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CONTAGEM VOLTA ÀS AULAS
Uma boa educação é a base do futuro. A 
prefeitura de Contagem investe para que 

nossos jovens possam ter uma educação de 
qualidade, cidadã e capaz de lhes proporcionar 
as habilidades necessárias para conquistar um 
futuro melhor. Confira neste jornal como vai a 

Educação em Contagem.

INFORMATIVO DA PREFEITURA DE CONTAGEM
CONTAGEM - Nº 28 - FEVEREIRO - 2011

PREFEITURA FAZ

Contagem recebe selo 
Cidade Cidadã pelo 2º ano 
consecutivo
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Reconhecimento
SaúdePrefeitura criou novos 

Planos de Cargos, Carreiras 
e Vencimentos
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Centro Materno-Infantil 
de Contagem 
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Prestação Contas 2010

Eficiência administrativa aproveita bom momento econômico

Arrecadação da Prefeitura foi 
de R$ 809 milhões em 2010

A arrecadação da Prefeitura voltou a crescer de forma expres-
siva em 2010, depois do pequeno crescimento em 2009, provo-
cado pela crise econômica internacional de 2008. Ano passado, a 
Receita Corrente Líquida (RLC), utilizada nos indicadores da Lei de 
Responsabilidade Fiscal, foi de R$ 809 milhões. A evolução foi de 
18,9% em comparação com 2009.

Esse bom resultado se deve a dois fatores:
a) a melhoria da situação econômica no país e na cidade;
b) a boa organização e eficiência administrativa que soube 

aproveitar o momento.
Com mais recursos em caixa, a Prefeitura pode honrar seus 

compromissos com os servidores e fornecedores, além de melho-
rar e ampliar os serviços e investimentos. O balanço mostra que 
as receitas próprias da Prefeitura (ISSQN, ITBI, IPTU de empresas 
e lotes vagos e outros impostos e taxas) tiveram o melhor desem-
penho. A arrecadação foi de R$ 269 milhões, representando um 
avanço em relação ao ano passado.

Já os recursos de transferências dos governos estadual e fede-
ral chegaram a R$ 540 milhões.

A ArrecAdAção dA PrefeiturA em 2010
Tipo de ReceiTa ValoR aRRecadado - em milhões

Receitas pRópRias

ISSQN R$ 73,945

IPTU (empresas e lotes vagos) R$ 27,324

ITBI R$ 28,564

IRRF R$ 22,217

Taxas R$ 15,253

Serv. Administrativos/multas e juros de tributos R$ 12,848

Dívida Ativa R$ 9,189

Remuneração de depósitos R$ 1,418

Receitas vinculadas R$ 78,262

Receitas de tRansfeRências

ICMS R$ 287,626

IPVA R$ 46,336

FPM R$ 45,060

Outras receitas não vinculadas R$ 12,627

Receitas vinculadas R$ 112,140

composição do fundeb

Dedução do FUNDEB R$ -77,550

Transferências do FUNDEB R$ 113,783

Total da Receita Corrente Líquida R$ 809,042

A ArrecAdAção dA PrefeiturA – 2005 A 2010
ano aRRecadação em milhões aumento anual em milhões

2005 R$ 445,808 R$ 52,664

2006 R$ 501,763 R$ 55,955

2007 R$ 564,241 R$ 62,478

2008 R$ 666,381 R$ 102,141

2009 R$ 680,277 R$ 13,888

2010 R$ 809,042 R$ 128,772

Prefeitura respeita compromissos 
com fornecedores

Nos últimos seis anos, as ações da Prefeitura possibilitaram 
uma melhoria real das contas municipais e, hoje, Contagem paga 
em dia. Exemplo disso é o pagamento a fornecedores. Em 2010, 
as despesas com o custeio da Prefeitura chegaram a R$ 318 mi-
lhões em serviços realizados até 31 de dezembro. Desse total, 
apenas R$ 1,7 milhão restou para pagamento em janeiro deste 
ano. Esses são frutos de uma administração séria e que zela pelo 
dinheiro público.
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Prestação Contas 2010

Folha de pagamento é a maior despesa da Prefeitura

Gastos com servidores foram 
de R$ 370 milhões em 2010

Em 2010, a Prefeitura arrecadou mais – mas também gastou 
mais. As despesas totais da Prefeitura cresceram 21,6%, saltan-
do de R$ 667,654 milhões para R$ 812,014 milhões. A maior 
despesa foi a folha de pagamentos: R$ 370 milhões. As despe-
sas de pessoal cresceram R$ 45 milhões – um aumento de 13% 

Em 2010, o total de despesas 
da Prefeitura com a Educação foi 
de R$ 217 milhões. Esse valor in-
clui o pagamento dos servidores, 
a reforma e abertura de novas 
escolas, a merenda escolar, o kit 
escolar, e diversos outros investi-
mentos.

