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INFORMATIVO DA PREFEITURA DE CONTAGEM
CONTAGEM - Nº 15 - MAIO DE 2009

PREFEITURA FAZ

O programa habitacional Minha Casa, Minha Vida 
já está valendo em Contagem. O objetivo da prefei-
tura é incentivar a construção de habitações para 
famílias com renda entre 0 a 3 salários, bem como 
para funcionários públicos e moradores em áreas de 
risco. Essa iniciativa vai beneficiar famílias e pessoas 
carentes que vivem de aluguel, de favor ou em ocu-
pações irregulares, além de gerar mais empregos 
em Contagem. Veja neste jornal como o programa 
vai funcionar e o que você deve fazer para realizar o 
sonho da casa própria.

PÁGINAS 2 a 4

Prefeitura e governo federal 
lançam o Minha Casa, Minha Vida

PÁGINA 11 

PÁGINA 12 

Nova Policlínica do Petrolândia 
já em funcionamento 

Prejudicados pelas chuvas de dezembro 
podem sacar FGTS PÁGINA 15

Famílias de Contagem 
contam com novo sistema 
de acompanhamento escolar 
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Programa Minha Casa, Minha Vida - Contagem

Mais justiça social 
e mais empregos

Programa Minha Casa, Minha Vida vai garantir mais moradias à população
No Brasil, há décadas, a po-

lítica habitacional estava entre-
gue ao mercado e voltada para 
os consumidores com maior 
faixa de renda. De forma insis-
tente, os movimentos sociais 
buscavam colocar essa questão 
como uma prioridade na agen-
da social. Por isso, o programa 
Minha Casa, Minha Vida lan-
çado pelo governo Lula, é em 
primeiro lugar, uma conquista 
da sociedade.

Em segundo lugar, ele en-
frenta a realidade do país ao 
contemplar a população de bai-
xa renda e promover empregos. 
O que significa uma aposta na 
manutenção do desenvolvi-
mento. 

Segundo a Caixa Econômi-
ca Federal, serão investidos, 
em todo país, cerca de R$ 60 
bilhões na construção de um 
milhão de novas residências. 
Esses recursos devem gerar, 
conforme expectativa da Caixa, 
cerca de 3,5 milhões de novos 
empregos nos próximos três 
anos.

Mais uma aposta no 
desenvolvimento

Esse programa é, portanto, 
uma importante resposta do 
governo Lula tanto ao déficit 

O que é o Programa Minha Casa, Minha Vida

O programa de habitação vai gerar 3,5 milhões 
novos empregos nos próximos três anos

É um programa do governo federal, em parceria com prefeituras e 
governos estaduais, para reduzir o déficit habitacional no país, geran-
do emprego e movimentando a economia. O programa vai facilitar o 
financiamento às empresas do mercado imobiliário para a construção 
de um milhão de habitações populares - casas e apartamentos - para 
atender as famílias com renda de até 10 salários mínimos, distribuídas 
em três faixas: de zero a três salários mínimos; de três a seis e de seis a 
dez salários mínimos, com prazo de quitação de 10 anos e comprome-
timento de no máximo 10% da renda. A prestação mínima é de R$ 50 
e as regras só valem para imóveis novos na planta ou em construção.

habitacional brasileiro quanto 
ao problema do desemprego, 
agravado nesses tempos de 
crise financeira internacional. 
Ele criará um círculo econômi-
co virtuoso no qual novos em-
pregos vão permitir que mais 
famílias adquiram suas mora-
dias, retroalimentando toda a 
cadeia produtiva do ramo da 

construção civil, da indústria de 
móveis e utensílios para o lar 
etc. E com uma forte preocu-
pação com a sustentabilidade 
ambiental, a ser observada nas 
construções, com arquitetura 
bioclimática, conforto térmico 
e energia solar térmica.

O Minha Casa, Minha Vi-
da é uma estratégia para o 

fortalecimento do mercado 
interno, como as já adotadas 
pelo governo Lula no setor 
automobilístico e nas obras 
de infraestrutura, através do 
Programa de Aceleração do 
Crescimento (PAC). Vida longa 
ao programa. É o Brasil dando 
as respostas que os brasileiros 
precisam.
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Habitação

Prefeitura traz Minha Casa, 
Minha Vida para Contagem

Famílias com renda de 0 a 3 salários mínimos terão prioridade
A prefeita Marília Campos assinou, em abril, convênio com a 

Caixa Econômica Federal criando, em Contagem, o programa habi-
tacional Minha Casa, Minha Vida.

O programa chega em ótima hora. Em Contagem, pelo menos 
seis mil famílias cadastradas no Programa Bolsa Família moram de 
aluguel ou de favor. Além disso, cerca de cinco mil famílias resi-
dem em áreas de risco geológico ou sujeitas a inundações. 

Ao lançar o programa, a prefeita foi clara: a prioridade é aten-
der as famílias com renda de 0 a 3 salários mínimos, que residem 
há três anos no município e que moram em áreas de risco.

