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Para acabar com a dengue, a Prefeitura de 
Contagem deu início à terceira edição do Programa 
Brigada da Limpeza, um mutirão que conta com o 
apoio da comunidade. Todas as regiões do município 
estão recebendo reforço na limpeza, com equipes 
que conscientizam a população, recolhem entulhos, 
fiscalizam o descarte irregular do lixo e orientam 
os carroceiros. Juntos, vamos manter a nossa 
cidade mais limpa e bonita.

todos Por uma 
Contagem mais LimPa
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Prefeito reduz próprio salário, de 
secretários e cargos comissionados
medidas visam garantir recursos para obras e investimentos sociais

Diante da crise econômica internacional e nacional, o executivo 
municipal mostrou compromisso com a população de Contagem e 
decidiu cortar o salário do prefeito, vice-prefeito, secretários mu-
nicipais e servidores comissionados em 10%, exceto os cargos 
em comissão de diretor de escola, assistente I e conselheiros 
tutelares. Além disso,  vai encaminhar proposta para apro-
vação legislativa da extinção de 50 cargos do quadro em 
comissão.

A prefeitura anunciou, também, diversas medi-
das de valorização dos servidores municipais.

servidor é vaLorizado
4 Seguindo as diretrizes da Lei de Responsabilidade Fiscal, as 

medidas do governo visam manter o equilíbrio entre a receita 
municipal e as despesas com gasto de pessoal;

4 A prefeitura mantém o diálogo contínuo com os sindicatos, por meio 
das reuniões com as câmaras setoriais de Educação e Saúde;

4 Foi publicado no Diário Oficial do Município (DOC) a relação dos 
servidores que tiveram os títulos de pós-graduação e as horas de 
cursos validados pela administração.

eduCação
4 Além de já pagar o maior piso salarial de professor para uma jornada 

de trabalho de 22h30, o governo propôs o reajuste do percentual 
aplicado sobre o vencimento dos servidores que integram o plano de 
carreira, instituído pela Lei Complementar nº 090/2010, passando de 
1,408% para 2%;

4 Reconhecimento dos servidores com direito à progressão por titulação, 
confirmando pagamento retroativo a janeiro de 2015. Os servidores 
que terão a progressão por mérito neste exercício, terão o direito ao 
novo percentual de 2%, a partir de janeiro de 2016;

4 Com a alteração, a carreira do servidor da educação de Contagem 
se torna a mais atrativa da Região Metropolitana de Belo Horizonte. 
O município está valorizando, em anos alternados, aqueles que 
aprimoram a sua formação e os que têm desempenho satisfatório em 
suas atividades.

saúde
4 Pagamento aos servidores que fizeram a requisição junto ao 

PreviCon, da “RESTITUIÇÃO DE VALORES RELATIVOS À CONTRIBUIÇÃO 
PREVIDENCIÁRIA (2010-2012), na folha do mês de maio/2015;

4 Garantia da prorrogação da licença maternidade para seis meses às 
agentes comunitárias de Saúde e de Combate a Endemias;

4 Reajuste de 10% do valor do tíquete-alimentação/refeição, que passará 
para R$ 220,00.

segurança:
4 Adequação da política de remuneração na estrutura de comando da 

Guarda Municipal;

4 Capacitação técnica para manuseio e porte de arma de fogo, convênio 
assinado no último dia 22/5, autorizando o armamento da guarda. 
Contagem foi a primeira cidade de Minas a regulamentar o uso de 
arma de fogo.

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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Decreto autoriza o uso de 
arma pela Guarda Municipal
Contagem é a primeira cidade de minas gerais a autorizar o armamento

A prefeitura vem fazendo a parte dela para fortalecer a segurança 
no município. Contagem sai à frente e foi a primeira cidade de Minas 

a autorizar o armamento dos guardas municipais, cumprindo deter-
minações do governo federal, por meio da Lei  13.022.

Em maio, a administração municipal publicou um decreto 
permitindo que o agente da Guarda Municipal use e porte ar-

mas de fogo, dentro e fora do serviço. Cerca de 150 agentes 
já estão iniciando o processo de capacitação, que abrange 

testes psicológicos e treinamento prático. O curso será re-
alizado em parceria com a Funec e a Polícia Federal. A 

previsão é que os mais de 400 guardas municipais se-
jam treinados até o ano que vem.

SEGurança

voCê saBia? veja mais:

4 Proteção da população;

4 Patrulhamento preventivo;

4 Atuação em grandes eventos e na proteção de autoridades;

4 Ações conjuntas com os demais órgãos de defesa civil.

4 Os integrantes das guardas municipais das 
capitais dos estados e dos municípios, com mais 
de 500 mil habitantes, têm direito ao porte de arma 
(Estatuto do Desarmamento);

4 O Estatuto Geral das Guardas Municipais permite o 
armamento das corporações em todo o país, cabendo ao 
município decretar o uso e proceder os treinamentos;

4 O portador de arma de fogo deverá ser submetido, a cada 2 
anos, a teste de capacidade psicológica;

4 Conforme a Constituição Federal, os guardas terão poder de 
polícia;

4 Principal diferença entre PM e Guarda Municipal é que a PM faz 
o patrulhamento ostensivo, já a guarda, atua no patrulhamento 
preventivo.

