
Investir na educação é preparar melhor o futuro da cidade. Especialmente, 
quando o investimento é feito nas crianças. Desde 2005, a Prefeitura tem de-
dicado atenção especial às crianças de 0 a 5 anos com a construção dos cen-
tros municipais de educação infantil, os Cemei. Já foram entregues 11 Cemei 
em vários bairros e, ainda este ano, outros 13 serão construídos. A Prefeitura 
também investe no ensino fundamental e no ensino médio e, entre outras 
conquistas, o Cefet já está funcionando. Esses investimentos e a dedicação 
dos servidores da educação permitem que a cidade se destaque nos exames 
que avaliam a educação, como mostram os resultados do Proalfa, divulgados 
neste jornal.
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 2 Prestação de Contas

Dívida da Prefeitura caiu de 125% para 53% da receita em sete anos

Prefeitura reduz o tamanho 
da dívida municipal

RECEITAS E DÍVIDAS EM R$ MILHÕES

Evolução da dívida Evolução da rEcEita
DíViDA
Enquanto % da rEcEita

2004 493,489 393,144 125,52
2005 525,202 445,808 117,81
2006 543,543 501,763 108,33
2007 545,584 564,241 96,69
2008 502,772 666,381 74,86
2009 487,354 680,277 71,64
2010 469,235 809,042 58,00
2011 475,262 901,817 53,00

 9A dívida da Prefeitura, enquanto percentual da re-
ceita corrente líquida do município, caiu de forma 
expressiva, de 125% em 2004 para 53% em 2011. 

 9 Isso ocorreu porque, enquanto a receita cresceu 
no período 130%, passando de R$ 393 milhões em 
2004, para R$ 902 milhões, em 2011, a dívida, no 
mesmo período, recuou 4% passando de R$ 493 mi-
lhões para R$ 475 milhões. 

 9A melhoria do perfil da dívida de Contagem pode 
ser explicada de uma outra maneira: há sete anos 
a dívida municipal equivalia a 15 meses de arreca-
dação da Prefeitura, agora recuou para 6 meses de 
arrecadação.

 9Nos últimos sete anos, a Administração Municipal 
foi muito prudente ao contrair novos empréstimos. 
Do total da dívida de Contagem de R$ 475 milhões, 
apenas R$ 15 milhões até 2011 (3% do total) foram 
contraídos na atual Administração Municipal.

 9Diversas dívidas foram renegociadas, com redu-
ção dos seus tamanhos e das taxas de juros.

 9Contagem pagou, nos últimos sete anos, R$ 342 
milhões de juros e encargos da dívida municipal 
histórica e mais R$ 50 milhões de precatórios.



O QUE VEM 
POR AÍ

A Prefeitura está concluindo negociações com o Ministério 
da Educação para abrir novos Cemei também nos bairros Pe-
trolândia/São Luiz (Cemei Imbiruçu), São Joaquim, Sarandi, 
Vale das Amendoeiras, Bandeirantes, Santa Maria/Amazonas 
e Jardim Industrial.

3volta às aUlas - edUCação infantil

A Prefeitura trabalha por um futuro cada vez melhor para as crianças

Prefeitura anuncia 
construção de mais 13 Cemei
A Prefeitura vai ampliar ainda mais a oferta de educação in-

fantil na cidade. A meta é construir, até o final deste ano, 13 no-
vos centros municipais de educação infantil, os Cemei. Com os 
11 já construídos serão 24 novas unidades em funcionamento.

Algumas unidades já estão com obras em andamento. Ou-
tras serão iniciadas em breve. O objetivo é atender, até 2016, 
todas as crianças contagenses entre quatro e cinco anos, além 
de ampliar o atendimento para as crianças de zero a três anos 
através da rede conveniada.