O programa Minha Casa, Minha Vida Contagem vai trazer mais 
investimentos para a cidade, estimular o comércio e a construção 
civil, aumentar a oferta de empregos, além de garantir moradia 
digna para famílias carentes.

Em maio a Prefeitura também se reuniu com os empresários da 
construção civil, com o objetivo de avançar no processo de imple-
mentação do programa habitacional em Contagem.

A Prefeitura de Contagem já começou a fazer as pré-inscrições 
para o programa Minha Casa, Minha Vida. As família interessadas 
devem procurar uma das administrações regionais. Após a sele-
ção, a família será convocada para apresentar a documentação 
necessária. Confira os endereços das regionais:

Mais de 20 mil pessoas 
já se inscreveram

O superintendente da Caixa Econômica Federal, Rômulo de Mar-
tins Freitas e a prefeita Marília Campos na assinatura do convênio
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FaMílias coM renda superior        
a 3 salários MíniMos

entre de 3 a 5
salários MíniMos:
Haverá aumento do subsí-

dio parcial em financiamen-
tos, com redução dos custos 
do seguro e acesso ao Fundo 
Garantidor, da seguinte for-
ma:

Renda de 3 SM: subsídio de 
R$ 17.000,00;

Renda de 4 SM: subsídio de 
R$ 10.000,00;

Renda de 5 SM: subsídio de 
R$ 3.000,00;

Renda de 6 SM: subsídio de 
R$ 2.000,00.

de 7 a 10 salários
MíniMos: 
Estímulo à compra, com re-

dução dos custos do seguro e 
acesso ao Fundo Garantidor.

Para todas as faixas de ren-
da, haverá redução dos custos 
nos Cartórios de Registro de 
Imóveis (pelos atos de aber-

tura de matrícula, registro de 
incorporação, parcelamento 
do solo, averbação de cons-
trução, instituição de condo-
mínio, registro da carta de 
habite-se e demais atos refe-
rentes à construção de empre-
endimentos.). O abatimento 
será de:

90% para a construção de 
unidades habitacionais de até 
R$ 60.000,00;

80% para a construção de 
unidades habitacionais de R$ 
60.000,01 a R$ 80.000,00;

75% para a construção de 
unidades habitacionais de R$ 
80.000,01 a R$ 130.000,00

onde se inscrever
No caso das famílias com 

renda superior a três salários 
mínimos, os interessados de-
vem procurar diretamente as 
construtoras ou as agências 
da Caixa Econômica Federal.

As famílias não devem possuir casa própria ou financiamento habitacional

Habitação

Entenda como funciona o 
Minha Casa, Minha Vida

para FaMílias coM renda entre 
0 e 3 salários MíniMos

o que será veriFicado
Se a documentação pessoal 

(identidade, CPF, etc.) está cor-
reta;

Se a família ou pessoa in-
teressada já é beneficiada por 
algum programa de habitação 
social do governo;

Se a família ou pessoa inte-
ressada já possui casa própria 
ou financiamento em qualquer 
estado do país;

Se a renda pessoal ou fami-
liar (formal ou informal) se en-
caixa no programa (máximo de 
R$ 1.395,00);

Se a família ou pessoa in-
teressada está inscrita no Ca-
dastro Único (é o cadastro dos 
beneficiários de programas 
sociais do governo federal, tais 
como o Bolsa Família);

Se a família ou pessoa inte-
ressada inscrita no Cadastro 
Nacional de Mutuário.

queM terá prioridade
Famílias e pessoas sem-casa 

moradoras no município de 
Contagem no mínimo, há 3 
anos;

Famílias com portadores de 
deficiência ou idosos;

Funcionários públicos;
Moradores em beira de cór-

regos e áreas de risco geológico;
Os beneficiário do Bolsa Mo-

radia que se enquadrem nos 
critérios do programa;

Moradores de aluguel sele-
cionados do CAD ÚNICO e do 
Bolsa Família.

condições
de pagaMento
Pagamento de 10% da renda 

durante 10 anos, com pres-
tação mínima de R$ 50,00, 
corrigida pela TR e registro do 
imóvel em cartório em nome 
da mulher;

Sem entrada e sem paga-
mento durante a obra;

Sem cobrança de seguro por 
Morte e Invalidez Permanente – 
MIP e Danos Físicos do Imóvel 
– DFI;

Não há análise de risco de 
crédito;

A escritura e demais atos re-
lativos ao primeiro imóvel são 
gratuitos.

O cadastramento está sendo realizado 
nas Administrações Regionais

A Prefeitura já inscreveu mais de 20 mil pessoas para o programa
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Em Contagem, habitação 
já é prioridade da Prefeitura

Conheça outros programas habitacionais da Prefeitura de Contagem

Habitação

vilas são paulo e dom Bosco
Em função das obras de saneamento do ribeirão Arru-

das, serão reassentados todos os moradores da Vila Dom 
Bosco e parte dos ocupantes da Vila São Paulo, benefician-
do mais de 900 famílias. O conjunto habitacional terá 38 
prédios, 608 apartamentos e o investimento será de, apro-
ximadamente R$ 25 milhões em parceria com o governo 
federal (PAC Arrudas).

