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Mais saúde, com 
a prevenção ao 

câncer de mama

VEJA NESTA EDIÇÃO O ESPECIAL #CONTAGEM FAZ. PÁGINAS 12 E 13

A Prefeitura de Contagem aderiu à campanha 
internacional Outubro Rosa, de combate ao câncer de 

mama, e preparou uma programação especial com 
intensificação dos exames de mamografia, exames 

clínicos e conscientização das mulheres sobre o 
câncer de mama. Saiba como realizar o exame. 
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Prefeitura na prevenção 
ao câncer de mama
Saúde intensifica exames clínicos e de mamografia na cidade

A Prefeitura de Contagem entrou no movimento internacional 
“Outubro Rosa”, de luta contra o câncer de mama. Durante o 

mês de outubro, diversas atividades estão sendo realizadas na 
cidade. Elas visam conscientizar as mulheres e a sociedade 

sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce 
do câncer de mama. As mulheres entre 40 e 69 anos po-

dem procurar as unidades de saúde mais próximas de 
suas residências e fazer a solicitação da mamografia. 

Caso tenha alguma alteração nos exames, o resultado 
é imediatamente repassado à área técnica da saú-

de da mulher e à unidade de saúde que solicitou 
o pedido. Em, no máximo, 48 horas a paciente 

será atendida por um médico especialista para 
iniciar o tratamento indicado.

Contagem foi uma das poucas cidades do Brasil a receber autori-
zação para ter uma faculdade com curso de medicina. Desde o ano 
passado, o município se preparou para ser contemplado. Em abril 
deste ano, recebeu avaliadores do MEC para conhecer a estrutura 
da Rede Municipal de Saúde, que foi aprovada. Além das diver-
sas unidades, em diferentes especialidades de atendimento, o 
atual governo está investindo na contratação de novos mé-
dicos, pelo Programa Mais Médicos, e na infraestrutura 
com a construção de mais 18 Unidades Básicas de Saú-
de (UBS), da Unidade de Pronto Atendimento (UPA 
JK) e da Maternidade Municipal. Com isso, é possí-
vel oferecer aos estudantes de medicina um cam-
po rico e amplo para atuação e aprendizado.

VOCÊ SABIA? 
 

Contagem investe em torno de R$ 329,3 milhões somente 
na Saúde, o que equivale a 25,69% da receita total do 
município. Mais de 10% do que determina a lei. Hoje, a 
cidade possui 1.038 médicos de diversas especialidades.

2

GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA ADJUNTA DE COMUNICAÇÃO 
PRAÇA PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 200 | CAMILO ALVES CEP 32017-900 | TEL. (31) 3352-5000

2

Contagem vai receber 
faculdade de medicina
Infraestrutura e investimentos atuais contribuíram para a escolha
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CÂNCER DE MAMA: PREVINA-SE!

4Faça o auto-exame, regularmente, para que você 
se familiarize com suas mamas;

4Consulte um ginecologista uma vez por ano, para que 
ele faça os exames clínicos e solicite, se necessário, 

ultrassons e mamografias;
4Evite a obesidade;
4Mantenha uma dieta equilibrada e nutritiva;
4Pratique exercícios físicos regularmente.

6 de outubro a 16 de outubro – Blitz 
Outubro Rosa no Exercita Contagem
Local: Em todos os grupos do “Exercita 
Contagem”
11 de outubro – Distrito Vargem das 
Flores - Mobilização
Local: Praça ABC – Av. Ápio Cardoso – 
Nova Contagem
Horário: 9h às 13h.
12 de outubro – Mobilização “Outubro 
Rosa” durante a Missa de Nossa Senhora 
Aparecida
Local: Praça da CEMIG
Horário: 9h.

15 de outubro – Mobilização “Outubro 
Rosa” no Restaurante Popular
Local: Restaurante Popular
Horário: 10h às 14h.
17 de outubro – Roda de Conversa 
“Cuidados e Promoção da Saúde da 
Mulher”
Local: Espaço Bem-Me-Quero – Rua José 
Carlos Camargo, 218 – Centro
Horário: 14h às 17h.
18 de outubro – Distrito Industrial - 
Mobilização
Local: SEST - SENAT – Av. Dorinato Lima, 
450 – Inconfidentes
Horário: 8h30 às 12h.

22 de outubro – CRAS Icaivera - 
Mobilização
Local: Av. Retiro dos Imigrantes, 680 –  Retiro
Horário: A partir das 14h.
25 de outubro – Exercita Contagem contra 
o Câncer de Mama
Local: Praça da Jabuticaba
Horário: A partir das 9h.
29 de outubro – Roda de Conversa 
“Sexualidade Feminina: Mitos x Verdades”
Local: CCE Iria Diniz – Avenida João César 
de Oliveira – Eldorado
Horário: 9h às 11h.
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CONFIRA A PROGRAMAÇÃO:

Prefeito Carlin Moura, ministro da Saúde, Arthur 
Chioro, e o secretário de Saúde, Evandro José

Contagem tem convênio com várias 
clínicas de radiologia na cidade e 

também em Belo Horizonte.
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Hospital Municipal inicia 
cirurgias ortopédicas
Somente no primeiro mês foram realizadas 40 cirurgias

Randolfo Rocha conquista 
primeiro lugar no Ideb
Nota das escolas municipais foram superiores à média nacional

“Este é o terceiro ano que a nossa 
escola fica com melhor pontuação 

no Ideb. Atribuímos à formação e 
capacitação contínua dos professores e 

à participação da família na vida escolar 
do aluno. O resultado tem sido positivo.”

Violeta Norberto Lagares, 
professora da Escola Municipal Randolfo José da Rocha

ESCOLAS SÃO DESTAQUE

A Escola Municipal Randolfo José da Rocha, no Novo 
Eldorado, foi o destaque da rede na etapa dos anos ini-

ciais, conquistando o primeiro lugar com a nota 6.9. 
Já as escolas municipais Babita Camargos e Cândida 

Rosa do Espírito Santo também apresentaram de-
sempenho expressivo no Ideb, conquistando o se-

gundo e terceiro lugares, com a pontuação de 
6.8 e 6.7, respectivamente.

A qualidade do ensino é prioridade na cidade. A Rede Munici-
pal de Ensino de Contagem superou a média nacional para os 

anos iniciais (1º ao 5º anos) do ensino fundamental no Ideb 
(Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) de 2013. 

