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PRIMEIRA UNIVERSIDADE 
GRATUITA DE CONTAGEM
Para ampliar as oportunidades aos jovens e adultos no mercado de trabalho, a 
prefeitura entregou à população a primeira universidade gratuita de Contagem, a 
Uaitec, e inaugurou a 15ª unidade da Funec, que atende a região do Darcy Ribeiro.

Veja nessa edição, o Especial Educação Diálogo e Transparência 
com informações sobre os investimentos da prefeitura na Educação.

CONCURSO PREMIA RUA MAIS 
ENFEITADA PARA A COPA DO MUNDO
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O Centro de Consultas Especializadas (CCE) Iria Diniz é um 
dos principais equipamentos de saúde de Contagem. Por mês, 
são realizados mais de 13 mil procedimentos. A unidade con-
ta com mais de 230 profi ssionais, entre médicos, enfermei-
ros, fi sioterapeutas, técnicos de enfermagem, psicólogos, 
assistentes sociais, fonoaudiólogos e nutricionistas. 
Além de especialistas em angiologia, oftalmologia, 
cirurgia, endocrinologia, dermatologia, geriatria, 
obstetra para pré natal de alto risco, pneumologia 
e outras especialidades. Contagem agora conta 
com mais um Centro de Consultas Especiali-
zadas na região da Ressaca, inaugurado res-
centemente pela prefeitura.

Iria Diniz realiza cerca de 
13 mil consultas por mês 
Tratamento de tabagismo e fi sioterapia estão entre os serviços oferecidos

SAÚDE

OUTROS SERVIÇOS OFERECIDOS:
Tratamento de tabagismo; 

Referência em DST/AIDS;
Tratamento de curativos especiais (para feridas crônicas que 
ultrapassam um período superior a três meses sem cicatrização);

Serviço de oxigenoterapia;
Saúde auditiva;

Serviço de apoio ao Programa Sem Limite e aos serviços de órtese e prótese.
Endereço: avenida João César de Oliveira, 2.889, bairro Eldorado.

Contagem ganha mais 
cinco unidades de saúde
Obras das UBS’s nas regiões Ressaca, Nacional e Sede já começaram

COMO FAÇO PARA 
MARCAR UMA CONSULTA? 
Para ter acesso às consultas especializadas, o 
paciente deve procurar o posto de saúde mais 
próximo da sua casa, para que um clínico geral 
solicite a marcação.  
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Foram iniciadas as obras de cinco Unidades Bási-
cas de Saúde (UBS´s) em Contagem, que fazem par-

te do pacote de 18 unidades do convênio assinado 
entre a Prefeitura de Contagem e os governos 

estadual e federal. As unidades de saúde São 
Joaquim, Morada Nova, Fred (Ressaca), Re-

canto da Pampulha (Nacional) e Maria 
da Conceição (Sede) já estão em anda-

mento. Ao todo, estão sendo investidos 
mais de R$ 6 milhões na construção 

das UBS’s. 

ESTRUTURA:
Todas as UBS´s estão sendo construídas no 

padrão Minas, do governo do Estado;
Serão construções modernas que utilizam o 

aço galvanizado como principal elemento 
estrutural;
Construção será executada a curto 

prazo;
Ambientes humanizados.

Esse padrão 
arquitetônico diminui 
o tempo de entrega 
da obra, garantindo 
uma unidade de saúde 
de alta qualidade em 
tempo recorde.
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Cidade sem preconceitos 
e unida contra o racismo
Contagem realiza Marcha contra o Racismo e valoriza a igualdade

Técnicos ambientais dos EUA 
e Europa visitam Contagem
Encontro possibilitou troca de experiências no processo de reciclagem

Contagem recebeu a visita de técnicos da Europa e dos 
Estados Unidos, que trabalham com o conceito de Lixo 

Zero. Os estrangeiros trocaram experiências com os 
profi ssionais brasileiros e conhecerem o Aterro Sa-

nitário e o Galpão de Triagem da Associação dos 
Catadores de Materiais Recicláveis de Contagem 

(Asmac). Os técnicos trouxeram o know-how 
de São Francisco nos Estados Unidos, que re-

cicla 80% do lixo gerado, e da Rede Lixo 
Zero da Espanha. A troca de informações 

é fundamental para defi nir os princi-
pais desafi os que Contagem terá para 

promover o conceito de Lixo Zero.

Para combater o preconceito, a prefeitura promoveu a 
Semana de Enfrentamento e Combate ao Racismo, com 
atividades em vários pontos da cidade. A programa-
ção incluiu a Marcha contra o Racismo, sessão de 
fi lmes comentados, palestras, eventos comemora-
tivos, blitzes, além da divulgação das políticas 
públicas de promoção da igualdade racial. 

A discriminação racista é considerada 
crime pela Constituição Federal. 
A legislação apresenta diversas 
formas de punição para este 
tipo de conduta.

VOCÊ SABIA?

Em Contagem, a coleta seletiva é feita 
em 49 prédios públicos, 38 escolas e de 

casa em casa, nos bairros Central Park; 
Conjunto Água Branca; Camilo Alves; Nossa 

Senhora do Carmo;  São Joaquim; Arvoredo; 
JK; Monte Castelo e Novo Riacho.

O galpão de triagem da Asmac, que fi ca no Aterro 
Sanitário, é um dos maiores do Estado. Em 2013, 

Contagem recolheu 1.061,1 toneladas de material 
reciclável.  