Vila Beatriz
A urbanização da Vila Beatriz, conforme aprovado pela comu-

nidade, inclui áreas de lazer nos locais que, atualmente, são áreas 
de risco. O conjunto habitacional terá 120 apartamentos e a obra 
beneficiará 400 famílias.

Conjunto Habitacional Fonte Grande
No terreno ao lado da Vila Itália será construído um conjunto 

habitacional para acolher famílias vitimadas por enchentes, mora-
dores de áreas de riscos e de beiras de córregos. O conjunto terá 
234 apartamentos.

O tOtal de inVestimentOs
na Vila maraCanã, maria da 

COnCeiçãO, Vila Beatriz e FOnte 
Grande será de r$ 35 milHões.

Vila maracanã
Cerca de 160 famílias que viviam em precárias condições no 

setor II da Vila Maracanã, foram removidas e serão reassentadas 
num conjunto habitacional. O local atualmente ocupado pelos 
moradores será transformado em área de lazer.

Conjunto maria da Conceição
Os moradores em áreas de risco nas Vilas Jardim Eldora-

do, Buraco da Coruja I e II, Cachorro Sentado/Mafersa, serão 
reassentados num conjunto habitacional com 240 aparta-
mentos. Na mesma área, será construído mais um conjunto 
habitacional para atender 64 famílias que serão retiradas 
da Vila Beatriz e outras 32 famílias do Movimento dos Sem-
Casa da Associação Habitacional do Bairro Água Branca.

Vila Barraginha
Passados 17 anos da tragédia que abalou Contagem, a Vila 

Barraginha será reconstruída e reurbanizada. O subsolo será 
estabilizado e o solo transformado em área verde e de lazer. Se-
rão diretamente beneficiadas 260 famílias na primeira etapa. O 
investimento é de R$ 28,3 milhões em parceria com o governo 
federal (PAC Barraginha).

Além do Minha Casa,   
Minha Vida, a Prefeitura de 
Contagem já está construin-
do conjuntos habitacionais 

para atender cerca de 2 
mil famílias moradoras 
em áreas de risco, ou 
em áreas atingidas por 

obras de saneamento e 
urbanização. As novas 
residências, além da boa 
qualidade, são sem ônus 

para as famílias e garan-
tem respeito, dignidade 
e qualidade de vida aos 
moradores.
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Praça da Cemig terá duas fontes luminosas

Obras

Prefeitura revitaliza Cidade 
Industrial Juventino Dias

Obras vão facilitar o trânsito e atrair novas empresas
A prefeitura está revitalizando os espaços 

públicos na Cidade Industrial Juventino Dias. Os 
canteiros centrais da avenida Babita Camargos e 
avenida General David Sarnoff foram recupera-
dos, e as duas avenidas tiveram recapeamento 
asfáltico. A Praça da Cemig, um marco na histó-
ria de Contagem, está passando por um amplo 
processo de revitalização. A Praça Itaú, há mais 
de dois anos, foi modificada para desafogar o 
trânsito, medida que foi complementada pela 
construção da alça no viaduto no JK, que virou 
alternativa para centenas de motoristas. A ave-
nida Cardeal Eugênio Pacelli passou também por 
recapeamento asfáltico. Assim, a Cidade Indus-
trial está ficando melhor. 

O objetivo destas obras é facilitar a circulação 
de veículos, o acesso das pessoas aos locais de 
trabalho e de compras, atrair novas empresas, 
além de melhorar a estética urbana. Os resul-
tados positivos são visíveis. Novas lojas estão 
se instalando no shopping e a região está rece-
bendo grandes empresas, como de material de 
construção e de saúde privada. Com as obras, 
toda a região metropolitana sai beneficiada face 
ao grande fluxo de pessoas e veículos de outros 
municípios nesses locais.

A região da Praça da Cemig 
vinha apresentando sinais de de-
gradação já há algum tempo. O 
projeto de reforma da praça con-
templa a implantação do piso de 
calçada portuguesa e moderniza-
ção do sistema de iluminação que 
vai proporcionar mais conforto e 
segurança aos freqüentadores. A 
praça contará também com insta-
lações sanitárias, bancos e mesas 
de jogos para lazer dos usuários, 
além de módulos para abrigar os 
quiosques comerciais lá existentes. 
Duas fontes luminosas vão garan-
tir a beleza da estética urbana.

Os viadutos e a trincheira do 
complexo recebem atenção es-
pecial com serviços de capina, 

 “Nós comerciantes es-
tamos otimistas, a praça 
vai ficar muito mais bo-
nita e tenho certeza que 
vai trazer mais segurança 
e comodidade para a po-
pulação. Espero melhorar 
o faturamento da lancho-
nete, pois antes eu tinha 
que fechar cedo devido à 
falta de iluminação“.