O município registrou 5.5, enquanto o Ideb nacional nes-
sa etapa ficou em 5.2 pontos. Além disso, cerca de 50% 

das escolas da prefeitura avançaram em relação a si 
mesmas, considerando a meta projetada, ficando 

acima da média alcançada pela rede. Já nos anos 
finais (6º ao 9º anos) do ensino fundamental, o 

Ideb de Contagem se igualou à média do país, 
com 4.2 pontos, de acordo com dados do 

Ministério da Educação (MEC). 

Desde o início de setembro, o Hospital Municipal de Conta-
gem (HMC) está realizando cirurgias ortopédicas de média e 
baixa gravidades. Desde que foi fundado, é a primeira vez 
que o Hospital Municipal faz cirurgias de quebradura 
em pernas e braços, fraturas expostas e trinca dos os-
sos. Anteriormente, essas cirurgias eram feitas após 
a liberação de vagas de leitos em hospitais de ou-
tras cidades da RMBH. Com isso, Contagem am-
plia o atendimento na urgência e emergência 
e reduz o tempo de espera dos pacientes nas 
cirurgias ortopédicas. Somente nesse pri-
meiro mês, cerca de 40 cirurgias foram 
realizadas no HMC.

EDUCAÇÃOSAÚDE

REFORMAS NO CTI
A prefeitura realizou a reforma do 

Centro de Terapia Intensiva (CTI) do 
Hospital Municipal. A unidade rece-
beu equipamentos com recursos tec-
nológicos de última geração, nova 
pintura, biombos e reestruturação 
das redes elétricas e hidráulicas, além 
de leitos mais seguros, confortáveis 
e propícios para a recuperação dos 
usuários. O CTI do Hospital Munici-
pal atende os casos clínicos e cirúr-
gicos considerados mais graves, que 
necessitam de acompanhamento con-
tínuo, com diversos aparelhos ligados 
ao paciente e uma equipe médica de-
dicada, que atua na avaliação clínica 
constante.

“No hospital, acompanhei 
minha filha, Tânia 
Gonçalves de 9 anos, que 
quebrou o braço em um 
tombo de bicicleta. Ela foi 
muito bem atendida, recebeu 
os cuidados e foi operada. Só 
tenho a agradecer.”

Edvan Gonçalves
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Contagem garante novas 
vagas para o ensino infantil
3 mil vagas e 20 novos centros para atender crianças de zero a cinco anos

VAGAS ABERTAS
Em menos de dois anos, a admi-

nistração garantiu 900 novas vagas 
para a Educação Infantil. Já foram inau-

gurados cinco Cemei´s: Cândida Ferreira, 
na Ressaca; Retiro, em Vargem das Flores; 

Darcy Ribeiro, em Vargem das Flores; Pero-
bas, na Sede e Parque São João, na região do 

Eldorado. As obras de outras cinco unidades es-
tão a pleno vapor, nos bairros Central Park, Funcio-

nários, Linda Vista e São Luiz. No total, serão 1.250 
novas vagas, garantindo  mais conforto, qualidade no 

ensino e tranquilidade para as famílias.

Desde 2013, a prefeitura planeja e trabalha para en-
tregar um total de 20 Centros de Educação Infantil (Ce-

mei´s). Cinco já foram inaugurados em menos de dois 
anos e outros cinco já estão com obras avançadas. 

Além disso, o projeto de construção de mais dez 
Cemei´s já está aprovado pelo Fundo Nacional 

de Desenvolvimento da Educação (FNDE), 
aguardando a liberação de recursos para o 

início das obras. Com isso, a atual ges-
tão aumenta 3 mil vagas na Educação 

Infantil, garantindo uma formação 
de qualidade para o ingresso das 

crianças no ensino fundamental. 

VEJA MAIS:
Bonitos, modernos e com alto padrão de ensino, os Cemei´s são um 
desejo de pais e mães da cidade.

4Construções coloridas e atraentes para a criançada;
4Profissionais com formação superior, competentes e dedicados;
4Merenda e kit escolar;
4Espaços para cuidados infantis (berçário, fraldário, 

lactário, solário e refeitório);
4Salas multiuso com livros, brinquedos, TV e muito mais;
4Brinquedos para cada idade;
4Pátio com playground e espaços lúdicos;
4Acessibilidade para pessoas com deficiência;
4Áreas verdes para a criança.

Em menos de 
dois anos, a 

administração já 
garantiu 900 vagas 

para o ensino infantil

A E.M. Doutor Sabino Barroso celebrou em setembro 
o seu centenário. Para marcar a data, a Prefeitura de 
Contagem fez uma homenagem à escola, pelo com-
promisso na formação de crianças e jovens. A esco-
la foi a primeira do município, sendo fundada em 
1914. O prédio da instituição está em uma das 
regiões mais tradicionais da cidade. Em frente 
ao Cine Teatro Municipal, fundado na déca-
da de 60, e próximo ao Centro Cultural e à 
Igreja Matriz de São Gonçalo. Sua funda-
ção data de  três anos após a emancipa-
ção de Contagem.

Escola Doutor Sabino 
Barroso chega aos 100 anos
Unidade foi a primeira do município, sendo fundada em 1914

EDUCAÇÃO

“É a realização de um sonho poder 
trabalhar na escola onde estudei e realizei 
meu estágio. A escola pra mim é referência 

de qualidade do ensino das escolas 
municipais de Contagem. Me sinto honrada 

em fazer parte de uma instituição de 
grande representatividade no município”.

Aparecida Maria Trindade, professora

CONCRETIZAÇÃO DE UM SONHO
“Recuperar a memória da 
escola Sabino Barroso foi um 
prazer, não só pela escola 
fazer parte da minha vida, 
mas também por ter 
tido a oportunidade de 
presentear a comunidade 
contagense com 
informações tão preciosas”

Maria Sueli Diniz, autora

LIVRO RELATA HISTÓRIA DA 
SABINO BARROSO

Para comemorar a data, servidores da “Doutor Sabino 
Barroso” relataram a história centenária da escola em um 
livro. A obra “100 anos da Escola Municipal Doutor Sa-
bino Barroso” é fruto do  trabalho coletivo e apresenta 
registros, fotografias e documentos históricos relacio-
nados ao funcionamento da mais antiga escola de 
Contagem. O livro é uma verdadeira “viagem ao 
passado”. Exemplo disso são fotos de diplomas 
escolares do início das atividades da unida-
de, estudantes durante atividade agrícola, 
em 1948; e desfile de 7 de setembro, em 
1951, entre outras memórias. 
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O combate ao crack será intensificado no município. 
Em breve, as regiões do Industrial e de Vargem das 

Flores receberão dois micro-ônibus adaptados com 
videomonitoramento, que vão ajudar nas ações 

de policiamento ostensivo nos locais de venda 
e consumo de crack. Cada base móvel terá 19 

câmeras fixas, instaladas a um raio de três 
quilômetros, e uma câmera na base, além 

de duas viaturas e duas motocicletas. 
Essa ação faz parte do Programa ‘Cra-

ck, é possível vencer’, desenvolvi-
do pela Prefeitura de Contagem 

e governo federal.

