
fazPREFEITURA
MAIO DE 2013  |  Nº 49

A prefeitura está trabalhando muito para colocar a casa em 
ordem. O primeiro ato da prefeitura em 2013 foi a imediata 
reabertura da Funec. Hoje os alunos estão em sala de aula 

e já contam com os ensinos médio e profi ssionalizante. São 
14 unidades e 1.860 vagas oferecidas aos jovens, dando a 
eles novas oportunidades para o mercado de trabalho.

A FUNEC VOLTOU!

Mala Direta
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Governo prepara Contagem para os desafi os do século XXI

A nova equipe de governo trabalha para administrar a ci-
dade com seriedade e efi ciencia. A prefeitura conduzirá Con-
tagem sob os eixos estruturantes do desenvolvimento eco-
nômico, urbano e social, da modernização, da democracia e 

participação popular e da transparência. O objetivo é alcançar 
o crescimento individual e gerar riquezas, transformar o mu-
nicípio num lugar para as pessoas trabalharem e viverem bem. 
Uma cidade pronta para os desafi os do século XXI.

Prefeitura trabalha por 
você e pela cidade

Conheça mais sobre a prefeitura no site: www.contagem.mg.gov.br
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Unidade terá capacidade para realizar 600 partos por mês

A Prefeitura de Contagem retomou às obras de constru-
ção do Centro Materno Infantil, que será entregue em breve 
à população. A maternidade faz parte do Projeto Rede Cego-
nha, em parceria com os governos estadual e federal, funda-
mentada nos princípios da humanização e da assistência, no 

qual mulheres, recém-nascidos e crianças têm total apoio e 
acesso às condições básicas de saúde. A construção da ma-
ternidade irá desafogar o atendimento da saúde no municí-
pio. Com a inauguração, os leitos e salas do Hospital Muni-
cipal poderão servir às outras especialidades.

Prefeitura acelera obras 
da nova maternidade

SAIBA MAIS
Capacidade para 600 partos/mês;
Pronto-atendimento ginecológico 

e obstétrico 24 horas;
Atendimento pediátrico; 
Alojamento conjunto, UTI 

Neonatal e UTI Pediátrica;
Pronto-Socorro pediátrico 24 

horas;
Enfermaria Canguru;
Alojamento Materno com 

assistência para as mães com 
bebês na UTI Neonatal;

Cerca de 150 leitos nas 
diversas áreas.

O novo Pronto-Socorro do JK é uma grande prioridade para a pre-
feitura. Com cerca de 2.500 metros quadrados de área construída, 
a nova instalação terá 60 leitos dispostos em instalações modernas, 
com novos equipamentos, que darão mais conforto e agilidade ao 
atendimento dos pacientes. A nova unidade de urgência e emergên-
cia tem capacidade de 400 atendimentos diários.

CONTAGEM TAMBÉM TERÁ 
NOVO PRONTO-SOCORRO

SAÚDE
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Nacional recebe nova 
Unidade Básica de Saúde
UBS oferece atendimento clínico, odontológico e de pediatria

MAIS CINCO UBS’S ESTÃO 
EM CONSTRUÇÃO

UBS Água Branca, no Distrito Eldorado;
UBS Maria da Conceição, no Distrito Eldorado;
UBS Colorado, no Distrito Ressaca;
UBS Morada Nova; no Distrito Ressaca;
UBS Oitis, no Distrito Ressaca.

Para assegurar um atendimento cada vez melhor às pes-
soas, a prefeitura acaba de entregar à população do Nacio-
nal uma nova Unidade Básica de Saúde. 

Inaugurada em abril, a UBS Joaquim Murtinho oferece aten-
dimento em clínica médica, enfermagem e odontologia. Tam-

bém conta com o apoio da equipe do Núcleo de Apoio à Saúde 
da Família (NASF) para atendimento de pediatria, ginecologia, 
psiquiatria, psicologia, fi sioterapia, fonoaudiologia, nutrição e 
serviço social. A nova UBS tem capacidade para atender toda 
a região do Nacional, em torno de 15 mil pessoas.

Melhores 
instalações e 
serviços com 
mais conforto 
para os 
cidadãos

Horário de atendimento ampliado (7h às 19h);
Instalações amplas e modernas;
11 consultórios;
Sala de atendimento odontológico;
Escovódromo;
Salas de curativo, vacina, aplicação de 

medicamentos e inalação;
Sala para atividade em grupo.

A UBS Joaquim Murtinho fi ca à rua Lúcia 
Muniz , 476, bairro Nacional.

