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Caderno espeCial
prefeitura investe na 
melhoria do trânsito 
e na integração da cidade

Grande obras de 
trânsito garantem 
infraestrutura para o 
desenvolvimento de 
Contagem e facilitam 
a vida de pedestres e 
motoristas.

programa Mais saúde 
garante mutirão de 

consultas especializadas
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Mutirão para acabar com as filas para 
consultas especializadas, exames especia-
lizados e cirurgias ortopédicas; um novo 
centro de referência para tratamento de 
dependentes químicos; a retomada das 
obras de construção da unidade de ur-
gência de Nova Contagem; mais Acade-
mias da Cidade e serviços itinerantes de 
enfermagem para os ginastas. Essas são 
algumas das novidades do Programa Mais 
Saúde, previstas para os próximos meses.
O Programa começou a vigorar em março 
deste ano, com a inauguração de sete 
Unidades Básicas de Saúde. O maior 
objetivo é melhorar a qualidade do aten-
dimento ao cidadão em todos os níveis. 
Confira.

servidores 
Municipais

prefeitura entrega 
relatório de Gestão

Servidores, aposentados e 
pensionistas terão reposição 
integral das perdas salariais

Revista apresenta a prestação 
de contas da gestão municipal 
de 2005 a 2011

páGinas 2 e 3

páGina 16

enCarte espeCial

páGinas 4 a 7



reajustes ConCedidos aos 
servidoresda preFeitura 

2005 a 2011

Ano ReAjuste

2005 6,51%

2006 4,00%

2006  
(abono) 6,20%

2007 3,70%

2008 8,00%

2009 5,92%

2010 5,50%

2011 6,30%

total acumulado 57,00%
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9957% de reajuste salarial (índice acumulado de 2005 a 2011);

99Plano de Carreira para todos os servidores, com diversas melhorias salariais;

99Consolidação dos concursos públicos para contratação dos cargos perma-
nentes e de processos seletivos para cargos temporários;

99Efetivação dos agentes de saúde e de endemias;

99Reajuste de 47,4% para aposentados e pensionistas;

99Vale alimentação de R$ 120,00 para jornada de 8 horas;

99Licença maternidade ampliada de 4 para 6 meses;

99Pagamento em dia dos salários e adiantamento do 13º salário;

99 Investimentos em qualificação profissional e pagamentos de passivos tra-
balhistas;

99Reorganização da previdência municipal, que tem R$ 50 milhões em caixa.

 servidores MuniCipais

outros direitos dos servidores

principais conquistas dos 
servidores nos últimos anos

99Estabilidade no emprego - Para o servidor concursado depois de estágio probatório de três anos;

99Quinquênio - A cada cinco anos é garantido reajuste de 10% da remuneração;

99Férias Prêmio - A cada cinco anos, são garantidos três meses de férias prêmio, além das férias regulamentares;

99Aposentadoria integral - Para os servidores que ingressaram no serviço público até 2003. Para os que ingressaram 
após essa data, a aposentadoria é pela média salarial, de forma similar ao INSS, mas sem o fator previdenciário;

99Jornadas especiais - Professores e médicos têm jornadas de trabalho de 22 a 24 horas semanais e podem acu-
mular duas aposentadorias, caso tenham dois vínculos.



CateGoria reMuneração total seM quinquênios* 

Procuradores municipais R$ 2.350,00 (mínimo) 
R$ 4.700,00 (máximo)

Fiscais de tributos R$ 2.350,00 (mínimo) 
R$ 7.178,00 (máximo)

Professor PEB I – 22 horas semanais R$ 1.573,24
Professor PEB II – 22 horas semanais R$ 1.573.24

Enfermeiro PSF – 40 horas semanais R$ 5.000,00 (mínimo) 
R$ 5.700,00 (máximo)

Enfermeiro (Urgência) – 24 horas semanais R$ 1.974,62

Médico PSF – 40 horas semanais R$ 7.900,00 (mínimo) 
R$ 9.200,00 (máximo)

Médico atenção básica – especialidades - 20 horas semanais R$ 3.239,71 (máximo)

Médico (Urgência) – plantões de 2ª a 6ª - 24 horas semanais R$ 4.800,00 (mínimo) 
R$ 5.500,00 (máximo)

Médico (Urgência) - 24 horas semanais - 1 plantão de 2ª a 6ª 
e 1 plantão no final de semana

R$ 5.500,00 (mínimo) 
R$ 6.200,00 (máximo)

Médico (Urgência) – 24 horas semanais - plantões final de semana R$ 6.300,00 (mínimo) 
R$ 7.000,00 (máximo)

reMuneração de alGuMas CateGorias proFissionais (seM os quinquênios)

Já considerados o reajuste salarial pelo INPC, a equiparação com a FUNEC 
e ajustes diversos derivados dos novos planos de cargos e salários.