Com a Saúde, o investimento foi 
de R$ 230 milhões, entre recursos 
próprios e repasses dos governos 
Federal e Estadual. A maior parte 
dos recursos são do Tesouro Mu-
nicipal que garante 63% do total 
investido e o dobro do que manda 
a lei. Para melhorar mais a Saúde, 
os governos federal e estadual 
precisam colocar mais dinheiro no 
SUS -  principalmente, o Governo 
Estadual que contribui com apenas 
2% do total.

Saúde e Educação lideram as despesas da prefeitura
comPosição dos gAstos com educAção em contAgem

Fundeb (União)
Merenda escolar (Tesouro)

FNDE (União)

Aplicação do Tesouro R$ 157 milhões
R$ 9 milhões
R$ 36 milhões
R$ 15 milhões

comPosição dos gAstos com sAÚde em contAgem

prefeitura de Contagem
Governo Estadual
Governo Federal R$ 81 milhões

R$ 4 milhões
R$ 145 milhões

em relação a 2009.
As demais despesas correntes (custeio da Prefeitura) foram 

de R$ 318 milhões; com a dívida municipal (juros e amortiza-
ções) foram gastos R$ 54 milhões; e os investimentos totaliza-
ram R$ 68 milhões.

as despesas da pRefeituRa em 2010
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Benefícios para os Servidores

Carreira dos servidores 
protegida e valorizada

Prefeitura investe na melhoria dos serviços públicos
A Prefeitura criou novos Planos de Cargos, Carreiras e Venci-

mentos - PCCV para todos os servidores públicos municipais. Na 
Educação, o novo PCCV está em vigor desde o ano passado. Este 
ano, entrou em vigor os Planos para o pessoal da Saúde (Famuc e 
Administração Direta) e para o Administrativo.

Com essa iniciativa, a Prefeitura espera melhorar a prestação 
dos serviços públicos valorizando os servidores atuais e atraindo 
para os concursos públicos profissionais capacitados e comprome-
tidos com a carreira pública. Os novos planos estão em vigor des-
de 24 de janeiro deste ano.

servidor, tome nota:

Principais benefícios do novo 
Plano para o servidor público

 � Respeito às carreiras profissionais. Por 
exemplo, Técnico Superior em Edificações 
e Obras Públicas passou a ser Engenheiro, 
Arquiteto ou Geógrafo. É o fim das deno-
minações genéricas;

 � Vencimentos iniciais mais competitivos;

 � Valorização das titulações para efeito de 
progressão a partir deste ano;

 � Progressão por avaliação a partir de 2012;

 � Recomposição salarial por progressão e 
por promoção, e não apenas anualmente 
(data-base); 

 � Redução de jornada para os Assistentes So-
ciais;

 � Manutenção de direitos adquiridos como 
quinquênios e férias prêmio;

pRazos
O novo plano é opcional. Os atuais servidores que pre-

ferirem ficar no plano antigo têm o prazo de 150 dias, 
contados a partir do dia 24/01/2011, para se manifesta-
rem. Quem não o fizer, será imediatamente enquadrado 
no novo plano.

dúvidas
Procure o SAS – Serviço de Atendimento ao Servidor   

www.contagem.mg.gov.br/portaldoservidor
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Paulo Henrique de Souza "Pantera", 
servidor municipal há mais de 20 anos
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Saúde

Futuro Centro Materno Infantil de Contagem

Centro Materno-Infantil terá recursos da Prefeitura, do Estado e da União

Prefeitura vai licitar contrução 
da nova Maternidade

A Prefeitura já conseguiu os recursos necessários para a 
construção do futuro Centro Materno-Infantil de Contagem.

A construção desse Centro foi decidida pela população 
de Contagem por votação via Internet, em 2007, no Orça-
mento Participativo.

A obra terá valor total de R$ 25 milhões, sendo R$ 9 mi-
lhões do Governo Federal, R$ 10 milhões do Governo Esta-
dual e R$6 milhões da Prefeitura.

Em janeiro foi assinado o convênio com a Secretaria Es-
tadual de Saúde. Era o que faltava para a contratação das 
obras. A licitação será feita ainda neste semestre e os traba-
lhos concluídos em 2012.