MARCHA CONTRA O 
RACISMO

Mais de 600 pessoas participaram da 
Marcha contra o Racismo, no dia 17 de 
maio. Entre elas, representantes da Secretaria 
de Direitos Humanos e Cidadania, do Conselho 
de Promoção da Igualdade Racial e da sociedade 
civil, as comunidades dos Arturos e Ciriacos, além 
de estudantes, professores e comerciantes. A passe-
ata saiu da praça Paulo Pinheiro Chagas, no Eldorado, 
e seguiu pela avenida João César de Oliveira até a praça 
do Iria Diniz,  levando orientações e mensagens contra 
o preconceito e a intolerância. 

MEIO AMBIENTEDIREITOS HUMANOS E CIDADANIA

DENUNCIE A DISCRIMINAÇÃO!
 Se o crime está acontecendo: chame a Polícia Militar, disque 190;

 Se o crime já aconteceu: registre uma queixa na Delegacia de 
Polícia Civil mais próxima de onde ocorreu o fato;

 É importante tomar nota da situação, procure possíveis 
testemunhas e identifi que o agressor. Em caso de agressão física, a 

realização de um Exame de Corpo Delito é indispensável;
 Informe também a Coordenadoria de Promoção da Igualdade Racial. 
Tel: 3398-4268 ou e-mail: (cpir.contagem@gmail.com), para que ela possa 

auxiliar e acompanhar os casos.
Endereço: rua José Carlos Camargos, 218, Centro, Contagem.

RACISMO É CRIME. DEFENDA-SE!

“O aterro da nossa 
cidade é bem similar 
ao de Contagem. 
Acredito que o principal 
desafi o para chegar 
ao Lixo Zero é otimizar 
a capacidade máxima do 
aterro e ampliar todo o 
sistema de reciclagem”.

Kevin Drew, gerente 
do Departamento de 
Resíduos da cidade de 
São Francisco nos EUA4
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Serviço funerário é gratuito 
para famílias carentes
100% das famílias carentes são atendidas gratuitamente em Contagem

Várias atividades marcaram 
Semana do Meio Ambiente
Blitzes educativas, ofi cinas, distribuição de mudas e fórum da Agenda 21

UTILIDADE PÚBLICAMEIO AMBIENTE
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 A prefeitura leva a sério o cuidado 
e a preservação da natureza. Para come-
morar o Dia Mundial do Meio Ambiente 
(5/6), a administração realizou uma sema-
na inteira de atividades, conscientizando o ci-
dadão sobre a necessidade de cuidar do meio 
em que vive. Foram realizadas blitzes educativas, 
ofi cinas, distribuição de mudas, fórum da Agen-
da 21 com a apresentação do Projeto de Aquicultura 
de Contagem, Brigada da Limpeza, além de atividades 
com alunos das escolas municipais.  

DIA MUNDIAL DO 
MEIO AMBIENTE 

No Dia Mundial do Meio Ambiente (5/6), a pre-
feitura entregou à população a reforma do Par-
que Sarandi e plantou 20 mudas de Ipê Amare-
lo; Sibipiruna e Pau Brasil, do Programa “Uma 
Vida, Uma Árvore, parceria da prefeitura 
com a Rede Globo Minas.
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Em Contagem, o velório e o sepultamento são gratuitos para 
famílias carentes, além disso, o traslado do velório ao cemité-

rio é de graça, junto com caixão e ornamentação. 

PARA TER DIREITO AO BENEFÍCIO:
1º)  É preciso comprovar renda familiar de até três 

salários-mínimos;
2º) Dirigir-se à Diretoria de Serviços Funerários e 

Necrópolis, que funciona 24h. Se a família não 
for cadastrada no CadÚnico, deve apresentar:
 Comprovante familiar;
 Comprovante de residência (luz, 

água ou telefone) ou declaração 
emitida em cartório.

FAMÍLIAS NÃO CARENTES:
 A prefeitura é responsável apenas pela 
liberação do corpo, esse procedimento é 

gratuito; 
 O serviço funerário (traslado, fornecimento 
de urna, preparação do corpo, fornecimento de 

coroa, dentre outros) é pago e deve ser feito pelas 
funerárias Cintra e São Lucas; 

 Somente estas duas funerárias estão autorizadas a 
atuar no município, de acordo com o decreto municipal 

851, publicado em 2007. 

PLANO FUNERÁRIO PARTICULAR:
 O plano é que tem a obrigação de pagar o serviço 

funerário e deve procurar a Diretoria Municipal de 
Serviços Funerários. O descumprimento desse serviço 

deve ser denunciado ao Procon e aos demais 
órgãos de fi scalização.

TRASLADO DO CORPO PARA OUTRA CIDADE:
 A família pode fazer o traslado do corpo, 

que deve ser  feito pelas funerárias locais 
ou por funerárias de outras cidades.  

Neste último caso, basta que o cidadão 
solicite a autorização da prefeitura 

para a remoção do corpo. 

FUNERÁRIAS AUTORIZADAS PARA 
ATUAR NO MUNICÍPIO:
Cintra: rua Marechal Costa e Silva, 410, bairro JK.
Tel: (31) 2565-4646
São Lucas: rua Venceslau Braz, 141, bairro JK
Tel: (31) 2565-3767
As funerárias também possuem pontos de atendimento na sede da 
Diretoria Municipal.

