
O maior objetivo da Prefeitura é que os contagenses 
morem e vivam bem em Contagem. As pessoas preci-
sam de empregos, de segurança, de acesso aos serviços 
públicos como saúde e educação, de boas condições 
de deslocamento e lugares agradáveis para o lazer. 
Precisam também de moradias de boa qualidade. É por 
isso que, entre outras ações, a Prefeitura investe para 
resolver o problema da habitação em Contagem. Gra-
ças a esse esforço, mais de mil famílias que moravam 
em situação de risco às margens de córregos e encos-
tas na cidade vão receber novas residências.

Prefeitura inicia construção de 
mais de 1000 novas moradias

Investimentos do PAC avançam em Contagem

PÁGINAS 5 a 11
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Plano de Valorização dos Servidores

Plano de carreira garante 
direitos para educação

Prefeitura realiza debate democrático do plano com os servidores
A Prefeitura está negociando com os sindicatos e servidores um 

Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos. Esse instrumento regula 
toda a carreira dos concursados e, para virar lei, deve ser aprovado 
pela Câmara dos Vereadores. Daí a importância de um forte consenso 
para garantir a aprovação.

A proposta do plano para os trabalhadores da educação foi apre-
sentada em março. A Prefeitura convidou os servidores e o sindicato 
para um diálogo democrático onde todos puderam expor suas opini-
ões. Foram realizadas seis reuniões plenárias com centenas de partici-
pantes e, em algumas, com a presença da prefeita Marília Campos. O 
secretário de educação, Lindomar Diamantino, e sua equipe também 
participaram das reuniões.

A proposta apresentada busca valorizar os servidores públicos. Ser-
vidores respeitados e motivados profissionalmente são fundamentais 
para a melhoria dos serviços prestados à população.

Trabalhadores da educação da região Sede discutiram com a Prefeitura e Sindicato 
a proposta de Plano de Cargos e Salários

EntrE outras coisas, o plano prEvê:

 9 Equiparação dos vencimentos dos profissionais  
da educação infantil aos da educação básica;

 9 O servidor poderá exercer suas atividades em 
jornadas reduzidas ou ampliadas para atender 
a demanda, recebendo o seu vencimento 
proporcionalmente às horas trabalhadas;

 9Manutenção do qüinqüênio e férias prêmio;

 9 Gratificações de monitoria para os servidores que 
ministrarem cursos de capacitação;

 9 Evolução na carreira por habilitação (titulação), 
qualificação profissional e por mérito.

Ricardo Lim
a
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Prestação de contas

Prefeitura tem limite legal 
para gastos com servidores

Pela Lei de Responsabilidade Fiscal, limite é de 51,30% da receita
Os gastos de pessoal da 

Prefeitura estão subordinados 
aos limites fixados na Lei de 
Responsabilidade Fiscal. De 
acordo com essa lei, nenhum 
reajuste pode ser concedido 
quando atingido o limite de 
51,30% da receita do muni-
cípio. Com a crise econômica 
do ano passado, a Prefeitura 

cortou investimentos e despe-
sas de custeio, mas manteve 
os direitos dos servidores, 
com um reajuste de 5,82%. 
Com isso, os gastos de pes-
soal se expandiram para 
mais de 48% da receita e se 
aproximaram do limite legal. 
Isso sem falar nos gastos de 
pessoal das empresas terceiri-

zadas, que não contam para 
os limites da Lei Fiscal. 

Neste ano, a Prefeitura con-
tinuará com a política de va-
lorização dos servidores. Mas 
todas as medidas estão sendo 
encaminhadas para garantir, 
também, a retomada dos in-
vestimentos em obras funda-
mentais para todas as regiões 

da cidade nas áreas de saúde, 
educação, habitação, lazer e 
esportes, urbanização, dentre 
outras. Além de pessoal e in-
vestimentos, a Prefeitura pre-
cisa também garantir recursos 
para as despesas de custeio 
da máquina e para o paga-
mento dos encargos da dívida 
municipal. 

•	 Reajuste	dos	salários,	de	2005	a	2009,	de	39,40%	contra	uma	infla-
ção	(INPC)	de	25,90%	no	mesmo	período;	

•	 Admissão	por	concurso	público	e	estabilidade	no	emprego;	
•	 Pagamento	dos	salários	e	do	13º	salário	em	dia,	sem	os	atrasos	do	

passado; 
•	 Pagamento	de	mais	de	R$	30	milhões	de	passivo	trabalhista	e	ver-

bas em atraso; 
•	 Quinquênio:	reajuste	de	10%	dos	salários	a	cada	5	anos	de	trabalho;	
•	 Férias-prêmio:	três	meses	de	férias	extras	a	cada	5	anos,	além	das	

férias normais; 
•	 Vale-alimentação	de	R$	80,00	por	mês	para	quem	trabalha	8	horas	

diárias; 
•	 Qualificação	profissional:	investimentos	expressivos	na	qualificação	

profissional dos servidores; 

•	 Licença-maternidade	de	6	meses	para	as	servidoras	municipais;
•	 Jornada	de	trabalho:	um	grande	número	de	profissionais	da	Prefei-
tura	tem	jornada	de	trabalho	de	22	a	24	horas	semanais,	como	pro-
fessores,	médicos	e	profissionais	da	saúde	com	formação	superior	e	
podem acumular dois cargos e duas aposentadorias;  

•	 Aposentadoria	integral	para	a	maioria	dos	servidores.	Os	novos	servido-
res se aposentarão de forma similar ao INSS, sem o fator previdenciário; 

•	 Outros	direitos	dos	servidores	são	similares	ao	setor	privado:	
vale-transporte,	jornada	de	trabalho	de	44	horas	semanais,	salário	
mínimo,	13º	salário,	repouso	remunerado	nos	finais	de	semanas	e	
feriados, horas extras com acréscimo de 50%, férias de 30 dias corri-
dos e 1/3 férias;

•	 Os	servidores	não	têm	direito	ao	FGTS,	40%	do	FGTS,	aviso-prévio	e	
seguro-desemprego.  

os principais dirEitos dos sErvidorEs 
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Em abril, durante as come-
morações dos 40 anos do Cin-
co, a Prefeitura vai anunciar 
a criação do primeiro distrito 
empresarial de Vargem das 
Flores. Este é mais um passo 
para promover o desenvolvi-
mento da região, gerar empre-
gos e renda para a população 
local, trazer progresso e quali-
dade de vida para Vargem das 
Flores.