Maria Aparecida da Cruz, comer-
ciante, há 15 anos atuando na praça

recomposição de jardins, poda de 
árvores, pintura e conservação de 
meios-fios, faixas de trânsito e de 
pedestres.

Depoimento

Avenida General David Sarnoff

Avenida Babita Camargos
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Obras

Túnel vai integrar as regiões
da Ressaca e Água Branca

Obra vai facilitar o acesso e melhorar a vida dos moradores das regiões
Está prevista para junho a 

conclusão do túnel que liga 
as regiões do Ressaca e Água 
Branca. A obra esteve parali-
sada devido a problemas bu-
rocráticos junto ao DNIT, mas 
retomou o ritmo normal em 
março.

A obra consiste em um túnel 
com aproximadamente 60 me-
tros de extensão sob a BR-040, 
ligando os bairros Morada No-
va e Água Branca. Atualmente, 
a ligação entre as duas regiões 
é feita através de um contorno 
de mais de seis quilômetros.

Com a construção desse tú-
nel, o deslocamento no trans-
porte coletivo será reduzido 
em até 15 km. A economia de 
tempo poderá ser de até 30 mi-
nutos, dependendo do horário. 

Também chamado de “mer-
gulhão”, o túnel vai facilitar a 
vida dos moradores das duas 
regiões, promovendo a inte-
gração dos moradores e per-
mitindo o acesso mais fácil ao 
comércio, às áreas de lazer e 
aos serviços de saúde.

O investimento é de R$ 8,2 
milhões, com recursos da Pre-
feitura e do governo federal. 
Cerca de R$ 700 mil serão 
destinados às desapropriações 
necessárias para a abertura do 
trevo. 

“Apesar de existir um entrosamento 
natural entre os bairros, sentimos falta de 
um acesso para diminuir o deslocamento. 
Temos que dar uma volta enorme para che-
gar ao bairro vizinho. A integração é impor-
tante para que a cidade se desenvolva e se 
torne mais atrativa". 

Felisberto Cândido das chagas - Aposentado 
e morador há 41 anos do Bairro Água Branca

“O túnel é uma reivindicação antiga da 
comunidade, que certamente facilitará o 
dia-a-dia dos moradores das duas regiões. 
Em relação aos aspectos econômicos e so-
cial, os beneficios serão enormes, sem falar 
no comércio que deverá ser impulsionado. A 
obra significa a realização de um sonho”. 

David Ferreira Silva - Morador  e comerciante 
há 32 anos no bairro Morada Nova

Depoimentos

Obra no bairro Morada Nova

Obra no bairro Água Branca
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Obras de Saneamento

A parceria entre Município e Estado vai garantir a continuidade das obras de saneamento e urbanização em Contagem

Prefeitura e Copasa buscam recursos para 
concluir obras de saneamento de córregos

“As obras serão concluídas”. Esse compromisso foi 
assumido pelo vice-governador Antônio Anastasia em 
reunião com a prefeita de Contagem, Marília Campos, 
no final de março. A reunião foi solicitada pela prefeita 
para discutir a atualização do valor do convênio entre 
Prefeitura de Contagem e Copasa. Os valores previstos 
no convênio, assinado em 2003, não foram reajustados 
pela estatal e ficaram defasados. Com isso, quase toda 
a verba já foi aplicada, restando apenas R$ 10 milhões, 
insuficientes para a conclusão de todas as obras. O vice-
governador garantiu que o governo do Estado vai assu-
mir a responsabilidade de buscar financiamento para a 
conclusão das obras em Contagem.

Entenda o convênio Prefeitura / Copasa 
1) O convênio com a Copasa foi assinado em 19/12/2003. Mas seus valores não 

foram corrigidos pela estatal e ficaram defasados devido à inflação e aumento dos 
preços.

2) Valor total do convênio é de R$ 116,233 milhões.

3) O valor gasto até fevereiro deste ano foi R$ 108,995 milhões.

4) Para concluir as obras em andamento são necessários mais R$ 60 milhões.

5) O convênio prevê a realização de 29 obras de saneamento, das quais apenas 
8 foram concluídas. Existem 9 obras em andamento, e faltam 12 para licitar.

Relação das obras

Av. Gentil Diniz

Av. Gandhi

Av. Santa Isabel (Vila Jardim Eldorado)

Av. Prefeito Gil Diniz (Ibirapitanga)

Av. Alterosas - 1ª etapa

Av. Nacional

Av. Riacho das Pedras Av. João Gomes

Obras concluídas
Avenida Gentil Diniz
Avenida Prefeito Gil Diniz (Ibirapitanga)
Avenida Riacho das Pedras
Avenida João Gomes
Avenida Gandhi
Córrego da Vila Barraginha
Córrego do Caju (São Mateus)
Parque São Mateus
Avenida Alterosas - 1ª etapa

Obras em andamento
Avenida Santa Isabel (Vila Jardim El-
dorado)
Avenida Nacional a montante da      
Av. Tancredo Neves
Avenida Alterosas – 2ª etapa
Av. Carmelita Drumond Diniz (Maracanã)
Av. Emir Antônio Diniz (São João Del 
Rey)
Córrego do Arroz
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A parceria entre Município e Estado vai garantir a continuidade das obras de saneamento e urbanização em Contagem