A NOVA UBS JOAQUIM 
MURTINHO OFERECE:
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Para melhorar o atendimento às pessoas, a prefeitura 
contratou 585 novos profi ssionais de saúde, sendo que 
175 são da área médica, em diversas especialidades. A 
Prefeitura de Contagem também aumentou o salário 
dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes 
Comunitários de Endemias, equiparando ao piso 
nacional. O salário que era de R$691,80 passou 
para R$950,00. Somado a outros benefícios, o 
salário totalizará R$1.085,60 mais Vale Re-
feição de R$180,00.

Mais médicos e valorização 
dos agentes de saúde

NOVAS AMBULÂNCIAS 
DO SAMU E 20 PICK-UPS 

AGILIZAM ATENDIMENTO
 

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) 
vai fi car mais rápido. A prefeitura entregou três novas 

ambulâncias para os atendimentos de urgência e emergên-
cia. Fortaleceu ainda as ações de combate à dengue com mais 

20 pick-ups. Os veículos, que estavam parados, foram reforma-
dos e colocados em operação.

SAÚDE

Prefeitura investe na saúde e 
aumenta salário dos servidores
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Contagem intensifi ca o 
combate à dengue
Ações da prefeitura foram aprovadas pelo governo de Minas

VOCÊ TAMBÉM 
PODE AJUDAR:

LIMPEZA REFORÇADA 
E LOTES NOTIFICADOS

SAÚDE COM QUALIDADE

Foram intensificadas as fiscalizações aos lotes vagos e às ca-
sas abandonadas, reforçando ainda mais o combate à dengue. 
Cerca de 16 mil lotes vagos foram notificados e as propriedades 
que não foram limpas estão sendo multadas. A prefeitura tam-
bém está realizando campanhas educativas e mutirões de lim-
peza em cada regional da cidade.

O secretário de Estado da Saúde, Antônio Jorge, 
esteve em Contagem, no mês passado, em visita à 
UPA JK, e aprovou as ações de combate à dengue no 
município, elogiando o trabalho realizado pela Pre-
feitura de Contagem.

A Prefeitura de Contagem intensifi cou as ações de combate à den-
gue. O município foi um dos primeiros de Minas a implantar o teste 
rápido para identifi car a doença. O resultado sai em apenas dez 
minutos e facilita o diagnóstico clínico e o tratamento. Em par-
ceria com o governo estadual, a prefeitura também dispo-
nibilizou dois postos exclusivos para atender à população: 
as Unidades de Pronto Atendimento (UPA´s) do JK e da 
Ressaca. Os postos contam com dois médicos, um en-
fermeiro, dois recepcionistas e três técnicos de enfer-
magem, com atendimento 24 horas.

É importante que a população 
adote medidas simples, visando à 
interrupção do ciclo de reprodução e 
contaminação do mosquito da dengue;

Coloque o lixo em sacos plásticos e 
mantenha a lixeira bem fechada. Não 
jogue lixo em terrenos baldios;

Jogue no lixo todo objeto que possa 
acumular água como potes, latas, garrafas 
vazias, dentre outros;

Mantenha o saco de lixo bem fechado e fora do 
alcance de animais;

Elimine os pratinhos de vasos de planta;
Não deixe água de chuva acumulada sobre a laje;
Remova folhas, galhos e tudo que possa impedir a 

água de correr pelas calhas;
Mantenha a caixa d’água sempre fechada e com 

tampa adequada;
Mantenha bem tampados tonéis e barris 

d’água;
Lave semanalmente, por dentro, os 

tanques utilizados para armazenar água.
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Alunos participam de atividades para previnir doenças

Contagem implanta o 
Programa Saúde na Escola

CONTAGEM VACINA PARA A 
COPA DAS CONFEDERAÇÕES

 
Trabalhadores que estarão diretamente li-

gados à Copa das Confederações de 2013 e 
Copa do Mundo de 2014 foram vacinados con-
tra sarampo, rubéola e caxumba. A vacinação 
foi uma iniciativa da Prefeitura de Contagem, 
em parceria com o Sest/Senat Contagem.

VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE
A prefeitura está vacinando contra a gripe idosos, crianças de 6 

meses e 2 anos de idade, trabalhadores dos serviços de saúde, ges-
tantes, mulheres que tenham tido bebês em até 45 dias, portadores 
de doenças crônicas, pessoas privadas de liberdade e a população 
indígena. As vacinas estão sendo aplicadas nas unidades de saúde 
do município. Também estão sendo vacinados acamados e idosos 
que residem em asilos. A vacina é trivalente e imuniza o cidadão 
contra três vírus (H1N1, H3N2 e vírus infl uenza B).

Em Contagem, todos os estudantes da Rede Municipal de En-
sino participam das atividades do Programa Saúde na Escola 

(PSE). Lançado em março, durante a Semana da Saúde, o pro-
jeto é fruto de uma parceria entre o governo federal e a Pre-

feitura de Contagem.
O foco do programa é a prevenção da obesidade e o cui-

dado com saúde ocular (visão) dos estudantes. A primei-
ra ação foi realizada com as crianças de zero a cinco 

anos dos Centros Municipais de Educação Infantil 
(Cemei´s). Médicos, enfermeiros e profi ssionais da 

saúde mediram a altura e o peso das crianças.
Ao longo do ano, o PSE irá visitar as esco-

las do ensino fundamental. Serão realizados 
exames de vista, avaliação nutricional e 

atividades físicas.