 � O Centro Materno infantil será construído no mesmo terreno do Hospital 
Municipal;

 � Capacidade para fazer 550 partos por mês (100% da  demanda de partos 
pelo SUS Contagem);

 � A unidade também será referência para o atendimento infantil na cidade;

 � Entre outros serviços, haverá atendimentos de assistência ao parto e nas-
cimento, atendimento ginecológico de urgência e emergência, cirurgias 
ginecológicas etc;

 � Investimento de R$ 25 milhões: R$ 9 milhões da União, R$ 10 milhões do 
Estado e R$ 6 milhões do Município.

O secretário estadual de Saúde, Antônio Jorge de Souza Marques, a prefeita 
Marília Campos e o secretário municipal de Saúde, Eduardo Penna, durante 
assinatura do convênio

Na imagem, desenho arquitetônico do 
futuro Centro Materno-Infantil de Contagem C
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Reconhecimento

Prefeitura é premiada por 
trabalho em áreas de risco
Município ganha, pela segunda vez, prêmio da Câmara dos Deputados

Contagem recebeu o prê-
mio "Selo Cidade Cidadã" 
pela segunda vez consecu-
tiva. O prêmio é concedido 
pela Comissão de Desenvol-
vimento Urbano da Câmara 
dos Deputados.

Na edição deste ano, 
o concurso premiou mu-
nicípios com projetos de 
Redução de Risco ou Recu-
peração de Áreas Degrada-

investimento
Cerca de R$ 5 milhões de 2006 até agora (sem contar outros in-

vestimentos em urbanização, saneamento e habitação que também 
ajudam na redução do risco).

o que é feito
Muros de arrimo para contenção de encostas, redes de drenagem,  

tratamento do solo, construção de escadarias e passarelas, pavimen-
tação de becos, etc.

pRevenção e oRganização dos moRadoRes
As comunidades participam do trabalho preventivo por meio dos 

Núcleos de Defesa Civil (Nudecs).

ÁReas beneficiadas:
 �Vila Bandeirantes I;
 �Vila Pedreira Santa Rita;
 �Vila Perobas;
 �Vila Marrocos;
 �Vila Barroquinha;
 �Vila Boa Vista;
 �Vila Morro dos Cabritos;
 �Vila São Mateus.

Selo Cidade Cidadã - 2009

O programa nas áreas de risco e seus resultados

No ano passado, Contagem também recebeu o "Selo 
Cidade Cidadã", em decorrência do programa Sem Limi-
te, que garante a pessoas com deficiência de locomoção, 
através do transporte porta-a-porta, o acesso à Saúde e à 
Educação.

das. Contagem concorreu, 
e venceu, com o programa 
"Intervenções nas Áreas 
de Risco do Município de 
Contagem", executado pela 
Secretaria Municipal Ad-
junta de Habitação desde 
2006.

Além de Contagem, mais 
três municípios foram pre-
miados: Penápolis/SP, UBÁ/
MG e Boa Vista/Roraima.

"Esse prêmio é um reconhecimento da eficiên-
cia de nosso trabalho, é um diferencial para 
a cidade - com implicações para imagem e a 
captação de recursos - e ainda serve de exem-
plo para que outras cidades promovam ações 
como esta."

Evaldirene Faria, coordenadora das ações 
em áreas de risco.

Depoimento

Resultado
Redução de 75% do risco nas áreas beneficiadas.

Vila Barroquinha

Elias Ramos
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Em Contagem, Educação de 
qualidade é para todos

Prefeitura investe para que mais de 80 mil alunos tenham um futuro melhor

Volta às aulas

Educação de qualidade é a que garante acesso, compreensão e uma formação crítica, 
cidadã e fraterna. Esse é o compromisso da Prefeitura de Contagem. Para isso, a Prefei-
tura investe na valorização dos servidores da Educação, na reforma e abertura de novas 
escolas, na merenda escolar, no kit escolar e em diversas outras ações. Com esses inves-
timentos, a Educação em Contagem aparece com destaque entre as cidades da Região 
Metropolitana de Belo Horizonte. É o que mostram os exames nacionais e os índices 
que avaliam a qualidade de ensino, como o ENEM e o IDEB.

educação de contagem 
em números

Rede de ensino fundamental
 � 70 mil alunos;
 � 69 escolas;
 � 5.152 servidores da Educação;
 � Investimento: R$ 224 milhões (in-
clusive educação infantil).

funec
 � Alunos matriculados: 2.487;
 � Escolas: 11 unidades de Ensino em 
Contagem e 3 anexos;

 � Número de servidores: 652 servido-
res;

 � Investimento: R$ 20 milhões.

educação infantil
 � 16 Centros de Educação Infantil 
e 20 Pólos;

 � 31 creches conveniadas;
 � Mais de 9.200 crianças de 0 a 5 
anos atendidas(Rede Municipal e 
Creches).
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Volta às aulas – Educação Infantil

Cemeis garantem tranquilidade para as mães e educação para as crianças

Prefeitura dobra atendimento 
a crianças de 0 a 5 anos

Até 2005, a Prefeitura atendia 2.295 crianças de 0 a 5 anos  na 
Rede Municipal de Educação. De lá para cá, o número de vagas do-
brou. Hoje, 5.656 crianças são beneficiadas.