Diretoria de Serviços Funerários e Necrópolis
Endereço: av. Marechal Costa e Silva, 386, bairro JK
Tel: (31) 3352-5317 / 5318. 

Procon: (31) 3352-3060
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Contagem ganha primeira 
universidade gratuita
Uaitec oferece cursos de graduação, pós-graduação e idiomas 

EDUCAÇÃO

COMO FUNCIONAM 
AS AULAS:

Serão realizadas por videoconfe-
rências e as provas são presenciais. Os 

conteúdos e atividades práticas estarão 
disponíveis no ambiente vir-

tual da Uaitec (www.uai-
tec.mg.gov.br). 

Em Contagem, a uni-
versidade está com al-

gumas turmas for-
madas e as aulas 
já estão acontecen-

do. São duas turmas 
do MBA em Engenha-

ria de Inovação; Inglês 
e capacitação para jovens, 

com ofi cinas de excel, goo-
gle, e-book e tablet. Em bre-

ve, vão ser iniciados os cursos de gradua-
ção, extensão, espanhol e português.

O sonho de cursar o ensino superior fi cou mais fá-
cil para o morador de Contagem. Foi inaugurada, na 

região do Eldorado, a primeira universidade gratui-
ta do município. A Universidade Aberta Integrada 

Tecnológica de Minas Gerais (Uaitec) é uma par-
ceria entre a Prefeitura de Contagem e os go-

vernos estadual e federal. Os investimentos 
para a sua implantação somam mais de R$ 

800 mil. No formato de educação à dis-
tância, a Uaitec oferece cursos de gra-

duação, pós-graduação, extensão uni-
versitária, capacitação tecnológica e 

idiomas.

Academias da Cidade 
estimulam atividades físicas
Exercícios auxiliam as pessoas na prevenção de doenças

ESPORTE E LAZER

Com diversos tipos de aparelhos de ginástica, as 
Academias da Cidade são hoje a melhor alternati-
va para que a população possa manter, em dia, a 
saúde do corpo e da mente. Ao todo, Contagem 
possui 47 academias. Duas foram inauguradas 
recentemente: uma na praça Sô Teco, bairro 
Água Branca, e a outra no Parque Linear Sa-
randi, na região da Ressaca.

Cuide do seu bem-estar com a 
prática de ginástica

ORIENTAÇÃO 
PROFISSIONAL

Instaladas em praças e espaços 
abertos, elas oferecem, gratuitamente, 
orientação profi ssional. Atualmente, a 
equipe que trabalha nas academias é com-
posta por 13 educadores físicos e 30 estagi-
ários. Horários de orientação nas academias: 
manhã, das 6h às 10h. Noite, das 17h às 21h, em 
dias alternados.

BENEFÍCIOS NA 
ATIVIDADE FÍSICA:
 Controla diabetes, artrite e doença cardíaca;
 Diminui a depressão;
 Diminui os sintomas de ansiedade;
 Melhora a coordenação motora, a 

fl exibilidade e a mobilidade articular;
 Diminui a perda de massa óssea;
 Diminui o colesterol alto;
 Melhora a postura corporal e as 

dores nas articulações. 

NOVOS CURSOS E INSCRIÇÕES:
As inscrições devem ser feitas pelo site 
www.uaitec.mg.gov.br.
É importante que os interessados fi quem atentos às datas de início 
para as inscrições de cada curso.

UAITEC CONTAGEM
Rua Madre Margherita Fontanareza, 420 (1° Andar)
Eldorado. Tel.: 3231-5180 

“Há aproximadamente 
um ano e meio 

frequento esta academia,  
também faço uma hora 

de caminhada. Eu gosto de 
cuidar da saúde, com isso, fi z 

boas amizades”. 
João Batista Tozato, 

frequentador da Academia da 
Cidade, na avenida Prefeito 

Gil Diniz.

Prefeito Carlin Moura, secretário-adjunto de Estado de Ciência, 
Tecnologia e Ensino Superior, Vicente Gamarano, e senador 
Cristovam Buarque, em solenidade de inauguração da Uaitec

Com a chegada 
da Uaitec, o 

município amplia 
a qualifi cação 

profi ssional, com 
o que existe de 
mais moderno 

nas tecnologias. 
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Funec inaugura 15ª unidade 
no bairro Darcy Ribeiro
Unidade já oferece oito cursos do Pronatec para 235 alunos

EDUCAÇÃO

O bairro Darcy Ribeiro, 
na região de Nova Contagem, 
conta agora com uma unidade 
da Fundação de Ensino de Conta-
gem (Funec). A escola foi inaugu-
rada no dia 27/5 e vai oferecer cur-
sos do Programa Nacional de Acesso 
ao Ensino Técnico e Emprego (Prona-
tec). A unidade possui salas para aulas 
práticas e teóricas dos cursos de auxiliar 
administrativo, auxiliar de pessoal, progra-
mador web, recepcionista, cabeleireiro, mani-
cure e pedicure, maquiador e padeiro, além de 
quadra esportiva e piscina. 

“Há muito tempo a 
gente estava esquecido 

pelo poder público. É uma 
grande satisfação ter os cursos 

do Pronatec aqui no bairro. Essa é 
a chance que estamos tendo para nos 

qualifi carmos profi ssionalmente”.

Diego Rodrigues, estudante do curso 
de Programador Web.

Qualifi cação profi ssional e 
mais oportunidade para as 
pessoas.

