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PREFEITURA

FUNEC COM 
QUALIDADE E ACESSO
A Funec voltou com força total e já possui cerca de 5 mil alunos 
estudando nos ensinos médio, técnico e profi ssionalizante. Em 
julho, mais 700 alunos se formaram nos cursos de qualifi cação 
oferecidos pela instituição, em parceria com o Pronatec.  É assim 
que a prefeitura trabalha, investindo na educação e preparando 
jovens e adultos para o mercado de trabalho.

Veja nesta edição, o Especial Funec. 
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A prefeitura possui um centro de saúde específi co 
para atender os homens do município. São oferecidos 
serviços de rastreamento dirigido do câncer de prósta-
ta (acompanhamento e estudo de pacientes já aten-
didos), exames de HIV/Aids, sífi lis, hepatites B e 
C, acompanhamento em DST/Aids, que é feito 
por psicólogo e assistente social, orientação e 
tratamento aos problemas de ereção, caute-
rização de condilomas (verrugas genitais) 
e realização de ultrassons. Além desses 
atendimentos, a população masculina 
é orientada a como cuidar da saúde.

Prefeitura oferece serviços 
para a saúde do homem
Centro de Contagem é referência no Estado e acompanha pacientes

O Centro de Referência em Saúde do Homem 
é uma iniciativa inédita e é o único em todo o 

Estado. Ele atende a Política Nacional de Atenção 
Integral à Saúde do Homem, instituída em 2009, 

pelo Ministério da Saúde.

VEJA AS UBS´s QUE JÁ ESTÃO 
SENDO CONSTRUÍDAS:

UBS FRED - Ressaca
 Valor da Obra: R$ 863.587,60
UBS Maria da Conceição – Maria da 

Conceição - Sede
 Valor da Obra: R$ 1.506.081,85
UBS Morada Nova - Ressaca
 Valor da Obra: R$ 1.156.299,27
UBS Recanto da Pampulha/ São 

Mateus - Nacional
 Valor da Obra: R$ 1.358.866,04
UBS São Joaquim - Ressaca
 Valor da obra: R$ 1.130.582,55

Construção de cinco UBS’s 
segue em ritmo acelerado
Unidades vão benefi ciar mais de 65 mil pessoas na cidade
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Para ampliar a assis-
tência em saúde no muni-

cípio, a prefeitura investe 
cada vez mais na contratação 

de médicos para o atendimen-
to às pessoas, em obras de infra-

estrutura e na humanização. As 
obras de construção de cinco novas 

unidades de saúde nas regiões da Res-
saca, Nacional e Sede seguem em ritmo 

acelerado. Elas são parte de um pacote 
de 18 UBS´s  (Unidades Básicas de Saúde) 
que serão construídas em toda a cidade, 

melhorando o atendimento em saúde do 
município e as condições de trabalho 

dos profi ssionais. As novas UBS´s se-
guem um modelo padrão de cons-

trução que é referência em todo 
o Estado. Somente nestas cinco 

UBS´s estão sendo investidos 
mais de R$ 6 milhões.

SAÚDE

VOCÊ SABIA?
 
Segundo o IBGE, Contagem possui 292.798 
homens. Dados do Perfi l Epidemiológico 
elaborado pela Secretaria Municipal de Saúde 
apontam que as principais causas de morte são:
 1º lugar: doenças do aparelho circulatório 

(doenças cerebrovasculares, hipertensão e 
infarto agudo do miocárdio),

2º lugar: causas externas (homicídios e acidentes)
3º lugar: câncer (próstata, traqueia, pulmão e 

estômago).

Endereço: av. Dr. Guilhermino de Oliveira, 60, bairro 
Novo Eldorado. 
Os interessados devem procurar a Unidade Básica de 
Saúde (UBS) mais próxima da sua casa e realizar 
suas primeiras consultas para o encaminhamento 
posterior.

     VOCE SABIA?
No ano passado, a prefeitura 

inaugurou quatro unidades de 
saúde: UBS´s Joaquim Murtinho, 
Oitis, Colorado e Água Branca e 
reformou a UBS Monte Castelo.

Contagem também atingiu 100% de 
cobertura médica no Programa Saúde 
da Família (PSF). A cidade agora tem 
um médico para atender em cada 
Equipe de Saúde da Família.
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Guardas municipais fazem 
vigilância nas escolas
Cerca de 36 guardas estão envolvidos no trabalho de segurança

Para garantir mais segurança aos alu-
nos das escolas municipais, professo-
res e comunidade escolar, a prefeitura, 
junto com a Guarda Municipal, desen-
volve o Projeto Patrulha Escolar. Cada 
regional do município conta com uma 
equipe de Patrulha Escolar, que é res-
ponsável pela ronda, acompanhamen-
to e atendimento de aproximadamente 
dez escolas municipais nos dias úteis 
e  no fi m de semana. Estão envolvidos 
neste trabalho, 36 guardas municipais, 
que são acionados por meio de contato 
telefônico ou e-mail.

Essas atividades ajudam a preve-
nir ações de violência, além de fazer 
a repressão aos crimes e atos infracio-
nais conforme preconiza o Estatuto da 
Criança e do Adolescente (ECA).

TRABALHO EDUCATIVO

Além da vigilância às escolas, o 
projeto também oferece palestras 

e campanhas educativas que 
tratam de temas relacionados 

à violência, valores éticos 
como respeito aos pais, 

professores e colegas, 
zelo ao patrimônio pú-

blico, bullying, entre 
outros assuntos.