SAÚDE
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A população pediu, a Funec 
voltou com qualidade
Unidades foram reabertas para qualifi car jovens ao mercado de trabalho

Com o retorno das unidades da Fundação de Ensino de Con-
tagem (Funec), Contagem saiu à frente de muitos municípios 
mineiros. Além de investir nos ensinos infantil e fundamen-
tal, a prefeitura optou por manter, com recursos próprios, o 
ensino médio e técnico. Com isso, novas prioridades para 
o município foram estabelecidas e, entre elas, o compro-
misso de educar e qualifi car os jovens para o mercado 
de trabalho.

A Funec, oferece 1.860 vagas para os ensinos mé-
dio e profi ssionalizante. A prefeitura vai ampliar 
o número de unidades e de vagas, conforme a 
demanda do município. Atualmente, 14 unida-
des estão em funcionamento. A expectativa 
é de que sejam atendidos mais de 5 mil jo-
vens até 2015.

 AÇÕES DESENVOLVIDAS 
PARA FORTALECER AINDA 
MAIS A FUNEC:

14 unidades em funcionamento: 11 
unidades reabertas, mais três já existentes;

Criação de cotas: 10% das vagas reservadas às 
pessoas com defi ciência;

Ampliação das vagas para o ensino médio regular 
e técnico profi ssionalizante em Farmácia, Análises 
Clínicas e Informática;

Criação de mais 210 novas vagas para os cursos 
profi ssionalizantes, em parceria com o governo 
do Estado, por meio do Programa de Educação 
Profi ssional (PEP): Contabilidade, Administração e 
Química;

A partir de agosto mais quatro cursos técnicos: 
Cuidador de Idosos; Informática; Segurança do 
Trabalho e Meio Ambiente. 

 “Estudei no 
Tiradentes desde 
a 1ª série, mas 

resolvi sair. Escolhi a 
Funec porque é uma escola 

conceituada. Estou satisfeita 
com a mudança.”,

Isabela Oliveira Ferreira, 
16 anos, aluna da Funec.

ROYALTIES DO 
PETRÓLEO À FUNEC

A prefeitura destinou à Funec os recursos provenientes 
dos royalties do petróleo. Esse foi o primeiro Projeto de 
Lei da prefeitura em 2013 enviado à Câmara Municipal. 
A Lei 4584/2013 já está em vigor. Com isso, a população 
ganha um importante instrumento para facilitar o acesso 
dos jovens à cultura, à educação e à ciência.  

8



9

fazPREFEITURA
MAIO | 2013

    

EDUCAÇÃO É PRIORIDADE:
Reforma e limpeza das escolas municipais;
Posse aos novos diretores e vices das escolas municipais e dos Centros de 

Educação Infantil (Cemei´s);
A Rede Municipal de Ensino conta hoje com 71 escolas de Ensino 

Fundamental e 28 Cemei´s, atendendo mais de 55 mil alunos;
Ensino fundamental está universalizado. Não faltam vagas na rede municipal;
Renovação do mobiliário e equipamentos;
Merenda para todos os alunos da rede municipal;
Secretaria Municipal de Educação visita, semanalmente, escolas municipais 

para ouvir as demandas da direção e dos pais;
Formação de professores para o Programa de Intervenção Pedagógica (PIP) e 

Programa Nacional de Alfabetização na Idade Certa (Pnaic), para alfabetização 
das crianças de até oito anos.

Contagem investe no 
conforto dos alunos
Escolas reformadas com novos móveis e equipamentos

A prefeitura valoriza os 
servidores da Educação. 
Atendeu a uma 
reivindicação da 
categoria e reduziu a 
jornada de trabalho 
dos funcionários 
administrativos 
para 30 horas 
semanais.

A Educação é priorida-
de. A Rede Municipal de 
Ensino atende a 55 mil alu-
nos. Para a volta às aulas, a 
prefeitura investiu na lim-
peza das escolas e na refor-
ma de várias unidades, que 
também receberam novos 
móveis, equipamentos e 
materiais.

EDUCAÇÃO
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Prefeitura distribui 56 mil 
Kits Escolares em 2013

Cerca de 56 mil estudantes da Rede Municipal de Ensino de 
Contagem receberam o Kit Escolar 2013. O kit é um instru-
mento que dá condição ao aluno de frequentar a escola. 
Ele estimula a permanência do estudante, contribui para 
o desenvolvimento intelectual e para a melhoria da au-
toestima, além de ser uma ferramenta de democrati-
zação da educação.