4Trabalho integrado com a PM, como a Rede de Vizinhos 

Protegidos, no comércio e residências;

4Instalação de 92 câmeras de videomonitoramento  

nos principais pontos da cidade;

4Reforço da Guarda Municipal, com a convocação 

de 70 novos agentes em 2013;

4Implementação da ronda da Base Móvel do 

Programa “Crack, é Possível Vencer” em 

pontos estratégicos da cidade. 

atuação da guarda:

Com o treinamento, a Guarda 
Municipal de Contagem estará apta 
e qualificada para exercer a proteção 
da sociedade.
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SEGurança

Base Móvel da Guarda Municipal e 
PM fortalece a segurança pública
veículo vai monitorar vários pontos estratégicos da cidade

Para intensificar as ações de segurança e auxiliar o 
trabalho da Polícia Militar, a Guarda Municipal de 

Contagem está atuando como guarda cidadã por 
meio da Base Móvel do Programa “Crack, é Pos-

sível Vencer”, em pontos estratégicos da cidade, 
incluindo os centros comerciais e as praças. A 

base fica estacionada cada dia em um local,  
no período da noite.

os locais, dias e horários onde a Base móvel 

estará serão informados, semanalmente, 

no site da prefeitura: 

www.contagem.mg.gov.br

É um microônibus que serve como um centro de coman-
do e controle, que dá apoio tecnológico aos profissionais de se-

gurança pública e contribui para monitorar ações suspeitas. No 
interior do veículo, é possível acompanhar, por monitores, as ima-

gens captadas por câmeras de vídeo instaladas em pontos fixos de 
maior vulnerabilidade.

Como funCiona a Base móveL?
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Prefeitura inicia reforma da 
UBS de Nova Contagem 
Comunidade comemora iniciativa que atende antiga demanda da região

SaúdE

A prefeitura deu início à reforma da Unidade Básica de Saúde 
(UBS) de Nova Contagem, antiga policlínica que estava desativa-

da. Após a reforma, a unidade vai abrigar seis consultórios mul-
tiprofissionais, consultório odontológico, sala de procedimen-

tos, sala de curativos, sala de esterilização, recepção e outros 
espaços. A UBS vai oferecer atendimentos nas seguintes es-

pecialidades: clínica médica, ginecologia, enfermagem e 
odontologia. A previsão é que a obra seja concluída em 

agosto deste ano. O investimento estimado para a re-
forma é de R$ 1 milhão.

 veja mais:

novo Pronto-soCorro do jK

4 A UBS contará com tratamento dentário, 
sala de vacinação, além de um local próprio 

para a realização de exames do coração 
(eletrocardiograma);

4 As equipes de saúde I e III do bairro São Judas Tadeu 
serão transferidas das unidades em que se encontram 

hoje para o novo espaço;

4  O investimento reforça o compromisso da prefeitura 
com a melhoria da saúde no município.

     endereço: rua vL7, em nova Contagem.

As obras do novo Pronto-Socorro do JK já estão 
na reta final, com 93% das intervenções concluídas. 
Em breve, a prefeitura entregará esta importante unidade 
de urgência e emergência à população, melhorando ainda 
mais os atendimentos de saúde. A nova UPA JK será maior 
que a atual, com capacidade para atender, de forma humani-
zada, 400 pessoas/dia. Somente a sala de urgência vai dobrar 
seu número de leitos de quatro para oito. Ao todo, a estrutu-
ra terá 40 leitos de observação, oito consultórios e salas de 
emergência. É mais conforto e qualidade no atendimento 
das pessoas e melhores condições de trabalho para os 
profissionais. 
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SaúdE

Centro de consultas Iria Diniz 
atende 13 mil pessoas por mês
unidade oferece 37 especialidades e reduz fila de espera na cirurgia geral

esPeCiaLidades ofereCidas:
Angiologia, cirurgia ambulatorial, cardiologia (risco ci-

rúrgico), cirurgia geral, cirurgia plástica, colposcopia, der-
matologia, endocrinologia adulto e infantil, gastroentero-
logia, geriatria , mastologia, nefrologia adulto e infantil, 
neurocirurgia adulto e infantil, oftalmologia, ortopedia, 
odontologia, otorrinolaringologia, pneumologia adul-
to e infantil, pré-natal de alto risco e urologia.

 O paciente deve procurar a Unidade Básica de 
Saúde, onde será avaliado pelo clínico geral. Caso 

precise de consulta especializada, será encaminhado 
para a marcação.

CCe iria diniz: 
avenida joão César de oliveira, 2.889, bairro glória.

Como marCar ConsuLtas:

O Centro de Consultas Especia-
lizadas (CCE Iria Diniz) é referên-
cia em Contagem. A boa notícia é 
que, desde 2013, a unidade con-
seguiu zerar a fila de espera no 
atendimento de cirurgia ge-
ral. A redução foi devido à 
contratação de mais pro-
fissionais, dentre médi-
cos e enfermeiros. Para 
agilizar as consultas, a 
Secretaria de Saúde ainda 
disponibilizou, em cada dis-
trito de saúde, um médico re-
gulador que reavalia e confirma a 
necessidade do paciente passar por 
um especialista.