As medidas tomadas pela força-
tarefa já começam a apresentar 
resultados práticos. Em agosto, foram 
presos três homens suspeitos de roubar 
estudantes da PUC Contagem.

DESFILE DA 
INDEPENDÊNCIA

Para resgatar o sentimento de patriotismo e o respeito 
pela nação, o Dia da Independência, 7 de setembro, voltou 
a ser comemorado em Contagem. Após quatro anos, a Parada 
Cívico Militar foi realizada na avenida João César de Olivei-
ra, no bairro Eldorado. O desfile, que foi assistido por di-
versos contagenses, teve a participação das escolas mu-
nicipais, Banda de Música da Polícia Militar, militares 
do 18º BPM e do 39º BPM; do 2º Batalhão de Bom-
beiros Militar; Companhia de Missões Especiais da 
PMMG; frota motorizada, Exército; Polícia Civil, 
Guarda Municipal, servidores do Samu; da Coor-
denadoria Municipal de Defesa Civil e da Trans-
con, além dos escoteiros do 68º Grupo de Es-
coteiros Rui Barbosa.

A Prefeitura de Contagem tem feito a sua parte para ajudar na 
prevenção da segurança pública no entorno das universidades 
do município. A administração tem atuado de forma incisiva 
para garantir ações que aumentem a segurança. A prefeitu-
ra tem se reunido com Diretórios Acadêmicos e diretorias 
das universidades para montar força-tarefa entre Polícia 
Civil e Militar, Guarda Municipal, alunos e unidades 
acadêmicas no intuito de implementar projetos e 
ações que diminuam a violência nas regiões. A 
última reunião ocorreu em setembro, na Facul-
dade Pitágoras, que discutiu modificação no 
estacionamento, melhoria na iluminação 
pública e reforço do policiamento. 

Prefeitura faz ações para 
a prevenção da violência
Força-tarefa visa segurança no entorno das faculdades da cidade

SEGURANÇA

Unidades móveis para o 
combate ao tráfico
Micro-ônibus contará com videomonitoramento para ações suspeitas

Em torno de 90% dos crimes 
ocorridos em Contagem se 
relacionam com as drogas. 
Atuar para redução desse 
índice é um dos objetivos do 
programa.

TREINAMENTO
Para atuar no Programa ‘Crack, é possível vencer’ estão sendo 

treinados cerca de cem profissionais das polícias Militar e Civil, Bom-
beiro Militar e Guarda Municipal, que atuarão em conjunto na base 
móvel. A primeira turma, com 50 participantes, já está em treinamento.

OBJETIVO DO PROGRAMA
Em julho do ano passado, Contagem aderiu ao Programa ‘Crack, é possível 

vencer’. A finalidade é a prevenção e ampliação da rede de atenção ao usuário de 
droga, com ações para recuperar dependentes químicos; reduzir a oferta de drogas  
e conscientização das pessoas.

COMO FUNCIONA:
As bases móveis servem como um 

pequeno centro de comando e contro-
le, que darão apoio tecnológico aos 
agentes de segurança pública (poli-
ciais, guardas municipais e bombei-
ros) que acompanham as imagens 
captadas por câmeras de vídeo, insta-
ladas em pontos fixos, onde há maior 
incidência da criminalidade.
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Prefeitura planta mais de 
2.500 árvores pela cidade
40 ipês foram plantados na região do Industrial/Amazonas 

Contagem investe mais 
de R$ 1 bilhão em obras
Mais de 175 obras, serviços e programas em diversas áreas

Para que Contagem avance e se con-
solide como uma cidade desenvolvida, 

inclusiva e de oportunidades, a prefeitu-
ra lançou o #ContagemFaz, um programa de 

gestão avançada que está sendo desenvolvido 
para acelerar a entrega de obras e a implantação 

de novos serviços e projetos. Ao todo, o progra-
ma reúne 21 projetos estratégicos, articulados em 

quatro grandes áreas de resultados: Investimentos e 
Prosperidade, Mobilidade Urbana, Qualidade de Vida e 

Inclusão Social e Modernidade, Transparência e Partici-
pação Popular. A execução desses projetos vão resultar na 

entrega de 175 ações e na aplicação de mais de R$ 1 bilhão 
em investimentos na cidade. 

GESTÃO COMPARTILHADA 
COM A POPULAÇÃO

 

O #ContagemFaz é também um desdobramento 
do Planejamento Participativo (PP), programa desen-
volvido pela prefeitura em parceira com a Câmara 
Municipal e a comunidade, em que os contagenses 
puderam sugerir ações a serem desenvolvidas pelo 
governo nos próximos anos, participando das deci-
sões sobre os rumos e as necessidades da cidade. 

Contagem promove um impor-
tante trabalho de arborização. Des-
de o ano passado, a prefeitura ini-
ciou um plano de rearborização da 
cidade e já plantou mais de 2.500 
mudas em praças, parques e pas-
seios. Somente na região do Indus-
trial/Amazonas foram plantadas 
cerca de 78 espécies. Na praça si-
tuada no final da avenida Alvaren-
ga Peixoto foram plantados 41 ipês 
nas cores rosa, branco e cascudo 
amarelo, como compensação às 
obras que estão sendo executadas 
no local. 

DESAFIO SUSTENTÁVEL
Contagem lançou o Desafio Sustentável nas redes so-

ciais, que consiste em plantar uma árvore e desafiar mais 
três amigos a fazer o mesmo. A ideia é estimular os mora-

dores, começando com o exemplo dos gestores municipais, a 
contribuírem com o meio ambiente, plantando e cuidando das 
árvores, deixando, assim, a cidade mais verde e mais bonita. 