AcOMPANhE PROjEtOs E ObRAs

 9Cemei Água Branca eM CoNstRução;

 9Cemei Vila da Paz eM CoNstRução;

 9Cemei Vila são Paulo eM CoNstRução;

 9Cemei Retiro lICItAção CoNCluíDA;

 9Cemei linda Vista lICItAção CoNCluíDA;

 9Cemei Novo Boa Vista lICItAção CoNCluíDA;

 9Cemei Darcy Ribeiro lICItAção CoNCluíDA;

 9Cemei Central Park lICItAção CoNCluíDA;

 9Cemei Parque são João lICItAção CoNCluíDA;

 9Cemei Funcionários lICItAção CoNCluíDA;

 9Cemei são luiz lICItAção CoNCluíDA;

 9Cemei Vila esperança Nosso lar MuNICIPAlIzAção

 9Cemei Alvorada AguARDANDo lICItAção;

Thamara Cristiny Garcia Barbosa - 3 anos
Cemei Perobas



4 volta às aUlas - Kit esColar

Kit 2012 inclui brinquedos, 
livros e material escolar

Kit auxilia o aprendizado e representa economia para as famílias
A Prefeitura investiu cerca de R$ 4 milhões em materiais di-

dáticos que reforçam o processo de aprendizagem na rede mu-
nicipal de ensino e ainda representam uma economia para os 
pais. Todos os alunos da rede, da Educação Infantil à Educação 
de Jovens e Adultos (EJA), receberam o tradicional kit escolar 
(que inclui cadernos, lápis, borracha e outros materiais) e o kit 
literatura, com livros adequados a cada faixa de idade.

A Educação Infantil recebeu cerca de 300 
tipos de brinquedos que vão reforçar o pro-
cesso de ensino/aprendizado

Além disso, as crianças das escolas municipais que oferecem 
educação infantil, receberam o Kit Brincar, com 300 tipos di-
ferentes de brinquedos, tais como kit médico, kit cabeleireiro, 
vários modelos de caminhões, bonecas e outros.

Essas iniciativas, juntamente com a merenda escolar, inte-
gram o Projeto de Amparo ao Educando, desenvolvido pela 
Prefeitura.
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AçõEs dEsENVOlVidAs 
PARA MElhORAR A 

AlFAbEtizAçãO

volta às aUlas - alfabetização infantil

alunos de Contagem são bem 
avaliados em exame estadual

Rendimento das crianças de 8 anos no Proalfa cresceu 22% 
Em 2011, 82,4% das crianças de oito anos matriculadas na 

rede municipal de ensino obtiveram desempenho altamente 
satisfatório ou satisfatório nos níveis de alfabetização. Esse ín-
dice representa uma melhoria de 22% em relação a 2009.

Esses resultados foram medidos pelo Programa de Avaliação 
de Alfabetização (PROALFA), do Governo do Estado em setem-
bro do ano passado e divulgados em janeiro ano. O teste é 

 9Ampliação do número 
de crianças atendidas;

 9Criação dos centros 
municipais de educação 
infantil(CeMeI);

 9Jornada ampliada no 
Programa escola Inte-
gral e Integrada;

 9Professores com qua-
lificação especifica em 
alfabetização;

 9Criação do Núcleo de 
Alfabetização e letra-
mento de Contagem 
(NAlC);

 9Atenção especial a es-
tudantes com dificulda-
des de aprendizagem.

feito com as crianças ao final dos três primeiros anos do ensino 
fundamental em todas as cidades mineiras.

É uma vitória para as famílias, para os educadores e para a 
Prefeitura. A política de educação adotada pelo município está 
no caminho certo.

A meta da Prefeitura é melhorar cada vez mais o índice de 
crianças com oito anos de idade alfabetizadas no município.
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A presença dos pais na escola é de-
cisiva para o melhor aproveitamento 
escolar dos filhos e para a melhoria 
do ensino. Por isso, a Prefeitura ga-
rante diversos meios para que os pais 
possam participar ativamente na vida 
escolar, acompanhar o aproveitamen-
to de seus filhos e, inclusive, ampliar 
seus conhecimentos.

volta às aUlas  - demoCraCia na esCola

Participação das famílias é 
fundamental na educação

Vínculos entre a escola e a comunidade recebem apoio da Prefeitura

Participação da comunidade é fundamental 
para melhoria da qualidade da educação. Na 
foto, Primeiro Encontro de Dirigentes Escola-
res da Rede Municipal de Contagem

 9Programa de acomPanhamento escolar - Permite que a família 
acompanhe de perto e participe do processo de aprendizagem dos filhos;

 9Programa escola aberta - este programa abre as portas das escolas 
públicas municipais aos finais de semana, oferecendo diversas atividades 
educativas e culturais;

 9eleição Para diretores e vices diretores das escolas - em 
Contagem, os dirigentes escolares são escolhidos através do voto direto, 
secreto e universal da comunidade escolar;

 9colegiados escolares - envolvem as famílias nos processos de 
construção, decisão e acompanhamento do projeto pedagógico das 
escolas.

