
fazPREFEITURA
AGOSTO DE 2014  |  Nº 64

VEJA NESTA EDIÇÃO O CORDEL CONTAGEM DAS ABÓBORAS.
PÁGINAS 12 E 13

Contagem comemora 103 anos de emancipação político-
administrativa e quem ganha é a população. A prefeitura realiza um 
pacote de mais de cem obras por toda a cidade, com intervenções 
de mobilidade urbana, reforma de escolas, construção de novas 
unidades de saúde e muito mais. A grande novidade é a construção 
da trincheira do Itaú, que se inicia ainda este ano.

COM OBRAS POR 
TODA A CIDADE
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Contagem ganha segundo 
Restaurante Popular 
Unidade está sendo construída na região da  Ressaca 

Contagem terá mais um Restaurante Popular, desta vez na 
região da Ressaca. O espaço terá capacidade para oferecer 

3 mil refeições por dia. O cardápio será variado e as refei-
ções serão elaboradas por nutricionistas, respeitando as 

características e os hábitos alimentares dos moradores. 
Além dos tradicionais feijão e arroz, o local servirá op-

ções de carne, guarnição e uma fruta por dia. O res-
taurante está em fase de conclusão das obras com 

previsão de entrega para o mês de novembro. A 
unidade tem cerca de 260 lugares. Para manu-

tenção e custeio, a prefeitura investirá, por 
ano, mais de R$ 2 milhões.

Para assegurar transparência às ações de go-
verno e atendimento adequado à população,  a 
prefeitura iniciou a execução da segunda eta-
pa do Programa de Moralização do Servi-
ço Público. Uma equipe da Corregedoria 
Geral está percorrendo os órgãos públi-
cos para inspecionar os serviços admi-
nistrativos. Durante a ação são ava-
liadas a frequência dos servidores, 
a pontualidade e a qualidade do 
atendimento ao público. O pri-
meiro posto de trabalho ins-
pecionado foi a Unidade de 
Pronto Atendimento (UPA) 
de Nova Contagem. Além 
dele, a corregedoria já ins-
pecionou mais oito unidades: 
UPA Petrolândia, Hospital Muni-
cipal, UCE (Unidade de Consultas 
Especializadas) - Confrade Cotuta, 
UBS Riacho Estado, UBS Industrial 3ª 
sessão, UBS Amazonas e os PSF´s Dur-
val de Barros II e Sandoval de Azevedo.

COMO FUNCIONA: 

O Programa de Moralização do Serviço Públi-
co é parte das ações de transparência administra-
tiva, aprovadas no Planejamento Participativo. O 
programa vai percorrer todos os órgãos públi-
cos, fiscalizando diversos setores, com o obje-
tivo de moralizar o serviço público para que 
as pessoas tenham atendimento cada vez 
mais adequado.

RESTAURANTE VAI GERAR 
NOVOS EMPREGOS 

Além de representar um ganho impor-
tante na política de segurança alimentar do 

município, a construção do res-
taurante possibilitará a aber-

tura de novas vagas de em-
prego. A previsão é que 

trabalhem cerca de 60 
funcionários no local. 

ENDEREÇO: 

Avenida Antônio José 
da Rocha, 64, bairro 

Guanabara, próximo ao 
centro comercial.

FUNCIONAMENTO: 

De segunda a sexta-feira, das 10h30 às 14h.

A refeição custará apenas 
R$ 2,00 cada.
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GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA ADJUNTA DE COMUNICAÇÃO 
PRAÇA PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 200 | CAMILO ALVES CEP 32017-900 | TEL. (31) 3352-5000
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Controladoria fiscaliza o 
atendimento público
A ação moraliza o serviço público e evita irregularidades

DENÚNCIAS 
Contato: (31) 3911-4410 / 3911-4411 ou pelo site da 
prefeitura (www.contagem.mg.gov.br). 

Ouvidoria Municipal: 0800-0313188

DESENVOLVIMENTO SOCIAL

PREFEITO: CARLOS MAGNO DE MOURA SOARES
VICE-PREFEITO: JOÃO GUEDES VIEIRA

SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E TRANSPARÊNCIA
SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO E TRANSPARÊNCIA: ALBERT PLUCKY
SECRETÁRIO-ADJUNTO EXECUTIVO DE COMUNICAÇÃO: VLADIMIR SANTIAGO

PROJETO EDITORIAL E REVISÃO: CRISTIANE OLIVEIRA, VLADIMIR SANTIAGO, DAISY RABELO, ANA CAROLINA CUNHA E LUCAS BORGES
PRODUÇÃO DE TEXTO: ANA CAROLINA CUNHA, CAMILA RIBEIRO, CRISTIANE OLIVEIRA, CRISTINA PROENÇA, GUILHERME GILLIARD, KATRINE 
REIS, LUCAS BORGES, LEONARDO ROCHA, LUCAS SANTOS, MARIA DE LOURDES CAMPOS, MARGARETE SILVEIRA, MARLON NEVES, NOEME 
RAMOS, RAPHAEL PIRES E VANESSA TROTTA
FOTÓGRAFOS: ELIAS RAMOS, EVANDRO PARREIRAS, FÁBIO SILVA, JHONATAN OTERO, LUIZ HENRIQUE GROSSI E RICARDO LIMA

No ano passado, Contagem ganhou seu 1º Restaurante Popular. O 
equipamento foi instalado na região do Eldorado. Atualmente, são 
servidas cerca de 3 mil refeições por dia. 
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Contagem recebe mais um 
centro de referência social
CRAS do bairro Parque São João oferece diversos serviços

A prefeitura entrega para a população 
mais um Centro de Referência de Assis-
tência Social (CRAS), na região do Parque 
São João. O novo CRAS é destinado ao aten-
dimento de famílias carentes. Para a implan-
tação do equipamento, foram investidos cerca 
de R$ 250 mil. A unidade é mais uma das obras 
entregues à população para marcar os 103 anos de 
Contagem.