O distrito vai ocupar uma 
área de aproximadamente 4 
milhões de metros quadrados, 
com entrada pelo bairro Praia 
e pela BR 040. A previsão é de 
que as empresas comecem a 
operar no novo distrito em um 
prazo de três anos.

A formação do distrito é 
resultado do esforço conjunto 
da Prefeitura e de empresários 

A prefeita de Contagem recebeu em 
março o prêmio Sebrae Prefeito Em-
preendedor 2009/2010  por realizar a 
melhor política municipal de estímulo à 
inovação e à educação empreendedora 
em Minas Gerais, e estimular a geração 
de emprego e renda no município. A 
Prefeitura participou do concurso com 

o Programa Contagem Pró-ISO, coorde-
nado pela Secretaria de Desenvolvimen-
to Econômico. O programa possibilita 
às pequenas e médias empresas a in-
clusão na Era da Modernização. A Pre-
feitura de Contagem concorre ainda ao 
Prêmio Nacional na mesma categoria, 
que acontecerá em Brasília, em maio.

Contagem ganha mais 
um distrito empresarial

Prefeitura e empresários garantem área gigante para novos empreendimentos

Marília	Campos	recebe	Prêmio	Sebrae 
Prefeito	Empreendedor	2009/2010

Economia e empregos

O Centro Industrial de Contagem - Cinco, foi criado em 1970, pela Lei 
Municipal nº 911. Compete ao Cinco promover a expanção da economia in-
dustrial de Contagem, respeitando as técnicas urbanísticas e a realidade so-
cioeconômica do município.

que disponibilizaram parte da 
área a ser ocupada. Para via-
bilizar o projeto, a Prefeitura 

vai garantir a urbanização da 
área com pavimentação asfál-
tica, sistema de iluminação, 

implantação de uma estação 
de tratamento de resíduos e 
outras melhorias.

Área onde será construído o novo 
Distrito Industrial de Contagem

Ronaldo Leandro
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Morar e viver bem em Con-
tagem. Esse é o sonho de todas 
as famílias de Contagem e, em 
especial, daquelas que vivem 
em situação precária em áreas 
sujeitas a inundações e de risco 
geológico. Para enfrentar essa si-
tuação, a Prefeitura faz o maior 
esforço de construção de novas 
moradias que já se viu na histó-
ria de Contagem.

Os conjuntos serão construí-
dos com recursos do Programa 
de Aceleração do Crescimento 
– PAC, e da Prefeitura. No final 
de março, a Prefeitura já ha-
via anunciado a construção de 
conjuntos no bairro Maria da 
Conceição, na região da Sede, e 
no bairro Retiro, em Vargem das 
Flores.

Além da construção de conjuntos habitacionais, a Prefeitura 
busca a melhoria das condições de moradia em Contagem de 
diversas outras formas. As obras de saneamento e infraestru-
tura urbana, o aumento da oferta de serviços púbicos e a aber-
tura de mais espaços para o lazer e a prática de esportes, entre 
outras ações, tornam a vida mais fácil e mais segura. A Prefei-
tura também atua nas vilas de toda a cidade realizando obras 
de contenção de risco. Finalmente, em diversos bairros, está em 
execução o programa de regularização fundiária. Esse progra-
ma vai permitir que os moradores obtenham, em definitivo, os 
títulos de propriedade de seus imóveis.

Prefeitura vai construir 
1.134	unidades	habitacionais

Em Contagem, morar e viver bem são prioridades para a Prefeitura

Sonho da casa própria será realidade para moradores em áreas de risco

Morar Bem em Contagem

Em março foi assinado o contrato 
com a Caixa Econômica Federal para 
construção das moradias

Construção de Praça na Vila Itália. A revitalização urbana contribui para 
aumentar o prazer de se morar em Contagem

Programa morar bem 
em Contagem

Local dos conjuntos número 
de residências

Vila Maracanã 128
Bairro Maria da Conceição 240
Vila Beatriz 120
Bairro Retiro 248
Bairro Vila Itália/Fonte Grande 160
Bairro Sapucaias II 112
Vila Barraginha 126
Total 1.134

Ronaldo Leandro

Odilon Rocha
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Morar Bem em Contagem

O	bairro	recebe	o	conjunto,	uma	unidade	de	saúde	e	área	de	lazer

Conjunto no Maria da Conceição 
vai	abrigar	240	famílias

•	 Habitações	de	baixo	padrão	construtivo;
•	 Iluminação	e	ventilação	precárias;
•	 Constantes	inundações	devido	à	proximidade	do	
córrego;

•	 Acúmulo	de	lixo	e	proliferação	de	focos	de	doenças;
•	 Acesso	precário	e	difícil;
•	 Inexistência	ou	precariedade	da	rede	de	esgotos.

COMO ESTÁ

COMO SERÁ

•	 Apartamentos	de	2	e	3	quartos,	com	acabamento	de	
qualidade;

•	 Conjunto	com	espaço	de	lazer,	recreação	e	convi-
vência;

•	 Centros	de	saúde,	escola	e	centro	comunitário.
•	 Fácil	acesso	ao	metrô	Eldorado	e	aos	pontos	de	ônibus	
da	avenida	João	César	de	Oliveira;

•	 Melhoria	do	serviço	de	iluminação	e	coleta	de	lixo.

A ordem de serviço para início da construção do conjunto 
habitacional no bairro Maria da Conceição, na região da Sede, 
foi assinada no dia 20 de março, durante reunião com a comu-
nidade.