Prefeitura propõe reposição das perdas 
salariais dos servidores da Educação 
Proposta de reajuste 
é de 6,82%  e plano 
odontológico já está 
em andamento

R$ 2.038,19
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R$ 1.263,07

A prefeitura paga o maior salário da 
Região Metropolitana de Belo Horizonte 
para os professores em início de carreira. 
Eles recebem R$ 2.038,19, por uma jor-
nada de trabalho semanal de 22 horas e 
30 minutos. No ano passado, a adminis-
tração concedeu o maior reajuste salarial 
da Grande BH para os educadores.

A prefeitura está aberta ao diálogo e 
tem se esforçado nas negociações com 
o Sind-UTE. No dia 6 de junho, uma co-
missão da prefeitura se reuniu com o 
Ministério Público Estadual e represen-
tantes do Sind-UTE para tentar por fi m à 
paralisação dos professores. A adminis-
tração ofereceu  um reajuste salarial de 
6,82%. Esse índice repõe integralmente 
as perdas salariais dos últimos 12 me-
ses dos profi ssionais da Educação. Em 
cumprimento à Lei de Responsabilida-
de Fiscal, em que a Folha de Pagamento 
não pode ultrapassar a 54%, a prefei-
tura ofereceu o valor limite de reajuste 
para a Educação.

PROPOSTAS DA PREFEITURA PARA EDUCAÇÃO:
Reajuste salarial de 6,82%, sendo 5,82% agora, e 1% em janeiro de 2015, além do 

abono referente a um mês de trabalho no valor de 5,82%, que será pago também 
em janeiro de 2015;

Valorização do profi ssional da Educação Infantil, com aumento de 30% no piso 
salarial;

Valorização do profi ssional de dedicação exclusiva, que vai receber o dobro do 
piso nacional;

Criação do cargo de professor com jornada de 40 horas e salário em dobro para 
atuar nas áreas mais carentes da cidade;

Plano Odontológico para servidores e dependentes já em funcionamento;

Ampliação do número de cargos para efeito de nomeação de concursados;

Regulamentação da fl exibilização de jornada (dobra), com acréscimo fi nanceiro na 
aposentadoria; 

Reabertura de ingresso na carreira da educação;

Aumento de 10% no valor do Vale-Alimentação, já a partir de julho, elevando de 
R$180,00 para R$ 198,00, benefi ciando 4,2 mil servidores;

Publicação do decreto que trata das férias prêmio;

Instalação da Comissão de Avaliação de Títulos em julho, aumentando o padrão de 
carreira de 1,41% para 2% ;

Proposta de revisão do piso do nível médio do quadro administrativo, para 
2015 e 2016;

Propostas para a implantação do Plano de Saúde. O benefício será estendido a 
todos os Servidores da Prefeitura;

Instalação do Conselho de Políticas de Administração e Remuneração de Pessoal.

EDUCAÇÃO Diálogo e
Transparência

ESPECIAL 
EDUCAÇÃO



Prefeitura mantém diálogo 
permanente com a categoria

Compromisso com a reposição 
das aulas nas escolas municipais
Prefeitura vai repor os 200 dias 
letivos do calendário escolar 

A prefeitura assume o compromisso com a população de 
Contagem e vai repor as aulas nas escolas municipais, de 
acordo com a Lei de Diretrizes e Bases (LDB), que rege a área 
de ensino no Brasil. 

07/04  - Câmara dos Vereadores (10h às 12h) 
Reunião com representantes do Sind-UTE e vereadores para tratar da 
pauta  de reivindicação da campanha salarial. 

15/04 – Secretaria de Educação (Seduc) (15h às 17h)
Reunião  com representantes do Sind-UTE para efetivar negociação da  
Pauta de  Reivindicação da Campanha Salarial 2014.  

22/04 – Prefeitura de Contagem (15h às 19h)
Reunião da  Câmara  Setorial  de Negociação Permanente. O governo 
anunciou as propostas e apresentou estudos para pagamento de 100% 
da infl ação acumulada 2013/2014.

28/04 -  E.M. Heitor Villa-Lobos (16h) 
Reunião com  diretores das escolas da rede municipal para ofi cializar a 
proposta  do governo à categoria.  

08/05 – Prefeitura de Contagem (11h às 14h)
Reunião da  Câmara Setorial Permanente. Apresentação da proposta de 
reajuste de 5,8% +  o acréscimo de 2% na carreira.

13/05 – Prefeitura de Contagem ( 11h às 14h) 
Reunião da  Câmara Setorial Permanente . Reformulação da  proposta 
inicial.

19/05 – Prefeitura de Contagem (14h às 17h)
Reunião da  Câmara Setorial Permanente. O governo atende o pedido 
do Sind-UTE e transforma a gratifi cação de R$ 800,00 em reajuste de 
30% no piso salarial da  Educação Infantil. 

22/05 - E.M. Heitor Villa Lobos  (9h às 12h)
Reunião com  diretores das escolas para informar parâmetros para re-
posição do calendário do  ano letivo.

29/05 – Prefeitura de Contagem  (16h às 18h) 
Reunião  entre  governo e sindicato. Alteração da  proposta inicial, ele-
vando o reajuste salarial de 5,8% para 6,82%.  

06/06 - Ministério Público (14h às 17h) 
Reunião entre governo, Ministério Público e sindicato para tentar por 
fi m às paralisações parciais nas escolas municipais.