Para isso, a Prefeitura criou os Centros Municipais de Educação 
Infantil, os Cemeis. Já foram construídos nove Cemeis em diversas 
regiões da cidade e mais Cemeis estão planejados. Nos Cemeis, a 
mães têm um lugar seguro para deixar seus filhos e a criançada con-
ta com a estrutura necessária para uma permanência confortável e 
educativa.

No total, a Prefeitura atende mais de nove mil crianças na rede 
municipal e nas creches convêniadas.

EDUCAçãO INFANTIl EM CONTAGEM

PREFEITURA CRECHES

CRECHES
Além dos Centros Municipais de Educação Infantil, a Prefeitura 

mantém convênio com 31 creches da cidade que atendem 3.565 
crianças com idade entre 0 e 5 anos e seis meses.

A meta é firmar novas parcerias, estimular o atendimento em 
horário integral e aumentar o número de vagas para crianças de 0 a 
3 anos nessas creches até 2012. O investimento anual nas creches 
conveniadas supera a quantia de R$ 4 milhões.

Fachada do Centro Municipal de Educação 
Infantil do Estrela Dalva (Região Nacional)

“Meu filho de dois anos de idade vai estudar 
no novo Cemei. O Cemei veio para ajudar a 
nós moradores, que não temos condições fi-
nanceiras, para pagar por uma escola particu-
lar. Fiquei sabendo por outros moradores do 
bairro que a construção é excelente. Estamos 
muito felizes com a conquista”.

Josane de Campos, mãe de aluno do Cemei 
Estrela Dalva

Depoimento

Ronaldo Leandro

2005

2.295
crianças crianças

2011

5.656
2005

3.464
crianças crianças

2011

3.565
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Volta às aulas - Ensino Médio

Rede municipal ainda arca com 15% da demanda por vagas no ensino médio

Prefeitura busca mais vagas 
diurnas para o Ensino Médio

A Prefeitura negociou com o Governo de Minas a abertura 
de mais vagas para o Ensino Médio nas escolas estaduais exis-
tentes em Contagem. Este ano, serão oferecidas 11 mil vagas.

Esta é uma conquista importante, mas é necessário avançar 
mais. A Prefeitura ainda atende 15% da demanda existente e, 
inclusive, empresta escolas para que o governo estadual aten-
da alunos de Ensino Médio, em regime de coabitação.

Novas negociações serão realizadas com a Secretaria Es-
tadual de Educação para aumentar a oferta de vagas, espe-
cialmente no turno diurno. Dessa forma, a Prefeitura poderá 
investir mais em Educação Infantil, no Ensino Fundamental e 
na Educação Profissionalizante.

Ensino Médio em Contagem
 �Cerca de 56% das vagas nas escolas estaduais são 
no turno diurno (manhã e tarde);
 �A Prefeitura arca com 15% da demanda;
 �A prioridade é para os alunos de 14 a 16 anos;
 �Quem trabalha ou procura o primeiro emprego po-
de estudar à noite;
 �As escolas são próximas ao local de moradia do es-
tudante;

A Escola Municipal José Lucas Filho, na região Sede, e a Escola Municipal 
Ápio Cardoso, em Nova Contagem, são coabitadas pelo Governo do 
Estado para oferta de vagas no Ensino Médio
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cuRsos ofeRecidos pela funec

Funec oferece 9 cursos de 
Ensino Médio Profissionalizante

Para quem faz 18 anos e precisa trabalhar, o ideal é terminar o Ensino 
Médio com profissão garantida. Para isso, nada melhor que o Ensino Médio 
integrado. Esse modelo de ensino reúne o ensino médio tradicional com a 
Educação Profissionalizante.

A Funec adota esse conceito desde 2006 e já oferece 9 cursos no Ensino 
Médio Profissionalizante, sendo 3 na modalidade pós-médio e 6 na modali-
dade médio integrado nas áreas de Química, Informática e Análises Clínicas.