 

EDUCAÇÃOSEGURANÇA

Prefeitura oferece mais 
oportunidades de trabalho
Transcon abre 23 vagas para agentes de operação e fi scalização

Oportunidade para quem possui en-
sino médio completo e carteira de habi-

litação nas categorias A e B. A Transcon 
realiza concurso público para agentes de 

operação e fi scalização de transporte e trân-
sito. O concurso oferece 23 vagas, sendo duas 

destinadas a pessoas com defi ciência. Os inte-
ressados podem se inscrever pelo endereço: www.

contagem.mg.gov.br/concursos, de 11/8 a 15/9. 
Para confi rmação da inscrição, é preciso pagar taxa 

no valor de R$ 60,00 até o dia 16/9. Além da remune-
ração de R$ 2.212,00 para a carga horária de 40 horas se-

manais, a Transcon oferece abono de R$ 600,00. 

 

PROCESSO DE SELEÇÃO

Os candidatos serão selecionados por meio de pro-
vas objetivas, de condicionamento físico e exames 

psicológicos. A prova objetiva está prevista para o 
dia 12/10.

Mais informações acesse o edital no site: 
www.contagem.mg.gov.br/arquivos/concursos
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Uma cidade mais bonita e  
agradável para se viver
Prefeitura revitaliza 74 praças em várias regiões de Contagem

A prefeitura, por meio da Conparq, incentiva os 
contagenses ao convívio social, passeios e à práti-

ca de atividades físicas. Para isso, vem realizando 
melhorias em praças, parques e canteiros da ci-

dade. Desde o início de 2013 até agora, já foram 
revitalizadas 74 praças nas regiões de Nova 

Contagem, Nacional, Ressaca, Sede, Riacho, 
Petrolândia, Eldorado e Industrial. A meta 

é concluir o serviço até 2016, recuperan-
do todas as praças de Contagem. As 

melhorias ajudam também a coibir o 
vandalismo e a degradação do pa-

trimônio público. 

“As praças do município 
são mais uma opção de 
lazer para a população. 
Durante o dia costumo 
levar minha neta em 
alguma praça, para que 
ela possa se divertir, 
e enquanto isso, eu 
também me distraio”.

Joaquim Luiz Leal, morador 
da regional Sede

LIMPEZA URBANADESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Investimentos fortalecem o 
desenvolvimento econômico
Contagem promove seminário para debater Indústria da Defesa

A prefeitura trabalha para fomentar as cadeias produtivas da 
cidade e fortalecer o desenvolvimento econômico, incentivan-
do os investimentos na indústria, no comércio e em serviços. 
Em agosto, a administração realiza o primeiro Seminário 
da Indústria da Defesa. Um espaço para discutir a parti-
cipação de Contagem e de Minas Gerais nos projetos 
estratégicos desse mercado que é crescente no país. 
O seminário reúne palestrantes de renome nacio-
nal, empresários, sindicalistas, professores uni-
versitários e representantes do setor militar. 
Eles vão discutir ações estratégicas que fo-
mentem indústrias envolvidas com pesqui-
sa, desenvolvimento, produção e servi-
ços no âmbito da Indústria da Defesa.

CONFIRA OS 
PALESTRANTES
 Ministro da Defesa, Celso Amorim;
 Ministro da Ciência, Tecnologia e 

Inovação, professor Clelio Campolina 
Diniz;

 Ministro do Desenvolvimento, Indústria e 
Comércio Exterior, professor Mauro Borges;

 Deputada federal Perpétua Almeida;
 Presidente da Fiemg, Olavo Machado Júnior.
 
Inscrições gratuitas pelo e-mail: 
gabinete.prefeito@contagem.mg.gov.br – 3352-5085

Alavancar a Indústria da 
Defesa é um passo importante 
na promoção da paz e da 
segurança nacional.

VEJA O QUE ESTÁ 
SENDO FEITO:
Pintura;
 Paisagismo; 
Reforma no piso; 
Instalação de bancos e lixeiras;
Outras melhorias que são 

realizadas de acordo com a 
necessidade de cada espaço.

FESTIVAL DE 
PAPAGAIO  

O céu de Contagem ganhará no-
vas formas e cores no dia 16 de 
agosto, com a realização do 2° Festi-
val de Papagaio do Parque Tropical. 

CAMPANHAS EDUCATIVAS:  
Pipa legal não tem cerol;
O uso de cerol é proibido;
Evite acidentes.
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Prefeitura valoriza servidores 
com cursos de qualifi cação
Educadores são incentivados a cursar mestrado na Ufmg

EDUCAÇÃO

VAN DA FUNEC 
TRANSPORTA 

PROFESSORES

A prefeitura adquiriu uma Van 
que facilita o transporte de profes-

sores da Funec Darcy Ribeiro. A Van 
foi comprada com recursos provenien-

tes do Fundo Especial de Royalties do Pe-
tróleo, que é destinado à Funec em razão 

da lei 001/2013, a primeira da atual gestão.

A Prefeitura de Contagem investe no ensino e 
na valorização dos seus servidores, apoiando-os 

à qualifi cação profi ssional. Para isso, os profes-
sores da Rede Municipal de Ensino estão sen-

do incentivados a fazer mestrado na Ufmg. 
A prefeitura está oferecendo cursos de in-

glês instrumental e orientações para a 
construção do projeto científi co aos in-

teressados em participar do processo 
seletivo do Promestre, que aconte-

ce entre os dias 20 de agosto e 9 
de outubro. Ao todo, são ofere-

cidas 47 vagas.