Câmara Permanente de 
Negociação foi implantada 
desde o ano passado

A Câmara Permanente de Negociação da Educação, im-
plantada pela prefeitura no ano passado, se reuniu dez ve-
zes com o Sind-UTE, no período de 7 de abril a 6 de junho, e 
apresentou várias propostas para que os professores voltas-
sem às salas de aula. 

VEJA OS DIAS  E HORÁRIOS DAS NEGOCIAÇÕES
 A prefeitura inaugurou, em menos de dois anos, cinco Cemei´s, 

abrindo  750 novas vagas no ensino infantil;

 A  prefeitura entregou 60 mil kits escolares de boa qualidade 
para os alunos das escolas municipais e da Funec;    

 A prefeitura está instalando 685 câmeras de vigilância eletrônica 
e alarmes dentro e fora de todas as escolas municipais;

 A prefeitura reabriu a Funec e mantém 15 unidades em funcio-
namento, com mais de 5 mil alunos nos cursos médio, técnico e 
profi ssionalizante;

 A prefeitura acabou de inaugurar a primeira universidade gra-
tuita de Contagem, a Uaitec, que oferece cursos de graduação, 
pós-graduação, capacitação, extensão e  idiomas.

 A prefeitura valoriza os profi ssionais da educação e paga o maior 
salário da RMBH para os professores em início de carreira;

 A prefeitura reduziu a jornada de trabalho dos servidores do 

quadro administrativo da educação, passando de 40h para 30h 
semanais; 

 A prefeitura efetivou 1294 servidores aprovados em concurso 
público para trabalharem nas escolas municipais, entre profes-
sores e profi ssionais da educação; 

 A prefeitura fez a revisão do plano de cargos e salários;

 A prefeitura pagou férias prêmio para todos servidores que a 
solicitaram, um investimento de aproximadamente R$ 4 milhões 
ao longo de 2013;

 A prefeitura realizou a Conferência Municipal de Educação, após 
oito anos de interrupção do diálogo com os servidores;

 A prefeitura fez a revisão do contrato da merenda escolar, que 
vai gerar uma economia signifi cativa ao município;

 A prefeitura implantou o serviço de cuidadores para alunos com 
defi ciência, elevando o quadro para quase 600 profi ssionais.

VEJA COMO ESTÁ A EDUCAÇÃO EM CONTAGEM: 

Diálogo e
Transparência

ESPECIAL 
EDUCAÇÃO
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Copa estimula estudantes 
à leitura, escrita e desenho
Melhores trabalhos são premiados com camisa da seleção

EDUCAÇÃO

Os estudantes da Rede Munici-
pal de Ensino também entraram no 

clima da Copa do Mundo. Por meio 
do universo criativo da leitura, escri-

ta e desenho, mais de 6 mil estudantes 
e 200 professores de 56 escolas do muni-

cípio participaram do concurso Copa Lite-
rária. Promovido pela prefeitura, o concurso 

consiste na produção de trabalhos nas modali-
dades desenho, pintura, frase, slogan ilustrado, 

soneto e haikai. 

VOTAÇÃO
Oito trabalhos de cada modalidade foram seleciona-

dos pela Secretaria de Educação, entre os dias 28 de 
maio e 4 de junho.

PREMIAÇÃO
A premiação incluiu bolas ofi ciais da Copa 

do Mundo (Brazuca), camisas ofi ciais da 
Seleção Brasileira e obras literárias. Além 

disso, os trabalhos vencedores vão ser 
expostos em espaços públicos de Con-

tagem, durante a Copa do Mundo.

Prefeitura investe mais de R$ 300 
milhões por ano na Educação

A prefeitura  investe por ano mais de R$ 
300 milhões na Educação, incluindo a Funec, 
o que equivale 30% da arrecadação do mu-
nicípio. Deste total, 75% são de recursos da 
prefeitura e 25% do governo federal. Para 
cada um dos 56 mil alunos matriculados nas 
escolas municipais, a prefeitura investe R$ 5 
mil por ano. Esse valor inclui o pagamento 
de servidores, reforma de escolas, abertura 
de novas escolas, merenda escolar, kit esco-
lar, investimentos na segurança dos alunos e 
profi ssionais da rede, dentre outros.

Vários servidores se aposentaram e as 
contribuições do Fundo Previdenciário 
dos Trabalhadores (Previcon) passaram a 
não cobrir os gastos com aposentadoria, 
que também incluem pensões e licenças. 
Diante do défi cit do Previcon encontrado 
pelo governo, a prefeitura passou a con-
tribuir com uma alíquota de 22%, substi-
tuindo a que era praticada anteriormente 
de 11%. Em 2013, o município aportou R$ 
34 milhões para o Previcon. Em 2014, a 
previsão é que os repasses para o fundo 
sejam mais R$ 15 milhões, representando 
um impacto signifi cativo na folha de pa-
gamento, o que repercute nos limites das 
Lei de Responsabilidade Fiscal. Tais apor-
tes visam garantir os recursos necessá-

rios para o pagamento dos aposentados, 
que cresceu 30% nos últimos dois anos. 
Segundo estudos estatísticos, estima-
se que esse crescimento siga na 
mesma proporção nos próximos 
anos.