99 Implantação do Plano de Cargos e Salários da Saúde, 
com reajuste salariais por titulação, além do INPC;

99A equiparação dos salários dos servidores da rede 
municipal de ensino aos vencimentos bases da Fun-
dação de Ensino de Contagem (Funec);

99A equiparação será feita em duas parcelas, sendo 
50% no mês de junho e mais 50% no mês de setem-
bro;

99 Incorporação de auxiliares de Biblioteca e auxiliares 
de Secretaria Escolar ao nível IV da tabela de venci-
mentos; 

99Ampliação do prazo de opção pelo Plano de Cargos, 
Carreiras e Vencimentos;

99Aumento das gratificações de diversas categorias.

3servidores MuniCipais

Negociações são concluídas e reajuste é de 6,3%

outros Ganhos dos 
servidores este ano

prefeitura repõe as perdas 
salariais dos servidores

A Prefeitura de Contagem vai reajustar, no mês de maio, os salários 
dos servidores em 6,30%. Esse índice repõe integralmente as perdas 
salariais dos últimos 12 meses, calculadas pelo Índice Nacional dos 
Preços ao Consumidor – INPC. O reajuste vale para os servidores efeti-
vos, comissionados, aposentados e pensionistas.

A reposição de perdas para manter o poder de compras dos salários 
é parte integrante da política de valorização dos servidores municipais.

O projeto de Lei com a proposta já foi para a Câmara Municipal, pa-
ra apreciação pelos vereadores.

A proposta atende à maioria das reivindicações apresentadas pelos 
servidores através das lideranças de suas diversas categorias e é me-
lhor que as apresentadas por outras cidades da Região Metropolitana.
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Serão beneficiadas 30 mil pessoas que esperam na fila

Mutirão para realizar 
consultas especializadas

Um dos maiores problemas do 
serviço municipal de Saúde são 
as filas para consultas especiali-
zadas. Em alguns casos, a espe-
ra pode passar de 6 meses. Este 
é um dos maiores desafios na 
saúde pública a ser enfrentado e 
resolvido em Contagem.

Para resolver este problema 
e acabar com a fila, a Prefeitura 
comprou no mercado mais de 

99O primeiro contato será por telefone ou direta-
mente pelos trabalhadores da saúde;

99Quem já tem o pedido em mãos será informado 
do dia, horário e local do seu atendimento;

99O atendimento será descentralizado nas unida-
des de saúde das 8 regionais;

99Alguns casos serão atendidos no Centro de 
Consultas Especializadas Iria Diniz;

99O serviço começa a funcionar no final de maio.

30 mil consultas especializadas, 
num investimento aproximado 
de R$ 1 milhão e 200 mil.

Ao mesmo tempo, continua-
rão a ser atendidas as mais de 
14 mil consultas mensais no 
Centro de Consultas Especiali-
zadas Iria Diniz e Unidade de 
Pronto Atendimento da Ressaca, 
evitando a formação de novas 
filas de espera.

A partir de junho, também será realizado um grande mutirão para acabar 
com a fila de espera para cirurgias ortopédicas.

Atualmente, a demanda é de 1400 cirurgias por ano, e cerca de 300 preci-

sam ser encaminhadas para Belo Horizonte. Para resolver esse problema, a Pre-
feitura vai investir 500 mil reais por ano adquirindo as operações no mercado 
privado.

Mutirão taMbéM para CirurGias ortopédiCas

CoMo a população terá 
aCesso a essas Consultas?
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Através do Programa Mais Saúde, a Prefeitura vai criar mais um 
serviço estratégico para a cidade. Trata-se do Centro de Atenção Psi-
cossocial para usuários de álcool e outras drogas - CAPS AD.