Quem for desafiado e quiser fazer o plantio em locais públi-
cos deve entrar em contato com a Fundação de Parques e 

Áreas Verdes de Contagem (Conparq) pelo telefone 3911-
7960 para receber orientações sobre as mudas, forma 

correta de plantio e espécies apropriadas para o local. 
Os interessados em aderir ao desafio podem enviar 
os vídeos para o facebook da Prefeitura de Conta-

gem, que eles serão publicados.10
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DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO QUALIDADE DE VIDA E INCLUSÃO 

GESTÃO PÚBLICA

Ações: Plano Estratégico de 
Desenvolvimento Econômico, 
novos arranjos produtivos 
locais,  reestruturação do Cinco, 
Plano de Relações Internacionais 
e  capacitação técnica / Funec-
Pronatec.

Ações: Entrega de 18 Unidades Básicas 
de Saúde (UBS’s), construção da UPA 
JK; construção do Centro Materno-
Infantil e construção do CER IV.

Ações: Construção de mais Cemei´s; 
construção de três escolas municipais; 
Programa Escolas do Cuidado (IDEB) 
e reforma de escolas. 

Ações: Obras de contenção de 
encostas I,  II, III e IV.

Ações: Construção de CRAS, cozinha comunitária, 
Restaurante Popular na Ressaca, reforma das Casas 
de Passagem e Abrigo, diagnóstico de famílias perfil 
CADÚNICO e construção de Creas em Nova Contagem. 

Ações: Gestão da Folha de Pagamento (foco na 
LRF), modernização da gestão de compras 
e contratos, núcleo de gestão de recursos, 
operacionalização da PPP, viabilização 
da Escola de Governo e melhoria da 
inteligência fiscal. 

Ações: Plano Diretor de TI, Lei do Plano 
Diretor de TI, governança e infraestrutura de 
TI (equipamentos,servidores e sistemas) e 
georreferenciamento (ferramenta de consulta pública).

Ações: Otimização do Portal da 
Transparência, monitoramento dos conselhos 

e conferências municipais, Escola da 
Cidadania, revisão do PPA com 

participação popular, reformulação 
do site da prefeitura, Gabinete 
Itinerante, gestão do orçamento 
e do planejamento participativo 
e intensificação das ações de 
comunicação da prefeitura.

Ações: Construção da Trincheira 
da Praça do Itaú, dos viadutos 
das Américas, Petrolândia e 
Teleférico e duplicação do 
Túnel Ressaca (BR– 040). 

Ações: Implantação dos 
corredores Leste-Oeste, Ressaca-
Petrolândia e  Norte-Sul.

Ações: Plano Municipal de Mobilidade 
Urbana; ampliação, modernização e 
requalificação do transporte público; 
monitoramento do transporte via GPS; 
ampliação da sinalização vertical, horizontal e 
semafórica; obras físicas do trânsito, educação e 
fiscalização do trânsito. 

Ações: Feira de Economia 
Solidária na praça do 
Divino, aquicultura 
e fortalecimento de 
cooperativas, Agricultura 
Familiar (ampliar em 25 
novos produtores).

Ações: Cartão Nacional de Saúde; 
implantação dos Sistemas de Saúde 
(SISREG, SUSFACIL, ESUS, Operador 
Logístico); equipamentos e infraestrutura 
da rede; conectividade da rede municipal 
de saúde e reestruturação administrativa 
da Famuc.

Ações: Informatização do Cadastro do 
Bolsa Moradia; Programa Minha Casa 
Minha Vida, construção de Unidades 
Habitacionais; construção do Parque 
Linear, regularização fundiária e revisão 
do cadastro habitacional.

Ações: Praça de Esporte e Cultura – 3000 
e 7000, Centro de Iniciação ao Esporte, 
CSU Amazonas e Eldorado, Campo Nova 
Contagem, Restauro do Cine Teatro e 
da Casa de Cacos, Segundo Tempo e 
Restauro da Casa de Cultura. 

Ações: Central de Libras, Vida Saudável, 
Programa sem Limite, Centro DIA, Educação 
Inclusiva e Integração da Defesa Social.

Ações: Recomposição do efetivo da Guarda Municipal, educação e valorização 
da Guarda Municipal, Jovem Sentinela, Mulheres da Paz e Protejo, armamento da 
Guarda Municipal, Núcleos Comunitários de Proteção e Defesa Civil – Nupdec’s, 
Núcleo de Justiça Comunitária, Patrulha Integrada com a PM , Observatório da 
Segurança (software de processamento de dados) e Central de Videomonitoramento. 

Ações: Implantação de quatro terminais de 
ônibus nas regiões Ressaca, Nova Contagem, 
Sede e Petrolândia.

Ações: PAC Pavimentação 2ª e 3ª etapas e 
projeto de captação pavimentação.

Ações: Plano de Saneamento, PAC Riacho, 
PAC Ferrugem, PAC Vargem das Flores, Obras 
do Meta 2014  e  ligação de redes de esgoto 
(factíveis).

Ações: melhoria do serviço de limpeza pública (coleta, 
varrição, capina e manejo); implantação da Brigada da Limpeza 
(ecopontos, agentes comunitários, moto fiscal, carroceiro 
legal), melhoria e ampliação do serviço de iluminação pública; 
manutenção e limpeza de praças e parques; tratamento de 
resíduos,  coleta seletiva; aperfeiçoamento do serviço de capina 
e Operação Tapa-buracos. 

Ações: Ações: Entrega de 18 Unidades Básicas Entrega de 18 Unidades Básicas Entrega de 18 Unidades Básicas Entrega de 18 Unidades Básicas Entrega de 18 Unidades Básicas 

Ações: Ações: Construção de mais Cemei´s; Construção de mais Cemei´s; Construção de mais Cemei´s; 

Ações:Ações: Obras de contenção de  Obras de contenção de  Obras de contenção de 
encostas I,  II, III e IV.encostas I,  II, III e IV.encostas I,  II, III e IV.