A prefeitura investe hoje R$ 
622 milhões da sua receita to-
tal com a folha de pagamento, 
que inclui o valor repassado 
para o Previcon e as despesas 
de pessoal com a Educação e a 
Saúde. Cerca de R$ 66 milhões 
fi ca com a dívida pública do mu-
nicípio (juros e amortizações) e R$ 
170 milhões com o custeio da Saúde e 
da Educação.

Maior investimento 
da administração é na 
Educação

Despesas:

Diálogo e
Transparência

ESPECIAL 
EDUCAÇÃO

COMPOSIÇÃO DE GASTOS 
COM A EDUCAÇÃO EM 
CONTAGEM

Aplicação do Tesouro 75% R$ 225 milhões 

Fundeb  líquido (União) 22% R$ 53 milhões 

FNDE ( União) 3% R$ 22 milhões

R$ 622 milhões

R$ 66 milhões
R$ 170 milhões

Folha de pagamento

Custeio Saúde 
e Educação

Dívida
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Restaurante popular ganha 
cardápio especial na Copa 
A cada semana um país será homenageado com cardápio original 

CONTAGEM NA COPACONTAGEM NA COPA

Concurso vai premiar rua 
mais enfeitada da cidade
Formulário de inscrição está disponível no site da prefeitura

A Copa está chegando: chame os vizinhos, pre-
pare-se e decore a sua rua. A Prefeitura de Conta-
gem lançou o concurso cultural “Copa na Rua”, 
com o tema Copa do Mundo FIFA 2014, que 
vai eleger a rua mais enfeitada da cidade. 
Quem tiver interesse em participar deve 
preencher a fi cha de inscrição disponível 
no site da prefeitura www.contagem.
mg.gov.br e entregá-la, até o dia 24 de 
junho, na sede da Fundação Cultu-
ral de Contgem (Fundac).

 Aproveitando o momento da Copa do Mundo, 
o Restaurante Popular de Contagem incluiu ao car-

dápio refeições típicas dos países participantes do 
mundial.  Uma vez por semana será servido um 

prato típico, de acordo com as chaves de cada 
grupo. Elaborada com alto valor nutricio-

nal e a preço acessível, a refeição com o 
tema voltado à Copa permanecerá com 

o mesmo valor, apenas R$2,00. Além 
da alimentação, o restaurante foi de-

corado para o período da competi-
ção. Um diferencial a mais para 

entrar no clima.

QUEM E COMO 
PARTICIPAR:
Podem participar pessoas com 

idade mínima de 18 anos, desde que 
residentes em uma das oito  regionais 
de Contagem, e pessoas jurídicas sem 
fi ns lucrativos, com sede em Contagem.

Cada rua elegerá um representante legal, 
que será o responsável pela realização da 
inscrição e por todas as etapas do concurso;

A Comissão Julgadora vai realizar visitas às ruas 
entre os dias 27  de junho e 4 de julho de 2014;

Mais informações: 
Acesse o edital: www.contagem.mg.gov.br

PREMIAÇÃO
A rua premiada receberá estrutura completa 

com telão e som para transmissão do jogo 
da fi nal da Copa do Mundo, no dia 13 de 
julho de 2014 (domingo); 

Endereço: 
Fundac - rua Doutor Cassiano, 120, 
Centro.

Comida boa, barata e de 
alto valor nutricional

Horário de funcionamento: 
10h30 às 14h.

Endereço: rua Madre Margherita 
Fontanarosa, 420, no bairro 
Eldorado.

11/06 – quarta-feira 
Arroz de La Huerta com Pollo (Espanha), 
Arroz Branco, Feijão, Cubos de Frango e 
Repolho Colorido.

25/06 – quarta-feira 
Arroz Branco, Feijão, Carne Bovina Cozida, 
Espaguete a Napolitana (Itália) e Salada 
(Alface c/ Beterraba).

03/07 – quinta-feira
Arroz Branco, Feijão, Carne Bovina Cozida, 
Rosti de Zurique (Suíça) e Salada (Alface c/ 

tomate e azeitonas).

10/07 – quinta-feira 
Arroz Branco, Feijão, 
Carne de Porco com repolho 
– Bigosch (Alemanha), 
Moranga c/ Ervilha e Salada 
(Alface c/ tomate).

11/07 – sexta-feira 
Arroz Branco, Feijão, Estrogonofe de 
Frango, Purê de Batata e Salada Jab-Chi – 
Salada de Frango e Vegetais (Coreia).

CARDÁPIO: 
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Parque Linear Sarandi da 
Ressaca é revitalizado
Espaço ganha Academia da Cidade, ciclovia e outras melhorias

CENTRO DE INICIAÇÃO ESPORTIVA 

No próximo semestre, serão iniciadas as obras do 
Centro de Iniciação Esportiva (CIE), voltado ao es-

porte de alto rendimento. O espaço será construí-
do na região da Ressaca. A estrutura terá ginásio 

poliesportivo e pista de atletismo para a reali-
zação das seguintes modalidades: atletismo, 

salto triplo, salto em altura e arremesso de 
peso. O CIE é fruto da parceria entre a 

prefeitura e o governo federal. 

MELHORIAS: 
Reforma da pista de caminhada;
Implantação de placas indicativas na pista;
Implantação de 2 km de ciclovia;
Instalação de Academia da Cidade;
Instalação de três bebedouros ao longo da pista;
Instalação de duas estações (com barras) de alongamento, 

sendo uma próxima à academia;
Pintura da pista de caminhada e das escadas;
Instalação de 30 novas lixeiras;
Reforma do alambrado das quadras de esporte.
Investimento total: R$ 96.826,83.