O CAPS AD será responsável pela promoção de ações de preven-
ção e tratamento, atendendo o dependente químico e também seus 
familiares. É uma nova lógica de abordagem desse problema pois o 
combate ao vício, para ter sucesso, precisa garantir assistência inte-
gral tanto aos usuários quanto aos seus familiares. 

Um dos pontos de destaque nos serviços do CAPS AD será o aten-
dimento a viciados em crack. Outro destaque será o acompanhamen-
to diferenciado para usuários, abusadores e dependentes químicos.

Prefeitura implanta Centro de Atenção Psicossocial

serviço inédito para usuários 
de álcool e outras drogas

CoMbate às droGas será polítiCa 
públiCa eM ContaGeM

 Com a criação do CAPS AD, Contagem passa à linha de frente entre as cidades que 
desenvolvem políticas públicas específicas de combate ao crack. Pesquisa da Confederação 
Nacional de Municípios (CNM) realizada em 2010 revelou que 98% dos municípios brasi-
leiros enfrentam problemas relacionados ao crack e a outras drogas. Apesar disso, apenas 
8,43% das cidades possuem algum programa municipal de combate ao crack. 

99Atendimento de segunda à sexta-feira, inclusive 
feriados, de 07h às 19h;

99Acompanhamento diferenciado para usuários, 
abusadores e dependentes químicos;

99Acesso através das Unidades Básicas de Saúde, 

Unidades de Pronto Atendimento ou por de-
manda direta do usuário e seus familiares;

99Atendimento especializado com Psicólogos, 
Psiquiatras, Médico Clínico, Terapeutas Ocupa-
cionais, Enfermeiros e Assistentes Sociais.

o Centro de atenção psiCossoCial - Caps ad de ContaGeM
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Desde 2006, a Prefeitura tem se empenhado na reestruturação da rede de Urgência e Emergência do mu-
nicípio, projetada para funcionar com cinco Unidades de Pronto Atendimento-UPA. Esse processo está prestes 
a ser finalizado.

• A Prefeitura reformou e ampliou as UPAs Ressaca, Petrolândia e Sede (antiga Unidade 16);

• Aumento de 40 leitos de observação nas UPA e garantia de salas de emergência em todas elas;

• Recomposição do quadro de recursos humanos e das escalas de plantão nas várias categorias;

• Conclusão da UPA Vargem das Flores e construção de uma nova UPA no Eldorado.

Novo prédio vai beneficiar 70 mil moradores da região

prefeitura retoma obras da 
upa de nova Contagem

Atendendo a uma forte demanda da população 
de Vargem das Flores, em 2007, a Prefeitura anun-
ciou a construção do novo prédio para a Unidade 
de Pronto Atendimento – UPA da região. A obra foi 
interrompida devido a problemas burocráticos jun-
to ao Ministério da Saúde.

Esses problemas foram resolvidos e a constru-
ção será retomada. O novo prédio será entregue à 
comunidade no próximo semestre. Mais de 70 mil 
moradores serão beneficiados.

Com esta iniciativa, o Programa Mais Saúde 
da Prefeitura dá mais um passo na reorganização 
da rede de urgência do município. O próximo é a 
construção de uma UPA no bairro Eldorado.

CoMo será a upa de varGeM das Flores

a reorGanização do serviço de urGênCia

99A área de 2,5 mil metros quadrados( quatro vezes maior 
que a atual);

99Mais leitos e instalações mais adequadas ao atendimento;

99Equipamentos novos e mais modernos;

99Entradas independentes para ambulâncias com pacientes 
politraumatizados.

Perspectiva da nova UPA no Eldorado 
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Os usuários das Academias da Cidade passam a contar com mais um ser-
viço implantado pela Prefeitura, dentro do Programa Mais Saúde. A partir de 
junho, técnicos da Secretaria de Saúde farão visitas mensais às academias 
para realizar exames básicos de saúde.

Entre outros, serão feitos exames de medição de pressão arterial, glico-

99Academia da Praça da Glória, na região Eldorado;

99Academia no Marco Zero da Avenida Francisco 
Firmo de Mattos, na região Riacho; 

99Academia da avenida Prefeito Gil Diniz, na região 
Sede;

99Academia da avenida Alvarenga Peixoto, na re-
gião Industrial;

99Academia do Campo do Cruz Azul, na região El-
dorado;

99Academia da Avenida Francisco Firmo de Mattos 
(próximo ao restaurante Tradição da Roça), na 

Exames básicos poderão ser realizados mensalmente

academias da Cidade 
ganham novo programa

Benedito Maia

Ronaldo Leandro

Elias Ramos

Odilon Rocha

Ricardo Lima

se, além de orientação sobre cuidados básicos com a saúde, educação em 
saúde, campanhas e informações sobre os serviços de saúde existentes no 
município.