O CRAS VAI OFERECER:
BENEFÍCIOS: Cesta básica, documentação, vale social 
para encaminhamento dos usuários atendidos, passagens 
intermunicipal e interestadual, além de foto para documentação.

BENEFÍCIOS DE TRANSPORTE: Cartão BHBUS e Cartão 
Ótimo Especial – (COE), que se destinam às pessoas com 
deficiência física, auditiva, visual ou mental.

OFERTA EXCLUSIVA E OBRIGATÓRIA DO PAIF 
(SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL 
À FAMÍLIA): Este serviço consiste no trabalho 
social de caráter continuado com a finalidade de 
fortalecer a família.

SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO 
DE VÍNCULOS: realizado em grupos a fim de 
complementar o trabalho social com famílias.

PÚBLICO PRIORITÁRIO:
Famílias de baixa renda, moradores do bairro Parque São 
João, especialmente, beneficiárias dos programas de 
transferência de renda (Bolsa Família e BPC); e pessoas 
com deficiência e idosas carentes.

COMO TER ACESSO AO CRAS: por meio de procura 
espontânea, busca ativa e por meio de encaminhamento 
da rede socioassistencial.

ENDEREÇO: 
Rua Um, s/nº, Vila das Perobas, bairro Parque São João.

TELEFONE: (31) 3352-5763.

HORÁRIO DE ATENDIMENTO: 8h às 17h.

Mais de mil médicos para 
atendimento à população
Número de profissionais é maior que o determinado pela OMS

PEDIATRAS
Contagem tem hoje 296 médi-

cos especialistas trabalhando na ci-
dade, sendo que destes, 110 são pe-

diatras. Para valorizar e ampliar ainda 
mais o número dos pediatras na rede de 

saúde, a prefeitura aumentou os valores 
pagos pelos plantões realizados durante os 

dias da semana e os fins de semana. O profis-
sional chega a ganhar por um plantão entre R$ 

800,00 e R$ 2.360,00, dependendo das horas a 
serem cumpridas.

VOCÊ SABIA?
Contagem tem 24 estudantes de 

medicina em residência no Hospital 
Municipal.

Contagem conta com 1.038 médicos, de diversas 
especialidades, trabalhando nas unidades de saúde 

e no serviço de urgência e emergência do muni-
cípio. Ao todo, são 522 médicos efetivos e cer-

ca de 480 contratados para os atendimentos à 
população. No ano passado, a cidade rece-

beu mais de cem médicos dos programas 
Mais Médicos, Revalida (Exame Nacio-

nal de Revalidação de Diplomas Mé-
dicos) e Valorização da Atenção Bá-

sica (Provab), do governo federal, 
que vieram trabalhar no Progra-

ma Saúde da Família.

SAÚDESOCIAL

ÍNDICE MAIOR QUE O SUGERIDO PELA OMS
Contagem possui uma média de 1,6 médicos para cada grupo de mil 

habitantes do município. Esse índice é maior do que o sugerido pela Orga-
nização Mundial de Saúde (OMS), ou seja, um médico para cada grupo de 
mil pessoas.

INVESTIMENTO DE R$ 329,3 MILHÕES NA SAÚDE
Em 2013, a prefeitura investiu R$ 329,3 milhões na saúde, ou seja, aplicou 25,69% 

da sua receita total no setor, sendo 10% a mais do que determina a Constituição Fede-
ral. Até agosto deste ano, a prefeitura já investiu R$ 318 milhões no setor.
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Prefeitura investe em 
melhorias para a saúde
Estão em construção cinco unidades de saúde, de um total de 18 UBS’s

Cemei é inaugurado na 
região do Petrolândia
Mais três unidades de educação infantil se encontram em construção

Os Centros de Educação Infantil (Cemei’s) criados pela 
prefeitura oferecem às crianças um ambiente adequado 

para o aprendizado. No dia 30 de agosto, aniversário 
de Contagem, a prefeitura presenteia os moradores 

da região do Petrolândia com a entrega de um Cen-
tro Municipal de Educação Infantil (Cemei), no 

bairro Industrial São Luiz. A nova escola tem 
capacidade para atender até 150 crianças de 

zero a cinco anos. Para construí-la, foram in-
vestidos cerca de R$ 1,3 milhão.
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EDUCAÇÃOSAÚDE

VEJA O QUE O CEMEI OFERECE:
4Dois pavimentos;
4Seis salas de aula e de multiuso; 
4Lactário, solário e fraldário; 
4Playground, lavanderia, refeitório e área administrativa; 
4Banheiros adaptados;
4Acessibilidade para pessoas com deficiência;
4Merenda e Kit Escolar;
4Profissionais competentes e dedicados.

 Endereço: avenida Imbiruçu, s/nº, bairro Industrial São Luiz.
 

MAIS TRÊS CEMEI’S ESTÃO EM CONSTRUÇÃO
Os investimentos em novos prédios para educação infantil conti-

nuam em ritmo acelerado. Três novos Cemei´s se encontram em 
construção nos bairros Linda Vista, Funcionários e Central Park, 
todos localizados na Sede. Juntas, as três unidades terão capa-
cidade para atender até 450 crianças.