Ações:Ações: Construção de CRAS, cozinha comunitária,  Construção de CRAS, cozinha comunitária,  Construção de CRAS, cozinha comunitária,  Construção de CRAS, cozinha comunitária,  Construção de CRAS, cozinha comunitária, 
Restaurante Popular na Ressaca, reforma das Casas Restaurante Popular na Ressaca, reforma das Casas Restaurante Popular na Ressaca, reforma das Casas Restaurante Popular na Ressaca, reforma das Casas Restaurante Popular na Ressaca, reforma das Casas 

Ações:Ações: Gestão da Folha de Pagamento (foco na  Gestão da Folha de Pagamento (foco na  Gestão da Folha de Pagamento (foco na  Gestão da Folha de Pagamento (foco na  Gestão da Folha de Pagamento (foco na 
LRF), modernização da gestão de compras LRF), modernização da gestão de compras LRF), modernização da gestão de compras LRF), modernização da gestão de compras LRF), modernização da gestão de compras 

Ações: Ações: Ações: Plano Diretor de TI, Lei do Plano Plano Diretor de TI, Lei do Plano Plano Diretor de TI, Lei do Plano Plano Diretor de TI, Lei do Plano 
Diretor de TI, governança e infraestrutura de Diretor de TI, governança e infraestrutura de Diretor de TI, governança e infraestrutura de Diretor de TI, governança e infraestrutura de Diretor de TI, governança e infraestrutura de 

Ações: Ações: Ações: Otimização do Portal da Otimização do Portal da Otimização do Portal da Otimização do Portal da 

Ações: Ações: Construção da Trincheira Construção da Trincheira Construção da Trincheira 
da Praça do Itaú, dos viadutos da Praça do Itaú, dos viadutos da Praça do Itaú, dos viadutos da Praça do Itaú, dos viadutos da Praça do Itaú, dos viadutos 
das Américas, Petrolândia e das Américas, Petrolândia e das Américas, Petrolândia e 

Ações:Ações: Implantação dos  Implantação dos  Implantação dos 
corredores Leste-Oeste, Ressaca-corredores Leste-Oeste, Ressaca-corredores Leste-Oeste, Ressaca-corredores Leste-Oeste, Ressaca-corredores Leste-Oeste, Ressaca-
Petrolândia e  Norte-Sul.Petrolândia e  Norte-Sul.Petrolândia e  Norte-Sul.

Ações: Ações: Plano Municipal de Mobilidade Plano Municipal de Mobilidade Plano Municipal de Mobilidade Plano Municipal de Mobilidade 

Ações: Ações: Ações: Cartão Nacional de Saúde; Cartão Nacional de Saúde; Cartão Nacional de Saúde; Cartão Nacional de Saúde; 

Ações: Ações: Informatização do Cadastro do Informatização do Cadastro do Informatização do Cadastro do 
Bolsa Moradia; Programa Minha Casa Bolsa Moradia; Programa Minha Casa Bolsa Moradia; Programa Minha Casa 

Ações: Ações: Praça de Esporte e Cultura – 3000 Praça de Esporte e Cultura – 3000 Praça de Esporte e Cultura – 3000 Praça de Esporte e Cultura – 3000 

Ações:Ações: Central de Libras, Vida Saudável,  Central de Libras, Vida Saudável,  Central de Libras, Vida Saudável,  Central de Libras, Vida Saudável, 

Ações: Ações: Recomposição do efetivo da Guarda Municipal, educação e valorização Recomposição do efetivo da Guarda Municipal, educação e valorização Recomposição do efetivo da Guarda Municipal, educação e valorização Recomposição do efetivo da Guarda Municipal, educação e valorização Recomposição do efetivo da Guarda Municipal, educação e valorização Recomposição do efetivo da Guarda Municipal, educação e valorização 

Ações:Ações: Implantação de quatro terminais de  Implantação de quatro terminais de  Implantação de quatro terminais de  Implantação de quatro terminais de  Implantação de quatro terminais de 

Ações: Ações: PAC Pavimentação 2ª e 3ª etapas e PAC Pavimentação 2ª e 3ª etapas e PAC Pavimentação 2ª e 3ª etapas e PAC Pavimentação 2ª e 3ª etapas e 

Ações: Ações: Ações: Plano de Saneamento, PAC Riacho, Plano de Saneamento, PAC Riacho, Plano de Saneamento, PAC Riacho, Plano de Saneamento, PAC Riacho, 

Ações:Ações: melhoria do serviço de limpeza pública (coleta,  melhoria do serviço de limpeza pública (coleta,  melhoria do serviço de limpeza pública (coleta,  melhoria do serviço de limpeza pública (coleta,  melhoria do serviço de limpeza pública (coleta, 
varrição, capina e manejo); implantação da Brigada da Limpeza varrição, capina e manejo); implantação da Brigada da Limpeza varrição, capina e manejo); implantação da Brigada da Limpeza varrição, capina e manejo); implantação da Brigada da Limpeza varrição, capina e manejo); implantação da Brigada da Limpeza 

DESENVOLVIMENTO URBANO E MOBILIDADE
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A Prefeitura de Contagem trabalha pela mobilidade ur-
bana. Além de realizar diversas obras pela cidade, a pre-
feitura planeja importantes intervenções que vão me-
lhorar o trânsito em pontos estratégicos. Dentro das 
obras do PAC 2 – Mobilidade Médias Cidades, Con-
tagem garantiu investimentos para a construção da 
Trincheira do Itaú e a construção de mais dois 
viadutos, no bairro Petrolândia, por cima da Via 
Expressa, e na avenida das Américas, próximo 
ao Shopping Contagem, na região da Ressa-
ca. Os projetos das obras já estão prontos 
e serão licitados, em breve, com previsão 
para o início de 2015.

O sonho da casa própria está perto de ser conquista-
do para moradores de Contagem retirados das áreas 

de risco. Neste mês, a Prefeitura de Contagem re-
tomou as obras do Conjunto Cândida Ferreira, que 

estavam paralisadas desde a última administra-
ção. Localizadas na região da Ressaca, as mo-

radias atenderão 48 famílias de baixa renda. 
Serão construídos três prédios, cada um com 

16 apartamentos de dois quartos, além de 
espaço de convivência e lavanderias. A 

previsão é que as obras sejam concluí-
das em maio de 2015. 

SOCIALMOBILIDADE URBANA

 Cerca de 
R$ 80 milhões em 

investimentos. 
Projetos já estão 

em licitação.

Contagem vai ganhar 
dois novos viadutos
Obras vão melhorar a mobilidade na Ressaca e no Petrolândia

VEJA MAIS:
4Construção da Trincheira da Praça do Itaú;
4Construção dos viadutos das Américas, do 

Petrolândia e da avenida Teleférico-Ressaca, 
sobre a BR-040;

4Quatro terminais de integração ônibus: Ressaca, 
Petrolândia, Sede e Nova Contagem;

4Três grandes corredores de ligação: Norte-Sul; Leste-
Oeste e Ressaca-Petrolândia;

4Novo sistema viário de transporte coletivo BRT, com faixas 
exclusivas para ônibus;

4Construção de novas avenidas sanitárias: Alterosas, Dois e 
Imbiruçu;

434 Estações de ônibus;
4Construção de 20 Cemei´s e três escolas municipais: 

3 mil novas vagas para Educação Infantil;
4Construção de 18 Unidades Básicas de Saúde 

(UBS’s), Contrução da UPA JK  e do Centro 
Materno-Infantil;

4Restaurante Popular da Ressaca/Nacional.