O Parque Linear Sarandi, em frente ao Shopping Conta-
gem, fi cou mais atrativo e bonito. A primeira etapa da re-

vitalização do espaço de lazer foi entregue à população 
pela prefeitura no dia 5/6, data em que se comemora 

o Dia Mundial do Meio Ambiente. A revitalização in-
clui duas grandes novidades: a instalação de uma 

Academia da Cidade e a criação de uma ciclovia, 
além de outras melhorias. A obra atende uma 

antiga reivindicação da população. Localiza-
do entre as regiões Ressaca e Nacional, a re-

forma do parque benefi cia mais de 100 mil 
pessoas, proporcionando mais lazer, saú-

de, diversão e cultura.

OBRAS

Prefeitura conclui obras 
da avenida Nacional
Intervenções vão melhorar a circulação de motoristas e pedestres

As obras de pavimentação e urbanização da aveni-
da Nacional, nos bairros Xangrilá e Nacional, já estão 
concluídas. Esse é mais um compromisso cumprido 
pela prefeitura. A conclusão da avenida vai garan-
tir melhores condições de circulação para moto-
ristas e pedestres, além de assegurar mais dig-
nidade e qualidade de vida para os moradores 
da região.

Obras benefi ciam mais de 50 mil 
pessoas que residem na região.

“Há 20 anos 
moro aqui. Mas 

só agora podemos 
comemorar. A 

obra signifi ca mais 
saúde e dignidade”

Maria Amélia 
Andrade, moradora da 

região do Nacional

“Melhorou muito, pois não 
havia passagem para o povo. 

Agora, virou a avenida da 
caminhada. As pessoas estão 
mais conscientes também, e 
não estão mais jogando lixo 

no córrego”.  

Antônio Machado, morador da 
região do Nacional

O QUE FOI FEITO:
2,5 km de vias asfaltadas;
Drenagem, terraplanagem e construção de meio fi o, passeios e sarjetas;
Diversas ruas ao longo da avenida foram recapeadas: ruas João José 

de Miranda, Joaquim Murtinho, Gomes Freire, Epitácio Pessoa, 
Alvarenga Peixoto, Barretos, Maria Heloísa e Novo Horizonte; 
R$ 5,1 milhões de investimentos municipais.
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Região da Ressaca vai ganhar 
Centro de Artes e Esportes
As obras do espaço 
já foram iniciadas 

Para promover a cidadania e incentivar jovens 
à prática de esportes, a prefeitura, em parce-
ria com o governo federal, está construindo, 
no bairro Arvoredo II, um Centro de Artes 
e Esportes Unifi cados (CEU). Com isso, os 
jovens e adultos podem participar de ati-
vidades físicas e culturais, distancian-
do-se da criminalidade. Com uma es-
trutura física moderna, o CEU integra, 
num mesmo espaço, programas e ações 
culturais, práticas esportivas e de lazer, 
qualifi cação para o mercado de trabalho, en-
tre outras políticas de inclusão social. Para sua 
construção, estão previstos investimentos em 
torno de R$ 4 milhões. 

 

A Prefeitura de Contagem está executando obras de dre-
nagem e canalização na avenida Tancredo Neves. A inter-

venção irá facilitar o escoamento da água da chuva e do 
esgoto, além de evitar ponto de alagamento. A obra era 

uma demanda da população local. 

Drenagem e canalização da avenida 
melhora a qualidade de vida dos 

moradores do Nacional.

Obras garantiram mais conforto 
aos estudantes

Para garantir melhor fl uidez ao trânsito, a Prefeitura de Con-
tagem construiu uma alça viária próxima à nova Maternidade 
Municipal. A alça faz a ligação da avenida João César de Oli-
veira com a avenida Trajano de Araújo Viana, no Centro In-
dustrial de Contagem (Cinco). Para as obras, foram inves-
tidos cerca de R$ 150 mil. A alça  desafogará o trânsito, 
principalmente para os caminhões que deixarão de tra-
fegar pela avenida João César de Oliveira. 

“Trabalho aqui perto e precisava fazer o 
retorno lá na frente para chegar até minha 
casa, todos os dias. É um ótimo atalho. 
Também ajuda a fugir do trânsito que 
agarra perto do sinal.”

Josimar Pereira Lima, motorista.

Prefeitura revitaliza antiga escola 
na região do Industrial/Amazonas

ELDORADO

A Prefeitura de Contagem mais uma vez mostrou seu 
compromisso ao revitalizar uma das mais antigas es-

colas da região Industrial/Amazonas. A E.M. Maria 
do Amparo recebeu diversas intervenções para me-

lhorar o aproveitamento do espaço e garantir mais 
conforto aos alunos e educadores. Foram realiza-

das obras no telhado da quadra e almoxarifado, 
reconstituição do piso de três salas e reforma 

dos banheiros. No total, foram investidos cerca 
de R$ 78 mil.

“As obras eram de extrema importância para o 
melhor andamento dos trabalhos na escola”.