Para melhorar o atendimento e as condições de 
trabalho dos profissionais, estão sendo construídas 
as primeiras cinco Unidades Básicas de Saúde 
(UBS´s), de um total de 18 unidades previstas 
pelo convênio firmado entre o município e os 
governos estadual e federal. Duas grandes 
obras, a UPA JK e o Centro Materno Infan-
til, também devem ser inaugurados em 
breve. Com isso, quem sai ganhando é 
a população. Além de ampliar a as-
sistência em saúde no município, 
as pessoas terão mais comodidade 
e conforto para o atendimento.

EM CONSTRUÇÃO: 
UBS Maria da Conceição, UBS São Mateus, 
UBS Morada Nova, UBS Fred, UBS São 
Joaquim, UPA JK e o Centro Materno Infantil.

VEJA OS INVESTIMENTOS PARA OS PROFISSIONAIS:
4Reajuste salarial de 6,82%, sendo 5,82% de imediato e 1% a 

partir de janeiro de 2015, garantindo a reposição das perdas 
salariais ocasionadas pela inflação e o ganho real;

4Estudo de viabilidade de implementação das 30 horas para o 
quadro administrativo da Saúde;

4Pagamento dos valores descontados, indevidamente, no governo 
passado, pela Previcon;

4Pagamento de Vale-Alimentação aos auxiliares e técnicos de 
Enfermagem e auxiliares de saúde bucal (todos do regime de 
trabalho de 40 horas semanais);

4Incorporação do abono de R$ 50,00 para os níveis IV, V, VI e VII, 
mais o reajuste do INPC;

4Revisão do Plano de Carreira, Cargos e Vencimentos (PCCV), 
com a criação de uma comissão publicada no Diário Oficial de 
Contagem 3.379 - Portaria nº 6.462 de 14/05/2014;

4Alteração nos critérios de pagamento de férias-prêmio;
4Valorização dos agentes comunitários de Saúde e de Endemias, 

que tiveram em 2013 reajuste salarial para R$1.085,00 mais 
Vale-Alimentação de R$ 200,00.

1.200 NOVAS VAGAS PARA 
EDUCAÇÃO INFANTIL

Em menos de dois anos, a administração 
já inaugurou seis Cemei´s e abriu 900 novas 
vagas na Educação Infantil. Com os outros 
três, que estão para serem inaugurados, se-
rão 1.200 novas vagas.
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Prefeitura faz reformas em
31 escolas municipais
Obras melhoram espaço físico das unidades e garantem mais conforto

Segurança é reforçada no 
entorno da PUC Contagem
Parceria garante ações efetivas para proteger estudantes e docentes

A prefeitura trabalha para avançar na qualidade do ensino 
e oferecer aos alunos mais conforto e comodidade para es-

tudar. Somente nos sete primeiros meses de 2014, foram 
investidos, por meio do Caixa Escolar, cerca de R$ 

742 mil em 31 escolas municipais. São melhorias 
que vão  propiciar mais conforto e segurança 

aos 60 mil alunos e 6 mil servidores da 
rede pública.

OBRAS DE 
INFRAESTRUTURA:
4Pintura de paredes internas e externas;
4Reforma de banheiros, refeitórios e 

cozinhas;
4Construção de guaritas e pilares de 

sustentação;
4Fechamento de quadras com 

alambrados;
4Construção de laboratórios de 

informática;
4Construção de muros de contenção; 
4Reforma em redes elétricas e 

hidráulicas, dentre outras.

Importantes ações de prevenção à vio-
lência estão sendo realizadas no entorno da 
universidade. A iniciativa é resultado da par-
ceria entre a comunidade escolar, diretórios 
acadêmicos, a Prefeitura de Contagem, as 
polícias Militar e Civil e a Guarda Municipal. 
Além do reforço no policiamento, a Trans-
con também liberou o estacionamento na via 
principal da PUC Contagem, à rua Rio Com-
prido, das 18h30 às 6h, para que os estudan-
tes possam estacionar com facilidade, redu-
zindo o número de assaltos. A iluminação 
pública também será ampliada no local. O 
objetivo é levar mais tranquilidade aos alu-
nos e docentes.VEJA AS CONQUISTAS:

4Serão instaladas três câmeras de Olho Vivo no 
quarteirão da avenida Trajano de Araújo Viana, sendo 
uma de responsabilidade da prefeitura e as outras 
duas da PUC Contagem; 

4Será adquirida uma moto, com atuação de policial para 
realizar o patrulhamento; 

4Já foi liberado o estacionamento na via principal da 
PUC Contagem, das 18h30 às 6h; 

4Serão realizadas melhorias na iluminação do entorno 
da universidade; 

4Será realizado seminário sobre segurança pública.

AÇÕES JÁ MOSTRAM 
RESULTADOS
Em agosto foram presos três homens 
suspeitos de roubar estudantes da PUC 
Contagem e pessoas que circulam próximo 
à instituição. 

E. M. Maria de Matos

E. M. Dona Gabriela Leite Araújo

E. M. Heitor Vila Lobos

E. M. Cel. Joaquim da Rocha

E. M. Walter Fausto

E. M. Isabel Nascimento

E. M. Maria do Amparo

“As obras são 
oportunas. Isso 

motiva os estudantes 
e até mesmo as 

comunidades, que 
usam as escolas”.