Prefeitura e Copasa buscam recursos para 
concluir obras de saneamento de córregos

“As obras serão concluídas”. Esse compromisso foi 
assumido pelo vice-governador Antônio Anastasia em 
reunião com a prefeita de Contagem, Marília Campos, 
no final de março. A reunião foi solicitada pela prefeita 
para discutir a atualização do valor do convênio entre 
Prefeitura de Contagem e Copasa. Os valores previstos 
no convênio, assinado em 2003, não foram reajustados 
pela estatal e ficaram defasados. Com isso, quase toda 
a verba já foi aplicada, restando apenas R$ 10 milhões, 
insuficientes para a conclusão de todas as obras. O vice-
governador garantiu que o governo do Estado vai assu-
mir a responsabilidade de buscar financiamento para a 
conclusão das obras em Contagem.

Entenda o convênio Prefeitura / Copasa 
1) O convênio com a Copasa foi assinado em 19/12/2003. Mas seus valores não 

foram corrigidos pela estatal e ficaram defasados devido à inflação e aumento dos 
preços.

2) Valor total do convênio é de R$ 116,233 milhões.

3) O valor gasto até fevereiro deste ano foi R$ 108,995 milhões.

4) Para concluir as obras em andamento são necessários mais R$ 60 milhões.

5) O convênio prevê a realização de 29 obras de saneamento, das quais apenas 
8 foram concluídas. Existem 9 obras em andamento, e faltam 12 para licitar.

Relação das obras

Av. Imbiruçu

Av. Beija-Flor

Avenida Emir Antônio Diniz (São João Del Rey)

Córrego Sandra Rocha
(Parque São João)

Av. Alterosas - 2ª etapa

Córrego do Arroz

Avenida Carmelita Drumond Diniz (Maracanã)

Obra de saneamento no bairro Santa Helena

Córrego da Estiva/Riacho das Pedras 
e Sítio (Imbiruçu)
Córrego Manguinhos (Imbiruçu)
Córrego Sandra Rocha (Parque São 
João) - Obra com recursos do Gover-
no Federal - PAC

A licitar
Avenida dos Austríacos
Avenida Vila rica
Avenida “A” (Vale das Amendoeiras)
Avenida 2 (Colorado)
Avenida Nacional – 2ª etapa
Córrego da Rua México
Córrego Bom Jesus (Av. Tiradentes)
Córrego Maria da Conceição 
Córrego Linda Vista (Nova Conta-
gem)
Córrego do Retiro (Nova Contagem)
Córrego da Rua Honduras
Córrego da Tapera

Obras concluídas
Avenida Gentil Diniz
Avenida Prefeito Gil Diniz (Ibirapitanga)
Avenida Riacho das Pedras
Avenida João Gomes
Avenida Gandhi
Córrego da Vila Barraginha
Córrego do Caju (São Mateus)
Parque São Mateus
Avenida Alterosas - 1ª etapa

Obras em andamento
Avenida Santa Isabel (Vila Jardim El-
dorado)
Avenida Nacional a montante da      
Av. Tancredo Neves
Avenida Alterosas – 2ª etapa
Av. Carmelita Drumond Diniz (Maracanã)
Av. Emir Antônio Diniz (São João Del 
Rey)
Córrego do Arroz
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Saúde

Contagem agora tem
pronto-socorro de verdade
Prefeitura investe na ampliação e melhoria do Hospital Municipal

A Prefeitura inaugurou, no 
final de abril, a 1ª etapa do 
novo pronto-socorro de Con-
tagem, instalado no Hospital 
Municipal. Com essa obra, a 
cidade passa a contar, pela 
primeira vez, com um equipa-
mento adequado para o aten-
dimento de urgência.

Isso significa um atendi-
mento mais qualificado e 
eficiente aos usuários, e me-
lhores condições de trabalho 
para os profissionais da Saú-
de.

Além de ocupar um espaço 
maior e mais adequado ao 
atendimento, a ala destinada 
ao pronto-socorro ganhou 20 
novos leitos de observação, 
emergência e cuidados inter-

Hospital Municipal está ficando melhor 

mediários. São seis leitos de 
emergência para pacientes de 
maior gravidade (sala verme-
lha) e 14 leitos de cuidados 
intermediários para pacientes 
graves já estabilizados (sala 
amarela). No final do ano 
passado, a prefeitura já tinha 
entregue uma nova ala do 
pronto-socorro do Hospital 
com 34 novos leitos de obser-
vação para pacientes de me-
nor gravidade e para aqueles 
que aguardam internação.  

O investimento realizado 
pela prefeitura nas obras de 
ampliação, já inauguradas, 
é de R$ 1 milhão. O pronto-
socorro do Hospital Municipal 
realiza cerca de 4 mil atendi-
mentos mensais. 