O conjunto terá 240 apartamentos e vai abrigar famílias que 
moravam em áreas de risco nas vilas Jardim Eldorado, Jardim 
Marrocos, Buraco da Coruja I e II, Cachorro Sentado/Mafersa, 
entre outras. As obras vão durar 16 meses e o trabalho social 
com as famílias 22 meses. A construção do conjunto será viabi-
lizada com recursos do Programa de Aceleração do Crescimen-
to – PAC, e da Prefeitura, destinados às obras de saneamento 
e habitação das Bacias da Pampulha, Arrudas e Vargem das 
Flores (PAC Bacias).

"“As pessoas que virão para estes prédios es-
tão muito felizes, pois o bairro está ficando 
cada dia melhor. E vai melhorar ainda mais, 
com a vinda de um posto de saúde e a área 
de lazer, com o novo campo de futebol”. 

José Caetano Leal, aposentado e presidente 
do Farroupilha FC.

“O principal, que já está acontecendo, é a 
valorização do bairro. Só com a vinda das 
primeiras 64 famílias, o comércio cresceu e, 
agora que teremos uma unidade de saúde, 
área de lazer e o Cemei do Beatriz, o bairro 
vai ganhar muito mais”.

Luiz Antônio de Oliveira, diretor da Creche/
Cemei Pés no Chão.

Depoimentos

Vila Jardim Marrocos

Perspectiva do conjunto habitacional

Vila Cachorro Sentado

Ronaldo Leandro
Ronaldo Leandro
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Famílias	integrantes	do	Programa	Bolsa	Moradia	terão	prioridade

PAC garante moradias 
novas e de alta qualidade

Morar Bem em Contagem

Vila Maracanã – Em terreno situado à rua Maria Cecília, será construído 
um conjunto habitacional para 128 famílias que viviam em precárias 
condições no setor II da Vila Maracanã. O local que era ocupado pelos 
moradores será transformado em área de lazer e bacia de detenção de 
enchentes.

O PAC Bacias destina verbas 
do Programa de Aceleração do 
Crescimento - PAC, para obras 
em áreas de risco geológico 
e de inundação. Essas obras 
incluem saneamento básico, 
com recuperação das encostas 
e despoluição dos córregos. Os 
investimentos do PAC Bacias em 
Contagem, incluindo a constru-
ção	do	conjunto	Habitacional	
do Maria da Conceição, chegam 
a R$ 44 milhões.

 As famílias trocam a casa em 

risco por uma nova casa com 
acesso ao lazer, ao transporte 
coletivo, aos serviços de saúde 
e educação, ou seja, com toda 
a infraestrutura e serviços para 
morar bem.

As áreas de reassentamento 
são na mesma região de origem 
das famílias ou o mais próximo 
possível, preservando os laços 
de vizinhança, de emprego e de 
escola. Isso tudo garante respei-
to, qualidade de vida e dignida-
de aos moradores.

Conjunto Habitacional do Bairro Vila Itália - No terreno na rua Pedra 
Azul, ao lado da Vila Itália, será construído um conjunto habitacional para 
acolher 160 famílias.

Bairro Sapucaias II – Será construído em terreno situado na rua 23. Vai 
abrigar 112 famílias.

Em Contagem, cerca de cinco mil famílias residem em áreas de risco 
geológico ou sujeitas a inundações. Dessas, pelo menos 600 famílias já 
foram retiradas dessas áreas e são atendidas pelo Programa Bolsa Mo-
radia. Elas terão prioridade quando as novas moradias ficarem prontas.

Ronaldo Leandro

Ronaldo Leandro

Ronaldo Leandro
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Morar Bem em Contagem

248	famílias	moradoras	em	áreas	de	risco	em	Nova	Contagem	serão	beneficiadas

PAC Vargem das Flores também 
garante mais habitação

Parte dos recursos do PAC destinados ao saneamento e revitali-
zação do Córrego Retiro será investida no reassentamento das fa-
mílias que hoje moram em situação de risco nas áreas ribeirinhas. 
Essas famílias vivem, principalmente, nas vilas Soledade, Formosa 
e Beira Campo, no bairro Nova Contagem. Cerca de R$ 12 mi-
lhões serão investidos em moradias de dois e três quartos para 

248 famílias em área já adquirida pela Prefeitura na rua Barragem 
do Retiro, próxima à Caixa d'água da Copasa, no bairro Retiro. 

O conjunto contará com toda a infraestrutura necessária pa-
ra viver bem e com dignidade, quadra de esportes e praça com 
equipamentos para jogos e ginástica, pomar com pista de cami-
nhada, área para comércio e para escola de educação infantil.

Vale do Córrego
do Retiro

Terreno onde serão construídos os 
conjuntos na Rua barragem do Retiro

Vila Formosa
Vila Soledade

Bairro Retiro

Vila Beira Campo

Nova Contagem

Maquete mostra como serão as moradias

Em reunião com a comunidade, a Prefeita 
Marília Campos apresentou o plano da obra

O
dilon Rocha

Ronaldo Leandro
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PAC Arrudas

Previsão	é	que	todas	as	obras	sejam	concluídas	até	o	final	do	ano

Obras na região do Ribeirão
Arrudas entram na fase final

As obras do Projeto de 
Requalificação Urbana e Am-
biental do Ribeirão Arrudas 
– PAC Arrudas deverão ser 
concluídas ainda este ano. 
Esta é a previsão inicial da 
equipe que gerencia o pro-

jeto. Mais de um terço das 
obras previstas foram realiza-
das em 2009.

Com a conclusão dos apar-
tamentos para reassentar as 
primeiras famílias, é possível 
acelerar as obras viárias e 

•	 Conclusão	dos	42	prédios	com	672	apartamentos	em	
cinco núcleos residencias, além de um prédio onde fun-
cionará	o	centro	comercial;

•	 Construção	de	um	centro	de	saúde	e	de	uma	escola	
infantil para atender aos moradores reassentados e à 
população	da	região	adjacente;

•	 Construção	de	quatro	pontes,	dois	viadutos	e	um	viadu-
to	trincheira,	sinalização	viária	e	iluminação;

•	 Implantação	de	um	parque	linear	ecológico	urbano	às	
margens do novo trecho da avenida Tereza Cristina, e 
um	centro	comunitário;

•	 Serviços	de	drenagem	e	de	esgotamento	sanitário.