Obras do conjunto Cândida 
Ferreira foram retomadas
Na Ressaca, o empreendimento vai beneficiar 48 famílias carentes

PRÉ-MORAR
 
As famílias atendidas são oriundas de área de risco e, du-

rante o processo de ressocialização, recebem auxílio do Pro-
grama Pré-Morar, desenvolvido pela prefeitura, que consiste 
no acompanhamento feito por uma equipe de assistentes sociais. 
Nessa fase, os futuros moradores aprendem a viver em condomínio 
antes que se mudem para o conjunto. O Pré-Morar possibilita que os 
atendidos escolham o apartamento para onde vão se mudar e, automa-
ticamente, definam quem serão seus vizinhos. Além disso, viabiliza que 
eles possam eleger síndicos, estabelecer o regimento interno do condomínio 
e, até mesmo, escolher as cores do seu bloco.

Será construído novo viaduto na avenida das 
Américas, próximo ao Shopping Contagem

Será construído novo viaduto sobre a 
Via Expressa, no Petrolândia
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Conexão Contagem/Confins 
já está em funcionamento 
Ônibus executivo é a mais nova opção de transporte para aeroporto

“Agora saio direto do trabalho 
para o aeroporto. Ganho em 
agilidade, tempo, conforto, 
praticidade, além do menor custo. As 
instalações e atendimento são ótimos, 
e estacionamento é um diferencial 
importante. É uma ideia fantástica”.

Adalberto Fontes, é superintendente de Logística 
da Drogaria Araújo, natural de Recife, e viaja para 
Pernambuco de 15 em 15 dias.

 

ONDE COMPRAR AS PASSAGENS?
As passagens poderão ser compradas com antecedência no 

próprio balcão. O terminal, com 3 mil metros quadrados, 
oferece estacionamento a R$ 10,00 a diária. O valor da pas-
sagem é de R$ 26,65. Contato: 2568-2828. 

Prefeitura disponibiliza 0800 
para troca de lâmpadas 
Cidadão pode solicitar também instalação de postes e extensão de linhas

Contagem investe na qualidade e eficiência do transpor-
te público. Já está em funcionamento a linha metropoli-
tana MOVE 2552 - Contagem - Aeroporto Internacional 
de Confins. O terminal do ônibus foi inaugurado no 
dia 1/9, na avenida  João César de Oliveira, 6.337, no 
Centro, próximo ao Fórum de Contagem, onde os 
usuários devem realizar o embarque e desembar-
que. A linha é a nova opção para quem neces-
sita ir de Contagem ao Aeroporto de Confins. 
Além de banco reclinável, o ônibus oferece 
ar-condicionado, wi-fi e tomadas para que 
os usuários carreguem aparelhos eletrôni-
cos como tablets, celulares e notebooks.

Contagem se antecipa ao prazo estipulado 
pela Aneel e já disponibiliza um telefone gra-

tuito para que o cidadão solicite substituição 
de lâmpadas queimadas, instalação de pos-

tes e extensão de linhas. Os ativos da ilu-
minação pública, antes de responsabili-

dade da Cemig, foram repassados aos 
municípios e a Resolução Normativa 

n° 587/2013, da Agência Nacional 
de Energia Elétrica (Aneel), fixou 

o prazo de adequação por par-
te das prefeituras até 31 de de-

zembro de 2014.

Saídas do AEROPORTO
Dia útil 
Segunda à sexta

06:20 | 07:20 | 08:20 | 09:20 | 
10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 
14:20 | 15:20 | 16:20 | 17:20 | 
18:20 | 19:20 | 20:20 | 21:20 | 
22:20

 Sábado | Domingo | Feriado
07:00 | 08:30 | 10:00 | 11:30 | 
13:00 | 14:30 | 16:00 | 17:30 | 
19:00 | 20:30

Saídas de CONTAGEM
Dia útil 
Segunda à sexta

05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 
09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 
13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 
17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 
21:00

 Sábado | Domingo | Feriado
05:30 | 07:00 | 08:30 | 10:00 | 
11:30 | 13:00 | 14:30 | 16:00 | 
17:30 | 19:00

VOCÊ SABIA?
Para garantir mais conforto aos passageiros, 
a prefeitura, em parceria com a Transimão, 
substitui a frota com a compra de mais 50 
novos ônibus. As linhas municipais 002A e 
002B ganharam cinco ônibus, e os outros 
45 foram distribuídos para as demais 
linhas que atendem ao município. 

VOCÊ SABIA? 
Antes, o serviço de troca de lâmpadas, 
instalação de postes ou extensão de 
linhas era prestado pela Cemig. Com 
a resolução da Aneel, agora ele está 
sendo realizado pelas prefeituras. 

PARA SOLICITAR O 
SERVIÇO: 

0800 283 12 25, 
de segunda a sexta-
feira, das 8h às 17h.
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Investimentos em saúde 
melhoram a vida dos moradores

A prefeitura realiza importantes investimentos para melhorar a saúde das 
pessoas. Na região da Ressaca, a cada dia os moradores passam a ter serviços 
de saúde de qualidade e infraestrutura adequada para os profissionais. A pre-
feitura, atendendo uma antiga demanda da comunidade, contratou mais 
médicos para os postos de saúde da Ressaca, por meio do Programa Mais 
Médicos. Cerca de 17 deles foram destinados para atender na região. 
Além disso, a prefeitura inaugurou o Centro de Consultas Especiali-
zadas da Ressaca, o segundo de Contagem, que atende a região em 
nove especialidades médicas; as Unidades Básicas de Saúde (UBS) 
do Colorado e Oitis, e já está construindo mais três unidades de 
saúde: Morada Nova, São Joaquim e Fred. 

VEJA O QUE JÁ FOI FEITO NA SAÚDE:
4	Mais 17 médicos para atender nos postos de saúde;
4	Inauguração do Centro de Consultas Especializadas da Ressaca;
4	Construção e inauguração das Unidades Básicas de Saúde do Colorado e Oitis;
4	25 médicos especialistas na região: clínico geral, pediatra, ginecologista, 

psiquiatra, dermatologista, cardiologista, mastologista, ultrassonografista, 
urologista, geriatra, gastroenterologista e pré-natalista de alto risco. 