LIMPEZA URBANA

ATLAS CONSTRUÍDO POR SERVIDORES

Outro investimento para o servidor é o Curso de Aperfeiçoamen-
to de Iniciação Científi ca: Educação não formal de Ciência e Tecno-
logia. A prefeitura oferece 70 vagas  para servidores que tenham con-
cluído o ensino médio ou superior em qualquer área de atuação. Ao fi m 
do curso, os dois melhores projetos serão publicados na Revista da Ufmg e 
serão premiados com notebooks. Além disso, o curso orientará a construção 
do Atlas de Contagem pelos próprios servidores.

As inscrições já estão abertas. O prazo é até dia 13 de agosto e serão realizadas 
apenas pela internet no site: (www.ufmg.br/ead).

Contagem recolhe 8 mil 
toneladas de lixo e entulho
Município criou força-tarefa para deixar a cidade mais limpa

Jogar lixo e entulho na rua, além de ser um ato cri-
minoso, suja a cidade, atrai animais nocivos à saúde e 
prejudica o meio ambiente. Para combater esse grave 
problema, a prefeitura tem investido em projetos de 
conscientização, fi scalização e em infraestrutura fí-
sica e humana. Uma das ações implementadas é o 
Programa Brigada da Limpeza, que consiste em 
uma verdadeira força-tarefa para acabar com 
os “botas-fora”. Em 2014, o programa percor-
reu as oito regiões da cidade e apresentou 
resultado positivo. Mais de 8 mil tone-
ladas de resíduos foram recolhidas em 
toda a cidade. Contudo, é fundamen-
tal que a população colabore.

FISCALIZAÇÃO E MULTAS
 

Diversas placas com o telefone para denúncias foram 
instaladas em pontos estratégicos do município. Os 
responsáveis estão passíveis de multas que variam de 
R$ 7 mil a R$ 35 mil, se houver impacto ambiental.
Ligue: 0800 2831 225 para denúncias, pedidos de 
limpeza e informações.

VOCÊ SABIA?
É responsabilidade dos donos murar o lote, fazer a 
calçada no entorno e manter o local sempre limpo. A 
omissão gera multa.

COMO FUNCIONA:
 

O programa possui quatro pilares: 
implantação dos Ecopontos em todas as 
regionais da cidade, criação do Agente 
Comunitário de Limpeza, Carroceiro 
Legal e ações específi cas de combate à 
dengue.

 

INFRAESTRUTURA: 
25 ECOPONTOS

 
Os Ecopontos são locais específi cos 
para recebimento de pequenos volumes 
de entulho da construção civil, pequenas 
podas de árvore, mobiliários e madeiras, 
dentre outros. Eles funcionam de 
segunda a sábado, das 8h às 16h, com 
pausa para o almoço. Os moradores e 
carroceiros devem respeitar esse horário 
para o descarte de materiais. Contagem 
possui, atualmente, 25 Ecopontos.
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Formação continuada para 
profi ssionais da Educação 

Funec prepara jovens e adultos 
para o mercado de trabalho

Atualmente, mais de 10 mil crianças são atendidas pelo setor na cidade

Após a reabertura, fundação se reorganiza e já atende mais de 5 mil alunos

Os profi ssionais da Educação 
Infantil da Rede Municipal de Con-
tagem recebem formação continua-
da, ministrada por mestres e especia-
listas de notório saber e conhecimento 
em sete áreas distintas. A proposta da Se-
cretaria de Educação (Seduc) é investir cada 
vez mais na valorização dos trabalhadores das 
unidades de ensino que atendem crianças de 
zero a cinco anos -  um dos pilares do atual gover-
no do município. As aulas começaram em julho e 
prosseguem até o dia 12 de dezembro, na sede admi-
nistrativa da Funec e no Parque Ecológico, ambos locali-
zados no bairro Eldorado.

ATENDIMENTO E INFRAESTRUTURA
 
Atualmente, mais de 10 mil crianças são atendi-

das pelo setor na cidade, incluindo a rede própria  
e a conveniada, que juntas totalizam 77 unida-
des. A rede da prefeitura, com cerca de 900 
profi ssionais,  é constituída  de  32 Cemei’s 
e 7 anexos. Também conta com turmas 
vinculadas em  12 escolas municipais.  
A rede conveniada, por sua vez, dis-
põe de 26 unidades.

Após a reabertura da Funec, 
em janeiro do ano passado, a 
fundação já se consolida como 
a mais importante política de 
formação técnica de jovens e 
adultos mantida pela prefei-
tura. Hoje, já são 15 unidades 
em pleno funcionamento, que 
oferecem, gratuitamente, ensi-
nos médio, técnico e profi ssio-
nalizante. A Funec foi a segun-
da instituição municipal do 
país a fi rmar convênio com o 
Programa Nacional de Acesso 
ao Ensino Técnico e Emprego 
(Pronatec) e está preparando 
os jovens e adultos da cidade 
para trabalharem no comércio, 
em serviços e na indústria.