Prefeitura investe R$ 20 milhões para garantir ensino de qualidade na Funec

Volta às aulas - FUNEC

Em 2012, mais duas unidades da FUNEC

 � Técnico em Administração;
 � Técnico em Contabilidade;
 � Técnico em Análises Clínicas;
 � Técnico em Química;
 � Técnico em Planejamento 
e Gestão em Tecnologia da 
Informação;

 � Técnico em Web Design;
 � Técnico em Logística;
 � Técnico em Informática;
 � Técnico em Informática para 
internet.

Além de aumentar o número de cursos profissionalizantes, a Funec vai abrir 
duas novas unidades. Os recursos para a construção já foram liberados pelo 
Ministério da Educação. A Prefeitura começa agora os trâmites para contra-
tação das obras, que devem ser concluídas em 2012. Serão duas novas uni-
dades: uma na Avenida João César de Oliveira, na região do Cinco, e outra no 
Bairro Sapucaias, região do Petrolândia.

Cerca de 80% dos 1.026 inscritos na última seleção feita pela Funec 
são alunos oriundos de escolas públicas de Contagem.
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Volta às aulas - Ensino Médio Profissionalizante

A Prefeitura e o Instituto 
Marista fizeram um casa-
mento inédito em Conta-
gem. Pela primeira vez na 
cidade, uma instituição 
privada vai assumir integral-
mente os custos de um servi-
ço público.

Graças a essa parceria, a 
Escola Municipal Professo-
ra Maria Olintha, no Cinco, 
passa a oferecer, a partir 
deste ano, Ensino Médio 
Profissionalizante aos jovens 
em situação de vulnerabili-
dade social.

Inicialmente, serão aber-
tas 105 vagas de Ensino 
Médio divididas em três tur-
mas: duas de Segurança com 
ênfase em Meio Ambiente e 
uma de Informática. A meta 
é chegar a 900 alunos.

Entrevista com Maria 
Lúcia Almeida, diretora da 
Escola Marista Champagnat 
de Contagem, antiga Escola 
Municipal Professora Maria 
Olintha.

Prefeitura faz parceria inédita 
com Irmãos Maristas 

Parceria abrirá 900 vagas gratuitas de Ensino Médio Profissionalizante

ENTREVISTA

Pátio interno da antiga Escola Municipal Professora Maria 
Olintha, atual Escola Marista Champagnat de Contagem

“Minha filha 
está indo para 
o Ensino Médio 
e não tinha 
ideia de onde 
ela iria estudar. 
Tudo veio como 
um presente, 
ainda mais sen-
do um ensino 
integrado, pois 
quando ela formar além de poder 
fazer vestibular, vai ter formação 
para trabalhar como técnica. Esse 
ganho não é só meu, mas de todas 
as famílias.”

Lucineia Miranda, representante 
dos pais e familiares dos estudan-
tes da Escola Maria Olintha.

Depoimento
Qual o objetivo dessa parceria?
A parceria com a Prefeitura foi 
fundamental para oferecer aos 
moradores da região de Con-
tagem mais numa opção de 
educação de qualidade. No que 
se refere à oferta de educação 
profissional é mais uma opor-
tunidade de crescimento para a 
comunidade local .

Quantos alunos serão 
atendidos?
No total, cerca de 900 alunos 
desde o 2º ano do Ensino Fun-
damental até o 1º ano do Ensino 
Médio, nos turnos matutino e 
noturno. 

Os atuais alunos do ensino fun-
damental serão prejudicados?
Não. Os alunos que estavam ma-
triculados na escola Professora 

Maria Olintha serão os princi-
pais e primeiros beneficiados. 
Terão vaga garantida na es-
cola sem que seja necessário 
processo de classificação ou 
seleção. Terão, ainda, a ga-
rantia de um curso técnico de 
Nível Médio Profissionalizante, 
entre outros benefícios, como 
a merenda escolar gratuita e 
com o mesmo padrão de qua-
lidade.

E quanto aos novos alunos? 
Quem poderá se matricular?
O interessado deve compro-
var renda familiar e ter domi-
cílio próximo à escola. Serão 
consideradas as vulnerabili-
dades sociais devidamente 
comprovadas e previstas na 
Lei Orgânica da Assistência 
Social. 
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Volta às aulas - Democracia nas escolas

Vínculos entre a escola e a comunidade recebem apoio da Prefeitura

Participação das famílias é 
fundamental na Educação

A presença dos pais na escola é decisiva 
para o melhor aproveitamento escolar dos 
filhos e a melhoria do ensino. Por isso, a 
Prefeitura garante diversos meios para que 

os pais possam participar ativamente na vi-
da escolar, acompanhar o aproveitamento 
de seus filhos e, inclusive, ampliar seus co-
nhecimentos.

pRoGRAMA DE 
ACoMpANhAMENTo 
ESColAR
Permite que a família acompanhe 
de perto e participe do processo 
de aprendizagem dos filhos. Uma 
das ações do programa é um 
informativo que registra o desen-
volvimento dos estudantes. Esse 
boletim poder ser acessado pela 
Internet. Procure mais informa-
ções na escola de seu filho.