4A unidade realiza cerca de 13 mil consultas mensais, sendo 
em média 590 por dia;

4O centro possui equipe multidisciplinar com mais de 230 profissionais;

4Moderno setor de reabilitação e serviços de DST/Aids, saúde auditiva, 
programas de Hanseníase, Tabagismo, Órtese e Prótese, além de curativos 

especiais.

veja mais:
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EducaçÃO

Contagem paga maior piso salarial 
da Grande BH para professores
Prefeitura nomeou mais de mil professores para atuar nas escolas municipais

A prefeitura valoriza seus profissionais e paga o maior piso 
salarial da Grande BH para professores em início de carrei-

ra. A cidade foi uma das primeiras de Minas Gerais a pa-
gar o piso nacional. Hoje, um professor de atenção básica 

de Contagem recebe R$ 2.178,38, para uma jornada de 
22h30. Além disso, para melhorar o ensino das escolas 

municipais a prefeitura nomeou, em menos de dois 
anos, mais de mil professores. Atualmente, quase 

quatro mil professores (efetivos, contratados e em 
flexibilização), atuam nas 140 unidades de Edu-

cação Infantil e ensino fundamental que, jun-
tas, atendem quase 55 mil alunos. Somente em 

2015, a prefeitura realizou seis convocações, 
que totalizaram 411 contratações de profes-
sores. As contratações preenchem as vagas de 
servidores que se encontram licenciados.

Em abril, a prefeitura fez mais uma convocação. Fo-
ram chamados 90 professores classificados no Processo 
Seletivo Simplificado (PSS), edital nº 01/2014. Dos 90 novos 
cargos disponibilizados, 36 são para professor de Educação 
Básica 2 (PEB2), nas disciplinas de português, matemática, 
história, geografia, ciências, arte e educação física. As de-
mais 54 vagas foram para professores de Educação Básica 
1 (PEB1), para atuar em sala de aula do 1º e 2º ciclos.

mais 90 Professores 
ConvoCados:

fonte : sind-ute Betim

veja aBaixo o ComParativo 
de venCimentos:

Contagem    R$ 2.178,38

Juatuba   R$ 2.163,22

Belo Horizonte  R$ 2.092,22

Rede Estadual   R$ 1.455,30

São Joaquim de Bicas R$ 1.358,64

Mário Campos  R$ 1.357,62

Betim   R$ 1.351,48

Esmeraldas  R$ 1.346,15

voCê saBia?
A prefeitura contratou 47 tradutores e intérpretes 
de Língua Brasileira de Sinais (Libras) para 
atuarem nas escolas municipais.

Em menos de dois anos, 
a prefeitura contratou 

novos professores para compor 
o quadro da educação
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EducaçÃO

Cemei Cora Coralina é 
entregue à população
Prefeitura já abriu mais de mil vagas para o ensino infantil

Em Contagem, todas as crianças com idade entre 4 e 5 anos têm 
vagas garantidas na escola. O município se antecipou à meta exigi-
da pelo Ministério da Educação (MEC) e já conta com escolas in-
fantis para atender às crianças. Desde 2013, já foram criados sete 
novos Cemeis, abrindo mais de mil vagas no ensino infantil.

A meta foi alcançada em abril, com a entrega do Centro 
Municipal de Educação Infantil (Cemei) Cora Coralina, no 
bairro Campo Alto, na região do Petrolândia. A nova uni-
dade tem capacidade para atender até 80 crianças, 40 em 
cada turno.

veja mais:

Arroz, feijão, legumes, verduras, frutas, carnes, pães, 
biscoitos, leite e derivados, e estocáveis (farinha de man-

dioca, fubá, macarrão, dentre outros), garantem uma ali-
mentação saudável e balanceada para  55 mil alunos da rede 

municipal e das creches conveniadas.
A produção da alimentação escolar envolve 321 profissionais, 

entre nutricionistas e cozinheiras.

merenda de QuaLidade

4A prefeitura trabalha firme para universalizar o 
ensino infantil e garantir vaga também para todas as 
crianças entre zero e 3 anos. O Ministério da Educação 
determina que essa meta seja cumprida até 2018. 
Porém, a prefeitura pretende antecipar a diretriz, com a 
construção de novas unidades.

Cemeis Que serão entregues neste ano: 
4Linda Vista – Sede;
4Funcionários – Sede;
4Central Park – Sede;

serão mais 450 novas vagas para o ensino infantil.
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EducaçÃO

Funec lança curso que prepara 
jovens para o Pré-Enem
Curso é voltado para os alunos que estão no 3º ano do ensino médio

Mais uma grande novidade da Funec para pre-
parar os seus alunos para as universidades. A fun-

dação lançou, em maio, o Pré-Enem, voltado 
para os alunos do 3º ano do ensino médio. As 

aulas serão para a área de conhecimento, 
“Linguagens, códigos e suas tecnologias”, 

e para a redação que, juntas, somam 
grande quantidade de pontos no exa-

me. O curso iniciou no último dia 
25 de maio e se estende até outu-
bro, com carga horária de 102 ho-

ras/aula.