 Com a reabertura da Funec, mais de 120 
professores que estavam desviados de suas 
funções voltaram para as salas de aula;

 A fundação já conta com uma nova sede 
administrativa, que fi ca no Eldorado, e oferece 
infraestrutura moderna para atender os alunos 
com o conforto e a qualidade que eles merecem;

 A prefeitura destinou à Funec os recursos 
provenientes dos royalties do petróleo. Esse 
foi o primeiro projeto de lei enviado pela 
atual administração à Câmara Municipal. A 
Lei 4584/2013 já está em vigor;

 A prefeitura inaugurou, recentemente, mais 
uma unidade da Funec, Darcy Ribeiro, que está 
atendendo alunos da região de Nova Contagem;

 Aquisição de uma Van para transportar 
servidores e professores;

 Com a reabertura da Funec, a 
prefeitura ampliou a oferta de cursos 
profi ssionalizantes por meio da adesão ao  
Programa Nacional de Acesso ao Ensino 
Técnico e Emprego (Pronatec). Já foram 
ofertadas 3 mil vagas, em cursos técnicos;

 A prefeitura também aumentou o número de 
bolsas do Programa de Iniciação Científi ca 
Júnior (Pibic-Jr) fi nanciadas diretamente 
pela Funec;

 A prefeitura distribuiu 3 mil kits escolares 
aos alunos da Funec em 2014.

FUNEC COM QUALIDADE:

EDUCAÇÃO

“ Achei ótima esta 
oportunidade da Seduc,  pois 

este curso me possibilita refl etir 
sobre  o trabalho de alfabetização 

com  minha turminha de quatro 
anos. Nessa idade,  a  alfabetização 

não é obrigatória, mas podemos 
iniciar a atividade de forma lúdica”.

 
Luana Serena da Mota Pereira, professora

do  Cemei Icaivera.

Especial Funec

15 unidades 
com ensinos médio 
regular, médio 
integrado e cursos 
profi ssionalizantes

Investimentos: 
R$ 28 milhões por ano



Funec forma mais de mil alunos  
em cursos de qualifi cação
Os cursos são gratuitos e contemplam várias atividades profi ssionais

Histórias 
de sucesso 
de alunos 
da Funec:

Especial Funec
“Eu sempre gostei de fazer pão em casa, mas 
eu tinha uma grande vontade de aprender a 
fazer pão francês. O curso de padeiro foi uma 
oportunidade ótima para mim, pois adquirir 
conhecimento profi ssional é essencial para os 
desafi os que a vida traz. A partir de agora 
pretendo seguir meus estudos e fazer mais 
cursos”.
 
Carlos Soares, do curso de padeiro da unidade 
Darcy Ribeiro

“Com meu fi lho crescendo eu precisava ajudá-
lo e também necessitava de me comunicar como 
mãe. Procurei diversas instituições, mas a Funec 
foi a única que me atendeu. Estou formando em 
Libras Básico, mas já iniciei o curso de Libras 
Intermediário. O curso me ajudou muito na 
comunicação dentro de casa. Agora eu consigo 
ensinar a ele o que deve e não deve fazer”.
 
Lucimar Fernandes Raimundo e Caio Márcio Fernandes. Ela se 
formou em Libras na Unidade Inconfi dentes e o fi lho, que é 
defi ciente auditivo, está cursando Mecânico de Automóveis Leves.

“Achamos o curso apaixonante. Adoramos as 
aulas e pretendemos continuar estudando. O 
curso de Contação de Histórias é tão completo 
que parece uma faculdade. Os professores 
são exigentes com trabalhos e prova. Nós 
duas trabalhamos no ramo da educação e 
pretendemos utilizar o conhecimento adquirido 
no curso para melhorarmos”.
 
Adriana de Figueiredo e Rosilene Maciel, ambas 
do curso de Contação de Histórias na unidade 
Inconfi dentes

“Resolvi fazer o curso, pois tenho um primo que já 
trabalhava na área e sempre me identifi quei com a 
profi ssão. O que aprendi pude executar na prática 
nos eventos em que trabalhei, pois existe um alto 
índice de ocorrências envolvendo bebidas e brigas. Só 
eu socorri mais de cem pessoas até o momento. Para 
o futuro, pretendo me tornar Bombeiro Militar”.
 
Douglas Natanael Leandro, após formado no curso de 
Bombeiro Civil trabalhou como profi ssional na Copa, no 
Carnaval de Belo Horizonte e em um show da Banda Mole.

A Funec tem elevado o número de cursos de qualifi cação para 
jovens e adultos. No ano passado, formaram, apenas nos cursos 
do Pronatec, 498 alunos e, neste ano, somente no primeiro se-
mestre, mais de 750 alunos já conquistaram esse sonho. A expec-
tativa é que o número aumente ainda mais. Em julho, a funda-

ção, em parceria com o Corpo de Bombeiros, formou mais duas 
turmas do Curso de Bombeiro Civil, totalizando 54 formandos. 
Dos 22 alunos da primeira turma, 19 estão empregados. O apro-
veitamento é considerado ótimo e demonstra que a instituição 
preza pela qualidade dos cursos e do seu corpo docente.

PROJETO DE LEI 
ESTABELECE BRIGADA 
DE BOMBEIRO CIVIL

Em breve, a prefeitura encami-
nhará à Câmara Municipal o proje-
to de lei que dispõe sobre a  exis-
tência de brigadistas em empresas 
de Contagem. O projeto determina 
que, aquelas empresas e estabe-
lecimentos com grande número 
de funcionários e fl uxo de pes-
soas, como shoppings, devem 
possuir uma Brigada de Bombei-
ro Civil. A medida possibilita que 
jovens recém-formados no curso 
de Bombeiro Civil da Funec sejam 
absorvidos, rapidamente, pelo mer-
cado de trabalho.