Tarcísio de Oliveira, 
professor de Educação 

Física
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Contagem se prepara para ser 
polo da indústria da defesa
Prefeitura investe na expansão do Parque Industrial do município

A prefeitura está realizando várias ações para fomentar a ca-
deia produtiva da indústria da defesa na cidade. No último dia 
22 agosto, a prefeitura realizou o Seminário A Participação 
da Indústria de Contagem e de Minas Gerais nos Projetos 
Estratégicos da Indústria da Defesa do Brasil, que abor-
dou as ações e as políticas públicas que vêm sendo 
adotadas no país para atrair indústrias envolvidas 
com pesquisa, tecnologia, produção e serviços. O 
seminário contou com as presenças do minis-
tro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio 
Exterior, Mauro Borges, de autoridades polí-
ticas, oficiais das forças armadas e empre-
sários de vários segmentos da cidade e 
da Grande BH.

VEJA OS INCENTIVOS À 
INDÚSTRIA DA DEFESA:
4Em parceria com a Fundação Dom 

Cabral, a prefeitura promove estudo para 
a requalificação dos distritos industriais da 
cidade;

4Desburocratização (Alvarás e Licença 
Ambiental);

4Plano de desenvolvimento econômico;
4Potencialização do Cinco e conquista da gestão 

do Distrito Industrial Juventino Dias, que está sob 
responsabilidade do governo de Minas;

4Parcerias Público Privadas e legislações mais flexíveis.

BLINDADO GUARANI
Durante o seminário, foram apresentados o blindado 

Guarani, desenvolvido pela empresa Iveco, de  Sete Lago-
as, e os produtos que podem ser absorvidos pela indús-
tria da defesa de empresas com sede em Contagem, 
como a General Eletric Transportation (locomoti-
vas); Magneti Marelli e Aethra/Vesper (setor au-
tomotivo), Telecon Sat (tecnologia digital); Hi-
moinsa (geradores de energia); Arteq (tubos e 
artefatos de concreto) e CNH New Holland 
(equipamentos elétricos automotivos).

Obras por toda a cidade 
vão melhorar o trânsito
Trincheira do Itaú será a primeira obra a ser licitada

Além da execução de mais de cem obras de pavimentação, 
saneamento e urbanização por toda a cidade, a prefeitura dá 

início ao maior programa de mobilidade urbana que a cida-
de já viu. São mais de R$ 220 milhões de investimentos 

aplicados na construção de viadutos, trincheiras e refor-
mas de avenidas que ligarão os diversos corredores da 

cidade, além da implantação de novos terminais de 
ônibus e de um novo sistema de transporte públi-

co, BRT, com novas linhas.
Uma das grandes novidades para a popula-

ção é a construção da trincheira do Itaú, no 
entroncamento das avenidas Babita Camar-

gos e General David Sarnoff. O local é um 
dos principais gargalos no trânsito da 
cidade. O projeto para a realização da 
obra já está em fase final de adequações 

e a licitação deve sair em breve.

DESENVOLVIMENTO
Contagem foi a primeira cidade de Minas a 

assinar o PAC Mobilidade - Cidades Médias, e 
por meio do Programa de Aceleração do Cresci-

mento (PAC 2), está prevista a execução de gran-
des intervenções que transformarão a cidade em um 

grande canteiro de obras, com projetos para dar solu-
ções aos problemas de mobilidade urbana e transporte 

público na cidade.

VEJA O QUE SERÁ FEITO:
4Construção da nova trincheira do Itaú, entre as avenidas 

Babita Camargos e General David Sarnoff, no Eldorado;
4Construção do novo viaduto da avenida das Américas;
4Construção do novo viaduto do Petrolândia;
4Construção do novo viaduto da avenida Teleférico-Ressaca, 

sobre a BR-040;
4Implantação de 3 corredores de trânsito: Norte-Sul, Leste Oeste e 

Ressaca-Petrolândia;
4Implantação de 4 terminais de integração de ônibus: Ressaca, 

Petrolândia, Sede e Nova Contagem;
434 Estações de ônibus;
4Novo sistema viário de transporte coletivo BRT, com faixas exclusivas para ônibus.



12 13

AGOSTO | 2014
fazPREFEITURA

AGOSTO | 2014
fazPREFEITURA HISTÓRIA

103 anos de história e desenvolvimento 
Volte ao tempo do Cordel Contagem das Abóboras e saiba os principais marcos históricos da cidade

17251715 1911 1946 1968 1974 1986 2013

1854 1941 1963 1970 1980 2000 20141716

O apelido das abóboras
Como antes era chamada
Se deu devido a fruta

Que na época era plantada
Pelos heróis Bandeirantes
Demarcando onde passavam.

Foi erguida uma capela
São Gonçalo do Amarante

Conhecido na região
Como protetor do viajante
Hoje no lugar construída

Uma igreja elegante.

Em mil novecentos e onze
Foi elevada de arraial
A condição do município
Um local que era rural

Hoje só não é maior
que a nossa capital.

O progresso foi rápido
Teve bom planejamento

Logo foi instalada a Itaú
Grande fábrica de cimento
Que junto da Magnesita

Marcou o desenvolvimento.

Contagem ficou marcada
Todos devem se lembrar

Da greve dos metalúrgicos
Em pleno regime militar

Somou a democracia
Mais história para contar.

O surgimento do Eldorado
Verdadeiro centro comercial
Fez da avenida João César
Grande e importante radial

Ligando a Via Expressa
Ao centro da capital.