Desde 2005, o Hospital Municipal 
de Contagem vem recebendo investi-
mentos para ampliar e melhorar sua 
capacidade de atendimento. Entre 
2005 e 2007, a prefeitura liberou cerca 
de R$ 4,5 milhões, para a compra de 
equipamentos de última geração para 
a urgência e emergência, instrumentais 
cirúrgicos, materiais de informática e 
mobiliário. Todos os leitos já existentes 
foram ativados.

Agora, com as obras de ampliação e 
melhorias, o Hospital Municipal ganhou 
54 novos leitos de observação, emer-
gência e cuidados intermediários. Com 
isso, o total de leitos disponíveis subiu 
para 174. Novas obras estão previstas 
para os próximos meses, que irão am-
pliar ainda mais o Hospital Municipal. 
Além disso, teremos, na mesma área, a 
construção da Maternidade Municipal, 
que formará junto com o Hospital, o 
Complexo Hospitalar de Contagem. 

Novo pronto-socorro do Hospital 
Municipal ganhou 20 novos leitos

A Prefeitura inaugurou no final do ano passado uma 
ala do pronto-socorro com 34 leitos de observação
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Saúde

Primeira etapa da Policlínica 
Petrolândia foi entregue

Com a reforma e ampliação, o número de leitos passará de 12 para 22
A prefeitura concluiu em 

março a primeira etapa da obra 
de ampliação da Policlínica Pe-
trolândia, também conhecida 
com Unidade de Atendimento 
Imediato (UAI). Foram construí-
das duas enfermarias para adul-
to, laboratório, sala de curativos 
e sala de acolhimento. O inves-
timento foi de R$ 400 mil. Essa 
reestruturação vai melhorar as 
condições de atendimento da 
enfermaria que, atualmente, 
chega 140 pessoas/dia.

Na segunda etapa, que de-
verá ficar pronta em 90 dias, 
está prevista a ampliação do 
setor de urgência e pediatria, 
salas novas para raio-x, farmá-
cia e central de esterilização. 
As intervenções incluem, além 
da melhoria da área física, am-
pliação do número de leitos, 
de 12 para 22. A Policlínica 
Petrolândia terá sua área pra-
ticamente dobrada, passando 
dos atuais 500 para 914 metros 
quadrados. A ordem de serviço 
autorizando o início da segunda 
etapa da obra foi assinada pela 
prefeita Marília Campos dia 31 
de março.

SAMU: novas motos vão 
dar suporte às ambulâncias

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) em Conta-
gem vai ficar mais rápido. A Prefeitura recebeu duas motos do Minis-
tério da Saúde, que darão mais agilidade e suporte ao atendimento 
das ambulâncias do SAMU. As motocicletas com 250 cilindradas – ba-
tizadas de “motolâncias” - serão dirigidas por auxiliares de enferma-
gem, treinados para dar atendimento rápido até a equipe completa 
do Samu chegar com a ambulância. As motolâncias terão equipamen-
tos como desfibrilador, cilindro de oxigênio, colar cervical, luvas, ata-
duras, compressas, gazes e talas de imobilização.

Nova fachada da Policlínica do Petrolândia

Na primeira etapa da obra foram construídas duas enfer-
marias, laboratório, sala de curativos e sala de acolhimento
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Prefeitura nomeia 737 
classificados em concurso

Educação

Os servidores públicos foram aprovados em concurso da Educação

Contagem lança Programa de Acompanhamento 
Escolar para familiares de alunos

A Prefeitura de Contagem 
nomeou 737 trabalhadores da 
Educação aprovados no concur-
so público 01/2007. O anúncio 
foi feito pela prefeita Marília 
Campos durante o Lançamento 
do Programa de Acompanha-
mento Escolar.

As convocações contemplam 
a política de valorização dos ser-
vidores, o processo de transpa-
rência pública da administração 
municipal e atende pauta de 

reivindicações sindicais.
De acordo com a prefeita 

Marília Campos, ao nomear 
servidores concursados, Con-
tagem avança no desafio de 
oferecer educação de qualida-
de. "Compomos um quadro 
de trabalhadores efetivos da 
rede municipal e possibilitamos 
avanços no Plano de Carreira. O 
conjunto de ações como estas e 
investimentos na construção de 
novas escolas e novos centros 

de Educação Infantil, reformas 
das unidades escolares, e agora, 
o lançamento do programa que 
integra família e escola para 
democratizar o acesso ao ensi-
no, demonstram a prioridade 
de planejar o futuro da cidade", 
afirmou a prefeita.

Dos novos cargos, 360 são 
de natureza administrativa, 327 
são professores e 50 especia-
listas em educação. Entre os 
professores contratados, 207 

são PEB1 e 50 pedagogos. Den-
tre os profissionais PEB2, serão 
convocados cinco de Língua 
Portuguesa, 26 de Matemática, 
14 de Ciências, 46 de Língua In-
glesa, 18 de Arte e 11 de Educa-
ção Física. Na área técnica serão 
contemplados 14 auxiliares de 
secretaria escolar, 46 assistentes 
escolares, 64 assistentes de cre-
che, 64 auxiliares de biblioteca, 
102 auxiliares de serviço e 62 
agentes do mesmo segmento.