 Programador web;
 Recepcionista;
 Confeccionador de bijuterias;
 Manicure e pedicure;
 Maquiador;
 Padeiro;
 Auxiliar fi nanceiro;
 Administrador de banco de dados;
 Almoxarife;
 Auxiliar de biblioteca;
 Auxiliar de secretaria escolar;

 Libras;
 Inglês intermediário;
 Programador de 

sistemas;
 Vendedor;
 Artesão de pintura e 

tecido;
 Confeccionador de lingerie e 

moda praia;
 Eletricista de automóveis e outros.

CURSOS OFERECIDOS:
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Especial Funec

Avanços contribuem para uma 
Funec com mais qualidade
Alunos recebem kit escolar pela primeira vez na história da instituição

Este ano, todos os alunos da Funec 
receberam o Kit Escolar 2014, conten-
do mochila, estojo, squeeze, lápis, bor-
racha, régua e caneta. A Funec também 
investe na formação científi ca. Atual-
mente, um total de 35 alunos estão di-
retamente vinculados à fundação com 
bolsas de iniciação científi ca, sendo 20 
deles custeados pela Fapemig.

Prefeitura planta 2.400 novas 
árvores em todas as regiões
Mudas são plantadas em praças, parques, ruas e avenidas  

ÁRVORES NO INDUSTRIAL

A prefeitura, por meio da Fundação 
de Parques e Áreas Verdes (Conparq), rea-

lizou o plantio de 78 árvores, entre elas Ipê 
Roxo, Ipê Branco, Ipê Amarelo e Calistemo. 

No bairro Amazonas, as árvores foram planta-
das nos passeios da Escola Municipal Machado 

de Assis, da Escola Estadual Confrade Antônio Pe-
dro Castro e da UBS Amazonas. O canteiro central 

da avenida Tereza Cristina, no bairro Vila São Paulo, 
também recebeu novas árvores.

ALGUMAS DAS ÁREAS VERDES BENEFICIADAS 
COM O PLANTIO:
Parque Amendoeiras;
Parque Sapucaias;
Parque Tropical;
Parque Sarandi;
Praça Tancredo Neves;
Praça Sô Teco;
Praça da Divisa.

VOCÊ TAMBÉM PODE PLANTAR 
UMA ÁRVORE:

A Conparq faz a orientação e fornece mudas para os 
moradores. Interessados podem entrar em contato pelo 
telefone: 3911-7960.

“UMA VIDA, UMA ÁRVORE”
Em parceria com a TV Globo Minas, a prefeitura de-

senvolve o Programa Uma Vida, Uma Árvore. A iniciati-
va possibilita o plantio de uma árvore para cada criança 
recém-nascida e registrada no município. As famílias 
que quiserem participar devem se cadastrar no site: 
(www.umavidaumaarvore.org).

A prefeitura trabalha para promover o desenvolvimento sus-
tentável da cidade. Para isso, a arborização do município é 

fator importante na gestão pública. Entre janeiro de 2013 
e junho de 2014, foram plantadas cerca de 2.400 árvores 

nas  diversas regiões do município, em praças, parques 
e passeios. Somente na revitalização do Parque Saran-

di, na Ressaca, foram plantadas 1.200 novas árvores 
de diversas espécies, para contribuir com o meio 

ambiente e a qualidade de vida dos contagenses.

A consciência ambiental é 
fundamental para que as nascentes 

e a vegetação sejam preservadas
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CONCURSO PÚBLICO
A Funec também administra concur-

sos públicos e processos seletivos. Após 
a sua reabertura, em 2013, a fundação já 
realizou o seu primeiro concurso públi-
co para o provimento de cargos efetivos. 
Foram nomeados novos profi ssionais 
para compor o quadro de educadores e 
administrativos da entidade.

ESTÁGIOS
A Funec possui convênios com em-

presas, laboratórios e universidades 
para oferta de estágios. São oferecidos 
dois tipos de estágio para alunos da 
rede, o curricular e o extracurricular. O 
primeiro está previsto nos planos didá-
ticos dos cursos e o estudante não re-
cebe o diploma se não cumprir com a 
carga horária devida aos estágios. O es-
tágio extra-curricular abre oportunidade 
tanto para alunos da Funec quanto para 

alunos de fora, como por exemplo uni-
versidades e outras escolas.

ADESÃO AO PRONATEC
A Funec foi a segunda fundação mu-

nicipal do Brasil a aderir ao Programa 
Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e 
Emprego (Pronatec), em junho de 2013. 
Por meio do programa, a fundação ofer-
ta cursos de educação profi ssional téc-
nica de nível médio, cursos de forma-
ção inicial e continuada e programas de 
educação de jovens e adultos.

FORMAÇÃO CONTINUADA
A Funec oferece curso de Aperfei-

çoamento de Iniciação Científi ca aos 
professores. Uma residência docente, 
que desde fevereiro conta com 60 pro-
fessores da região de Várzea das Flo-
res, e incentiva os educadores para 
fazerem o mestrado em “Educação e 
docência” da Fae/Ufmg. Os professo-
res também podem estudar na Funec 
Inconfi dentes no curso de Pedagogia 
oferecido pela Universidade Aberta do 
Brasil (UAB).