 

Telefone Regional Ressaca: 3352-5576

RESSACA

Prefeitura conclui obras da rua Pascoal da Silva
NACIONAL

A prefeitura garante intervenções que promovem mais segurança e me-
lhores condições de trânsito na via, principalmente, no período chuvoso. 
Com esse objetivo, a administração iniciou obras de drenagem na rua 
Monsenhor Messias, no bairro Flamengo, na região do Riacho. A pre-
visão é que as obras sejam concluídas até o final de outubro, bene-
ficiando cerca de 5 mil moradores que residem no bairro. Além 
disso, a rua Monsenhor Messias sedia o posto de saúde do bair-
ro, e as intervenções trarão melhores condições de circulação 
para trabalhadores e usuários do posto.

VEJA O QUE ESTÁ SENDO FEITO NO RIACHO
4	Recapeamento, sinalização e iluminação no entorno da 

praça Marília de Dirceu;
4	Recapeamento da rua Orozimbo Moreira;
4	Ampliação da avenida Rio São Francisco, no bairro Novo Riacho; 
4	Revitalização da  pista de caminhada da avenida Francisco 

Firmo de Matos.

Ampliação da UBS Amazonas 
para atender a população

Para dar mais conforto e dignidade no atendimento de saúde aos 
moradores, a prefeitura reforma e amplia a Unidade Básica de Saú-

de do bairro Amazonas. Para a realização da obra, a prefeitura 
investe cerca de R$ 220 mil nas melhorias. A unidade de saúde 

ganha cinco novas salas para atendimento e um consultório 
odontológico. 

A UBS Amazonas I vai disponibilizar atendimentos nas 
seguintes especialidades: clínica médica, ginecologia, 

psicologia (saúde mental), enfermagem, acolhimento 
e serviço social.

VEJA O QUE ESTÁ SENDO FEITO:
4Construção de mais um consultório, completando quatro 
salas de atendimento médico;

4Construção das salas de vacinação, esterilização, expurgo e 
observação; 

4Consultório odontológico, com duas cadeiras e atendimento de 
dentistas;

4Nova pintura e outras melhorias.

Telefone Regional Industrial: 3363-6047

INDUSTRIAL
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Prefeitura realiza obras de drenagem no Flamengo

18
Telefone Regional Riacho: 3912-2020

RIACHO

REGIONAIS

Telefone Regional Nacional: 3397-1098

Uma das principais demandas dos moradores do bairro Nacional 1ª seção 
acaba de ser concluída e entregue à população. As obras de drenagem, pa-

vimentação e sinalização da rua Pascoal da Silva Guimarães já estão con-
cluídas. Com isso, pôs fim ao aspecto de abandono do local, que estava 

sendo utilizado como bota-fora clandestino, e ao  foco de proliferação 
de doenças. Atualmente, a rua serve como uma nova opção de mobi-

lidade no trânsito da região. Também foram concluídas as obras de 
pavimentação de várias outras vias, como as ruas Marília de Dir-

ceu e Pedro Álvares Cabral também no Nacional 1ª Seção, e as 
ruas Novo Horizonte e Capelinha, no Bom Jesus. 

 
“Passávamos por muitos transtornos, poeira, lama, 
entupimento de bueiros e a multiplicação de insetos. 

Hoje com as obras, esses problemas acabaram e temos 
uma infraestrutura adequada para nos locomovermos”.
 

Bruno César, ajudante de pedreiro
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As obras para melhorar o trânsito e garantir mais qualidade de vida 
para os moradores continuam a todo vapor na região da Sede. No 
bairro Canadá, a prefeitura fez a pavimentação das ruas Cinco e 
João Militão. Foram investidos cerca de R$ 200 mil, incluindo a 
nova sinalização da via. Além disso, em setembro, a prefeitura 
realizou a pavimentação das ruas Mestre Firmino e José Nar-
ciso dos Santos, no bairro Três Barras; Nossa Senhora das 
Graças, no bairro Jardim Marrocos, e Diamante, próxima à 
rua Juiz de Fora, no bairro Santa Luzia.

“Agora os moradores terão uma infraestrutura 
adequada. Com o asfalto será possível a coleta 
de lixo. Estamos felizes com a conquista e 
agradecemos a administração pelas obras 
executadas.”

Isalino Dias Passos - morador do bairro Canadá

Alça viária facilita acesso ao 
bairro JK, no Eldorado

A obra da alça viária que liga a avenida Marechal Castelo Branco, 
no bairro JK, até a avenida Babita Camargos, nas proximidades do 

Itaú Power Shopping, foi concluída e entregue à população no 
início de setembro. Com a conclusão, a ligação entre as vias 

ganha dois sentidos, melhorando o fluxo de veículos e facili-
tando o acesso na região. A obra faz parte das ações da pre-

feitura para melhorar a mobilidade urbana no município e 
já beneficiam mais de 40 mil pessoas que trafegam pela 

região, diariamente. 

CONFIRA MELHORIAS NO ELDORADO

4Asfaltamento da rua 11, no bairro Parque São João;
4Construção de alças viárias e novos retornos na Via 
Expressa;

4Construção de alças viárias e alargamento de pistas na 
avenida João César de Oliveira;

4Inauguração do Cras Parque São João.

Telefone Regional Eldorado: 3352-5477

ELDORADO

Prefeitura asfalta ruas João Militão e Cinco

20
Telefone Regional Sede: 3395-9550

SEDE

REGIONAIS

Prefeitura revitaliza praça 
em Nova Contagem

Uma importante praça de Nova Contagem foi totalmente revitalizada pela 
prefeitura e entregue à comunidade. As obras da praça Dominique Hur-
taud, localizada na rua VC4 com avenida VP2, próximo à Escola Muni-
cipal Ana Guedes, estava abandonada por vários anos, e a atual gestão 
revitalizou o espaço. A prefeitura, por meio da Conparq, realizou tam-
bém a reforma de outras quatro praças na região: entre as ruas VL 23 
com VC4; VL24 com VC4; VL25 com CV4 e VL24 com VL30.

VEJA O QUE FOI FEITO NA PRAÇA:
4	Instalação de novas mesas e bancos caqueados;
4	Construção de novos escorregadores; 
4	Novo paisagismo; 
4	Pintura de meio-fio; 
4	Revitalização total da quadra com pintura; 
4	Demarcação do piso;
4	Recuperação das traves de gol e das cestas de basquete;
4	Instalação de uma nova tela de proteção; 
4	Instalação de refletores e novos postes de iluminação;
4	Pintura e caqueado das arquibancadas;
4	Instalação de um bebedouro. 