O Kit Escolar contém mochilas, estojo, cader-
nos, além de acessórios básicos como tesoura, 
cola, régua, apontador, caixa de lápis de cor 
e canetas. Em 2013, foram preparados qua-
tros versões de Kits Escolares, no intuito 
de contemplar as necessidades de cada 
faixa etária.

 

MAIS DE 3 MIL CRIANÇAS 
ATENDIDAS NAS CRECHES

A prefeitura renovou convênio com 25 cre-
ches do município. Os investimentos de R$ 4,9 
milhões são para atender mais de 3.300 crianças, 
com idade entre zero e 5 anos e seis meses.

Kits foram preparados em quatro versões para atender aos alunos
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Caravana incentiva alunos 
ao gosto pela leitura
Biblioteca Itinerante irá a todas as oito regionais da cidade

Para incentivar os alunos das escolas municipais e a co-
munidade à leitura, a prefeitura lançou o Programa Ca-

ravana da Leitura, uma biblioteca itinerante adaptada 
em um ônibus, que percorrerá todas as regiões da ci-

dade. No interior do veículo há estantes com vários 
gêneros literários voltados para todas as idades, 

uma mesa quadrangular e o cantinho multiuso. 
A caravana inclui ainda tenda que apresenta o 

canto da leitura e a contação de história. 
Com mais de 4 mil livros, a Caravana da 

Leitura funciona como as bibliotecas tra-
dicionais. Os moradores fazem consul-

tas e empréstimos por meio de um sis-
tema digital.

A prefeitura também lançou o “Contagem das Letras”, 
em nova edição e com um novo olhar. O programa am-
pliou o acervo das bibliotecas e terá a presença do biblio-
tecônomo em cada Núcleo Regional da Educação para a  
“contação de história”.

CONTAGEM DAS LETRAS

ENCONTRO 
MARCADO COM 

FERNANDO SABINO
As escolas municipais e a Funec também 

serão contempladas com o Projeto Encontro 
Marcado com Fernando Sabino. Cada escola 
vai receber um kit do projeto, contendo 15 fi l-
mes, o Caderno Pedagógico e revistas.

O “Encontro Marcado” é uma exposição 
multimídia itinerante que já passou por 40 ci-
dades em todo o país, e que até setembro vai 
incluir manifestações das comunidades escola-
res de Contagem.

EDUCAÇÃO
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Mais tranquilidade para 
as famílias contagenses 
Contagem terá 92 novas câmeras do Programa Olho Vivo

Para inibir a criminalidade e proteger o cidadão, a prefeitura 
assinou convênio com o governo estadual para ampliar o sis-
tema de videomonitoramento na cidade. Serão instaladas mais 
92 novas câmeras do programa “Olho Vivo”, que auxiliam o 

trabalho da Polícia Militar e da Guarda Municipal. Os equipa-
mentos serão instalados prioritariamente em regiões onde o 
registro de crimes e homicídios são maiores. A prefeitura in-
vestirá quase R$ 1 milhão por ano na manutenção do sistema.

CAPACIDADE DE ALCANCE 
DAS CÂMERAS

As câmeras possuem zoom 
óptico de alta capacidade e 
movimentação. As câmeras 
podem obter imagens a mais 
de 500 metros, detalhando e 
acompanhando movimentos, 
visualizando detalhes de 
cenas, pessoas e situações 
cotidianas.

SAIBA MAIS:

GUARDA MUNICIPAL É REFORÇADA
Mais 70 agentes da Guarda Municipal, aprovados no último concurso, es-

tão sendo chamados pela prefeitura para reforçar a corporação. Os convocados 
irão trabalhar no patrulhamento das escolas do município e nos postos de saú-

de, zelando pela população e patrimônio público.

Equipamentos 
vão garantir mais 

segurança à 
população

SEGURANÇA
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Segurança com cidadania
promove inclusão social
Prefeitura e ONU realizam parceria para o  combate à violência

Moradores da região do Nacional convivem com uma nova 
realidade. Por meio do Programa Segurança com Cidadania, pro-
movido pela ONU em parceria com a prefeitura, jovens foram re-
tirados da criminalidade. Segundo dados do relatório produzido 

pelo programa, hoje a população está mais segura. Os projetos e 
serviços realizados incentivam o exercício da cultura da paz. O 
Programa Segurança com Cidadania foi conduzido pela ONU e 
suas agências, em conjunto com a prefeitura e a comunidade.

Atividades culturais, esportivas e de lazer para crianças, 
jovens e adolescentes carentes entre 10 e 24 anos;
Prevenção e controle da violência; 
Revitalização dos espaços públicos, como a 

reforma da Casa Amarela;
Garantia dos ensinos médio e profi ssionalizante;
Assistência à mulher, à criança e ao 

adolescente em situação de violência;
Prevenção ao uso de drogas e repressão do 

tráfi co.