Funec mais atuante na formação de jovens e adultos

 

Inscrições para os 
cursos do Pronatec. 
Saiba mais: 3356-6695.
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Prefeitura realiza obras 
no bairro Inconfi dentes
Intervenção garante novo asfalto e maior mobilidade na região

Para garantir melhores condições de circula-
ção na região do bairro Inconfi dentes e pro-
porcionar mais segurança aos motoristas e 
pedestres, a Prefeitura de Contagem reali-
zou, em julho, as obras de recapeamento 
da avenida Jair Rodrigues do Vale, in-
cluindo o contorno da praça Marília 
de Dirceu, da rua Avelino Camargos 
e parte da avenida Frei Henrique 
Soares. Serão investidos cerca de 
R$ 400 mil nas obras, que vão 
benefi ciar 20 mil moradores 
da região.

Alvarenga Peixoto: mais 
agilidade e segurança 
Avenida ganha nova pista, lombofaixas e revitalização da sinalização

A avenida Alvarenga Peixoto, 
no bairro Amazonas, está passan-

do por  revitalização para deixá-la 
mais moderna e segura. As melho-

rias contemplam solicitações da comu-
nidade. A obra faz parte de um grande 

pacote de obras do Plano de Mobilidade 
Urbana da cidade, que está sendo realiza-

do pela Prefeitura de Contagem para reduzir 
gargalos no trânsito.

VEJA MAIS
O canteiro central da via será retirado e criada mais 

uma pista de tráfego;
As ruas Manoel Franco, Juca Flávio e Japurá vão 

passar por mudanças;
Será construído ainda um espaço de convívio 

entre as ruas Rio Madeira e Rio Branco.
Serão construídas duas lombofaixas 

ao longo da avenida para garantir 
segurança aos pedestres;
As obras vão abranger a 

revitalização da Feira do 
Amazonas.

PROCESSO DE REVITALIZAÇÃO
Para realizar as intervenções na avenida, foi necessário que a 

Conparq fi zesse um replanejamento do plantio de árvores, com a 
substituição de espécies mais adequadas para o ambiente urbano e 
com menor risco de queda. Como medida compensatória serão planta-
das cerca de 130 árvores na região. As intervenções foram defi nidas após 
amplo debate com a comunidade.
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VIA EXPRESSA 
A TODO VAPOR

 
As obras da Via Expressa continu-

am a todo vapor. Em junho, a prefeitu-
ra iniciou as obras para a construção de 
alças viárias e novos retornos na Via Ex-
pressa, no trecho entre o Parque São João e o 
viaduto da avenida João César de Oliveira. As 
intervenções vão benefi ciar mais de 70 mil pes-
soas que passam pelo local diariamente. A prefei-
tura investe cerca de R$ 2 milhões nas melhorias, e a 
previsão é que as obras sejam entregues até setembro.

VEJA, ABAIXO, AS INTERVENÇÕES NA REGIÃO:
Construção de uma alça viária à esquerda no 

retorno da Via Expressa, após o viaduto que dá 
acesso à CeasaMinas, no sentido BH-Betim;

Construção de um novo retorno na Via 
Expressa, no sentido BH-Contagem-BH, 
próximo à empresa Tracbel;

Reorganização do trânsito no acesso 
ao Aterro Sanitário de Contagem e 
bairros Perobas e Três Barras.

“Com a realização desse 
recapeamento, o fl uxo do 
trânsito no entorno da 

praça vai melhorar, pois 
a operação tapa-buracos 
já não adiantava mais, 
sempre apareciam novos 

buracos”.

Lucimar Silva, comerciante
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Obras melhoram o trânsito na 
avenida João César de Oliveira

Obras e intervenções para melhorar o trânsito na região 
do Eldorado. Com esse objetivo, a prefeitura realizou 
uma série de intervenções na avenida João César de 
Oliveira, uma das principais vias da cidade. No en-
trocamento com a avenida Trajano de Araújo Via-
na, foi construída uma alça no viaduto que liga 
a região ao Centro Industrial de Contagem (Cinco). 
Em frente ao Corpo de Bombeiros, no Novo Eldorado, 
foi feito o alargamento da pista, facilitando a conversão 
à esquerda e desafogando o trânsito. Por fi m, no cruza-
mento com a avenida José Faria da Rocha, na praça Iria Di-
niz, a pista também foi alargada, para facilitar a conversão à 
esquerda e diminuir os engarrafamentos na região.

 

Com o objetivo de manter todos os campos de futebol ade-
quados para o uso coletivo da comunidade, a Prefeitura de 

Contagem está intensifi cando o trabalho de limpeza e recu-
peração de diversos espaços. Um importante campo loca-

lizado na Vila Barraginha, na região Industrial, também 
recebeu obras de revitalização. Segundo moradores, 

ele estava sendo usado como esconderijo para ban-
didos. Após a intervenção, o problema foi solucio-

nado. Além do campo, a prefeitura limpou as 
ruas, praças e outros espaços públicos localiza-

dos na Região Industrial.

 “O mato causava risco aos moradores, 
pois os bandidos ali se escondiam”.

Nair Rodrigues Ferreira, moradora da Vila Barraginha

Telefone Regional Eldorado: 3352-5477

Telefone Regional Industrial: 3363-6047

ELDORADO

REGIONAIS
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Revitalizado campo de futebol na Vila Barraginha

Alças e alargamentos de pistas 
benefi ciam mobilidade urbana 
no Eldorado

INDUSTRIAL

É a prefeitura 
trabalhando para 
melhorar o trânsito 
para motoristas e 
pedestres

Mais desenvolvimento e 
segurança para as regiões
Moradores comemoram intervenções aguardadas há mais de 20 anos

É compromisso da prefeitura o investimento na qualidade de 
vida das pessoas. No mês passado, a administração inaugurou 
as obras de construção da avenida Nacional, após 20 anos 
de espera. Agora, as comunidades das regiões da Ressaca 
e do Petrolândia também já podem comemorar a entre-
ga de mais três grandes obras esperadas há mais de 
30 anos. A prefeitura está agilizando as intervenções 
das avenidas Alterosas e Dois, na região da Ressa-
ca, e da Imbiruçu, no Petrolândia, que já estão em 
fase de conclusão. A previsão é que as novas 
avenidas sanitárias sejam inauguradas ainda 
este ano, benefi ciando cerca de 120 mil pes-
soas. As obras estão sendo realizadas pelo 
município em parceria com a Copasa. 