METaS paRa 2010

AV. TeRezA CRiSTiNA NA 
ViLA SãO pAuLO

CONJuNTO HABiTACiONAL
pAC ARRudAS

•	 Saneamento e despoluição do Ribeirão Arrudas e de seu 
entorno;

•	 Construção	da	rede	de	esgotos;
•	 Construção	da	rede	de	drenagem;
•	 Recuperação	de	11	km	de	vias;
•	 Construção	de	viadutos,	trincheira	e	pontes;	
•	 Conclusão	da	avenida	Tereza	Cristina;
•	 Reassentamento de mais de 900 famílias em novas mo-

radias (a maioria em conjuntos habitacionais na própria 
região).

O quE O pROjETO pREvê:

a urbanização. Essas obras 
incluem a conclusão da Ave-
nida Tereza Cristina, cons-
trução de pontes e viadutos, 
implantação de um parque e 
de unidades de educação, de 
saúde e um centro comercial.

Essa obra tem um custo 
total de R$ 200 milhões, 
com recursos do Governo 
Federal, Governo Esta-
dual, Prefeitura de Belo 
Horizonte	e	Prefeitura	de	
Contagem.
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Modernização da malha viária vai melhorar trânsito na região

Obra vai concluir a avenida 
Tereza Cristina em Contagem
Uma das grandes metas 

do Projeto de Requalificação 
Urbana e Ambiental do Ribei-
rão Arrudas – PAC Arrudas é a 
conclusão da Avenida Tereza 
Cristina. Essa obra foi inter-
rompida há mais de 10 anos, 
na altura da rua Presidente 
Castelo Branco, em Contagem. 

PAC Arrudas

Foram feitos mais de dois quilômetros de obras de drenagem, atingindo 
as avenidas Tereza Cristina, Tito Fulgêncio e David Sarnoff e as ruas 
Domingos Monteiro, Maria da Conceição, Tomas Jefferson, Clube das 
Violetas, Visconde de Ouro Branco, Dom João dos Santos e José Bicalho

Pilares que sustentarão o viaduto, próximo ao Residencial Parque do 
Arrudas, já foram instalados

A Avenida Tereza Cristina será concluída e terá parque ecológico urbano

Os primeiros dez prédios já estão prontos. Meta é concluir os cinco 
conjuntos este ano

Para tanto, já foram iniciadas 
as obras viárias necessárias e 
que incluem a construção de 
quatro pontes, dois viadutos e 
um viaduto trincheira.

Além de ser concluída, a 
Avenida Tereza Cristina ga-
nhará, em toda a extenção 
do novo trecho, um parque 

linear ecológico urbano, com 
quadras de esportes, pista de 
caminhada, lanchonete, play-
ground, praças, pista de skate 
e um centro comunitário.

Com essa obra, o trânsito 
que chega ou sai de Conta-
gem vai melhorar. A avenida 
Tito Fulgêncio deixará de ser 

a única opção para o trân-
sito pesado com destino ao 
Barreiro e ao Centro de Belo 
Horizonte.	Será	o	fim	dos	
congestionamentos, dos altos 
índices de poluição sonora e 
visual, e uma oportunidade 
para a revitalização do comér-
cio da região.

Ronaldo Leandro
Ronaldo Leandro

Ronaldo Leandro
Ronaldo Leandro
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PAC Vargem das Flores

Avaliada	em	R$	32	milhões,	a	obra	vai	beneficiar	toda	a	região

Prefeitura inicia saneamento 
do Córrego do Retiro

O córrego do Retiro, em Vargem das Flores, atravessa a área 
mais povoada dessa região. Seu leito recebe o esgoto produ-
zido pelas residências e empresas e é usado como depósito de 
lixo. Como resultado, o córrego é um foco de proliferação de 
doenças e, na época das chuvas, causa inundações.

A Prefeitura buscou e conseguiu recursos junto ao Governo 
Federal para atender à demanda da população, sanear e revita-
lizar o Córrego Retiro, seus afluentes e seu entorno. Essa obra 
está avaliada em quase R$ 32 milhões, dos quais cerca de R$ 
2,8 milhões sairão dos cofres da Prefeitura.

Obras vão atravessar toda a área central de 
Nova Contagem até o bairro Retiro

•	 A	recuperação	do	leito	do	córrego;
•	 Instalação	das	redes	coletoras	de	esgoto;
•	 Drenagem	das	águas	pluviais;
•	 Revitalização	das	ruas	do	entorno;
•	 Abertura	de	novas	vias;
•	 Construção de modernos conjuntos habitacionais para 
alojar	as	famílias	ribeirinhas;

•	 Recuperação	das	áreas	verdes;
•	 Construção de parques esportivos e ambientais.

O quE pREvê O pROjETO:

A obra de requalificação ambiental do Córrego Retiro vai 
beneficiar diretamente os moradores dos bairros Nova Conta-
gem, Retiro, Vila Formoso, Vila Beira campo, Vila Renascer, Vila 
Soledade, e Vila Estaleiro, entre outras. Mas toda a região sairá 
ganhando.

O projeto de reestruturação do vale do Córrego Retiro vai 
trazer melhorias para a qualidade ambiental e para a saúde das 
pessoas. Também vai beneficiar o trânsito, permitir o aumento 
da oferta de serviços públicos, valorizar os imóveis e ajudar na 
atração de novos investimentos para a região.

Ronaldo Leandro
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Educão Infantil/Rede Conveniada

Meta	da	Prefeitura	é	duplicar	o	número	de	vagas	nas	creches	até	2012

Investimentos em creches 
ultrapassam	R$	4	milhões

Além das crianças matricu-
ladas nas escolas de educação 
infantil da rede municipal, a 
Prefeitura atende mais de 3.600 
crianças com idade entre 0 e 5 
anos e seis meses. Isso é feito 
em convênio com 32 creches da 
cidade. Elas recebem da Prefei-
tura, anualmente, mais de R$ 4 
milhões.