A prefeitura inaugurou a primeira Casa de Passagem 
Feminina, com o objetivo de retirar adolescentes com ida-
de entre 12 a 17 anos, em situação de risco social, que 
necessitam ser retiradas provisoriamente do convívio fa-
miliar ou da situação de rua.

AÇÕES REALIZADAS NA REGIÃO: 

CASA DE PASSAGEM 
FEMININA

SOCIAL

13



14

MAIO | 2013
fazPREFEITURA

Prefeitura inicia obras de 
saneamento na avenida Dois
As intervenções benefi ciarão mais de 17 mil moradores da Ressaca

A Prefeitura de Contagem, em parceria com a Copasa, deu iní-
cio às obras de canalização da avenida Dois, no bairro Colorado, 
região da Ressaca. As intervenções vão benefi ciar em torno de 
17 mil moradores dos bairros Oitis, Milanez e Colorado.

Serão realizadas obras em avenida sanitária sobre o Cór-
rego Colorado, com aproximadamente 1.100 metros de ex-
tensão. As obras de canalização vão permitir a implan-
tação dos interceptores de esgoto ao longo das duas 
margens da avenida. Os interceptores irão dirigir os 
resíduos para a Estação de Tratamento de Esgoto 
(ETE) do Onça, que integra a Bacia do Rio das 
Velhas. Um investimento de R$ 12 milhões.

Essa é mais uma ação para o alcance da 
meta 2014, num conjunto de obras de pro-
teção da Lagoa da Pampulha, formada 
por oito sub-bacias, cujos córregos es-
tão localizados em Contagem e Belo 
Horizonte. No total, o custo das 
obras é de R$ 110 milhões.

A Prefeitura de Contagem, em parceria com os go-
vernos estadual e federal e a Prefeitura de Belo Horizon-
te, inaugura em breve o novo viaduto Domingos Costa, 
parte do complexo viário, que trará mais agilidade e se-
gurança ao trânsito da Cidade Industrial, avenida Tere-
za Cristina e da região do Barreiro.

VIADUTO DOMINGOS COSTA
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OBRAS

Obras de urbanização são 
realizadas por toda a cidade
Diversos bairros e vilas são 
contemplados com os serviços

As obras de infraestrutura básica estão a todo vapor. Ser-
viços de drenagem, pavimentação, limpeza, terraplana-
gem, obras complementares e urbanização estão por 
toda a cidade. Além da avenida Dois, no bairro Colo-
rado, estão em execução obras nos bairros Parque 
Maracanã, Inconfi dentes, Flamengo, Nacional e 
nas regionais Riacho, Sede e Vargem das Flores.

Urbanização na avenida VP1, em Nova Contagem, 
com serviços de drenagem, pavimentação e 
execução de sarjeta, meio-fi o e passeio;

Obras de drenagem, pavimentação e execução de sarjeta, 
meio-fi o e passeio em 35 ruas no bairro Vila Estaleiro;

Obras de drenagem, pavimentação e execução de 
sarjeta, meio-fi o e passeio em 20 ruas dos bairros 
Alvorada, Colonial e Monte Castelo;

Reforma e ampliação de vários campos de futebol 
pela cidade, enfatizando o apoio ao esporte amador 
no município.

CONFIRA ALGUMAS 
DAS OBRAS EXECUTADAS:

15
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Cidade mais limpa, 
organizada e mais bonita
Prefeitura intensifi cou os serviços de limpeza e tapa-buracos

 Cuidar do espaço urbano, manter a cidade limpa e garantir à 
população a execução de serviços básicos estão entre as prioridades 

da prefeitura. Nos quatro primeiros meses, a prefeitura intensifi -
cou os trabalhos de limpeza urbana e manutenção das ruas. Em 

diversos pontos da cidade, foram realizados serviços de capi-
na, roçada e a limpeza dos córregos, bueiros e fossas.

Também foram executados serviços de tapa-buraco em 
várias ruas e avenidas da cidade. Ao todo, foram utiliza-

das 8.500 mil toneladas de asfalto. 
Para melhorar a qualidade de vida da população, 

a prefeitura está cuidando das praças e parques da 
cidade. Cerca de 80 áreas verdes e de lazer, das 

196, já foram revitalizadas com serviços de ro-
çagem, retirada de pragas, poda e capina. O 

trabalho é monitorado por uma equipe de 
biólogos e técnicos da Conparq. 

LIMPEZA E TAPA-BURACO: COMO SOLICITAR?  

Ir pessoalmente à regional administrativa mais próxima ou pelo telefone: 0800-2831225.