Os usuários das academias já contam com o serviço de monitoria para exercí-
cios de educação física, com orientação dada por profissionais especializados.

veja onde estão as aCadeMias da Cidade

região Riacho;

99Academia da Praça Dona Rosa do Isidoro Amaral, 
na região Industrial;

99Academia do Parque Tropical, na região Pe-
trolândia;

99Academia do bairro Monte Castelo, na região 
Riacho;

99Academia do bairro Bandeirantes, região Indus-
trial;

99Academia do bairro Bernardo Monteiro, na re-
gião Sede.

99A população de Contagem passou a contar com mais duas 
Academias da Cidade: as dos bairros Bandeirantes, na re-
gião Industrial e do Bernardo Monteiro, na região da Sede.



8 eduCação inFantil

Centros de Educação Infantil atendem 640 crianças 

prefeitura inaugura três 
novos CeMei

Os Centros Municipais de Educação Infantil criados pela 
Prefeitura oferecem às crianças o ambiente adequado para 
aprender brincando, com conforto e segurança.

Dando continuidade a esta política pública, a Prefeitura 
entrega à comunidade mais três CEMEI. Eles ficam nos bairros 
Bernardo Monteiro (região Sede), Oitis (região Ressaca) e no 
Estrela Dalva (região Nacional). Juntos, vão beneficiar 640 
crianças.

99Construções coloridas e atraentes para a crian-
çada;

99Profissionais competentes e dedicados;

99Merenda e kit escolar;

99Espaços para os cuidados infantis básicos (ber-
çário, fraldário, lactário, solário e refeitório);

99Salas multiuso com livros, brinquedos, TV, etc;

99Brinquedos apropriados para cada idade;

99Pátio com playground e espaços lúdicos;

99Acessibilidade para pessoas com deficiências;

99Laboratórios de informática;

99Áreas verdes amplas.

O Cemei Estrela Dalva vai atender 240 crianças

O Cemei Oitis vai atender 240 crianças

O Centro Municipal de Educação Infantil 
do bairro Bernado Monteiro, na região da 
Sede, é a contrapartida paga por uma gran-
de empresa devido aos impactos urbanos e 
ambientais causados pelos conjuntos habi-
tacionais que construiu na região. Este CEMEI 
vai atender, em tempo integral, 160 crianças 
de 0 a 3 anos de idade, e segue o mesmo 
padrão dos demais.

Conheça o CeMei

CeMei bernardo Monteiro











13espaços públiCos

Parque Sapucaias é mais uma alternativa de lazer e esporte

Cidade conquista mais um 
parque ecológico urbano

Um novo espaço de promo-
ção da saúde e do lazer está em 
fase final de construção no bair-
ro Sapucaias, região Petrolândia. 
Com 38 mil metros quadrados 
e uma mata nativa de aproxi-
madamente 20 mil metros qua-
drados, o Parque Sapucaias será 
mais uma alternativa para quem 
busca uma vida saudável.

Este é o segundo parque eco-

99Lago natural e 20 mil metros quadrados de 
mata nativa;
99Pista de caminhada de 600 metros;
99Quadra esportiva;
99Praça de brinquedos;
99Mesinhas para jogos;
99Praça de pique-nique;
99Academia da Cidade;
99Banheiros, bebedouros, vestiários etc.

"Este parque é uma conquista da população, sempre so-
nhamos com a preservação desta área verde e hoje  é uma 
realidade. As crianças vão ter liberdade para brincar e nós 
adultos vamos ter uma pista de caminhada. Com a Academia 
da Cidade nosso sonho está totalmente realizado".

Cleuza Neves,
Vila Barra Feliz/São Luiz

lógico que a Prefeitura implanta 
na região. O primeiro foi o Par-
que Tropical, entregue à comuni-
dade em março do ano passado.

O investimento e também as 
obras são de responsabilidade 
de uma grande empresa como 
contrapartida pelos impactos 
urbanos e ambientais causados 
pelos conjuntos habitacionais 
que construiu na região.