Este ano, o valor dos repas-
ses para essas instituições foi 
aumentado em 33% para as 
crianças nas faixas de 0 a 3 anos. 
Além disso, serão investidos 
mais de R$ 200 mil na compra 
de novos equipamentos e, em 
nove delas, serão instalados 
playgrounds. A meta é firmar 
novas parcerias, estimular o 
atendimento em horário integral 
e duplicar o número de vagas 
para crianças de 0 a 3 anos nas 
creches da rede conveniada até 
2012. Para as crianças a partir de 
4 anos, a Prefeitura está cons-
truindo os Centros Municipais de 
Educação Infantil - Cemeis.

Nos últimos cinco anos, o atendimento na educação infantil de Contagem 
aumentou em 95%. Atualmente, são atendidas 5020 crianças entre 0 e 5 anos 
e seis meses, somadas as atendidas pelas creches e as matriculadas na rede 
municipal de educação infantil.

" A parceria entre a Prefeitura e a creche 
é muito boa e melhora o atendimento às 
crianças. A doação de livros didáticos bene-
ficia nossas crianças". 

Neuza Maria Souza Silva, presidenta da Cre-
che Lago Azul, bairro Riacho das Pedras.

“Com a administração pública voltada para 
a educação infantil, conseguimos oferecer 
um espaço digno de ensino para todas as 
crianças".

Maria do Carmo Lara dias, presidenta da 
creche Maria de Lourdes Gonçalves.

Depoimentos

Creche Lago Azul no bairro Riacho das Pedras

Ronaldo Leandro
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"Acredito que esta escola tem tudo para 
dar certo. É uma conquista da comuni-
dade do bairro Perobas. Estou muito feliz 
de ter sido convidada para dirigir esta es-
cola.Vamos desenvolver um trabalho que 
faça a diferença em Contagem".

Soraya Aparecida Ferreira Silva, diretora 
da Escola Municipal Ricardo Braz Barreto.

Contagem é a segunda cidade de Minas que mais investe em educa-
ção. Em 2009, os gastos da prefeitura com a educação representaram 
25,62% da receitas municipais e chegaram a mais de R$ 177 milhões. 
Esse valor se refere apenas às despesas com o ensino fundamental e 
educação infantil.

Educação

A Prefeitura continua investindo para oferecer um ensino de qualidade

Prefeitura inaugura mais escolas 
e aumenta vagas na educação

A população de Conta-
gem já conta com três novas 
escolas em funcionamento. 
Juntas, representam um in-
vestimento superior a R$ 8 
milhões e mais 2.800 vagas 
entre a educação infantil e de 
ensino fundamental.

Seguindo os padrões esta-
belecidos pela Prefeitura, as 
novas escolas contam com 
toda a infraestrutura ne-
cessária para o processo de 
ensino/ aprendizado, e insta-
lações modernas e confortá-
veis, inclusive para as pessoas 
com deficiências físicas.

Depoimento

Escola Municipal RicaRdo BRaz BaRREto, no bairro 
Perobas, região Sede. Capacidade para atender 1.200 alunos 
nos três turnos e investimento de R$ 3,6 milhões.

Escola Municipal Eli HoRta costa, que funciona no prédio do 
antigo Instituto Pollyana, no bairro Central Parque, na região da Sede. A 
Prefeitura investiu R$ 3,85 milhões na aquisição e adequação do imóvel. 
Essa escola vai atender inicialmente 1200 alunos.

cEntRo dE Educação infantil dona GERtRudE KEEt, localizado 
no bairro Ipê Amarelo, na região de Vargem das Flores. Atende 88 
crianças de 0 até 6 anos. O investimento foi de R$ 695 mil.

Ronaldo Leandro
Ronaldo Leandro

Elias Ramos
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Saúde

Academias estimulam hábitos saudáveis e melhoram qualidade de vida

Contagem recebe quarta 
Academia da Cidade

A Prefeitura criou e vem desenvolvendo desde 2009, o progra-
ma Academias da Cidade. Nessas academias, os moradores podem 
realizar atividades físicas de forma regular e com orientação ade-
quada. Elas são ao ar livre, gratuitas, funcionam de segunda a do-
mingo e possuem dez tipos de aparelhos próprios para ginástica.

Em março, foram inauguradas mais duas academias: uma na 

"Esta é mais uma ação da Prefeitura que be-
neficiará a Região Sede. Com a Academia da 
Cidade teremos mais qualidade de vida, la-
zer e saúde. É dever de todos nós conservar 
esse equipamento público". 

Juraci Ávilla , presidente da Associação de 
Moradores do Central Park.

"O local era desamparado e esquecido, não 
havia limpeza. A praça de esportes na entra-
da do bairro valorizou o local. Os moradores 
estão orgulhosos da Academia da Cidade". 

Jonathas Alvim “Quarentinha”, liderança 
esportiva do bairro Amazonas.

Depoimentos

Academia da Avenida Gil Diniz - local para instalação foi escolhido pelo 
voto da população

Academia da Avenida Alvarenga Peixoto - comunidade do Industrial 
ganhou nova praça e academia de ginástica

avenida Prefeito Gil Diniz, no Bairro Fonte Grande, Região da Sede, 
e outra na avenida Alvarenga Peixoto, no bairro Industrial (região 
industrial).

O projeto prevê a implantação de novas academias em todas as 
regiões do município, com um investimento total avaliado em R$ 
155 mil.