VEjA cOMO PARticiPAR



7volta às aUlas - ensino médio

Primeira turma do Cefet 
Contagem inicia aulas

Aula inaugural abriu, oficialmente, as atividades do CEFET na cidade

A aula inaugural da primeira turma do 
Centro de Educação Tecnológica de Minas 
Gerais - Unidade Contagem.

Um sonho que se tornou realidade. Foi esse 
o sentimento de alunos, pais, professores, diri-
gentes do CEFET-MG e da Prefeitura de Conta-
gem na histórica aula inaugural que deu início 
às atividades da unidade em Contagem.

É uma vitória para a cidade. O CEFET vai 
assegurar inicialmente ensino médio téc-
nico-profissionalizante de qualidade e, no 
segundo momento, ensino superior fede-
ral e gratuito para os jovens de Contagem 
e também das cidades próximas.

Do total de alunos matriculados nos três 
cursos oferecidos, 63% são moradores de 
Contagem. Os nomes desses estudantes se-
rão lembrados para sempre com os primei-
ros cefetianos de Contagem.



8 volta às aUlas - ensino fUndamental

A Escola Municipal 
do Bairro Tropical 
(antigo Anexo da E.M. 
Professor Hilton Ro-
cha), foi inaugurada 
em fevereiro. Com 
a inauguração, um 
antigo sonho da co-
munidade foi realiza-
do. A escola tem 620 
alunos matriculados 
e atende turmas da 
educação básica até 
o terceiro ano do ter-
ceiro ciclo do ensino 
fundamental.

Comunidade do bairro Tropical comemora a realização de um sonho

mais uma escola municipal 
é inaugurada em Contagem

Paola, quais são suas expectativas 
como primeira diretora dessa escola?
Eu pertencia ao Núcleo Regional Nova 
Contagem, e essa será minha primeira 
experiência como diretora. O que está 
dando certo vai continuar, os pontos 
críticos que foram levantados pelos 
sistemas de diagnóstico serão tratados 
também. Ao final do mandato, em 
dezembro, quero entregar para o meu 
sucessor uma unidade organizada, 
receptiva e um bom local para se tra-
balhar.

ENTREViSTA uma das marcas da E.M. do Bairro 
tropical é a participação da comuni-
dade. isso vai continuar?
Quando a comunidade caminha junto 
com a escola as coisas tendem a acontecer 
com mais tranquilidade.

E a equipe?
A equipe pedagógica da unidade é com-
posta por profissionais de alto nível. O 
Índice de Desenvolvimento da Educação 
a Básica (IDEB) também é alto. Vamos 
continuar nessa linha.

A escola Municipal do Bairro Tropical foi oficialmente entregue à 
comunidade em fevereiro

Paola Tatiane Silva
Diretora da Escola Municipal 
do Bairro Tropical



9transParênCia

A Prefeitura realizou em feverei-
ro uma audiência pública com os 
moradores da região Petrolândia 
para prestar contas das realiza-
ções da Administração Municipal 
até agora e apresentar os novos 
investimentos previstos para a re-
gião este ano. Com essas reuniões, 
a Prefeitura reforça a importância 
de uma gestão transparente e par-
ticipativa.

Serão realizadas reuniões em 
todas as demais regiões: Eldorado, 
Industrial, Nacional, Ressaca, Ria-
cho, Sede e Vargem das Flores.

Procure a Regional Administra-
tiva que atende o seu bairro e in-
forme-se. A Prefeitura vai anunciar 
obras e investimentos que interes-
sam a você e a sua família.