Pré-enem da funeC

Serão, por enquanto, duas turmas de 25 
alunos cada, totalizando 50 vagas. O curso 

será dividido em sete semanas, no 1º semestre, 
e dez semanas, no 2º semestre.

Kit esCoLar
Todos os 55 mil alunos das escolas 

municipais já receberam o Kit Esco-
lar/2015. Os pais acompanharam os 
filhos no recebimento do material, que 
está agradando pela qualidade. Neste 
ano, pela primeira vez, foram distribuí-
dos kits para estudantes com deficiência, 
composto por materiais apropriados. A 
prefeitura também entregará, em breve, às 
escolas municipais e Cemeis o Kit Coletivo 
que vai ajudar os professores e diretores em 
suas atividades pedagógicas.
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uTilidadE pública

Contagem abre seleção para 
269 novas placas de táxis
Placa também poderá ser transferida aos herdeiros

      Pela primeira vez na história, a prefeitu-
ra abre edital para novas placas de táxis que 
vão atuar no município. As inscrições vão 
até dia 30 de junho. O edital com os crité-
rios de seleção para a obtenção da pla-
ca está disponível no site (www.con-
tagem.mg.gov.br). Com a abertura 
da concessão, Contagem terá um 
táxi para cada grupo de mil ha-
bitantes.

veja mais:
4 veíCuLos adaPtados

     Segundo o Decreto 491/15, das 269 novas concessões, 
serão reservadas 5% para veículos adaptados para 
deficientes físicos, além de outros 5% para motoristas com 
deficiência, desde que atendam às exigências da lei.

4ProCesso de ConCessão:

     Após o fechamento do prazo, a Transcon vai analisar cada 
envelope e definir os vencedores, respeitando os critérios do 
regulamento. Se não houver problemas judiciais, os novos 
táxis devem entrar em operação até o final deste ano.

4transferênCia Para herdeiros

    Outra reivindicação antiga  foi atendida pela prefeitura. Após 
a aprovação da Lei Municipal 4.721, Contagem autorizou 
a transferência do direito de exploração do serviço de táxi 
aos herdeiros do titular da concessão, em caso de morte ou 
aposentadoria por invalidez.

voCê saBia?
os veículos que atuam na cidade são oriundos de um 

processo ocorrido, em Belo horizonte, em 1995.

saiba mais: 3361-1066

São 269 novas placas 
de táxis no município.



Prefeitura intensifica ações para 
o combate à dengue e chikungunya
elimine ou faça a vedação dos recipientes com água parada

 Em Contagem, a dengue não tem trégua. Para acabar com ela e reduzir 
ainda mais o descarte de lixo e entulho, a prefeitura iniciou a terceira edição 

do Programa Brigada da Limpeza. Todas as regiões da cidade estão rece-
bendo uma força-tarefa, com equipes da limpeza urbana, que conscien-

tizam as pessoas e recolhem entulhos de construção, móveis, podas de 
árvores e outros materiais nas ruas da cidade. Além disso, o “Brigada 

da Limpeza” também fiscaliza o descarte irregular do lixo, orienta os 
carroceiros e mantém agentes comunitários de limpeza dentro das 

vilas e aglomerados.

veja mais:

4Durante 15 dias, em cada região, 
equipes da limpeza urbana farão 
a remoção de móveis velhos, pneus, 
embalagens plásticas e outros materiais que 
configurem focos do mosquito da dengue;

4Mais de 60 trabalhadores e 40 mobilizadores 
sociais estarão envolvidos na ação;

4Agentes de Combate a Endemias vão 
intensificar as visitas às residências e aos 
pontos de proliferação dos vetores da 
dengue e da febre chikungunya, como 
ferros velhos, borracharias e oficinas.

Especial Brigada da Limpeza



Mutirão de limpeza ajuda a 
manter cidade mais limpa
Brigada da Limpeza já reduziu, em dois anos, 20 mil toneladas de entulho

Conheça o Programa Brigada da LimPeza:
4 1 - agentes Comunitários de LimPeza:
     orientam os moradores e recolhem o lixo onde 
     os caminhões da limpeza não têm acesso.

42 - LimPeza das regionais:    
     recolhimento de lixo e entulho em pontos irregulares, 
     a cada 15 dias, em uma das oito regionais.

43 - mutirão Contra a dengue: 
     remoção de lixo e entulho que possam ser 
     focos do mosquito.

4 4 - fisCaLização:
     os fiscais motoqueiros identificam possíveis infrações,   
     fazem a conscientização e, se necessário, aplicam multas.

4 5 - CarroCeiro LegaL:
    regulamentação de 200 carroceiros que recolhem cerca 
    de 15 toneladas de lixo por mês.

4 6 - eCoPontos:
    Contagem possui 24 Ecopontos para o recebimento de 
    pequenos volumes de resíduos. Funcionam de segunda-feira 
    a sábado, das 8h às 16h, com pausa para almoço.