Ronaldo Leandro

Ronaldo Leandro

Ronaldo Leandro

Ronaldo Leandro
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Investimentos	na	Saúde

Investimentos	chegam	a	R$	40	milhões	e	beneficiam	toda	a	cidade

Prefeitura trabalha para 
melhorar	a	saúde	cada	vez	mais

A Prefeitura de Contagem realiza um grande esforço para 
melhorar o atendimento à saúde da população. Ainda há mui-
to para ser feito. Mas o trabalho realizado já está garantindo 
maior eficácia no atendimento dos anseios e necessidades dos 
usuários, além de proporcionar um lugar de trabalho mais ade-
quado para nossos profissionais.

Nessa área, o ano de 2010 começou cheio de boas notícias. 
De janeiro até agora, foram anunciados os trabalhos de refor-

ma e melhoria de diversas unidades básicas, além da constru-
ção de novas unidades, a conclusão da reforma da Unidade 
de Pronto Atendimento do Petrolândia - UPA-Petrolândia, 
mais duas academias de ginástica, a mudança da materni-
dade para novas instalações, e um concurso público para 
contratação de mais médicos e outros profissionais de saúde. 
No total, esses investimentos ultrapassam o valor de R$ 40 
milhões.

O Centro de Controle de zoonoses - CCz é o órgão respon-
sável pelo controle das doenças transmitidas por animais e 
vetores, as chamadas zoonoses. Mais informações ligue para 
3364-4296.

toda a cidade
Concurso para contratação de médicos e 
outros	profissionais	de	saúde

Inscrições encerram em 25 de abril

Mudança da maternidade municipal para 
novas instalações

Obra	terminada	e	inagurada	em	19	de	
março

Construção do Centro Materno Infantil de 
Contagem

Em fase de contratação dos projetos de en-
genharia

região Industrial
Academia de Ginástica da Cidade Já	inaugurada

Reforma e ampliação da UBS Vila São 
Nicodemos (Vila Diniz)

Início	das	obras	autorizado	em	12	de	
março

região riacho

Academia de Ginástica da Cidade
Já	Inaugurada	uma	academia	na 
Av. Firmo de Mattos e será criada mais 
uma na mesma avenida

região eldorado

Academia de Ginástica da Cidade
Praça da Glória já Inaugurada e a próxima 
será no Cruz Azul, Novo Eldorado

Construção	de	nova	Unidade	Básica	de	Saú-
de - UBS Novo Eldorado

Inauguração prevista para maio

Construção de nova Unidade de Pronto Aten-
dimento - UPA Eldorado

Em fase de elaboração de projeto. Obra 
inicia no segundo semestre

região Vargem das Flores
Construção da Unidade de Pronto Atendi-
mento - UPA Nova Contagem

40%	executada.	Aguardando	liberação	do	res-
tante	dos	recursos	pelo	Ministério	da	Saúde.

Reforma e Ampliação da Unidade Básica 
de	Saúde	-	UBS	Ipê	Amarelo

Em fase de contratação de empreiteira

região Sede
Academia de Ginástica da Cidade Já	Inaugurada

Construção de nova Unidade Básica de 
Saúde	-	UBS	Parque	São	João

Em	análise	no	Ministério	da	Saúde

Construção de nova Unidade Básica de 
Saúde	-	UBS	Bernardo	Monteiro

Em fase de contratação de empreiteira

Construção de nova Unidade Básica de 
Saúde	-	UBS	Maria	da	Conceição

Em fase de contratação de empreiteira

Construção de nova Unidade Básica de 
Saúde	-	UBS	Praia

Início	das	obras	autorizado	em	17	de	
março

região nacional
Reforma e ampliação da Unidade Básica de 
Saúde	-	UBS	Estrela	Dalva

Início	das	obras	autorizado	em	9	de	
março

Construção de nova Unidade Básica de 
Saúde	-	UBS	Vale	das	Amendoeiras

Início	das	obras	autorizado	em	11	de	
março

Construção de nova Unidde Básica de 
Saúde	-	UBS	Nacional	II

Em fase de contratação de empreiteira

região Petrolândia
Reforma e ampliação da Unidade de 
Pronto Atendimento - UPA Petrolândia

Inauguração prevista para maio

Construção	da	Unidade	Básica	de	Saúde	
- UBS Campo Alto

73%	executada.	Aguardando	liberação	do	res-
tante	dos	recursos	pelo	Ministério	da	Saúde.

Academia de Ginástica da Cidade Será inaugurada no Parque Tropicaç

região ressaca
Construção	de	nova	Unidade	Básica	de	Saú-
de - UBS Colorado

Início	das	obras	autorizado	em	10	de	
março

Construção de nova Unidade Básica de 
Saúde	-	UBS	Vila	Peróla

Em fase de contratação de empreiteira

Construção de nova Unidade Básica de 
Saúde	-	UBS	Arpoador

Em fase de contratação de empreiteira

Ações dA prefeiturA nA áreA dA sAúde em 2010
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Espaços	públicos

População adota novos hábitos e práticas comunitárias mais saudáveis

Prefeitura incentiva 
convivência e paz social

Uma cidade com mais áreas verdes e com mais espaços para 
que as pessoas se encontrem é, também, uma cidade mais hu-
manizada e menos violenta. Por isso, a Prefeitura investe tanto 
na requalificação urbana e ambiental de Contagem, valorizando 
os espaços públicos e as atividades ao ar livre. Em março, foram 
entregues à comunidade mais uma praça, um parque e duas 
academias de ginástica.

Com isso, a cada dia, mais pessoas saem de suas casas para 

Com inauguração prevista para abril, a Praça 
Tiradentes será o novo local de encontro na Sede

Pistas de caminhada estão sempre cheias

Nas praças, as crianças podem brincar à vontade Os parques da cidade são pontos de encontro das famílias

fazer caminhadas, encontrar com os vizinhos, namorar na pra-
ça, brincar, praticar esportes, fazer ginástica nas Academias da 
Cidade ou, simplesmente, tomar um sorvete na esquina e pas-
sear com as crianças. As pessoas sentem que Contagem está 
mais segura, mais acolhedora, mais colorida e mais gostosa de 
viver, inclusive à noite.

A Prefeitura vai continuar com esses investimentos e mais 
novidades serão anunciadas em abril.