ElEIção pARA DIREToRES 
E vICES DIREToRES DAS 
ESColAS
Em Contagem, os dirigentes escola-
res são escolhidos através do voto 
direto, secreto e universal da comu-
nidade escolar. Essa ação fortalece a 
gestão participativa entre comunida-
de e escola.

pRoGRAMA ESColA AbERTA
Este programa abre as portas das 
escolas públicas municipais aos finais 
de semana, oferecendo atividades e 
oficinas de esportes, direitos huma-
nos, sexualidade, meio ambiente, ar-
tesanato, geração de renda e cultura.

ColEGIADoS ESColARES 
Envolvem as famílias nos processos de construção, decisão e 
acompanhamento do projeto pedagógico das escolas, além 
de estimular a participação de todos na consolidação da 
qualidade educacional do município. Durante o ano letivo, 
acontecem seminários, cursos e encontros regionalizados 
que promovem discussões sobre a política educacional e a 
troca de experiências entre os colegiados escolares.

“É fundamental a participação do colegiado, 
pois contribui para o crescimento da escola, 
junto às atividades desenvolvidas no cotidiano 
escolar. Em alguns casos, a direção da escola 
solicita a participação do colegiado para dis-
cutir decisões sobre determinados assuntos”.

Elias Machado Pereira, membro do colegia-
do escolar da E.M. Hilda Nunes dos Santos

Depoimento
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Manutenção

Quem quiser plantar uma árvore deve falar com a Conparq

Prefeitura planta mais 
3.000 árvores na cidade

Os canteiros centrais e calçadas das principais avenidas, ruas, praças 
e parques de Contagem vão ficar mais verdes neste começo de ano. A 
Fundação de Parques e Jardins da Prefeitura, Conparq, vai plantar 
cerca de 3000 novas árvores até o final do semestre.

Aproveite a oportunidade para plantar uma árvore no seu lote 
ou no passeio em frente à sua casa. Além de fornecer a espécie 
adequada, a Conparq passa todas as orientações necessárias.

as ÁRvoRes de contagem

 � Contagem tem cerca de 70.000 (seten-
ta mil) espécies plantadas;

 � Muitas são bem antigas, representam 
riscos e precisam ser suprimidas;

 � A maioria necessita apenas de poda;
 � A Conparq faz, em média, 817 podas 
por mês;

 � O investimento é de R$ 900 mil/ano.

Ajude Contagem a ficar cada dia mais verde. Conheça 
os programas “Brigada Verde” e “Uma Vida, Uma 

Árvore”. Acesse www.contagem.mg.gov.br/conparq
ou ligue para: 3911-7960



14

Ro
na

ld
o 

Le
an

dr
o

Ro
na

ld
o 

Le
an

dr
o

Ro
na

ld
o 

Le
an

dr
o

El
ia

s 
Ra

m
os

Manutenção

São gastos mais de R$ 40 milhões por ano com manutenção da cidade

Pós-chuvas, Prefeitura retoma 
trabalhos de manutenção

A Prefeitura retomou as operações “tapa-buraco”, bem co-
mo diversos serviços de manutenção da cidade (capina, reco-
lhimento de entulho, etc). Todos esses serviços são custeados 
exclusivamente com recursos próprios, ou seja, com as verbas 
que a Prefeitura arrecada com impostos e taxas.

A MANUTENçãO DE CONTAGEM EM NúMEROS

CAPInA E ROçAdO 1.600 km 
de vias por ano

TAPA-BURACOs 15 mil toneladas 
de asfalto por ano

LIMPEzA dE FOssAs 1.200
chamados por mês

COLETA dE LIxO 700
toneladas por dia

Capina e roçada na estrada Vereador José Ferreira, 
região do Praia

Manutenção no canal de drenagem no córrego 
Maracanã, na região da Sede

Contenção de encosta em 
córrego no bairro Vista Alegre

Operação tapa-buraco na rua Vicente 
Lopes da Rocha no bairro Água Branca
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Manutenção

Parceira com a população é fundamental para manter a cidade bem cuidada

Manutenção é paga com 
recursos da Prefeitura

Em 2011, o valor previsto 
para gastar com a manu-
tenção da cidade é de R$ 40 
milhões.