Hoje a cidade cresceu
Ficou em melhor condição
Temos metrô de superfície
Que facilita a condução

E fez muitas linhas de ônibus
Fazendo a integração.

E o que já era  bom
Agora ainda vai melhorar
Criada universidade UAITEC

Que estuda sem pagar
E tem mais uma FUNEC

E outro restaurante popular.

A coroa portuguesa
Com nosso país ocupado
Mantinha o Brasil Colônia
Totalmente controlado
Todo bem e produção

Era contado e tributado.

O município se originou
De um pequeno povoado

Eram os homens das bandeiras
Com escravos e bem armados
Os exploradores a procura
De pedras e metal dourado.

Para superar o atraso
Econômico mineiro

O doutor Israel Pinheiro
Inaugurou a Cidade Industrial
Atraindo emprego e dinheiro.

A famosa Casa de Cacos
Que aqui foi construída
Verdadeira obra de arte
Não pode ser esquecida

Foram mais de vinte anos
Para que fosse concluída.

Depois foi implantado o CINCO
Centro Industrial de Contagem;

E a CEASA de Minas Gerais
Escolhido aqui para montagem

Que é orgulho da cidade
Por receber esta homenagem.

Contagem tem a feirinha
De artesanato mineiro
Todo sábado e domingo
Só de produto caseiro
Onde se compra de tudo

Sem gastar muito dinheiro.

Gente que tem seus negócios
Seus empregos, suas crenças
Gente que vai ao Iria Diniz
Para tratar suas doenças

Gente que não paga imposto
E tem várias recompensas.

Amplia  a cobertura médica
Termina obra da Av. Nacional

Inaugura três CEMEIS
Nunca se viu igual

Uma Unidade de Saúde
Quase em cada quintal.

Contagem das abóboras 
(adaptação)

Renato Tomaz Michel Coutinho
Ex-auditor do Sebrae, 

aposentado, morador do bairro 
Eldorado.

{
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Prefeitura realiza mais de 
cem obras por toda a cidade
Investimentos facilitam acessos e reduzem gargalos nas vias

Um grande programa de saneamento básico também está 
sendo realizado em Contagem. Os recursos, de mais de R$ 280 
milhões, estão sendo aplicados em obras de tratamento e cana-

lização de esgoto, construção de avenidas sanitárias, urbaniza-
ção e pavimentação. O programa é fruto de um convênio entre 
o município, a Copasa e os governos estadual e federal.

Investimentos para garantir 
100% de saneamento básico
Avenidas sanitárias promovem saúde, garantindo dignidade às pessoas

OBRAS AGUARDADAS HÁ MAIS DE 20 ANOS:
Avenida Nacional: a urbanização da avenida Nacional já é uma realidade para a comunidade. 
As obras foram concluídas e entregues aos moradores em julho.  As intervenções na 
via garantem melhores condições de circulação para motoristas e pedestres e de 
saneamento.  Cerca de 50 mil pessoas foram beneficiadas com a conclusão das obras. 

Em construção: estão em ritmo acelerado as obras das avenidas Imbiruçu, no 
Petrolândia; Dois, no bairro Colorado; e Alterosas, na Ressaca. Cerca de 150 
mil pessoas serão beneficiadas. 

VEJA O QUE ESTÁ SENDO FEITO:
4Canalização do córrego com galerias de concreto armado em toda a extensão;
4Construção de redes de drenagem pluvial;
4Implantação de redes coletoras de esgotos;
4Pavimentação e urbanização da via;
4Drenagem, passeio, meio-fio, sarjeta e bocas de lobo.

MAIS DE 50 RUAS URBANIZADAS
Dentro desse pacote de obras, mais de 50 ruas em todo o muni-

cípio estão recebendo serviços de drenagem, pavimentação e recape-
amento. As ações promovem o desenvolvimento das regiões, além de 

reduzir os riscos para pedestres e o tempo no trânsito para os motoristas. 
O destaque é para as obras na Via Expressa, próximo ao Parque São João, 

no Eldorado, e no entorno do Carrefour Contagem com a implantação da Es-
tação de Ônibus Rio Nilo, no Riacho.

Além dos investimentos em mobilidade urbana e sanea-
mento, a prefeitura investe na execução de obras por toda 
a cidade. Mais de cem intervenções estão sendo realizadas 
nas oitos regiões de Contagem, com investimentos que ultra-
passam R$ 25 milhões. São pavimentações de ruas e aveni-
das, construção de alças viárias e rotatórias, reforma de es-
colas, novos Cemei´s, revitalização de praças, construção de 
Unidades Básicas de Saúde (UBS´s), recapeamento asfáltico, 
dentre outras intervenções,  que contemplam solicitações da 
comunidade. 

VEJA O QUE ESTÁ SENDO FEITO:

4Construção de Unidades Básicas de Saúde (UBS´s); 
4Novos Centros de Educação Infantil (Cemei’s); 
4Construção de alças e rotatórias; 
4Reforma de escolas; 
4Pavimentação de ruas e avenidas; 
4Construção de alças viárias; 
4Recapeamento asfáltico; 
4Revitalização de praças. 