Em apenas dois anos, o Programa Brigada da Limpeza 
contribuiu para a redução de lixo e entulhos na cidade, 
onde o material descartado inadequadamente dimi-
nuiu em 18 %.  Com isso, são 20 mil toneladas de en-
tulho a menos na cidade. Em 2013, eram recolhidas 
121 mil toneladas. Em 2014, este número passou 
para 101 mil toneladas. A prefeitura também 
criou a nova legislação da Limpeza Urbana, Lei 
188/2014, que dispõe sobre a nova política 
para a limpeza da cidade, intensificando as 
ações de fiscalização.

A fiscalização do descarte irregular de entulhos é feita de 
acordo com a lei. Os fiscais fazem a autuação, além de um 

trabalho de conscientização e, se necessário, aplicam multas 
que podem variar de R$ 50,00 a R$ 7.500,00.



Cidade mais limpa é lugar de 
gente mais feliz e com saúde
você também pode contribuir com a limpeza da cidade. saiba como:

4 Ponha o lixo para fora em sacos plásticos     
      nos dias e horários de coleta. Não esqueça  
      de embrulhar os materiais cortantes.

4 Mantenha limpa a calçada 
      em frente a sua casa.

4 Não jogue lixo em lotes vagos, ruas, 
      bueiros, canaletas e redes de esgoto.

4 É obrigação do proprietário 
      manter o lote vago limpo, 
      murado e com passeio.

4entuLho: ao construir e reformar, não deixe 
    material de construção espalhado no passeio 
    e leve o entulho aos locais apropriados. 
    Informações: disque Limpeza: 0800-283-1225.

4 Queimar lixo polui o meio ambiente, 
      faz mal à saúde e é proibido por lei.

4 Ao presenciar alguém jogando lixo 
     em lotes vagos denuncie ao 
     disque Limpeza: 0800-283-1225.

4 faça CoLeta seLetiva. Separe vidro, papel,   
      metal e plástico, deposite esses materiais  
      nos locais de entrega voluntária para serem  
      reciclados. informações: 3352-5545.

4 Não jogue lixo pela janela de edificações 
      e de veículos. É sujeira e proibido por lei!

Especial Brigada da Limpeza



Especial Brigada da Limpeza

Todas as regiões de Contagem 
vão receber Brigada da Limpeza
Programa inovou e apresentou novidades em 2015

veja o Período do Brigada 
da LimPeza no seu Bairro:

4Regional Industrial: 18/5 a 30/5

4Regional Riacho: 1/6 a 13/6

4Regional Petrolândia: 15/6 a 27/6

4Regional Eldorado: 22/6 a 4/7

4Regional Vargem das Flores: 6/7 a 18/7

4Regional Sede: 20/7 a 1/8

4Regional Nacional: 3/8 a 15/8

4Regional Ressaca: 17/8 a 29/8

açÕes em Cada regionaL:

4Capacitação de lideranças;

4Limpeza e sinalização dos pontos de bota-foras irregulares;

4Mutirão de combate à dengue e a febre chikungunya;

4Curso de trânsito para carroceiros;

4Mobilização das comunidades;

4Emplacamento das carroças;

4Dia da Cidadania.

4A prefeitura também fará uma campanha de educação nas 
escolas municipais, premiando alunos, professores e escolas, por 

meio de concursos de redação, desenho e produção audiovisual, com 
o tema Limpeza Urbana.

4É proibido depositar qualquer tipo de detrito (lixo, entulho, poda de 
árvore ou jardim, sofás, etc) em vias públicas, lotes vagos e pontos de 

confinamento, sob pena de multa, conforme a Lei 188/2015.

4Você pode denunciar o descarte irregular de lixo, pontos de bota-foras, 
recolhimento de animais mortos e pedidos de varrição, capina e roçagem. 

Ligue: 0800-283-1225

Brigada da Limpeza 2015 está ainda melhor. Além do re-
colhimento de entulhos, podas de árvores e outros detritos, 
a fiscalização está sendo redobrada. Agentes motorizados 
farão a fiscalização de entulhos e materiais de construção 
colocados em calçadas, descarte de lixo fora do dia ou horá-

rio de coleta, falta de lixeira e acondicionamento inadequa-
do dos resíduos em lotes vagos e caçambas. Os proprietários 
de lotes vagos também receberão notificações em suas casas 
para que mantenham os lotes limpos, murados e com pas-
seios bem cuidados.

FIqUE LIGaDo!
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GEraçÃO dE rEnda

4Capacitação de lideranças;

4Limpeza e sinalização dos pontos de bota-foras irregulares;

4Mutirão de combate à dengue e a febre chikungunya;

4Curso de trânsito para carroceiros;

4Mobilização das comunidades;

4Emplacamento das carroças;

4Dia da Cidadania.

Laboratórios de aquicultura são 
inaugurados em Contagem
Projeto vai melhorar a alimentação dos alunos e a renda de produtores

Contagem ganhou dois laboratórios para estimular a produção de 
pescados, em especial, da tilápia. Os laboratórios integram o Projeto de 

Aquicultura de Contagem e funcionarão como centros de formação 
para o treinamento dos produtores. Neles, profissionais da área vão 

oferecer cursos, difundir técnicas de produção e de medição da 
qualidade da água, dando o suporte necessário aos grupos orga-

nizados em cooperativas.

onde funCionarão esses 
LaBoratórios?