Ronaldo Leandro

Ricardo Lim
a

Ronaldo Leandro
Ronaldo Leandro
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Reunião com a comunidade para assinatura da Ordem de Serviço Rua Carangola Tibúrcio no bairro Xangri-lá

Rua Apuiares com Campina Grande no bairro Xangri-lá
Avenida Tiradentes no bairro Nacional

Rua Pascoal da Silva Guimarães no bairro Nacional

Infraestrutura

As intervenções melhoram a infraestrutura e favorecem a mobilidade

Região Nacional recebe mais 
R$	3	milhões	em	investimentos

A Prefeitura preparou um pacote de investimentos para a 
região Nacional que beneficia mais de 60 mil moradores. Em fe-
vereiro, foram anunciados investimentos na saúde, na educação 
e a retomada das obras na Avenida Nacional. Agora, mais R$ 3 
milhões serão investidos em obras de pavimentação e implanta-

"A mobilização dos moradores e o 
apoio da Regional Nacional foi fun-
damental. Eu posso resumir isso que 
estamos vivendo a partir de agora em 
uma palavra: progresso."

Arlete Costa, moradora do Nacional 
há 5 anos.

Depoimento

ção de drenagem pluvial nos bairros Nacional e Xangri-lá.
São obras de grande importância para a comunidade. Elas 

vão acabar com os alagamentos e o acúmulo de lixo e lama, 
promover o desenvolvimento econômico da região, valorizar os 
imóveis e melhorar a qualidade de vida dos moradores.

O
dilon Rocha

Ricardo Lim
a

Ricardo Lim
a

Ricardo Lim
a

Ricardo Lim
a
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Segurança	pública

Prefeitura faz a sua parte no combate à criminalidade

Projeto	“Juventude	Fazendo	
Gênero” vence Prêmio Objetivos 

do Milênio 2010

Trânsito de Contagem terá 
monitoramento	de	vídeo

A Prefeitura vai implantar um sistema de vídeomonitoramen-
to na avenida João César de Oliveira e outros pontos de trânsi-
to considerados críticos. O objetivo é reduzir a criminalidade e, 
também, de ajudar a monitorar o trânsito.

O processo para aquisição do sistema já está em andamento 
e deve ser finalizado ainda em abril. Entre junho e julho, o no-
vo serviço começará a funcionar. Serão adquiridas 22 câmeras 
de alta potência, além dos equipamentos de transmissão via 
rádio e fibra ótica, ao custo de R$ 2 milhões.

Atualmente, a Prefeitura já mantém um sistema de mo-
nitoramento de vídeo interno e externo nas escolas da rede 
municipal de educação. O sistema também será instalado nas 
unidades de saúde.

O projeto “Juventude Fazendo Gênero” é uma iniciativa 
do Consórcio Mulheres das Gerais, presidido pela Prefeita 
Marília Campos, e do qual participam também os municí-
pios	de	Belo	Horizonte,	Betim	e	Sabará.

Seu objetivo é sensibilizar os jovens e as comunidades 
contra a violência doméstica, bem como a toda forma de 
discriminação contra as mulheres. Em vigor desde janeiro 
de 2008, o projeto atende 120 jovens de 13 a 24 anos dos 
quatro municípios.

O prêmio foi entregue a prefeita Marília Campos pelo 
presidente Lula, em março. Concorreram 1.477 projetos, 
dos quais apenas 20 foram agraciados.

A premiação traz prestígio internacional para o Consórcio 
Mulheres das Gerais e, consequentemente, para Contagem.

O prêmio é uma iniciativa do Ministério do Desenvolvi-
mento Social que incentiva ações, programas e projetos que 
contribuem efetivamente para o cumprimento dos Objeti-
vos de Desenvolvimento do Milênio, fixados pela ONU. Tem 
apoio do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvi-
mento - PNUD e empresas e associações do setor privado.

O quE É O pRêMIO ODM?

Sala de vídeomonitoramento, no 
Centro Integrado de Defesa Social

Avenida João César de Oliveira receberá câmeras de vídeo

Ronaldo Leandro

Ronaldo Leandro
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Serviços

No	final	de	abril	426	alunos	receberão	seus	diplomas

Prefeitura qualifica profissionais 
para o mercado de trabalho

No final de abril, 426 traba-
lhadores que estavam fora do 
mercado de trabalho vão po-
der voltar a disputar vagas nas 
empresas de Contagem. Desde 
fevereiro, esses trabalhadores 
frequentam os cursos de quali-
ficação profissional oferecidos 
pela Prefeitura, através do Sine.

As empresas brevemente 
contarão com mais profissionais 
qualificados no mercado de 
trabalho. No Sine, entre outros, 
são oferecidos cursos de costu-
ra, padaria e confeitaria, vendas 
e telemarketing, soldador, me-
cânico automotivo, artesanato, 
cuidador de pessoas, operador 
de empilhadeira e retroescava-
deira. A oferta dos cursos obe-

dece à demanda das empresas 
de Contagem. Isso significa que 
as chances de recolocação são 
altas.

Os cursos são oferecidos em 
convênio com o  Plano Territo-
rial de Qualificação Profissional, 
do Ministério do Trabalho e 
Renda, e se destinam exclusiva-
mente para quem está  fora do 
mercado de trabalho.

Novas inscrições para os cur-
sos de qualificação gratuitos 
serão realizadas no segundo 
semestre de 2010. Interessados 
devem procurar a Secretaria 
Municipal de Trabalho e Ge-
ração de Renda (Avenida José 
Faria da Rocha, 3.185, Eldorado, 
Contagem).

“Contagem conquistou em janeiro de 2010, 
segundo as pesquisas do Ministério do Tra-
balho, o segundo lugar de empregabilidade 
no Estado de Minas Gerais. Isso se deu por-
que o município está investindo na qualifi-
cação profissional dos trabalhadores”.

Solange Chaves diogo, diretora de qualifi-
cação profissional do Sine.