14

Av. Nacional

Av. Dois Rotatória do Makro

Via Expressa

Via Expressa - retorno

Av. Imbiruçu

Av. Alterosas

Novas rotatórias, alças viárias, recapeamento e 
pavimentação
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Contagem ganha ônibus 
para aeroporto de Confins
Passagem vai custar R$ 26,65 e o ônibus será do tipo executivo

A partir de setembro, entrará 
em operação a linha metropolita-
na do MOVE 2552 que fará conexão 
com o terminal de Confins. Uma novi-
dade para a cidade e uma nova alterna-
tiva de acesso ao aeroporto, que vai faci-
litar a vida dos contagenses. A estação de 
embarque será implantada na ave-
nida João César de Oliveira, 6.337, 
no Centro, próximo ao Fórum de 
Contagem. Para assegurar con-
forto aos passageiros, a Linha 
MOVE 2552 será atendida por 
um ônibus executivo, com ar-
condicionado, banco reclinável e 
wi-fi para internet. CONFIRA O ITINERÁRIO DO ÔNIBUS: 

Ida: av. João César de Oliveira, av. General David Sarnoff, av. 
Eugênio Pacelli, Anel Rodoviário, av. Antônio Carlos, av. Pedro 
I, Rodovia MG-10.

Volta: Rodovia MG-10, av. Pedro I, av. Antônio Carlos, Anel 
Rodoviário, av. Eugênio Pacelli, av. General David Sarnoff, av. 
João César de Oliveira.

Consulte o quadro de horários no site da prefeitura 
(www.contagem.mg.gov.br).

TERMINAL CONTAGEM:
Telefone: 2568-2888 (www.contagemaeroporto.com.br).

50 ônibus novos passam 
a circular pela cidade
Renovação da frota garante mais segurança e comodidade

Para atender bem a população, a prefeitura, em par-
ceria com a empresa Transimão, investe na melhoria do 

transporte coletivo. Os contagenses vão ter a partir de 
agora mais 50 novos ônibus circulando pela cida-

de. As linhas municipais 002A e 002B, por exem-
plo, já foram contempladas com cinco novos ôni-

bus, e os outros 45, vão ser distribuídos para as 
demais linhas que atendem ao município. A 

maior parte dos ônibus são do tipo conven-
cional, com capacidade para 76 passagei-

ros.  Apenas oito são do tipo midi, com 
capacidade para 53 passageiros.

VEJA MAIS:
A prefeitura, por meio da Transcon, criou uma linha que liga 
o Shopping Contagem à região Cidade Industrial. Com ela, já 
são nove linhas implantadas desde 2013:

Linha: 661 - Parque São João / Metrô - via Hospital Municipal.
Linha: 174 - Chácaras Del Rey / Metrô / Cidade Industrial.
Linha: 474 - Chácaras Santa Terezinha / Cidade Industrial via metrô.
Linha: 173 - Maracanã / Vila São Paulo via metrô.
Linha: 810 - Bandeirantes/ Maracanã via metrô.
Linha: 861 - Jardim Riacho/ Metrô.
Linha: 663 - Jardim Bandeirantes/ Eldorado.
Linha: 170 - Circular Contagem/ Vila Militar.
Linha: 570 - Cabral/ Cidade Industrial via metrô.

A tarifa será 
de R$ 26,65

Transporte com todo conforto 
para os usuários
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Prefeitura realiza asfaltamento 
da rua Ipê, no Novo Progresso

A região da Ressaca recebe obras de urbanização, pavimentação e sinaliza-
ção de ruas, com a construção de importantes avenidas sanitárias. A rua Ipê, 
no bairro Novo Progresso, foi pavimentada em agosto, atendendo uma rei-
vindicação antiga da comunidade. O investimento de R$ 80 mil garantiu 
mais qualidade de vida aos moradores, além da requalificação do espa-
ço público. Em breve, a rua Canário Belga, no bairro Milanês, também 
será pavimentada.

VEJA MAIS AÇÕES NA REGIÃO:
4	Avenida Dois - bairro Colorado - Construção de avenida sanitária;
4	Avenida Alterosas - Construção de avenida sanitária;
4	Revitalização do Parque Linear Sarandi;
4	Pavimentação e sinalização da avenida Abílio Machado;
4	Construção das Unidades Básicas de Saúde: Morada Nova; Fred e São 

Joaquim.

 

Telefone Regional Ressaca: 3352-5576

RESSACA

Obras de urbanização em toda a região

Investimento garante mais qualidade de vida aos moradores

NACIONAL

Estão em ritmo acelerado as obras de revitalização da avenida Al-
varenga Peixoto, uma das principais vias de interligação das regi-
ões Industrial e Riacho, no bairro Amazonas. Essas ações visam 
melhorar o trânsito, reduzir gargalos e garantir mais segurança 
para motoristas e pedestres.

Além disso, a região do bairro Amazonas recebeu novas 
árvores. A Conparq (Fundação de Parques e Áreas Verdes 
de Contagem) já plantou 41 Ipês (rosa, branco e cascudo 
amarelo) na praça situada entre as avenidas Alvaren-
ga Peixoto e Jove Soares, que faz parte do replaneja-
mento do plantio de árvores na região.

VOCÊ SABIA?
Entre janeiro de 2013 e junho de 2014, foram 
plantadas cerca de 2.500 árvores nas mais diversas 
regiões do município, entre praças, parques e passeios.

Obras da Estação Rio Nilo vão 
ser entregues à população

Como parte das comemorações dos 103 anos da cidade, a Região do Ria-
cho receberá, em setembro, uma importante obra. A Estação de Ônibus, 

na rua Nilo, no Novo Riacho, que vai reduzir o gargalo do trânsito e fa-
cilitar o acesso ao transporte público na região do Carrefour. Para sua 

construção foram investidos mais de R$ 1,5 milhão.