Produção: 
30 toneLadas Por ano

A expectativa é que os produtores consigam ofer-
tar cerca de 30 toneladas de filé de tilápia, por ano. 

O pescado será utilizado no cardápio das escolas e 
creches e, posteriormente, nos restaurantes popula-

res e hospitais.

Os laboratórios estão localizados no bairro Praia, região 
Sede. No Centro Municipal de Agricultura Urbana e Fami-
liar (CMAUF), os peixes serão criados em tanque esca-
vado, e na Escola de Formação do Corpo de Bombeiros 
(Campus II) em tanques-rede.

saiba mais: 3394-7676

aumento da renda famiLiar:
Os produtores e grupos cooperados vão 
criar os peixes e vendê-los à prefeitura. 
Uma oportunidade para aumentar 
a renda familiar.
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ObraS

obras de contenção em áreas de 
risco garantem mais segurança
vila funcionários, na região sede, é a primeira área de risco a receber  melhorias

veja mais:

4A obra prevê a construção de cinco muros de arrimo, 
drenagens pluviais e o esgotamento sanitário das ruas 15 e 
Milton Muniz Rocha, além de becos e lotes nas proximidades 
da Vila Funcionários.

4Além da Vila Funcionários, serão realizadas intervenções 
nas vilas: Epa/Perobas, Boa Vista , Morro dos Cabritos A 
e B, Boa Esperança e Boa Vista, Bandeirantes I e II. Como 
também nas Vilas Estaleiro A e B, Barroquinha A e B, Beira 

Campo, Soledade, Riachinho e também nas vilas Itália 
1 e 2, Buraco da Zozó, Jardim Marrocos, Buraco da Coruja, 
Beatriz e Estrela Dalva.

4Serão investidos  R$ 44 milhões, beneficiando mais de 
9 mil moradores de regiões carentes da cidade;

4As melhorias reduzem os riscos de desabamento e 
garantem condições de saneamento básico e moradia.

“A obra vai garantir muitos benefícios para a nossa região. Como aqui 
é uma área de risco e pode haver desabamentos, a construção do muro 
irá nos deixar tranquilos nos períodos de chuva”. 

 Vagner Lúcio do Nascimento, 50, auxiliar de produção.

Para garantir a segurança e a tranquilidade 
das famílias que moram em áreas de risco, a 
prefeitura garantiu, junto ao governo fe-
deral, um pacote de medidas preventivas 
que possibilitará a execução de obras 
de contenção de encostas em 23 vi-
las do município. O primeiro local 
a ser contemplado é a Vila Fun-
cionários, na região Sede. Orça-
das em R$ 900 mil, as inter-
venções já foram iniciadas 
e estão previstas para se-
rem concluídas em setem-
bro deste ano, beneficiando di-
retamente 640 moradores.
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mObilidadE urbana

Prefeitura implanta Estação de 
Ônibus para atender 109 linhas
mais conforto aos usuários e maior fluidez no trânsito próximo ao Carrefour Contagem

Para melhorar o trânsito na marginal da Rodovia Fernão 
Dias, no trecho próximo ao Carrefour, a prefeitura construiu 

a Estação de Ônibus Vereador Humberto Gonçalves Pele-
grine. A nova estação entrou em operação em maio com 

o objetivo de reduzir os gargalos na região, que sofre o 
impacto do grande fluxo de veículos que circulam, dia-

riamente, pela rodovia, em torno de 120 mil. Com a 
implantação da estação, os  pontos de ônibus na 

marginal da BR-381 foram desativados. O em-
barque e desembarque de 109 linhas foram re-

alocadas para a rua Rio Nilo.

veja mais:

4Mais conforto e segurança para usuários do 
Transporte Coletivo;

4O terminal contará com assentos e coberturas, 
beneficiando 15 mil usuários/dia;

4A nova estação vai desafogar o trânsito na 
marginal da Rodovia Fernão Dias, principalmente, 
em frente ao Carrefour.outras meLhorias na região:

4Alargamento da calçada do lado direito da rua Rio Nilo; 

4Implantação de travessia elevada para pedestres 
    na rua Mantiqueira;

4Adequação geométrica para ajuste da terceira faixa 
    na via marginal da BR-381;

4Adequações geométricas na rotatória do Makro/Carrefour;

4Alargamento de pista da BR- 381, próximo à Hípica, 
    para facilitar acesso à marginal;

4Duplicação de pista no viaduto da BR-381, antiga solicitação 
    da comunidade.
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qualidadE dE vida

Praça dos Trabalhadores é 
revitalizada para a comunidade
Prefeitura realiza melhorias e torna a cidade mais bonita

Com intuito de tornar a cidade cada vez mais bonita 
e agradável, a prefeitura revitaliza um dos seus pontos 
mais conhecidos, a praça dos Trabalhadores, localizada 

no encontro das avenidas General David Sarnoff e Ba-
bita Camargos, no bairro Industrial.

veja mais:
4Novo paisagismo, com o plantio de grama 
e de flores das espécies tagete, sálvia e petúnia;

4Remoção dos cordões de concreto, 
regularização do piso e pintura do meio-fio;

4O conceito adotado para o novo paisagismo 
é moderno e será modelo para outras 
intervenções.