É bom lembrar que, em 
Contagem, o IPTU residencial 
e a taxa de coleta de lixo não 
são cobrados. A Prefeitura 
arca sozinha com estas des-
pesas, pois também não são 
previstos repasses de recur-
sos federais ou do Governo 
Estadual para este fim.

Por isso é importante que 
cada um faça a sua parte pa-
ra ajudar a manter Contagem 
bem cuidada. Além de boni-
ta, uma cidade limpa é tam-
bém uma cidade saudável.

FAçA A SUA pARTE. 
CUIDE bEM DE CoNTAGEM.

 � Cuide da calçada em frente à sua casa;
 � Coloque o lixo nos lugares e horários certos;
 � Preserve o patrimônio público;
 � Mantenha seu lote vago cercado e limpo;
 � Fale com seu vizinho para que ele colabore também;
 � Informe à Prefeitura sobre terrenos vagos e abandonados;
 � Informe sobre bota-foras e áreas de entulhos.

“A Prefeitura está fazendo um grande traba-
lho aqui em Nova Contagem. Temos que pre-
servar. Cuidar da saúde significa cuidar bem 
do bairro, da limpeza, evitar a proliferação de 
focos de doenças. Cada um deve fazer a sua 
parte e ajudar a Prefeitura.”

Tiago Geraldo Campos, comerciante

“Vamos manter nossa cidade limpa e viver 
em harmonia com todos. Minha parte estou 
fazendo. Vejo que a Prefeitura também tem 
feito a parte dela. Se cada um fizer sua parte, 
juntos vamos conseguir."

Maria do Carmo, comerciante

Depoimentos



16

setoR
númeRo de vagas

Resultado é o melhor da história econômica do município

Em 2010, Contagem gerou 
14.489 novos empregos

A econômia de Contagem gerou 14.489 novos empregos de 
carteira assinada no ano passado, contra as 3.874 vagas aber-
tas em 2009. Esses números comprovam que Contagem está 
no caminho certo, acompanhando o crescimento da economia 
nacional e oferecendo mais oportunidades aos trabalhadores 
da cidade.

Empregos e renda

No cenário nacional, as expectativas 
mais otimistas foram confirmadas. A 
economia brasileira gerou 2.524.678 
novos empregos de carteira assina-
da em 2010, deixando a crise para 
trás. Em 2009 foram gerados apenas 
995.110 novos empregos no pais. 
O resultado de 2010 é o melhor da 
série, desde que o Ministério do Tra-
balho criou o Caged.

O ano de 2010 também foi bom para o 
Estado. A economia mineira conseguiu 
criar 296.230 novas vagas, contra as 
90.608 vagas criadas em 2009. Um 
fato importante para Minas é o desem-
penho da indústria. Esse setor fechou 
o ano com 63.997 novas vagas. Ficou 
em terceiro lugar no ranking geral, um 
pouco à frente do comércio que gerou 
63.871 novas vagas.

Fonte: CAGED - Cadastro Geral de Empregados e Desempregados

No balanço setorial, a indústria, setor chave para o muni-
cípio, fechou o ano em alta, com um saldo positivo de 4.149 
novas vagas. Também se destacaram o comércio, com 5.562 
novas vagas, e o setor de serviços, com 4.848 novos postos de 
trabalho. Na construção civil, cujo forte é a mão-de-obra tem-
porária, o ano fechou com menos 140 vagas formais.

995.110 90.608

2009 20092010 2010

2.524.678 296.230

Empregos gerados no Brasil

EMpREGoS GERADoS EM CoNTAGEM

Empregos gerados em Minas Gerais

5.562Comércio

4.848Serviços

4.149Indústria

23Agropecuária

21Extrativa

26Outros

-140Construção Civil

2010 14.489
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Economia

Economia de Contagem é a terceira de Minas Gerais e a 25ª do país

Contagem preparada para 
crescer cada vez mais

Nos últimos anos, Contagem se consolidou como a terceira 
economia de Minas Gerais e a 25ª do país. Novas empresas 
têm chegado ao município, enquanto outras inauguraram 
novas instalações ou inciaram a expansão de seus investimen-
tos. Isso traz mais empregos e mais progresso para a cidade, e 
prestígio para nosso município em Minas e no Brasil.

A Prefeitura participa ativamente desse processo, apoiando 
as empresas e criando condições que ajudam a constante me-
lhoria do mundo dos negócios.