Você sabia que a prefeitura repassou R$ 4,2 milhões aos 
Caixas Escolares em 2008? Essa verba é utilizada para 

manutenção e pequenos reparos nas escolas.

O programa vai aumentar ainda mais a parti-
cipação dos pais na vida escolar das crianças

O Programa de Acompanha-
mento Escolar vai facilitar a 
vida dos pais e permitir que a 
família se integre mais à escola.

Com esse novo sistema, os 
pais poderão saber qual é o real 
aproveitamento dos filhos na 
escola, acompanhar e participar 
do processo de aprendizagem 
dos alunos. O resultado será 
melhorar ainda mais a qualida-
de da educação em Contagem.

O programa inova ao capa-
citar as  famílias para serem 
parceiros na educação dos 
filhos, diminuindo a distância 
entre as duas instituições.

Procure a escola de seu filho 
e busque mais informações.

ações do prograMa
    Criação do informativo 
de registro do desenvolvi-
mento e crescimento esco-
lar dos estudantes ao longo 
do ciclo de formação;
    Boletim e caderno de 
acompanhamento;
    Fortalecimento dos cole-
giados escolares;
    Seminários e reuniões-
destinados às famílias;
    Cursos de formação para 
os representantes dos cole-
giados;
    Fóruns de discussões 
com a participação de pais 
e responsáveis;
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Educação

Escola do Oitis já está  
em funcionamento

A prefeitura inaugurou em 
maio o Centro Municipal de Edu-
cação Infantil - CEMEI Nova Con-
tagem. Com estrutura moderna, 
o centro conta com berçário; 
fraldário e lactário; refeitório e 
rouparia; cinco salas de ativida-
des; sala multiuso com livros, 
brinquedos, TV, som e fantasias; 
e pátio com playground. O Ce-
mei Nova Contagem recebeu 
investimentos de R$ 685 mil e 
tem capacidade de atender 157 
crianças de 0 a 6 anos.

Esse é o quarto CEMEI que a 
prefeitura entrega à população. 
A meta é contruir mais 12 unida-
des até 2012.

Inaugurada em março, a Escola Municipal Albertina Alves do 
Nascimento, no bairro Oitis, já está em funcionamento. A escola 
tem capacidade para receber 1.440 estudantes nos três turnos 
do Ensino Fundamental. Ela conta com 16 salas de aula, bibliote-
ca, refeitório, laboratório de informática, laboratório de ciências, 
auditório, ginásio poliesportivo com vestiário, além de rampa de 
acesso, banheiros e espaços adaptados para os estudantes com 
deficiência. Essa escola foi escolhida pela população no Orçamen-
to Participativo. O investimento foi de R$ 4,4 milhões.

Prefeitura entrega mais       
um CEMEI à população

Novo Centro de Educação Infantil vai funcionar em Nova Contagem

Novo CEMEI Nova Contagem

CEMEI IcaiveraCEMEI PerobasCEMEI Bom Jesus

A nova escola do Oitis teve in-
vestimento de R$ 4,4 milhões
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Prefeitura já entregou
39 obras do OP

Orçamento Participativo

Outras 46 obras escolhidas pela população estão em andamento
O Orçamento Participativo de Contagem é um importante 

espaço de debate e definição dos destinos da cidade. Nele, 
a população decide as prioridades  de investimentos em 
obras e serviços a serem realizados a cada dois anos, com 
os recursos do orçamento da prefeitura.

Desde 2005, o Orçamento Participativo vem construindo 
uma nova forma de planejamento, promovendo a transpa-

rência e aprovando obras de grande importância para a po-
pulação da cidade.

Como resultado desse processo de participação, foram 
aprovadas um total de 85 obras, sendo 54 em 2005 e 31 
em 2007. Destas, 100% dos projetos encontram-se reali-
zados, 39 intervenções já foram concluídas e 46 estão em 
andamento.
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Direitos e cidadania

13 mil moradores 
atingidos pelas chuvas de 
setembro recuperam suas 

casas com FGTS 

Como requerer o 
seguro-desemprego?

Famílias vitimas das chuvas de 
dezembro já podem sacar FGTS
O benefício poderá ser requerido até o dia 21 de junho nas agências da Caixa

Está disponível nas agên-
cias da Caixa, o saque do 
FGTS para as famílias de 
Contagem atingidas pela 
forte chuva do dia 31 de 
dezembro de 2008. O prazo 
vai até o dia 21 de junho e 
ocorre dentro de cinco dias 
após a solicitação em qual-
quer uma das agências da 
Caixa. As áreas mais afeta-
das foram: Vila Jardim Eldo-
rado (conhecida como Vila 
Marimbondo), Vila Itaú, Vila 
Dom Bosco e Vila São Paulo 
(às margens do Ribeirão Ar-
rudas).

o beneficiário deve apresen-
tar os seguintes documentos:

Comprovante de endereço na 
área afetada em seu nome (conta 
de luz, água ou telefone emitida 
nos últimos 120 dias antes do de-
creto de Situação de Emergência ou 
carnê de pagamento);

Carteira de Trabalho;
Carteira de Identidade;
Cartão do Cidadão;
Cartão de Inscrição do PIS/Pasep.

telefones da defesa civil de 
contagem: 199 ou 3911-9438, 
das 8h às 17h.