VEJA MAIS AÇÕES NA REGIÃO:
4Realocação do ponto de embarque e desembarque da via marginal da 

BR-381 para a rua Rio Nilo, com implantação de Parada Seletiva;
4Operação de embarque/desembarque de 109 linhas de ônibus, 

beneficiando mais de 15 mil usuários/dia;
4Alargamento da calçada do lado direito da rua Rio Nilo, no local 
destinado à Parada Seletiva;

4Implantação de travessia elevada para pedestres na rua Mantiqueira;
4Implantação de sentido único de direção nas vias: Rio Nilo, no trecho 

entre a rua Rio Mantiqueira e a Rio Pium-I;
4Adequações geométricas na rotatória do Makro/Carrefour.

Telefone Regional Riacho: 3912-2020

RIACHO
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Revitalização da Alvarenga Peixoto a todo vapor

18
Telefone Regional Industrial: 3363-6047

Benefícios já são percebidos na rotatória do Makro/Carrefour

INDUSTRIAL

REGIONAIS

Telefone Regional Nacional: 3397-1098

Na região do Nacional, as ruas Pedro Álvares Cabral e Marília de Dirceu, no 
Nacional 1ª Seção, além das ruas Novo Horizonte e Capelinha, no Bom Je-

sus, estão passando por obras de urbanização. O investimento total das in-
tervenções de pavimentação, colocação de meio-fio e sinalização das ruas 

somam mais de R$ 136 mil. As obras fazem parte do pacote de ações 
municipais que visam garantir melhor infraestrutura para a cidade.

VEJA MAIS AÇÕES NA REGIÃO:
4Entrega da avenida Nacional, com construção de 2,5 km de 

avenida sanitária;
4Drenagem e pavimentação da rua Pascoal da Silva Guimarães;
4Drenagem da rua Porto Seguro, no Estrela Dalva;
4Recapeamento da rua Lúcia Muniz, no Nacional;
4Recapeamento da rua Dona Rita Camargos, no Nacional;
4Recapeamento da rua Brasileira, no Jardim Alvorada;
4Recapeamento da rua Afonso Arinos, no Jardim Alvorada;
4Construção da UBS São Mateus.
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Estão em fase de conclusão, as obras de recapeamen-
tos das ruas 19, 23 e 34, no bairro Tropical. As inter-
venções estão sendo executadas para garantir aces-
sos viários com melhores condições de mobilidade 
e mais segurança para motoristas e pedestres. 
Além disso, a prefeitura vai entregar as obras 
de revitalização da avenida Durval Alves de 
Faria, incluindo nova sinalização e constru-
ção de rotatória.

VEJA MAIS AÇÕES NA REGIÃO:
4Av. Imbiruçu;
4Recapeamento da rua 21;
4Reforma da escada da rua 27.

Prefeitura pavimenta 
importantes ruas do Icaivera

As obras na região de Vargem das Flores continuam em ritmo acele-
rado. São diversas melhorias em ruas, avenidas e becos que trazem 

mais qualidade de vida para os moradores. Destacam-se a pavimen-
tação das ruas Ibacoby e Hum, no bairro Icaivera. As obras eram 

aguardadas há mais de 15 anos pela comunidade. A prefeitura 
investiu cerca de R$ 400 mil, beneficiando, diretamente, mais 

de 10 mil pessoas.

VEJA MAIS AÇÕES NA REGIÃO:
4Construção do meio-fio da rua Jaguará, no bairro Icaivera;
4Asfaltamento do beco que interliga a avenida VP1 à rua VC1, 

em Nova Contagem;
4Pavimentação das ruas Professor Ernesto e Nossa Senhora de 

Fátima;
4Revitalização da avenida VP2, importante centro comercial de Nova 

Contagem;
4Construção e reforma de cinco praças. 

Telefone Regional Nova Contagem: 3352-5886

NOVA CONTAGEM

Trânsito organizado gera mais qualidade de vida

20
Telefone Regional Petrolândia: 3352-5618

Cerca de 250 obras garantem mais qualidade de vida aos moradores 

PETROLÂNDIA

REGIONAIS

Prefeitura entrega à população 
obras da Via Expressa

As obras da Via Expressa foram entregues à popu-
lação durante as comemorações do aniversário da 
cidade. As intervenções já garantem melhores con-
dições de circulação e segurança aos motoristas e 
pedestres. No local, foram construídas alças vi-
árias, novos retornos e recapeamento da via, 
no trecho entre o Parque São João e o via-
duto da avenida João César de Oliveira. 
Esta obra faz parte de um pacote de in-
tervenções em mobilidade urbana para 
a região, que inclui também a reorgani-
zação do trânsito no acesso ao Aterro Sa-
nitário de Contagem. As obras beneficiam 
mais de 70 mil pessoas que passam pelo lo-
cal diariamente.

 

Melhorar o trânsito e garantir mais segurança 
para motoristas e pedestres. A Prefeitura de Con-

tagem dá continuidade às obras de pavimenta-
ção, recapeamento e urbanização de diversas 

ruas e avenidas pela cidade. Na Sede, a pre-
feitura realizou a pavimentação das ruas 

Mestre Firmino e José Narciso dos San-
tos, no bairro Três Barras, Nossa Senho-

ra das Graças, no bairro Jardim Mar-
rocos, e Diamante, próxima à rua 

Juiz de Fora, no bairro Santa Lu-
zia. Para as intervenções, foram 
investidos mais de R$ 450 mil 

e vão beneficiar cerca de 15 mil 
pessoas que residem nos bairros.