Trabalho 
evitou que o 

período chuvoso 
provocasse 

grandes danos à 
população
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LIMPEZA URBANA

Contagem possui 22 URPV’s 
para recolhimento do lixo 
Espaços recebem entulho, poda, colchões e móveis velhos

A destinação inadequada de resíduos gera graves transtornos, 
além de bota-foras clandestinos. Por isso, a colaboração da po-
pulação é fundamental. Em Contagem, a prefeitura possui 22 
Unidades de Recebimento de Pequenos Volumes (URPV’s) 
que são utilizadas para minimizar o impacto gerado pelos 
resíduos produzidos pela população.

As URPV’s são equipamentos públicos onde há caçam-
bas para receber entulho, resíduos de poda, terra e mó-
veis velhos em pequenas quantidades. 

A população pode entregar o material gratuita-
mente nesses locais ou contratar um carroceiro 
para buscá-lo. O material recebido nas URPV’s 
é recolhido regularmente pela prefeitura. 
Após a triagem, os rejeitos vão para o ater-
ro sanitário.

O QUE AS URPV’S NÃO RECEBEM?

Lixo doméstico, resíduos industriais ou de serviços de saúde, grandes volumes 
oriundos da construção civil e nem animais mortos.

A prefeitura realiza 
por semana 

244 viagens de 
caminhão para 
a retirada de 

entulhos



18

MAIO | 2013
fazPREFEITURA ESPORTE

Contagem se destaca no 
cenário nacional do vôlei
O time Sada Cruzeiro é vice-campeão da Superliga Masculina

O vôlei colocou Contagem no cenário esportivo nacional. 
O time da cidade, o Sada Cruzeiro, mais uma vez brilhou e 
foi vice-campeão da Superliga Masculina de Vôlei 2012/2013. 
Em todos os jogos em casa, os contagenses lotaram o ginásio 
Poliesportivo do Riacho e empurraram o time para a vitória. 

Em 2013, dos dez jogos disputados na cidade, o Sada Cru-
zeiro venceu nove, sempre com o ginásio lotado, mostrando 
a força da torcida. O time de Contagem chegou as três fi nais 
consecutivas da competição e levou o nome da cidade para 
todo o Brasil.
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TRABALHO

SINE CONTAGEM

CÂMARAS SETORIAS

Para promover o diálogo permanente com as diversas categorias profi s-
sionais da cidade, a prefeitura instalou as Câmaras Setoriais. Inicialmente, 

foram implantadas as câmaras da Saúde e da Educação, e as negociações com 
as categorias já estão em andamento. Com isso, o novo governo ouve os sindi-

catos e valoriza os servidores em suas reivindicações. 

Festa do Trabalhador reúne 
mais de 20 mil pessoas
Evento contou com diversas atrações para toda a família

Contagem comemorou o Dia do Trabalhador, 1º de maio, 
com muita festa, música, brincadeiras para as crianças e prê-
mios para a população. As Centrais Sindicais (Força Sindical, 
Nova Central, CTB e UGT), em parceria com a prefeitura, 
promoveram a Festa do Trabalhador de Contagem, na Praça 
do Divino, na região da Ressaca.

O grande destaque da festa foi o show da dupla sertaneja 
Gino & Geno. Além deles, diversas atrações fi zeram parte da 
programação. A comemoração também contou com rua de 
lazer para a criançada e sorteio de motos e vários brindes, 
feito pelas centrais sindicais. Mais de 20 mil pessoas partici-
param do evento.

A 61ª Junta de Serviço Mi-
litar de Contagem conta ago-
ra com postos de atendimento 
do Sistema Nacional de Empre-
go (Sine). Eles foram instalados 
para atender jovens que forem 
fazer o alistamento militar. Em 
breve, também serão instala-
dos postos de atendimento do 
Sine nas oito regionais da cida-
de. Com isso, o atendimento é 
descentralizado e o acesso da 
população é facilitado. É mais 
comodidade para as pessoas e 
oportunidade de emprego.

19
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AGILIDADE NA EMISSÃO 
DA LICENÇA AMBIENTAL

A prefeitura agilizou a emissão da Certifi -
cação de Regularidade Ambiental (CRA) para 
as microempresas. O serviço que anterior-
mente era feito em até 24 meses, passou para 
até dez dias. Com a redução dos prazos e a 
desburocratização dos serviços, a prefeitura 
estimula a economia e incentiva o crescimen-
to das empresas instaladas no município.

Mais 116 novas empresas 
abertas em Contagem
Contagem reduz de 9 para 5 dias a liberação de alvarás e certidões

Contagem reduziu de 9 para 5 dias a liberação de alvarás 
e certidões. Com a mudança, a unidade do Programa Mi-

nas Fácil abriu mais 116 empresas. O Minas Fácil é um 
serviço que permite a abertura de empresas de maneira 

simplifi cada e ágil. A unidade em Contagem reúne, em 
um mesmo local, todos os órgãos e entidades envol-

vidos na abertura da empresa. 