Serviços de manutenção 
nas praças, 
ligue: (31) 3356-5400.
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Prefeitura reforma praça 
Geraldo Rocha, na Ressaca
A parceria da prefeitura com a comunidade e o Núcleo de Incentivo 
à Cultura (NIC) garantiu a revitalização da praça Geraldo Rocha, 
na região da Ressaca. O espaço recebeu nova pintura e o plantio 
de grama e de 200 plantas ornamentais. Com isso, as pessoas 
podem ter um local agradável para o lazer e o convívio 
social.

 

A prefeitura inaugurou um Núcleo Regional de 
Atendimento à Mulher, na região do Nacional. O 

objetivo é descentralizar o atendimento feito no 
Espaço Bem-Me-Quero, localizado na região 

Sede, e dar oportunidade às mulheres, em 
situação de violência, de serem atendidas 

em sua comunidade, minimizando assim 
dificuldades como a distância física e o 

deslocamento. A meta é implantar um 
núcleo em cada uma das regiões do 

município.

19

Inaugurado núcleo para atender mulheres vítimas de violência

o espaço se tornou um local de convivência para as pessoas

naCionaL

telefone regional ressaca: 3352-5576

telefone regional nacional: 
3397-1098

rEGiOnaiS

ressaCa

“Ela ficou muito bonita. Antes, a vegetação 
estava destruída, os bancos estavam sem 
pintura. Agora, o local ficou apresentável”.

Evanderson Henrique Antunes, taxista da região.
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instituição terá direito ao uso do espaço durante 25 anos

Renovado o termo de concessão 
de uso da Igreja do Rosário 

A prefeitura renovou o Termo de Concessão de Direito 
de Uso e do Espaço que concede à Igreja de Nossa 

Senhora do Rosário, no bairro Alvorada, o direito 
ao uso do espaço por um período de 25 anos. O 

documento, assinado pelo prefeito e o  padre 
da igreja, Antonio José Gouveia, regulariza e 

permite a realização de obras e benfeitorias 
no espaço.  A iniciativa faz parte do Projeto 

Contagem Legal, que acontece na cidade. 
Entre as igrejas que tiveram o uso 
regulamentado pela administração 
estão as igrejas São José Operário; 

Nossa Senhora da Piedade; Jesus 
Operário e Nossa Senhora Aparecida, em 

conclusão.

20

ampliação de rede pluvial reduz alagamentos na rua das Indústrias

sede

eLdorado

telefone regional sede: 
3395-9550

telefone regional eldorado: 
3352-5477

Para atender uma antiga reivindicação dos moradores do 
bairro Novo Eldorado, a prefeitura executou, na rua das 

Indústrias, intervenções para melhoria da rede pluvial. 
Durante o período chuvoso, a rede era insuficiente e 

ocasionava pontos de alagamento. Para solucionar o 
problema, foi realizada ligação de um novo ramal 

na rede principal e implantação de boca de lobo 
dupla para melhorar o escoamento da água.

Antes

AgorA

os serviços de manutenção da 
rede pluvial podem ser solicitados 

nas administrações regionais, 
das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira.
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rEGiOnaiS

Primeira agência bancária de 
Nova Contagem é inaugurada
reivindicação antiga da população foi atendida com apoio da prefeitura

Moradores e comerciantes da região de Vargem das Flo-
res já podem contar com uma agência bancária moderna e 
eficiente. No dia 8/5 foi inaugurada uma agência do Sis-
tema de Cooperativas de Crédito do Brasil (Sicoob), 
na avenida VP1, nº1276. A agência funciona de se-
gunda a sexta-feira, das 10h às 16h. Na instituição, 
os clientes podem realizar abertura de contas, 
pagamentos, depósitos, empréstimos, investi-
mentos, seguros, cartões, entre outros servi-
ços, com a vantagem de desfrutar de taxas 
reduzidas da política do sistema de coope-
rativa. A nova agência, localizada no centro 
comercial, também possui um espaço amplo 
com dois guichês para atendimento ao público, 
sala de gerência e caixas eletrônicos.

 

 A Escolinha de Futsal, do Projeto Esporte na Cidade, 
oferece, gratuitamente, aulas de futebol de salão para 

crianças e jovens do bairro Tropical e região. Atual-
mente, estão inscritos 105 alunos, de 7 a 17 anos. 

As aulas são oferecidas no contraturno escolar, 
pela manhã e à tarde, as terças e quintas-feiras. 

O projeto é fruto da parceria entre a prefei-
tura, a Organização da Sociedade Civil 

de Interesse Público (Oscip) De Peito 
Aberto e o governo federal.

