavimentou diversos becos na região de Nova Con-
tagem. As obras trarão mais qualidade de vida para moradores dos 

bairros Nova Contagem, Vila Renascer, Estaleiro e Icaivera. Ruas da 
região Vargem das Flores também estão sendo pavimentadas. A 

prefeitura iniciou ainda as obras de drenagem e pavimentação 
de cinco ruas no bairro Nazaré. As intervenções benefi ciam 

cerca de 5 mil pessoas, que residem e transitam pelo bairro. 
As obras fazem parte do programa de pavimentação de vias 

da prefeitura que prioriza regiões mais carentes de infraestru-
tura urbana. A administração também conclui a pavimenta-

ção de 103 ruas e becos em seis bairros. Com as interven-
ções, praticamente toda a região estará asfaltada. Este é 

o maior programa de urbanização e inclui a instalação 
de redes de drenagem, passeios, meios-fi os e sarjetas.
 

Denúncia de moradora ajudou na identifi cação do problema

A prefeitura investe na limpeza de praças e espaços públicos 
para tornar a cidade mais limpa, bonita e agradável para se vi-
ver.  A praça do Campo Cruz Azul foi totalmente limpa no iní-
cio de novembro, incluindo capina e varrição do local.  Ela é 
um importante espaço de lazer e de prática esportiva para 
a comunidade. Além disso, outras demandas da comuni-
dade foram atendidas, como cortes de árvores e limpeza 
de bueiros.

Cidade mais limpa, bonita e agradável 
para se viver

Limpeza de lote vago em 
parceria com proprietário

ELDORADO

Prefeitura realiza limpeza da praça do Cruz Azul

A prefeitura realizou a limpeza de um lote vago na esquina da 
rua Francisco Varela com rua Coronel Augusto Camargos. O passeio 

também foi limpo e o proprietário aproveitou para cimentá-lo. De 
acordo com o código de posturas do município, por meio da Lei 

2627/94, todos os proprietários devem manter os seus respecti-
vos imóveis limpos, roçados e drenados. O descumprimento 

é passível de multa aplicada pelo município.
Para denunciar locais utilizados como botas-fora, lotes 

vagos sujos e focos do mosquito da dengue, os morado-
res podem entrar em contato com a regional.

Telefone Regional Sede: 3395-9550 Telefone Regional Petrolândia: 3352-5618

Telefone Regional Eldorado: 3352-5477 Telefone Regional Nova Contagem: 3352-5886

Mais ruas e becos são pavimentados na região
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SEDE PETROLÂNDIA 

NOVA CONTAGEM

“Liguei para regional e fui prontamente atendida. 
A limpeza do lote e do passeio que servia como 

bota-fora representa um alívio. Além de focos do 
mosquito da dengue, o mau cheiro incomodava muito”. 

Maria Delujan Chagas, moradora da Sede.

Antes
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ATLETAS DO KUNG FU TAMBÉM SÃO BENEFICIADOS

BOLSA-ATLETA

Com o apoio da prefei-
tura, os ginastas de tram-
polim foram incluídos no 
Programa Bolsa-Atleta Estadu-
al. Com isso, irão receber uma 
bolsa mensal para custear as des-
pesas com o esporte, incluindo via-
gens, alimentação e compra de 
uniformes. O Bolsa-Atleta prevê 
ajuda para atletas com poten-
cial olímpico e paraolímpi-
co do Estado. Mais infor-
mações acesse o link: 
(http://bolsaatleta.es-
portes.mg.gov.br/).

Os atletas do Kung Fu de Contagem também 
recebem o Bolsa-Atleta categoria internacio-

nal. O jovem Guibson Ruimar da Silva Frei-
tas, de 17 anos, ressalta a importância do 

benefício.
“Após receber o benefício pude conti-

nuar o meu caminho dentro das Artes 
Marciais, algo que seria difícil sem a 

ajuda da bolsa”.

Contagem incentiva a participação dos ginastas nos cam-
peonatos mundiais. A equipe de Ginástica de Trampolim re-
presentou Contagem e o Brasil na Bulgária, com ótimos re-
sultados. Em dezembro, eles irão disputar o Campeonato 

Sul-Americano, em Bogotá, na Colômbia. A prefeitura deu 
todo o apoio para que os ginastas fossem para a competição 
na Bulgária, custeando a passagem, hospedagem e inscrição 
dos atletas. 

Contagem disputa mundial 
de ginástica de trampolim 
Ginastas foram contemplados com o Programa Bolsa-Atleta 

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

REDES SOCIAIS

FACEBOOK.COM/PREFEITURACONTAGEM

TWITTER.COM/PREFCONTAGEM
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