Unidade de Atendimento - Minas 
Fácil Contagem

Av. José Faria da Rocha, 2909, bairro 
Eldorado - CEP: 32310-210

Fone: (31) 3391-9392

FIQUE POR DENTRO:

O CRA atesta a responsabilidade social da 
empresa, a inexistência de multas ambientais 
e habilita as empresas para a busca de 
fi nanciamentos em bancos com juros mais 
baixos e a participar de licitações públicas.

 QUEM PODE SOLICITAR?

Microempreendedores individuais;

Empresas optantes do Simples;

Empresas que não estejam enquadradas 
em atividades potencialmente poluidoras e 
degradadoras do meio ambiente.

 SÃO PRÉ-REQUISITOS PARA OBTER O CRA:

Não estar inscrito na Dívida Ativa do 
Município, Estado e da União, em função de 
multas ambientais.

 O QUE É O CRA?
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Uma cidade para trabalhar e 
viver bem todos os dias
Contagem nos trilhos do desenvolvimento econômico e sustentável

A prefeitura prepara a cidade para voltar a crescer. Por isso, está 
trabalhando para desburocratizar os serviços públicos, fomentar as 
indústrias e os comércios, atrair mais empresas para a cidade e ofe-
recer mais oportunidades de emprego. Esse é um compromisso 
da nova gestão para recuperar a economia e colocar a cidade no 
caminho certo. As ações para ampliar as obras de mobilidade 
urbana serão decisivas nesse processo.

A prefeitura está apoiando projetos que geram empregos 
e mais oportunidades para a população, como os da CNH 
Latin America, líder mundial na fabricação de equipa-
mentos agrícolas e de construção, e da GE Transpor-
tation de Contagem, que desenvolveu a locomotiva 
modelo AC44 - primeira locomotiva de carga de 
grande porte com índice de nacionalização supe-
rior a 60%. Mais de 3,5 mil itens utilizados na 
fabricação da AC44 são hoje produzidos no 
Brasil e em Contagem.

DESENVOLVIMENTO

QUALIFICAÇÃO 
PROFISSIONAL

A prefeitura prepara as pessoas para o mercado 
de trabalho com cursos de qualifi cação ministrados 
pela Funec, pela Secretaria de Trabalho e Geração de 
Renda em parceria com o Sesi, Senac, Senai, dentre 
outras entidades.
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Gastar menos com a máquina para gastar mais com o cidadão

Contagem trabalha para 
equilibrar contas públicas

A prefeitura está empenhada em tirar Contagem do vermelho 
e diminuir a dívida municipal, ampliando os investimentos na 
cidade. Para isso, já reduziu o número de cargos comissio-
nados e benefícios inadequados, além de promover uma 
reforma administrativa.

Os desafi os pressupõem ainda capitalizar mais in-
vestimentos para a cidade e promover a repactuação 
das dívidas. Contagem aguarda a tramitação de um 
Projeto de Lei, no Congresso Nacional, para a tro-
ca do indexador da dívida ( IGPDI + 9), para 
IPCA +2%, ou taxa Selic. Com isso, quem ga-
nha são os contagenses.

ISENÇÃO DO IPTU 
RESIDENCIAL

A prefeitura mantém a isenção do IPTU 
residencial. Uma conquista da população de 
Contagem, que será mantida. Em Contagem, 
163.123 residências são benefi ciadas com a 
gratuidade do IPTU. Com isso, milhões de 
reais circulam no comércio local e movimen-
tam a economia da cidade. 

Prefeitura apresenta reforma administrativa
A prefeitura entregou à Câmara Municipal o Projeto de Lei 

Complementar que dispõe sobre a nova organização da admi-
nistração direta do poder executivo. A reforma propõe uma 
economia de R$ 400 mil aos cofres do município e visa 
aperfeiçoar e otimizar as ações da prefeitura. Dentre as 
inovações, a criação de duas novas secretarias: a Se-
cretaria Municipal de Comunicação e Transparência e 
a Secretaria Municipal da Pessoa com Defi ciência, 
Mobilidade Reduzida e Atenção ao Idoso. O PLC 
já está na Câmara Municipal para ser aprovado.
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GESTÃO

Prefeitura busca investimentos para o desenvolvimento

Prefeitura estreita 
parcerias com todas 
as esferas de governo

Contagem mostra que está no caminho certo para alcançar 
o desenvolvimento. Para isso, a prefeitura busca novas par-

cerias com todas as esferas de governos federal, estadual e 
municipal. Não é só isso! Trabalha, juntamente as demais 

prefeituras da Região Metropolitana de Belo Horizonte 
(RMBH), para ampliar os investimentos em mobilidade 

urbana e saúde.  