As dEz MAIOREs ECOnOMIAs dE MInAs GERAIs 

AcimA fachada do shopping que começará a ser construído 
este ano no Ressaca, 
AbAixo Avenida João César revitalizada

 � Simplificação dos processos para 
abertura de empresas;

 � Investimentos em capacitação profis-
sional;

 � Obras de grande porte para melho-
rar a infraestrutura urbana, tais co-
mo a revitalização da Avenida João 
César de Oliveira;

 � Investimentos no transporte público 
e melhoria da mobilidade;

 � Revitalização dos centros comerciais.

Ações da Prefeitura em 
apoio às empresas
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Odilon Rocha

Esporte

Equipe do Riachinho vence 
XXI Copa Sul-Americana

Clube se consolida como referência nacional em futebol infanto-juvenil
A escolinha de futebol  Riachinho sagrou-se campeã nas categorias 

94/sub-17 e 96/sub-14 na XXI Copa Sul-Americana categorias 94, 96, 
97, 98, 99 e 2000. De quebra, ainda levaram a medalha de bronze 
nas categorias 97/sub-13 e 99/sub11.

O Riachinho, que completa 43 anos de história e tradição este 
ano, já conquistou vários títulos importantes, incluindo competições 
internacionais. São exemplos a XXIII Copa Ecológica do Mercosul, em 

Cerca de 105 atletas do Riachinho saíram vitoriosos da XXI Copa Sul-
Americana categorias 94, 96, 97, 98, 99 e 2000

2006, e a XVI Copa Internacional do Itaporanga e Região (SP), em 
2009. No ano passado, conquistou também o 1º lugar na Copa Con-
tagem de Futebol de Base, Super Copa IMEF, Campeonato Mineiro, 
Taça BH e Copa Benevides. Com tantos êxitos, o Riachinho se consoli-
da como referência nacional em futebol infanto-juvenil.

O Riachinho mantém parceria com a Prefeitura e recebe incentivos 
para formação de jovens talentos do futebol amador.
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Ronaldo Leandro

Segurança Alimentar

Banco beneficia mais de 8 mil pessoas por dia e 70 instituições no município

Banco de Alimentos de 
Contagem em novo espaço

Foi inaugurado, em dezembro, o novo espaço do Banco de 
Alimentos de Contagem. O Banco de Alimentos foi modernizado, 
ampliado, recebeu nova iluminação e ventilação e adequação da 
área física para a instalação de uma cozinha pedagógica, além de 
outras melhorias.

O Banco de Alimentos de Contagem faz parte da rede de servi-
ços públicos de Segurança Alimentar e Nutricional mantida pela 
Prefeitura. Ele beneficia diretamente 70 instituições da Rede de 
Proteção Social na cidade, com atendimento de aproximadamente 
8.000 pessoas/dia, entre crianças, adolescentes, adultos e idosos.

O Banco de Alimentos funciona na Rua São Lucas, 247, bairro Água Branca

“O papel do Banco de Alimentos é contribuir 
para a promoção da segurança alimentar e 
nutricional da população mais vulnerável do 
município. É uma ação de solidariedade, de 
reeducação e de inclusão social. As pessoas in-
teressadas podem colaborar com doações”.

Maria Aparecida Miranda, coordenadora de 
Segurança Alimentar do município.

Depoimento
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Contagem, ano 100

Contagem completa, este ano, 100 anos de emancipação política

De pequeno povoado a 
cidade referência para Minas
Contagem nasceu sem pla-

nejamento como a maioria 
das cidades brasileiras. No iní-
cio do século 18, um pequeno 
povoado começou a se formar 
em torno do posto de fiscali-
zação e arrecadação, instalado 
pela Coroa Portuguesa num 
lugar conhecido como Abóbo-

ras, hoje a região da Sede de 
Contagem. Como era usual, a 
população ergueu uma capela, 
dedicada ao santo português 
e protetor dos viajantes, São 
Gonçalo do Amarante. O po-
voado virou vila, virou arraial, 
pertenceu à Sabará e à Co-
marca de Santa Quitéria, atual 

Esmeraldas. A emancipação 
política só veio em 1911.

A transferência da capital 
do Estado para Belo Horizon-
te, em 1897, impulsionou o 
crescimento de Contagem. 
Finalmente, em 1941, a ins-
talação da Cidade Industrial 
moldou as feições que o mu-

nicípio assumiu nos anos se-
guintes.

O tempo passou e Conta-
gem cresceu. Hoje é a terceira 
economia do Estado e a 25ª 
economia do país. O peque-
no povoado se transformou 
numa referência para todo o 
país.

Ronaldo Leandro