Moradores foram informados sobre investimentos na região

Prefeitura faz audiência 
pública na região Petrolândia

 9saneamento do Córrego Imbiruçu e estiva, nos Bairros Petrolândia/Industrial 
são luiz e santa Helena;
 9Realização de obras complementares no Parque tropical;
 9Pavimentação de parte da via de servidão Hum, no bairro estâncias Imperiais 
(obra aprovada no orçamento Participativo);
 9Reforma campo futebol do Bairro sapucaias;
 9Construção de uma escola de ensino fundamental no bairro sapucaias II;
 9Construção de uma escola de ensino fundamental no bairro sapucaias III;
 9Construção de uma escola de educação infantil (Cemei) no bairro são luiz 
(obra aprovada no orçamento Participativo);
 9Reforma da unidade Básica de saúde santa Helena;
 9Reforma da unidade Básica de saúde tropical II;
 9Reforma da unidade de Referência de saúde (uRt);
 9Mudança da unidade Básica de saúde Chácaras.

investimentos previstos para a região Petrolândia

Mais de 500 moradores comparece-
ram à Audidência Pública chamada 
pela Prefeitura na região Petrolândia
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12 saneamento

Investimento inclui urbanização e habitação para 
moradores em áreas de risco nas Vilas Rica e Lemp

Prefeitura fará obra de 
saneamento na região riacho

Uma antiga reivindicação dos moradores da região Riacho 
será atendida. A Prefeitura conseguiu recursos do Governo 
Federal e vai fazer obras de saneamento e urbanização no 
córrego Santa Cruz que atravessa as vilas Rica e Lemp. 

O primeiro passo será retirar as famílias das áreas de risco 
às margens do córrego. Equipes da Prefeitura já começaram 
o trabalho para calcular o número exato de moradores que 
serão afetados e planejar o conjunto habitacional que será 
destinado a eles.

Apenas após essa etapa será possível começar as obras de 
saneamento e urbanização da área, com a implantação da 
rede de drenagem pluvial, rede de esgoto e recuperação da 
infraestrutura viária da Avenida Vila Rica.

Uma comissão eleita pelos moradores vai monitorar o an-
damento dos trabalhos. Para outras informações, procure a 
Regional Administrativa Riacho: Avenida Rio Verde, 422, tele-
fone 3912-2020.

"Moro na Vila desde seu começo, 
não moro muito próximo ao córrego, 
mas já enfrentei muitos problemas 
em todos esses anos, junto com as 
famílias que moram nas margens na 
época de chuva. Sem falar na sujeira 
do local, nos ratos e baratas, que 

afetam a todos. Será muito bom 
ter essa região transformada, 
trazendo mais qualidade de vida 
para quem vive aqui."

Vanuza Gonçalves,
Líder comunitária da Vila Rica

Durante a reunião, a prefeita e a equipe das secretarias de 
Obras e Desenvolvimento Urbano explicaram à comuni-
dade como serão feitas as obras nas vilas Rica e Lemp. Na 
foto maior, o córrego Santa Cruz, que vai receber obras de 
saneamento



Unidade de Atendimento 
Minas Fácil Contagem
Av. José Faria da Rocha, 2.909, Bairro Eldorado
CEP: 32310-210 | Telefone: (31) 3391-9392

13eConomia

A redução no prazo para abertura de empresas em Contagem é 
uma realidade. Lançado em novembro do ano passado, o programa 
Minas Fácil tinha como objetivo reduzir para, no máximo oito dias, o 
tempo necessário para o registro das empresas. Nesses três meses, o 
tempo gasto foi de, em média, sete dias.

A unidade do Minas Fácil Contagem é resultado de parceria da 
Prefeitura com o Governo do Estado para a prestação de serviços 
de registro de empresas e emissão de certidões.

A meta do Minas Fácil Contagem é tornar cada vez mais simples 
e ágeis as relações com as empresas. Com ações assim, Contagem 
cresce, gera mais empregos e se torna um lugar cada vez melhor 
para se viver e investir.