Conheça o parque sapuCaias
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Centro reúne cultura, esportes e atividades socioeducativas

região nacional vai ganhar 
centro de esportes e lazer

Está em construção no bairro 
Vale das Amendoeiras/Pedra Azul, 
na região Nacional, um grande 
centro esportivo e de lazer que 

no mesmo espaço iniciativas de 
convivência comunitária, ativida-
des esportivas e socioeducativas.

O projeto, desenvolvido a partir 

99Área de 19 mil metros quadrados;
99Campo de futebol society;
99Quadra de vôlei;
99Quadra poliesportiva coberta;
99Pista de corrida e de skate;
99Teatro de arena;
99Pista de skate;
99Centro de convivência com sala de ginástica, 
espaço para a terceira idade, sala de reuniões 
e vestiários;
99Pista para salto;
99Aparelhos de ginástica;
99Entrada.

CoMo será a praça da juventude

beneficiará cerca de 30 mil pesso-
as de 26 bairros da região.

A Praça da Juventude é um 
equipamento inovador que reúne 

de proposta aprovada pelos mora-
dores no Orçamento Participativo, 
é uma parceria da Prefeitura com 
o Ministério dos Esportes.

Obras da Praça da Juventude já estão em andamento

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10



15Manutenção

Avenida 2, no bairro Colorado vai receber tratamento de esgoto e proteção ao córrego

obras FazeM parte do projeto paMpulha 2014

Mais obras de saneamento 
na região ressaca

Prefeitura e Copasa anunciam novas intervenções na região
A Prefeitura, em parceria com a Copasa, 

está realizando obras de saneamento e 
urbanização fundamentais para o desen-
volvimento da região Ressaca.

Três delas já foram concluídas: na ave-
nida Gandhi, na avenida Alterosas, no 
Balneário Ressaca e na avenida João Go-
mes Cardoso - que garante o acesso ao 
Túnel de Integração Morada Nova/Água 
Branca. São obras que beneficiam milha-
res de moradores, promovem a saúde, 
preservam o meio ambiente e estimulam 
o progresso local.

Nos próximos meses, a Copasa se com-
prometeu a licitar, ou seja, abrir o processo 
legal de escolha das empresas que irão re-
alizar duas novas grandes obras na região:  
o saneamento de córrego e a urbanização 
da avenida Dois, no bairro Colorado e adja-
cências e a segunda etapa do saneamento 
da avenida Alterosas. As obras complemen-
tares de pavimentação, sarjeta e meio fio 
serão realizadas pela Prefeitura. 

Além disso, a Prefeitura, em parceria 
com a Agência Nacional de Águas – ANA, 
já deu inicio às obras das ruas México e 
Honduras e do córrego Tapera, no bairro 
Novo Boa Vista.

As obras de saneamento de córregos e 
de urbanização da região Ressaca fazem 
parte do Projeto Pampulha 2014. A grande 
meta desse projeto é despoluir a Lagoa da 
Pampulha até 2014, quando será realizada 
a Copa do Mundo - com jogos no Mineirão. 
Somente na região Ressaca, 12 córregos vão 
receber obras de saneamento, especialmente 
de esgotamento sanitário.

Os recursos para as obras em Contagem, 
estimados em R$ 80 milhões, são do Gover-
no Federal, liberados através do Programa 
de Aceleração do Crescimento – PAC 2. Deste 
total, a maior parte é para obras na região 
Ressaca, a serem realizadas em parceria en-
tre a Prefeitura e a Copasa.
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parceria vai melhorar 
bairro santa Maria

Área verde será protegida e transformada em parque

o que já está Garantido
O Bairro Santa Maria, na região Industrial, viverá, em breve, uma 

nova realidade. A Prefeitura buscou parceria com empresários para 
realizar a revitalização do bairro. A principal preocupação é a pre-
servação da única área de reserva ecológica existente no local. A 
Prefeitura continua investindo na atração de novos investimentos e 
serviços para beneficiar os moradores.

99Recuperação de áreas verdes deterioradas e pre-
servação da única reserva ecológica existente no 
entorno;

99Construção de uma pista de caminhada na aveni-
da arterial;

99 Implantação de uma praça com playground;

99 Implantação de uma Academia da Cidade;

"Estamos vivendo um momento de transição. Uma área que era considerada de risco 
e estava abandonada, agora será transformada em um parque com preservação de 
várias nascentes. É uma bênção esta obra que a Prefeitura está fazendo. Certamen-
te este parque vai se tornar um local digno de visitação" .