O trabalhador deve procurar os postos do Sistema Nacional de Em-
prego (SINE) de sete até 120 dias depois da demissão.

Documentos Necessários:
Comunicação de dispensa (via marrom);•	
Requerimento do Seguro-Desemprego (via verde);•	
Carteira de Trabalho e Previdência Social;•	
Cartão do PIS ou extrato atualizado;•	
2 últimos contracheques;•	
Comprovante de saque do FGTS ou extrato atualizado;•	
Carteira de Identidade (RG) ou documento que legalmente a substi-•	
tui (certidão de casamento com o protocolo de requerimento RG;
Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho (TRTC) quitado.•	

A Caixa Econômica Federal liberou R$ 17,7 milhões para 13 mil 
moradores de 49 bairros e vilas atingidos pela chuva de granizo, 
ocorrida em setembro de 2008. A liberação do fundo só foi possí-
vel porque a Prefeitura de Contagem decretou à época, “situação 
de emergência”, que foi reconhecida tanto pelo governo do Estado 
quanto pelo Ministério da Integração Nacional. O saque foi de, no 
máximo, R$ 2,6 mil do saldo disponível na conta vinculada do tra-
balhador. Em setembro, as regiões mais atingidas pelas chuvas de 
granizo foram: Nacional, Ressaca, Sede e Petrolândia.

endereço para requerer o seguro desemprego 
SINE Contagem: Avenida José Faria da Rocha, 3185 – Eldorado

O FGTS vai ajudar as famílias de Contagem que 
sofreram com as fortes chuvas de dezembro

Sine Contagem
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Polticas de Igualdade 

Prefeitura realiza conferência 
de igualdade racial

O evento ajuda na construção de uma cidade mais humana e sem preconceitos

TELEFONES ÚTEIS

Avaliar implementações da 
primeira conferência realizada 
em 2005 e as ações a partir de 
agora. Esta foi a principal temá-
tica da II Conferência Municipal 
de Promoção da Igualdade Ra-
cial, realizada pela Prefeitura, 
através secretaria de Direitos e 
Cidadania, nos dias 24 e 25 de 
abril, no Cine Teatro de Conta-
gem. 

Durante a etapa estadual, 
a prefeita Marília Campos vai 
assinar com autoridades de 
outros municípios o termo de 
adesão ao Fórum Intermunicipal 
de Políticas de Promoção da 
Igualdade Racial. Ela ressalta 
que o tema da igualdade racial 

"faz parte do debate público em 
Contagem e que a mobilização 
é um dos principais avanços, 
por abrir novas perspectivas de 
participação nessa luta". 

Entre as atuações de desta-
que das políticas públicas de 
inclusão, em Contagem, estão 
a implantação da Lei 10.696, 
que determina a inclusão no 
currículo escolar dos estudos 
da cultura afro-brasileira e afri-
cana. A Secretaria da Educação 
tem inclusive um kit específico 
para trabalhar esta questão, o 
“Negro em Foco”. E ainda, a 
adoção da cota de 12% para 
negros e pardos em concursos 
públicos.

SECRETARiA MUNiCiPAl dE diREiTOS dA CidAdANiA
3352 7543 / 8091

COORdENAdORiA dE POlíTiCA dE iGUAldAdE RACiAl
3361 4103 / 3361 4372
De segunda a sexta de 8h às 17h

COORdENAdORiA dE diREiTOS HUMANOS
De segunda a sexta de 8 às 17h

PASTORAl dE diREiTOS HUMANOS
3011 3600

OUVidORiA dO SUS (diSqUE SAúdE)
0800 283 2947 / 3362 1604

SOS RACiSMO dE BH
3214 1969

iNFORMAçõES SOBRE ANEMiA FAlCiFORME: 0800 722 6500

Contagem já adotou di-
versas políticas de promo-
ção da igualdade racial, 
como a lei municipal que 
determina cota de 12% 
para negros em concursos 
públicos

diSqUE diREiTOS HUMANOS
0800 311 119

dEFENSORiA PúBliCA dE CONTAGEM
3352 5330 / 5331 / 5332 / 5333

CONSElHOS TUTElARES REGiONAiS
PETROlâNdiA: 3352 5755
RESSACA: 3352 5719
VARGEM dAS FlORES: 3352 5476
iNdUSTRiAl: 3361 3413
EldORAdO: 3396 3572
NACiONAl: 3352 5614

SERViçO dE ASSiSTêNCiA JURídiCA d. JOãO RESENdE COSTA
SAJ PUC CONTAGEM (Atendimento jurídico à população carente de
Contagem) 3399 5915 / 5916