Minas Fácil Contagem reduz prazo de registro para apenas sete dias

abrir empresas em 
Contagem está mais fácil

MiNAs Fácil cONtAgEM EM NúMEROs
Mês Nº de empresas abertas Tempo gasto

Novembro 2011 26 9 dias

Dezembro 2011 112 8 dias

Janeiro 2012 119 6 dias

Fevereiro 2012* 33 5 dias

Total 290 7 dias (média)
* até 8 de fevereiro

Fonte: Jucemg



14 Programa mais saúde

novas Unidades básicas 
de saúde (Ubs) nos bairros 

eldorado e amazonas
Em reunião com os moradores dos bairros Eldorado 

e Amazonas, em fevereiro, a prefeita Marília Campos 
anunciou a construção de mais duas unidades básicas 
de saúde na cidade. São as UBS Eldorado e UBS Ama-
zonas. Ambas são resultado de parceria com o Gover-
no Estadual que cedeu os terrenos.

A novas unidades seguem os padrões de atendimen-
to do Programa Mais Saúde, com instalações amplas e 
modernas que garantem conforto aos trabalhadores e 
à comunidade. 

A UBS Eldorado será construída à rua Portugal esqui-
na com rua Senegal, em área anexa ao CSU Eldorado. 
Já a UBS Amazonas ficará na rua Marquês do Paraná, nº 
95, também em área anexa ao CSU Amazonas.

 9Novo modelo de atendimento;
 9todos os serviços de atenção básica reunidos no  
mesmo local;
 9serviços odontológicos, pediatria, ginecologia e clínica geral;
 9sala especiais para curativo, aplicação de medicamentos, 
vacina, inalação, e outros;
 9Mais espaço: 650 metros quadrados de área construída.
 9Horário de atendimento das 7 às 19 horas.

cOMO sERãO As NOVAs UNidAdEs

Acima, reunião com os moradores do Eldorado para 
apresentação do projeto da nova unidade básica de 
saúde. Ao lado, obras da UBS Eldorado iniciadas



15Programa mais saúde

Prefeitura promove reuniões mensais para monitorar os trabalhos

Conselheiros fiscalizam 
obras da maternidade

Cuidar para que a construção seja feita dentro de parâmetros 
modernos, seguros e respeitando os prazos. Para isso, a prefeita 
Marília Campos tem realizado visitas mensais às obras da nova 
maternidade, acompanhada por membros do Conselho Munici-
pal de Saúde, dos Conselhos Locais de Saúde, dos conselheiros 
do Orçamento Participativo, e outras lideranças comunitárias.

Nas reuniões, as equipes da Secretaria de Saúde, da secreta-
ria de Obras e da empreiteira responsável prestam contas do 
andamento dos trabalhos. Apesar dos atrasos provocados pelas 
fortes chuvas do final do ano passado e início deste ano, a meta 
é inaugurar a maternidade ainda em 2012. 

 910.173 mil metros quadrados de área 
construída;
 9Quatro andares;
 9180 leitos;
 9No térreo ficarão as três entradas e o 
centro cirúrgico;
 9o segundo andar vai receber a pediatria;
 9No terceiro andar será a área de internação;
 9o quarto andar será para trabalhos ope-
racionais;
 9Conforme a necessidade, a estrutura su-
porta mais dois andares.

cONhEçA O PROjEtO 
dA MAtERNidAdE

Membros dos conselhos de saúde e lideranças acompanham o andamento das obras com 
a equipe da Prefeitura e da empresa responsável
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Mudança vai beneficiar 170 mil moradores das regiões Nacional e Ressaca

regiões ressaca e nacional 
terão novo centro de 

consultas especializadas

A Prefeitura vai construir uma nova sede para a Unidade de 
Consultas Especializadas que atende as regiões Ressaca e Na-
cional. As novas instalações vão trazer mais conforto para os 
usuários e profissionais, beneficiando uma população estima-
da em mais de 170 mil pessoas.

A nova unidade ficará no antigo prédio da regional Ressa-

Antiga sede da Regional Ressaca no 
bairro São Joaquim será reformada pa-
ra abrigar a UCER Ressaca/Nacional

ca, à rua Turquesa, bairro São Joaquim, que será reformado e 
ampliado para abrigar a unidade de saúde. Serão investidos 
cerca de R$ 600 mil na obra.