Marcelo Alves de Jesus
Secretário da Associação do Bairro Santa Maria
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prefeitura implanta Cozinha 
Comunitária no nacional

Cozinha beneficia famílias com 400 refeições diárias

sine ContaGeM lança ônibus para atendiMento nos bairros

A Prefeitura criou a Unidade Móvel do 
Sine Contagem que fará o atendimento 
aos trabalhadores nos bairros, espe-
cialmente nas regiões mais periféricas 
da cidade. O Sine Móvel é um ônibus 
adaptado, que conta com computadores 
avançados, ar condicionado, TV tela 
plana e confortáveis acentos para que 
todos se sintam bem acolhidos durante 
o atendimento. O serviço vai facilitar a 
vida de quem procura um emprego, mas 
tem dificuldade para se deslocar até a 
unidade central, no bairro Eldorado.

“Tenho um filho com de-
ficiência e tenho que 
levá-lo muitas vezes ao 
médico. Chego sempre 
em cima da hora, mas o 
carro do Programa Sem 
Limite me deixa na por-
ta da Cozinha Comu-
nitária. Agora posso 
alimentar os outros 
filhos na hora certa 
e com qualidade”.

Neide Oliveira Azevedo,
beneficiária da Cozinha 

Comunitária da região Nacional

As cozinhas comunitárias são 
um programa da Prefeitura para 
assistir famílias que se encontram 
em situação de insegurança ali-
mentar e de extrema vulnerabili-
dade social.

O objetivo é melhorar a situ-

ação de segurança alimentar e 
nutricional dessas famílias, como 
parte do trabalho de proteção 
social.

A segunda cozinha comunitá-
ria do município foi instalada no 
bairro Tijuca, na região Nacional. 

A  cozinha servirá 400 refeições 
por dia, de segunda a sexta-feira. 
Os beneficiados pagarão uma ta-
xa simbólica de R$ 2 por mês.

A construção da cozinha foi 
decidida a partir de proposta 
aprovada pelo Orçamento Parti-

cipativo. Esse serviço é ofereci-
do a famílias já acompanhadas 
por outros projetos sociais na 
cidade.

A nova Cozinha Comunitária 
está instalada na rua Laudelina 
Castorina, 102, bairro Tijuca.



18 esporte 

poliesportivo do riacho é 
sede oficial do sada Cruzeiro
Contagem entra no circuito nacional de eventos esportivos

Está decidido. O Poliesportivo 
do Riacho é a sede oficial da 
equipe Sada Cruzeiro de vôlei 
este ano. É um presente que vai 
ajudar a promover o nome de 
Contagem em todo país, no ano 
do centenário.

A Prefeitura fez sua parte, re-
formando o ginásio e criando as 
condições para que possa receber 
partidas de alto nível. Cabe ao 
torcedor contagense mostrar que 
sabe manter a rivalidade dentro 
dos limites da cordialidade.

Foi o que aconteceu na partida 
semifinal entre o Sada Cruzeiro e 
o Vôlei Futuro pela Superliga Mas-
culina. Jogando em casa, ou seja, 
no Poliesportivo do Riacho, o Sada 
conquistou uma vaga inédita para 
a final da competição. A torcida 

brilhou. Mais de 2.000 pessoas lo-
taram o ginásio, participando com 
entusiasmo de todos os lances e 
mostrando respeito pelo adversá-
rio. Essa atitude foi elogiada pela 
imprensa e pelos jogadores do Vô-
lei Futuro. Isso se chama cidadania.

Torcida lotou o Poliesportivo do Riacho na partida da semifinal entre Sada Cruzeiro e o Vôlei Futuro

“Em Contagem nos sentimos em 
casa. Gostamos muito de jogar no 

ginásio da cidade e a torcida 
com certeza é um jogador a 

mais dentro de quadra. Não 
perdemos nenhuma parti-

da em Contagem e espero 
que a gente possa continu-
ar jogando no Poliesporti-

vo do Riacho”.