 

 

AVENIDA IMBIRUÇU
As obras de drenagem, 
pavimentação, urbanização 
e serviços complementares 
para a implantação da avenida 
Imbiruçu, na região do Petrolândia, estão a todo vapor.  
Retomadas em agosto de 2013, já foram executados 
75% das intervenções. A previsão é que a avenida 
sanitária seja entregue à população até o fi nal do 
ano. Serão cerca de 8.730 metros quadrados 
pavimentados.
Valor da obra: R$ 14,5 milhões.
Pessoas benefi ciadas: 68 mil.

AVENIDA DOIS
A avenida também está em fase de 
conclusão. A pavimentação está 
praticamente concluída nos quase 
dois quilômetros da via e já foram 
iniciados os acabamentos de passeio, 
sarjetas, bocas de lobo e meio-fi o.
Valor da obra: R$ 12 milhões.
Pessoas benefi ciadas:  20 mil.

AVENIDA ALTEROSAS
A avenida Alterosas está bem 
adiantada. Sua canalização, 
drenagem e pavimentação já 
foram concluídas. Nos próximos 
meses será feita a instalação de 
meio-fi o e sarjetas. 
Valor da obra: R$ 5,7 milhões.
Pessoas benefi ciadas: 30 mil.

“Esta obra foi de 
grande importância 
para nossa região. 

Após a conclusão pude 
abrir meu negócio, e minha 

freguesia aumentou devido ao 
fácil acesso”.

Manuel José Figueredo, 
morador da região do 

Imbiruçu.
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Laboratório na regional atende 
300 pacientes por mês
Os moradores são atendidos 
com o pedido médico do SUS

A Regional Riacho possui, em sua sede, um la-
boratório para a realização de exames de san-
gue, urina e fezes. Cerca de 300 pacientes são 
atendidos por mês na unidade. As coletas 
são feitas na parte da manhã, de segunda 
a sexta-feira, com resultados entregues 
todos os dias no período da tarde. Para 
ser atendido, o usuário do SUS precisa 
apresentar o pedido médico. O laborató-
rio fi ca na rua Rio Verde, 422, no Riacho 
das Pedras. O horário de funcionamento é 
das 7h às 16h.

 

A Vila Barroquinha, na Regional Sede, está mais lim-
pa e organizada. É que agora ela conta com um impor-

tante reforço, o agente de limpeza Luciano Quintão, 
que é responsável por cuidar do local e conscien-

tizar a sua comunidade sobre a importância do 
descarte adequado de lixo e entulho. Em con-

junto com a equipe de manutenção da prefei-
tura, o agente também promove atividades 

de educação ambiental e solicita diversas 
intervenções como a retirada de entulho, 

a limpeza de fossas, além da Operação 
Tapa-Buraco. O agente é também um 

dos eixos do Programa Brigada da 
Limpeza.

Intervenções benefi ciam mais de 40 
mil moradores

A região do Nacional recebe importantes obras de pavimen-
tação asfáltica, nos bairros Bom Jesus e Nacional Iª Seção. A 
conclusão das obras está prevista para até a segunda quinze-
na de agosto. Serão pavimentadas as ruas Pedro Álvares Ca-
bral, no Nacional, Novo Horizonte e Capelinha, no Bom 
Jesus. Além disso, será feita a sinalização das vias. Os 
investimentos são da ordem de R$ 150 mil, que bene-
fi ciarão 40 mil pessoas que vivem nos bairros.

“Sou comerciante na região há 15 anos e 
essa obra de recapeamento da rua Lúcia 
Muniz ajudou muito. Aqui tem muito 
fl uxo de veículos, incluindo ônibus 
e do jeito que estava gerava muitos 
transtornos”.

 
Geraldo Amaral, morador da regional Nacional

Prefeitura revitaliza avenida 
Abílio Machado

A prefeitura realizou obras de revitalização da avenida 
Abílio Machado, na região da Ressaca. No local, que aguar-

dava intervenções há mais de 30 anos, foram feitos o reca-
peamento asfáltico e a renovação da sinalização de toda 

a avenida, importante corredor que interliga os bairros 
da Ressaca a Belo Horizonte. Nas intervenções, foram 
investidos cerca de R$ 250 mil, benefi ciando mais de 
40 mil moradores da região.

“Antes, a via era muito irregular, com desníveis e 
cheia de buracos e, muitas vezes, isso causava acidentes. 

Depois da nova pavimentação, além da via fi car melhor 
para transitar, os acidentes pararam de acontecer”.