Entre outras especialidades, a UCER vai oferecer atendimen-
to em Saúde da Mulher, com especialistas em mastologia e 
pré-natal de alto risco, e Saúde Mental.



BANCO DE SANGUE

NOVO CTI COM  
30 LEITOS

NOVO PRONTO  
SOCORRO DO HOSPITAL

NOVO ANEXO DO HOSPITAL 
SERÁ TOTAL MENTE LIBERADO PARA O 
HOSPITAL COM A CONCLUSÃO DO CENTRO 
MATERNO INFANTIL

VEJA O qUE FOI 
FEITO NO HOSPITAL 

CENTRAL DE 
ESTERILIZAÇÃO

17Programa mais saúde

Prefeitura ampliou e 
melhorou o atendimento 

no Hospital municipal
Desde 2005, a Prefeitura vem fa-

zendo pesados investimentos para 
melhorar e ampliar a capacidade de 
atendimento do Hospital Municipal. 
Inaugurado em 2003, o Hospital pos-
suía apenas 120 leitos e nem todos 
em condições de uso. Muitos serviços, 
como a atenção a politraumatismos e 
neurocirurgias, não existiam.

Hoje a situação é outra. Garantir 
a boa qualidade do atendimento no 
hospital é um compromisso da Prefei-
tura. Isso é fundamental em uma cida-
de que conta com apenas um hospital 
privado credenciado e depende da 
forte atuação do poder público para 
garantir a atenção hospitalar.

 9Construção de uma ala para CtI;
 9Construção da ala para o Pronto socorro no Hospital;
 9Construção do anexo onde funciona a Maternidade com 55 leitos;
 9Credenciamento como Hospital escola para residência médica;
 9Ampliação do número de leitos de 120 para 185;
 9Após a conclusão das obras da maternidade serão 250 leitos;
 9Ampliação das especialidades médicas e serviços;
 9Multirão de consultas especializadas e cirurgias ortopédicas;
 9 Investimentos na compra de novos e modernos equipamentos médicos.

O QUE MUdOU NO hOsPitAl MUNiciPAl
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bairro santa Cruz ganha 
academia da Cidade

As Academias são gratuitas e promovem o bem estar da população

A Prefeitura inaugurou, em fevereiro, a 17ª Academia 
da Cidade. A nova Academia integra as ações do Mais 
Saúde, programa da Prefeitura que garante investimen-
tos, melhoria e ampliação dos serviços de saúde na 
cidade.

Instaladas em espaços abertos, as Academias ofere-
cem, gratuitamente, atividades físicas com orientação de 
profissionais de educação física.

Os aparelhos foram instalados na Praça da Casta-
nheira, entre a Avenida Londres e Rua Barcelona, Bairro 
Santa Cruz. A Praça das Castanheiras também recebeu 
reformas para receber os equipamentos, ganhando nova 
pintura e paisagismo, recuperação dos alambrados e me-
lhoria da iluminação.

Moradores do bairro Santa Cruz, na região Eldorado, 
agora contam com uma Academia da Cidade: a 17ª Aca-
demia inaugurada pela Prefeitura

"É ótimo para o lazer e a pra-
ça vai receber manutenção 
regular graças à Academia. 
Também, melhorou o espaço de 
convivência e ficou melhor para 
encontrar as pessoas. "

Vicente Machado,
morador do bairro



19CUltUra

Contagem caiu na folia 
com carnaval antecipado

Banda Mole e Grito de Carnaval levaram milhares de pessoas às ruas
Fevereiro é mês de carnaval. Em Contagem, este ano, dois 

eventos marcaram as festividades: o tradicional desfile da Banda 
Mole e o Pré Carnaval Centenário, promovido pela Prefeitura. 
Mais de 30 mil pessoas participaram da folia, em clima de paz e 
e muita alegria. A Banda Mole contou com atrações como o Trio 
Elétrico dos Mcs e a dupla sertaneja Alan e Alex. Já o Pré Car-
naval foi marcado pelo encontro de blocos que percorreram as 
ruas do Eldorado e show na Praça da Glória com os grupos Arvo-
redo e Copo Lagoinha.
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