Poliesportivo do Tropical oferece aulas 
de futsal para crianças e jovens

nova Contagem

PetroLândia

telefone regional nova Contagem:     
     3352-5886

telefone regional Petrolândia: 
  3352-5618

21
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rEGiOnaiS

Cerca de 230 jovens, de 13 a 17 anos, frequentam, gratuitamente, 
aulas de vôlei oferecidas no Centro de Excelência do Vôlei, 
em Contagem. Criado por meio de uma parceria entre a 
prefeitura, o Sada e o Sesi Minas, o centro funciona 
no Ginásio Poliesportivo do Riacho, em Contagem.  
Além de incentivar a atividade esportiva, o projeto 
tem como meta descobrir e formar talentos que 
possam ser integrados, profissionalmente, 
ao Sada Cruzeiro, time de vôlei que 
representa Contagem e Minas Gerais 
em campeonatos pelo país.

Praça Nossa Senhora de 
Fátima é reformada

Para promover o bem-estar e oferecer equipamen-
tos públicos adequados ao lazer, a prefeitura revi-

talizou a praça Nossa Senhora de Fátima, que fica 
entre as ruas Vasco de Azevedo e Padre Antônio 

Vieira, no bairro Jardim Industrial. A praça 
recebeu nova pintura dos bancos e do piso, 

instalação do piso intertravado e a cons-
trução do piso de concreto. Os equipa-

mentos da Academia da Cidade foram 
remanejados para um lugar mais ade-

quado e o centro da praça ganhou 
um palco para a realização de ou-

tras atividades.

industriaL 

Jovens participam de projeto do centro de vôlei de Contagem

  

novo espaço vai favorecer o lazer e a prática de esportes

aulas são gratuitas e beneficiam jovens entre 13 e 17 anos

riaCho

telefone regional industrial: 
 3363-6047

telefone regional riacho: 3912-202022

“Estou me sentindo mais confortável com a reforma da praça. Com a 
mudança da academia, parece que a praça ficou maior. O espaço ficou 

mais bonito e deixou o bairro com mais uma opção pública para lazer”.
 

Joaquim Alves da Silva, 60 anos, aposentado, morador do bairro Jardim Industrial há 30 anos

inscrições e informações 
pelo telefone: 3352-5377
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insCriçÕes aBertas Para 
ConseLheiro tuteLar

Contagem valoriza o conselheiro tutelar e incentiva a for-
mação continuada dos profissionais. O executivo municipal 
aprovou a Lei nº 4.726, de 11 de maio de 2015, que dispõe sobre 
a política dos direitos da criança e do adolescente na cidade. Com 
a nova lei, a remuneração e os benefícios do conselheiro tutelar pas-
sam de R$ 2.200,00 para R$ 3.500,00.

A nova lei cria como requisito para concorrer ao cargo de con-
selheiro tutelar a formação em curso superior. Com as mudanças, 
o conselheiro tutelar de Contagem passa a receber o maior salá-
rio de Minas Gerais, e um dos maiores do Brasil.

As inscrições para o processo seletivo dos novos conse-
lheiros já estão abertas e vão até o dia 22/6. Devem ser feitas, 
pessoalmente, pelo próprio candidato.

veja mais:
4inscrições: 21/5 a 22/6

4Local: Sede do Conselho Municipal dos Direitos 
da Criança e do Adolescente 

Av. João César de Oliveira, 3.481, 4º andar, Eldorado.

4horário: 9h às 12h e 13h às 16h30 
(de segunda a sexta-feira)

saiba mais: www.contagem.mg.gov.br

cidadania

telefone regional industrial: 
 3363-6047

telefone regional riacho: 3912-2020

Contagem respeita as diferenças 
sem preconceito e discriminação
Prefeitura investe em ações que garantem os direitos da população negra

Nos últimos anos, a prefeitura vem desenvolvendo 
uma série de ações e políticas para promoção da igual-

dade racial e a inclusão da população negra na so-
ciedade. Recentemente foi realizada a Semana de 

Enfrentamento e Combate ao Racismo. Em sua sé-
tima edição, a semana foi marcada por uma pro-

gramação variada que incluiu apresentações 
artísticas, debates, sessão de filmes e atos pú-

blicos de conscientização, como a tradicio-
nal Festa da Abolição, realizada pelos Ar-

turos,  e a II Marcha de Enfretamento ao 
Racismo.
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fale conosco: portal@contagem.mg.gov.br

www.contagem.mg.gov.br

facebook.com/prefeituracontagemsaiBa mais: 

Contagem realiza 10ª 
Corrida da João César
mais de 3 mil atletas participaram da tradicional competição

Mais de 3 mil corredores, entre crianças e idosos, 
participaram da 10ª edição da tradicional Corri-

da da João César de Oliveira. A corrida de rua é 
uma das principais competições do gênero no Es-

tado. Além das provas de dez e cinco quilôme-
tros, houve caminhada, maratoninha e corrida 

na categoria especial, exclusiva, para pessoas 
com deficiência.

ConsCientização:
4Além de esbanjar energia, os corredores deram 

exemplos de conscientização. Seguindo as dicas do 
Programa Brigada da Limpeza, os participantes 
entraram no “clima” e fizeram o correto descarte 
dos lixos (copinhos de água, casca de banana, 
sacolas), colocando-os nas lixeiras fixadas ao 
longo da avenida.

Resultado da corrida: 
http://www.tbhesportes.com.br/tbh/index.php/

corrida-joao-cesar-de-oliveira