Telefone Regional Eldorado: 3352-5477

ELDORADO

Prefeitura pavimenta mais quatro ruas na Sede

Trânsito ágil e com mais segurança para motoristas e pedestres

SEDE

Telefone Regional Sede: 3395-9550

21
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Marcha para Jesus reúne 
talentos da música gospel
Bandas premiadas no Festival Adoração se apresentam na Marcha

Contagem também celebra, no dia que comemora 103 
anos (30/8), a Marcha para Jesus. Tradicional na cidade, 

esse evento reúne todos os anos milhares de fiéis. No 
ano passado, mais de 8 mil pessoas participaram da ca-

minhada. Neste ano, a concentração da marcha será 
às 9h, em frente ao Big Shopping, na avenida João 

César de Oliveira. De lá, os fiéis seguem em dire-
ção ao Cinco, onde ocorrem shows dos cantores 

gospel Fernandinho e Banda e Mattos Nasci-
mento. As bandas selecionadas no Festival 

de Música Evangélica Adoração - Revelan-
do Novos Talentos da Cidade também 

participarão da marcha.

FESTIVAL DE ABÓBORAS 
MOSTRA O MELHOR 
DA NOSSA CULINÁRIA 

 
Contagem realizou o 8º Festival Gastronômico de Abóbo-

ras, na praça da Glória. Essa foi mais uma das atrações em 
comemoração aos 103 anos da cidade. O festival é uma tra-
dicional competição culinária entre grupos da terceira idade. 
Cada grupo inscrito participa com a produção de um prato, 
salgado ou doce, que deve ter no preparo a abóbora, um dos 
principais símbolos da cidade. Durante o festival, as pessoas 
experimentaram as receitas e participaram da votação para 
eleger os três melhores pratos.

CULTURA

Grupo Armatrux se 
apresenta em Contagem
Teatro de bonecos se apresenta na praça da Jabuticaba no dia 29/8

GINCANA DE CONTAGEM 
23ª EDIÇÃO

A Fundação Cultural de Contagem (Fun-
dac), em parceria com a Liga dos Gincaneiros, 
realiza mais uma edição da Gincana de Contagem. 
O evento será nos dias 30 e 31 de agosto, no Sambó-
dromo de Contagem, das 9h às 17h, tendo como um 
dos principais objetivos pôr à prova as habilidades físi-
cas ou mentais dos participantes. Neste ano, dez equipes 
se inscreveram para participar da competição. Pela Lei Mu-
nicipal 4.012, de 2006, a Gincana de Contagem está incluída 
no calendário oficial do município.

SHOWS DE ANIVERSÁRIO
Para marcar os 103 anos de Contagem, serão realizados 

dois grandes shows, nos dias 29 e 30 de agosto, na Socieda-
de Hípica de Minas. No dia 29, a animação fica por conta 
de Tarso & Thales e Tomate. Os ingressos poderão ser 
trocados por 1 kg de alimento não-perecível, no Pre-
feitura Aqui, do Shopping Contagem, nas sedes das 
regionais e no CSU Eldorado. No dia 30, Gusttavo 
Lima e Guilherme & Santiago vão agitar o públi-
co com o melhor do sertanejo.

Informações pelo telefone: (31) 3291-5010.

Os moradores de Contagem terão a oportunidade de assistir 
ao espetáculo “Armatrux, a banda”, do tradicional grupo tea-
tral Armatrux, de Belo Horizonte. A peça será encenada no 
dia 29/8, na praça da Jabuticaba, centro de Contagem, às 
20h. O espetáculo é composto por uma banda de bone-
cos, composta por quatro personagens vindos de uni-
versos distintos, e uma convidada especial, a pianista 
Mafalda Jackson. Com uma interpretação vibrante, 
os bonecos ganham vida e arrebatam o público, 
em um show com muitas luzes, fumaça e efei-
tos, construindo um universo musical cheio de 
surpresas.
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Exercícios físicos levam 
3 mil pessoas às praças
Profissionais preparados orientam os participantes

As praças e parques do município se tornaram espaços 
para prática de atividades físicas. A Prefeitura de Conta-

gem implantou o Programa “Exercita Contagem”. Com 
uma proposta inovadora, a população conta hoje com 

14 espaços que atendem a mais de 3 mil pessoas em 
várias regionais do município. A população pode 

praticar exercícios físicos de maneira divertida e 
cuidar da saúde com acompanhamento de pro-

fissionais preparados. Além de promover a 
saúde, o convívio social, a cultura e a qua-

lidade de vida da população, o “Exercita 
Contagem” contribui para a construção 

de hábitos de vida saudável.

AGOSTO | 2013

ESPORTE

CORRIDA DA JOÃO CÉSAR
Em mais uma atração para comemorar o aniversário da cida-

de, Contagem realiza a 9ª edição da tradicional Corrida da João 
César de Oliveira, no dia 31/8. A largada, às 8h, será em frente ao 
Big Shopping. O evento é uma oportunidade para atletas e morado-
res de Contagem e região participarem de uma competição de alto ní-
vel com corridas de cinco e dez quilômetros, além de caminhada de dois 
quilômetros. As inscrições podem ser feitas pelo site www.ativo.com/even-
to/9a-corrida-joao-cesar-de-oliveira-20585.
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FALE CONOSCO: portal@contagem.mg.gov.br

www.contagem.mg.gov.br

facebook.com/prefeituracontagemSAIBA 
MAIS: 