 
Ivan Dutra, que trabalha em uma ofi cina na avenida

Telefone Regional Ressaca: 3352-5576 Telefone Regional Riacho: 3912-2020

REGIONAIS

Telefone Regional Nacional: 3397-1098 Telefone Regional Sede: 3395-9550
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Agente de limpeza atua na Vila BarroquinhaNacional e Bom Jesus recebem obras de pavimentação

RESSACA RIACHO

NACIONAL SEDE
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A região do Petrolândia está recebendo obras para melhorar 
o fl uxo do trânsito e trazer mais segurança para motoristas e 
pedestres. Para isso, a prefeitura iniciou obras para reorga-
nização do trânsito na avenida General Durval Alves de 
Faria, no bairro Tropical. No local, serão feitas adequa-
ções geométricas e construída uma rotatória, além da 
revitalização da sinalização. Serão investidos mais 
de R$ 400 mil nas intervenções, que benefi ciarão 
mais de 30 mil moradores da região.

 
“Esperamos que o trânsito melhore, 
pois o fl uxo de veículos é intenso no 
período da tarde e noite. Essa obra 
vai benefi ciar não só os pedestres 
e motoristas, mas também os 
comerciantes”.

 
Aparecida Cardoso Cunha, moradora da região

Nova Contagem recebe obras de 
pavimentação e recapeamento

A prefeitura já pavimentou inúmeras ruas e avenidas 
de Nova Contagem. Ao todo, mais de 250 ruas e be-

cos foram recuperados. Em julho, foram iniciadas as 
obras de pavimentação asfáltica da rua Professor 

Hortêncio e Nossa Senhora de Fátima. Além dis-
so, inicia-se também, o recapeamento da aveni-
da VP2. Serão investidos mais de R$ 500 mil 
nas intervenções, que vão benefi ciar mais de 

50 mil pessoas que residem na região. O objetivo 
das intervenções é garantir mais qualidade de vida 

para os moradores e pedestres.
 

Telefone Regional Nova Contagem: 3352-5886

NOVA CONTAGEM

Obras visam melhorar trânsito no bairro Tropical
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Mais de 250 ruas e becos já 
receberam melhorias 

PETROLÂNDIA

Fundac divulga 45 projetos 
selecionados pelo FMIC
Fundo é um marco na história da cultura de Contagem

CONCURSO 
REVELANDO CONTAGEM

Revelar as belezas e as peculiaridades 
da cidade e de seu patrimônio é o objetivo 
do 6º Concurso de Fotografi a “Revelando 
Contagem”, promovido pela prefeitura. 
O concurso faz parte do calendário ofi cial 
de eventos do município. Podem partici-
par fotógrafos amadores ou profi ssionais 
de todo o Estado. O evento será realizado 
no período de 30 de junho a 29 de agosto.

 INSCRIÇÕES
Acesse a fi cha de inscrição e o edital do 

concurso no site da prefeitura (www.con-
tagem.mg.gov.br) e saiba como participar.

PREMIAÇÃO:
As três melhores fotos e seus respectivos 

autores serão conhecidos no dia 29 de agos-
to de 2014.
1º lugar: R$ 3.000,00;
2º lugar: R$ 2.000,00;
3º lugar: R$ 1.000,00.

Pela primeira vez, projetos de Contagem são selecionados 
e fi nanciados pelo Fundo Municipal de Incentivo à Cultura 
(FMIC), cujo valor a ser destinado é de R$ 500 mil. De um to-
tal de 163 apresentados por artistas de todas as regionais de 
Contagem, foram selecionados 45 projetos, que estão distribu-
ídos nas áreas de música (12); artes cênicas (13); artes visuais 
(cinco); literatura (sete); formação cultural (cinco); espaços 

culturais (um); cultura popular (um) e audiovisual (um). A 
participação no Fundo só foi possível após a aprovação da Lei 
Municipal nº 4.647 no ano passado, que é, atualmente, uma 
das mais completas do Brasil. Portanto, a cidade conta agora 
com uma política pública consistente que incentiva e garante 
de forma democrática as ações culturais de artistas e entida-
des. Saiba quais são os projetos no site da prefeitura.

CULTURAREGIONAIS

Telefone Regional Petrolândia: 3352-5618
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Facebook da prefeitura 
atinge 60 mil curtidas
Rede social divulga informações e serviços diariamente

O Facebook da Prefeitura de Contagem é um novo ca-
nal de comunicação entre a administração municipal e a 
população. Em julho, a página atingiu a marca de 60 mil 
curtidas. Ao visitá-la, o contagense fi ca por dentro de 
tudo o que acontece na cidade. Lá estão disponíveis fo-
tos, vídeos, informações e matérias sobre a prefeitu-
ra. É possível saber onde estão sendo realizadas as 
obras, ações, cursos de qualifi cação e eventos cul-
turais, além de diversos serviços. Os internau-
tas também podem fazer comentários, enviar 
perguntas e receber respostas em tempo real.

SAIBA MAIS:
 

Além do Facebook, você também pode interagir com a 
prefeitura pelo site (www.contagem.mg.gov.br), que é atua-

lizado, diariamente,  e pelo Twitter (twitter.com/prefcontagem). 
O Jornal Prefeitura Faz é distribuído, mensalmente, e de forma 

gratuita à população. As redes sociais constituem ferramentas estra-
tégicas para estabelecer diálogo com os cidadãos, divulgar as ações e 

projetos da prefeitura, bem como auxiliar na avaliação da administra-
ção pública.
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COMUNICACÃO E TRANSPARÊNCIA

FALE CONOSCO: portal@contagem.mg.gov.br

www.contagem.mg.gov.br

facebook.com/prefeituracontagemSAIBA MAIS: 

Curta e fi que por dentro: 
www.facebook.com/prefeituracontagem