 

Atendendo a uma reivindicação antiga da comunidade, a pre-
feitura entregou as obras de implantação da rotatória na aveni-

da Durval Alves de Faria, na entrada do bairro, organizando a 
fluidez do trânsito, além do recapeamento e sinalização da 

via. As intervenções garantem mais qualidade de vida e 
segurança para os moradores e pedestres que circulam, 

diariamente, pela região do Tropical, Petrolândia e São 
Luiz. As ruas 19, 23 e 34 também foram recapeadas e 

sinalizadas.
 

“Agora ficou muito bom, trouxe mais segurança 
e dignidade para nós moradores. Estamos 
muito gratos”.

Casal José Pimenta e Margarida Pereira, moradores da 
rua 23

Telefone Regional Nova Contagem: 3352-5886

NOVA CONTAGEM

Prefeitura inaugura obras no Petrolândia
PETROLÂNDIA

Telefone Regional Petrolândia: 3352-5618

21
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Comércio da cidade já se 
prepara para o Natal
Campanha incentiva a população a fazer compras em Contagem

FACEBOOK DA PREFEITURA 
ATINGE 65 MIL CURTIDAS 

O facebook da Prefeitura de Contagem é mais um canal de 
comunicação entre a administração municipal e a população. 
Em setembro, a página atingiu a marca de 65 mil curtidas. Ao 
visitá-la, o contagense fica por dentro de tudo o que acontece na 
cidade. Lá estão disponíveis fotos, vídeos, informações e maté-
rias sobre a prefeitura. É possível saber onde estão sendo reali-
zadas as obras, ações, cursos de qualificação e eventos culturais, 
além de diversos serviços. Os internautas também podem fa-
zer comentários, enviar perguntas e receber respostas em tempo 
real. Curta a página da prefeitura no facebook!

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICOCULTURA

Tradicional Casa de Cacos 
de Contagem será restaurada 
Projeto executivo das obras foi apresentado à comunidade cultural

FESTIVAL ABOBRINHAS 
AGITA CONTAGEM

Diversas atrações culturais estarão em cartaz durante o mês 
de outubro, em vários locais da cidade. Em destaque, as apre-
sentações do tradicional Festival de Teatro Abobrinhas, que 
já está na quarta edição. Teremos diversas opções teatrais, 
sempre às sextas, sábados e domingos, no Teatro Casa 
Azul do Centro Cultural de Contagem, que fica à rua Dr. 
Cassiano, 130, Centro. O espaço possui 160 lugares. 
Ingressos à venda na Rozza Modas. Praça Silviano 
Brandão, 66, Centro. Telefone: (31) 3398-1045 e 
UTI do Celular (quiosque Hiper Via Brasil). Te-
lefone: (31) 3391-0047. Vendas on line: www.
centraldoseventos.com.br

 

Contagem prepara o início das obras de revitalização da Casa 
de Cacos de Louça. O projeto executivo para as obras de restau-
ração do tradicional patrimônio cultural da cidade foi apresen-
tado pela prefeitura à comunidade contagense no dia 25/9. 
A Casa de Cacos de Contagem integra o patrimônio arqui-
tetônico e artístico da cidade. A edificação esculpida pelo 
artista Carlos Luis de Almeida, no bairro Bernardo Mon-
teiro, reúne, há mais de quatro décadas, cacos e peda-
ços de diversos materiais como anjos recobertos de 
azulejos estilhaçados, telhas ou tijolos antigos, mo-
saicos descoloridos pelo tempo, estrelas, animais, 
pessoas, formas recicladas e retalhadas. O pro-
jeto está pronto, em fase de captação de recur-
sos por meio da Lei de Incentivo à Cultura.

Em 2014, serão sorteados oito 
carros zero km e 100 vales-compra 
no valor de R$ 300,00 cada, entre 
os clientes das lojas participantes.

O comércio de Contagem já se prepara para as 
vendas de Natal, considerado o período do ano 

mais promissor para o setor. Para isso, a já tra-
dicional campanha “Natal com Prêmios é Na-

tal Contagem” está de volta. Realizada pela 
Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), em 

parceria com a prefeitura, a campanha 
tem por objetivo incentivar o conta-

gense a fazer suas compras de Na-
tal para fortalecer a economia do 

município. Em 2013, o comércio 
contagense aumentou em 6% 

as vendas em relação a 2012. 
Para 2014, a expectativa do 
setor é um crescimento em 

cerca de 10%. E para valori-
zar ainda mais a magia do Na-

tal, serão 40 pontos de ilumina-
ção natalina em todas as regiões 

da cidade.

Casa de Cacos, inaugurada em 
1963, esteve fechada por mais de 
oito anos e agora será restaurada
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Defesa Civil intensifica 
ações no período chuvoso
Limpeza de bueiros e seminários potencializam ações de prevenção

Com a chegada do período chuvoso, o risco de temporais é sem-
pre maior. Para evitar tragédias, a prefeitura adota alguns proce-

dimentos e promove atividades para a prevenção de acidentes. 
Em setembro, a Defesa Civil realizou um seminário com os 

Núcleos de Proteção e Defesa Civil, formados por voluntá-
rios da comunidade, que discutiu sobre risco geológico, 

tipos e sinais de riscos, agentes potencializadores, cons-
truções seguras, ação e assistência humanitária, cui-

dados na limpeza e desinfecção de locais atingidos 
pelas chuvas. Além disso, a Defesa Civil realizou 

também um simulado na Vila Itaú, para orien-
tar moradores e profissionais em caso de en-

chentes e desabamentos.

EM CASO DE EMERGÊNCIA, LIGUE:
199 – DEFESA CIVIL
193 – CORPO DE BOMBEIROS

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

www.contagem.mg.gov.br

facebook.com/prefeituracontagemSAIBA 
MAIS: 

FIQUE ALERTA E PREVINA-SE!

4	Não plante bananeiras nas encostas, substitua 
por gramíneas;

4	Providencie a poda ou corte de árvores com 
risco de queda, pelo telefone 3911-7960;

4	Reforce ou escore muros e paredes pouco 
confiáveis;

4	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.

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

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

4	Quem mora às margens dos rios ou próximos a 
encostas deve sair de casa e procurar um local 
seguro.

Defesa Civil promove simulado para orientar 
profissionais nas situações de risco


