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Viaduto Beatriz terá 
passarela em dezembro
Pedestres terão mais segurança para circular na região

Passarela terá dois vãos: 
sobre a Via Expressa e a 
linha férrea da FCA

A passarela ao lado do viaduto Bea-
triz será entregue à população no próxi-
mo dia 10. Ela terá dois vãos, um sobre 
a Via Expressa e outro sobre a linha 
férrea da FCA Ferrovia Centro Atlântica. 
A obra está sendo construída em parce-
ria com o Grupo Pão de Açúcar, como 

contrapartida à cidade após a instalação 
da unidade do hipermercado Extra na 
avenida João César de Oliveira este ano. 
A passarela vai beneficiar pedestres e o 
trânsito na região. 

Cerca de mil pessoas deverão utili-
zar a passarela diariamente no trajeto 

da Vila Beatriz até a área industrial de 
Contagem. De acordo com o mestre 
de obras, Auricélio Vital, os pedestres 
chegam a esperar meia hora quando 
precisam atravessar a linha férrea.   

Para José Antônio de Souza, que 
transporta material reciclado, a 

passarela oferecerá mais segurança. 
“O material recolhido das empresas 
precisa ser levado ao depósito, que 
fica do outro lado da Via Expressa. É 
muito perigoso atravessar o viaduto 
porque os carros passam com muita 
velocidade.”, conclui.
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* Os valores das anulações de empenhos somente estão deduzidas no campo DESPESA TOTAL (E + F + G + H + I) da coluna Empenhada no bimestre e em todos os

campos da coluna Empenhada - Até o Bimestre.
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Oportune reúne pequenas 
e grandes empresas em Contagem

Contagem terá Disque Denúncia 
181 com sigilo total para cidadão

Município é considerado um dos principais pólos industriais do Estado

Café da manhã com italianos

Serviço possibilitará denúncias anônimas de crimes e delitos

No dia 28, a prefeita Marília 
Campos participou da abertura oficial 
do Oportune, evento empresarial 
promovido pelo Sebrae Minas com o 
apoio da Prefeitura. O primeiro dia 
da Rodada de Negócios rendeu uma 
expectativa de negócios de aproxima-
damente R$ 65 milhões. “O resultado 
superou os dois dias de rodada em 
2006, quando tivemos uma perspec-
tiva de R$ 53 milhões”, comentou o 
diretor Superintendente do Sebrae 
Minas, Afonso Maria Rocha.

A prefeita classificou o Oportune 
como uma vitrine para que a cidade 
possa se apresentar aos empresários. 
“É um momento para reafirmarmos 
a potência do município como um 

A prefeita de Contagem Marília 
Campos participou, na quinta (29), 
no Palácio da Liberdade, do lan-
çamento do Disque Denúncia 181, 
serviço que reunirá, numa mesma 
central de atendimento, a recepção 
de chamadas telefônicas com denún-
cias anônimas de crimes e delitos. O 
novo serviço implantado pelas forças 
policiais de Minas, em parceria com 
o Instituto Minas Pela Paz, garantirá 
sigilo total a quem fizer as denún-

dos principais pólos industriais do 
Estado”, pontuou. Ela disse ainda que 
o evento contribui para o desenvolvi-
mento econômico e o setor produtivo 
de Contagem, que, segundo ela, está 
pronta para receber cada vez mais 
investimentos. 

O evento reuniu, entre os dias 28 e 
30 de novembro, 180 empresas ofer-
tantes de micro e pequeno portes e 26 
compradoras como a Companhia Vale 
do Rio Doce, Fiat, Wal-Mart e Petro-
bras. Para o vendedor da ISO Brasil 
José Júnior, cuja empresa participou 
do evento, “é uma oportunidade de 
relacionamento, de fazermos contato 
e apresentar o catálogo da empresa 
para negócios posteriores”.

cias e agilizará o atendimento à po-
pulação. Toda denúncia terá prazo 
máximo de 90 dias para ser apurada 
e o denunciante poderá acompanhar 
o andamento das investigações, por 
meio de senha, que receberá ao 
fazer a denúncia. Marília Campos 
parabenizou a iniciativa e disse que 
investir em segurança é tão im-
portante quanto investir no social. 
“Quem ganha com essa iniciativa é a 
população” frisou.

No primeiro dia da Rodada de 
Negócios foi gerada uma expectativa 
de negócios de R$ 65 milhões

O serviço é um novo instrumento 
que permitirá ao cidadão, com a pre-
servação do anonimato, participar da 
construção da sua própria segurança. 
Há um prazo para que as respostas 
a cada um dos casos sejam dadas e 
aquele que denunciou terá condições 
de acompanhar os desdobramentos 
daquela denúncia.

O Disque Denúncia 181 funcionará 
inicialmente na capital mineira e em 
33 municípios da Região Metropolita-

na de Belo Horizonte (RMBH), inclusi-
ve Contagem. A previsão é expandir 
de forma gradual para todo o Estado. 
Os atuais números de serviços 190 
(Polícia Militar), 193 (Bombeiros) e 197 
(Polícia Civil) continuarão a funcionar 
para atendimento as solicitações de 
urgência da população. As ligações 
feitas para o Disque Denúncia 181 são 
gratuitas e não identificam o número 
do telefone de onde a chamada está 
sendo feita.

Um café da manhã realizado no 
dia 29 promoveu o encontro entre 
empresários brasileiros e italianos 
no Oportune 2007. O objetivo foi 
construir uma rede de relaciona-
mentos sólida entre os investidores. 

Para aumentar os investimentos 
em potencial na cidade, a Prefeitu-
ra Municipal de Contagem reduz a 

cobrança de impostos e facilita a le-
galidade de empresas de pequeno 
e médio porte. Além disso, investe 
na qualificação dos profissionais 
através de cursos ministrados pela 
Funec, realiza treinamentos em 
parcerias com empresas privadas 
e governo federal e promove a 
formação de redes solidárias.