Douglas Cordeiro
Meio-de-rede do Sada Cruzeiro

“A torcida de Contagem foi fun-
damental na campanha do Sada 
Cruzeiro na reta final da Superli-

ga. Além da força da torcida 
de Contagem, que apoia e 
incentiva o Sada Cruzeiro 
todo o tempo, somos 
também muito bem re-
cebidos pelas pessoas 

que cuidam do ginásio”.

Marcelo Mendez
Técnico do Sada Cruzeiro
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Contagem terá câmeras de 
monitoramento “olho vivo”

Prefeitura faz a sua parte para manter a segurança
Trinta câmeras do “Olho Vivo” vão monitorar pontos estraté-

gicos de Contagem. Desse total, 18 serão instaladas na Avenida 
João César de Oliveira. O objetivo é ajudar no combate à crimina-
lidade e reduzir os índices de violência.

As câmeras são de alta potência e são acompanhadas por 

99Praça Pres. Tancredo Neves (Bairro Camilo Alves);

99Rua Bernardo Monteiro (Bairro Sede);

99Praça Silviano Brandão (Bairro Sede);

99Rua Dr. Cassiano (Bairro Sede);

99Avenida Prefeito Gil Diniz (Bairro Sede);

99Praça Tiradentes (Bairro Sede);

99Avenida João César de Oliveira (Bairros Sede, Bea-
triz, Cinco, Eldorado e JK);

99Via Expressa (Vila Beatriz);

99Via Expressa Leste-Oeste (Bairro Parque São João);

99Passarela do viaduto Água Branca (Bairro Água 
Branca);

99Praça Paulo Pinheiro Chagas (Novo Eldorado);

99Praça Nossa Senhora da Conceição (Eldorado);

99Praça do Iria Diniz (Eldorado);

99Avenida José Faria da Rocha (Eldorado);

99Praça Nossa Senhora da Glória (Eldorado);

99Avenida Olímpio Garcia (Eldorado);

99Avenida Madri (Bairro Santa Cruz);

99Avenida Francisco Firmo de Mattos (Bairro Riacho 
das Pedras/Eldorado);

99Praça Marília de Dirceu (Bairro Inconfidentes);

99Avenida David Sarnoff (Cidade Industrial);

99Praça da Cemig (Cidade Industrial).

endereços das CâMeras do olho vivo eM ContaGeM

equipamentos de transmissão via rádio e fibra ótica. As ima-
gens serão processadas na Central de Monitoramento do Centro 
Integrado de Defesa Social - CIDS, mantido pela Prefeitura. O 
investimento foi financiado com verbas do Programa Nacional de 
Segurança Pública com Cidadania – Pronasci.
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assembleia legislativa 
homenageia Contagem

prefeita entrega relatório de Gestão
da prefeitura de Contagem 2005/2011

“Uma cidade que respeita o seu passado, que cuida do seu presente, 
que planeja o seu futuro e que se torna cada vez melhor para se trabalhar, 
amar e viver.” Este foi o tom das homenagens prestadas pelos deputados 
estaduais de Minas Gerais a Contagem, por seus 100 anos de emancipa-
ção política, que serão completados no próximo dia 30 de agosto.

O evento aconteceu na Assembleia Legislativa, marcando o início das 
comemorações do centenário, com presença de centenas de contagenses e 
convidados de outras cidades. Representando o município, a prefeita Ma-
rília Campos recebeu uma placa alusiva ao centenário. A iniciativa da ho-
mengem foi do Deputado Estadual e cidadão contagense, Durval Ângelo.

O evento foi uma oportunidade para os presentes reviverem e con-
tarem a história de Contagem, reafirmar seus valores e suas tradições e 
refletir sobre os muitos desafios e possibilidades que o município tem 
pela frente.

Na ocasião, também foi lançado o Relatório de Gestão da Prefeitura 
de Contagem 2005/2011.

Durante o evento na Assembleia Legislativa, a prefeita Marília Campos entregou 
aos presentes o Relatório de Gestão da Prefeitura de Contagem 2005/2011. Trata-se 
de um balanço em profundidade prestando contas das várias conquistas alcançadas 
nos últimos seis anos. O documento trata dos investimentos nas áreas da Saúde, 
Educação, Esporte e Lazer e Infraestrutura Urbana e outros, que possibilitaram o cres-
cimento econômico da cidade; o aumento da receita e a redução da dívida pública e 
uma melhor qualidade de vida aos moradores.
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