“No curso do Planteq, já na primeira sema-
na desenvolvi muito mais do que no outro 
curso. Sempre que procurava emprego não 
conseguia a vaga por não ter qualificação, 
agora com o curso tenho certeza que vou 
conseguir um bom emprego”.

Soraia Aparecida Miranda Gomes, estu-
dante do curso de costura.

Depoimentos

Alunas do curso de corte e costura

Ronaldo Leandro
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Direitos da População

Dicas dos direitos do Cidadão

Mais	notícias	sobre	a	prefeitura,	acesse	o	nosso	site

www.contagem.mg.gov.brna internet
Prefeitura Faz

Aposentadoria do 
ex-contribuinte do InSS
A aposentadoria por idade, para quem começou a 

contribuir	a	partir	de	julho	de	1991,	é	concedida	pelo	
INSS	aos	65	anos,	se	homem,	e	aos	60	anos,	se	mu-
lher, com exigência de 15 anos de contribuição. Para 
quem	começou	a	contribuir	antes	de	julho	de	1991,	a	
exigência	de	contribuição	é	um	pouco	menor:	14	anos,	
em	2009,	14	anos	e	seis	meses,	em	2010,	e	de	15	
anos em 2011. 

Uma lei de 2003, do governo Lula, realizou uma 
mudança na aposentadoria que muitos desconhecem. 
Acabou a perda da qualidade de segurado para a apo-
sentadoria e a aposentadoria por idade poderá ser con-
cedida ainda que o segurado tenha completado a idade 
e o tempo de contribuição de forma não concomitante. 
Ou seja, o ex-segurado do INSS não tem mais nenhum 
empecilho para recuperar as suas contribuições passa-
das e, se atender as exigências legais, ainda que não 
volte a contribuir, poderá se aposentar. 

Para quem começou a contribuição depois de julho 
de	1991,	e	deixou	de	contribuir,	a	exigência	será	de	
15 anos de contribuição. Para aqueles segurados com 
contribuições	anteriores	a	julho	de	1991,	vale	a	tabela	
abaixo. É só verificar o ano e ver se o segurado tinha 
a	idade	exigida	(65	anos,	se	homem,	e	60	anos,	se	
mulher) e a quantidade de contribuições exigidas. Um 
exemplo:	em	2003,	se	o	contribuinte	comprovar	132	
contribuições (11 anos) e naquela data tinha a idade 
exigida,	para	se	aposentar.	Outro	exemplo:	em	2008,	
se	o	contribuinte	comprovar	162	contribuições	(13	
anos e seis meses) e a idade exigida, poderá também 
se aposentar.

Fevereiro: 1343 novos
empregos em Contagem
Continua forte a geração de novos empregos de 

carteira assinada em Contagem. No mês de feverei-
ro, segundo dados do Ministério de Trabalho, foram 
1.343	novos	empregos	de	carteira	assinada	em	nossa	
cidade,	sendo	488	na	indústria	de	transformação,	379	
no	comércio,	376	na	construção	civil,	e	100	no	setor	
de serviços. Um dos aspectos mais positivos destes 
números	é	a	recuperação	da	indústria,	base	funda-
mental da economia local. 

benefício de Prestação Continuada - bPC
O	Benefício	de	Prestação	Continuada,	previsto	no	artigo	20	da	Lei	no	8.742,	de	7	de	

dezembro	de	1993,	é	a	garantia	de	um	salário	mínimo	mensal	à	pessoa	com	deficiência	
e ao idoso, com idade de sessenta e cinco anos ou mais, que comprovem não possuir 
meios	para	prover	a	própria	manutenção	e	nem	de	tê-la	provida	por	sua	família.
Para	os	fins	do	reconhecimento	do	direito	ao	benefício,	considera-se:	a)	idoso:	

aquele	com	idade	de	65	anos	ou	mais;	b)	pessoa	com	deficiência:	aquela	cuja	de-
ficiência	a	incapacita	para	a	vida	independente	e	para	o	trabalho;	c)	incapacidade:	
fenômeno multidimensional que abrange limitação do desempenho de atividade e 
restrição da participação, com redução efetiva e acentuada da capacidade de inclu-
são social, em correspondência à interação 
entre a pessoa com deficiência e seu am-
biente	físico	e	social; 
d)	família	incapaz	de	prover	a	manutenção	
da	pessoa	com	deficiência	ou	do	idoso:	
aquela cuja renda mensal bruta familiar di-
vidida	pelo	número	de	seus	integrantes	seja	
inferior	a	um	quarto	do	salário	mínimo.

Ano de ImPLementAção 
dAS CondIçõeS 

meSeS de ContrIbuIção 
exIgIdoS

2003 132 meses
2004 138	meses
2005 144	meses
2006 150 meses
2007 156	meses
2008 162	meses
2009 168	meses
2010 174	meses
2011 180	meses

os feriados no brasil
Com exceção de alguns casos especiais definidos em lei, é vedado o trabalho em dias de feriados nacio-

nais e feriados religiosos, garantindo-se ao trabalhador a remuneração de tais dias. São considerados feriados 
nacionais:	1º	de	janeiro	(Ano	Novo);	21	de	abril	(Tiradentes);	1º	de	maio	(Dia	do	Trabalhador);	7	de	setembro	
(Independência do Brasil); 12 de outubro (Nossa Senhora Aparecida); 2 de novembro (Finados); 15 de novembro 
(Proclamação	da	República);	25	de	dezembro	(Natal).	São	também	feriados:	a	data	magna	do	Estado	fixada	em	
lei	estadual;	os	dias	do	início	e	do	término	do	ano	do	centenário	de	fundação	do	município,	fixados	em	lei	mu-
nicipal. Mesmo não sendo formalizados legalmente, também a terça-feira de carnaval e a quarta-feira de cinzas 
até as 12 horas são feriados. A lei define ainda que são feriados religiosos os dias de guarda definidos em lei 
municipal,	de	acordo	com	a	tradição	local	e	em	número	não	superior	a	quatro,	incluída	a	sexta-feira	da	Paixão.