Governo amplo e de novas 
parcerias para a cidade

COM O GOVERNO FEDERAL - o prefeito já 
cumpriu vários compromissos em Brasília. 

Participou do Encontro Nacional de Prefei-
tos; se reuniu com a presidenta Dilma Rousse-

ff; o vice-presidente, Michel Temer; o ministro do 
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, 

Fernando Pimentel; a ministra das Relações Institu-
cionais, Ideli Salvatti; ministro das Cidades, Aguinal-

do Ribeiro, e o ministro dos Esportes, Aldo Rebelo. Com 
isso, a prefeitura conquistou recursos de R$ 194,4 milhões 

para obras de mobilidade urbana, saneamento e urbaniza-
ção, do PAC 2.

COM O GOVERNO ESTADUAL - a prefeitura busca diálogo e parce-
rias para combater a criminalidade no município e ampliar os in-
vestimentos em saneamento básico na cidade. Todos os convenios 
da Copasa já foram renovados, sendo que um deles promoverá a 
despoluição da Lagoa da Pampulha.

COM OS MUNICÍPIOS DA RMBH - A prefeitura busca novas par-
cerias com a Região Metropolitana de Belo Horizonte. O pre-
feito foi eleito vice-presidente da Associação de Municípios da 
Região Metropolitana de Belo Horizonte (Granbel). Junto as 
demais prefeituras, Contagem busca importantes obras para as 
cidades, como melhorias do Anel Rodoviário e a duplicação da 
BR-381, além de um Consórcio Metropolitano de Saúde.

COM O LEGISLATIVO MUNICIPAL, estadual e federal - A pre-
feitura trabalha com diálogo e respeito com o legislativo 
municipal. Foram realizadas reuniões com todos os vere-
adores da Câmara Municipal para traçar os novos rumos 
para Contagem. Desde que tomou posse, o prefeito tam-
bém recebeu em seu gabinete várias visitas políticas e ins-
titucionais para tratar de assuntos relativos à continuidade 
de projetos e investimentos para a cidade. Recebeu ainda 
visitas de representantes de órgãos jurídicos (TJMG, OAB 
Contagem, TRE-MG), além dos  órgãos federais e estadu-
ais (Caixa e Agência Metropolitana de Desenvolvimento).
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Demandas da população são ouvidas para planejar o futuro da cidade
A prefeitura percorreu, nos últimos dois meses, todas as 

oito regiões da cidade, com o Gabinete Itinerante. Em cada 
uma delas, os moradores foram convidados a participar e 
apresentar suas demandas. Com a iniciativa, a prefeitura da 
cidade propõe construir uma  cidade  participativa, moderna 
e sustentável. 

Uma das primeiras ações será a criação do Planejamen-
to Participativo, uma evolução do Orçamento Participativo 
(OP). Nele, a população será chamada para ajudar a planejar 
não só a sua região, mas toda a cidade, junto com o executi-
vo e o legislativo, defi nindo as prioridades e os projetos es-
truturantes para a cidade.

Prefeitura de Contagem 
mais perto das pessoas

REGIONAL ELDORADO
Av. João César de Oliveira, 
3.481, 1º andar, Eldorado
Telefone: 3352-5477 
regional.eldorado@contagem.mg.gov.br

REGIONAL RESSACA
Rua Rodrigues da Cunha, 
430, São Joaquim
Telefone: 3352-5576
regional.ressaca@contagem.mg.gov.br

REGIONAL RIACHO
Rua Rio Verde, 422, Riacho 
das Pedras
Telefone: 3912-2020
regional.riacho@contagem.mg.gov.br

REGIONAL SEDE
Rua Manoel de Matos, 126, 
Central Park
Telefone: 3395-9550 
regional.sede@contagem.mg.gov.br

REGIONAL VARGEM 
DAS FLORES
Rua VC 2, 29, Nova Contagem
Telefone: 3352-5886
regional.vargemdasfl ores@contagem.mg.gov.br

REGIONAL INDUSTRIAL
Rua Ester Franzen de 
Lima, 171, Industrial
Telefone: 3363-6047 
regional.industrial@contagem.mg.gov.br

REGIONAL NACIONAL
Rua Quintino Bocaiúva, 
450, Nacional
Telefone: 3397-1098
regional.nacional@contagem.mg.gov.br

REGIONAL PETROLÂNDIA 
Rua Refi naria Gabriel 
Passos, 20, Petrolândia
Telefone: 3352-5618
regional.petrolandia@contagem.mg.gov.br

ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS
Funcionamento: 8h às 17h

PARTICIPAÇÃO POPULAR

ACESSE O NOVO PORTAL DA PREFEITURA: WWW.CONTAGEM.MG.GOV.BR
FALE CONOSCO: PORTAL@CONTAGEM.MG.GOV.BR
REDES SOCIAIS
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