Evânia Marta Barbosa Fernandes, diretora da escola

Telefone Regional Industrial: 3363-6047 Telefone Regional Ressaca: 3352-5576

Telefone Regional Nacional: 3397-1098

INDUSTRIAL RESSACA

NACIONAL

REGIONAIS

21

Avenida Tancredo Neves passa por melhoriasNova alça viária na avenida João César de Oliveira

20
Telefone Regional Eldorado: 3352-5477
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Centro de Artes e Esportes para 
os moradores de Nova Contagem
 Espaço na praça VC3 vai benefi ciar crianças e jovens da região

A região de Vargem das Flores terá também um Cen-
tro de Artes e Esportes Unifi cados (CEU). A ordem de 
serviço que autoriza o início das obras já foi dada.  
O centro de Nova Contagem está sendo construído 
na praça VC3, bairro Nova Contagem, e conta-
rá com cineteatro, laboratório multimídia, sa-
las de ofi cinas, Centro de Referência em As-
sistência Social (CRAS - Casa da Família), 
além de quadra de eventos coberta, play-
ground e pistas de skate e de caminhada. 
O valor investido será de aproximada-
mente R$ 3 milhões. 

O equipamento vai benefi ciar mais 
de 50 mil moradores da região.

 

O Beco Santa Bárbara, no Morro Vermelho, bairro 
São Luiz, está passando por obras de pavimentação 

para melhorar o acesso de pedestres e veículos. A 
obra inclui também a construção de passeios, a 
instalação de meio fi o e sarjetas e a remoção de 

edifi cações. A previsão é que as intervenções 
sejam concluídas no segundo semestre deste 
ano.  

Essa era uma antiga reivindicação 
da comunidade local

Melhorias visam reduzir gargalos no trânsito da região

O tradicional Mercado Central de Contagem comemorou 25 anos 
de fundação com diversas atividades culturais e de lazer para seus 
frequentadores, além de uma missa. O evento contou com apre-
sentação do Coral Musicanto de Contagem, Orquestra Jovem de 
Contagem e Rua de Lazer para as crianças. Inaugurado em 13 
de maio de 1989, o tradicional Mercado Central de Contagem 
recebe cerca de 2 mil pessoas diariamente. Aos sábados e 
domingos, mais de 4 mil pessoas passam pelo local.  

Estrutura: São 226 unidades comerciais, divididas 
em 100 tipos de comércio, entre eles, alimentícios, 
artesanais e industrializados, hortifrutigranjei-
ros, açougue, peixaria, salão de beleza, imobili-
ária, correios e outros.

Prefeitura abre retorno na 
avenida Prefeito Gil Diniz

RIACHO

Para diminuir a retenção de carros, principalmente no ho-
rário de pico, na avenida Prefeito Gil Diniz, a Prefeitura de 

Contagem realiza abertura de retorno, próximo ao super-
mercado Sales, e a implantação de semáforo no cruza-

mento entre a avenida e a rua Aníbal Macedo. Todas 
essas intervenções visam garantir melhor fl uxo do 

trânsito e segurança para motoristas e pedestres.

“Essa avenida possui comércio variado, 
como bares e supermercado. Com o 
retorno, não precisaremos dar uma 

grande volta. A obra facilitará o acesso e 
melhorará o fl uxo do trânsito na via”.

Fernanda Cunha reside na avenida

Telefone Regional Sede: 3395-9550 Telefone Regional Nova Contagem: 3352-5886

SEDE NOVA CONTAGEM

PETROLÂNDIA

REGIONAIS

Telefone Regional Riacho: 3912-2020 Telefone Regional Petrolândia: 3352-5618

22 23

Pavimentação melhora acesso de pedestres e veículosMercado Central comemora 25 anos de fundação
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CANAIS DE ATENDIMENTO

Ouvidorias: instrumentos 
a serviço da população
Veja e anote os telefones úteis das principais ouvidorias

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

SAIBA MAIS: 
www.contagem.mg.gov.br

facebook.com/prefeituracontagem

TELEFONE DA PREFEITURA: 

3352-5000

Ouvidoria Geral do Município
Telefones:  0800-0313188 / 3398-4894
Site: www.contagem.gov.br
Endereço:  rua Bélgica, 486, no Eldorado.
 
OGE – Ouvidoria Geral do Estado de 
Minas Gerais
Disque-Ouvidoria: 162 (de segunda a sexta, 

das 8h às 17h)
Site: www.ouvidoriageral.mg.gov.br

Ouvidoria Educação
Telefone: (31) 3352-5415

E-mail: educacaoouvidoria@gmail.com

Ouvidoria Saúde
Telefones: 0800-2832947 ou 3362-1604
E-mail: ouvidoria.sus@contagem.mg.gov.br
Endereço: av. General David Sarnoffi , 1.113, 

Industrial.

ALMG - Ouvidoria Parlamentar 
(Assembleia Legislativa)
Telefone: 0800 0310888 (ligação gratuita)
Site: http://www.almg.gov.br/participe/

ouvidoria/index.htm

Ouvidoria TJMG – Tribunal de Justiça
Telefone: em processo de implantação 
Portal: www.tjmg.jus.br. Formulário 

disponível em Ouvidoria/Fale Conosco.

Ouvidoria Copasa
Telefones: (31) 3348-9696, de segunda a 

sexta-feira,das 8h às 18h.
Site: www.copasa.com.br

Ouvidoria CEMIG
Telefone: 0800 728 3838;
E-mail:ouvidoria@cemig.com.br

A ouvidoria é um ins-
trumento democrático par-

ticipativo, no qual as pessoas 
podem fazer reclamações, denún-

cias, sugestões, solicitações e elogios.




