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Contagem tem a melhor educação 
pública da região metropolitana 

A melhor receita contra a crise 
é investimentos e obras

A melhor receita contra a crise é a confiança da população. O Brasil está 
preparado para vencer as dificuldades, manter os investimentos e não vai 
quebrar, como já aconteceu no passado. Com uma sólida parceria dos go-
vernos federal, estaduais e municipais, empresas e sociedade, o Brasil vai 
vencer a crise e se manter na rota do crescimento sustentado, com distri-
buição de renda. E a Prefeitura de Contagem fará a sua parte.

INFORMATIVO DA PREFEITURA DE CONTAGEM
CONTAGEM - Nº 14 - FEVEREIRO DE 2009

PREFEITURA FAZ

Quem confirma é o Ministério da 
Educação. Nos exames nacionais e nos 
índices que avaliam a qualidade do en-
sino, Contagem aparece em destaque 
com notas superiores às médias do 
Brasil, de Minas Gerais e das sete maio-

res cidades da região metropolitana. 
Nossos alunos têm conquistado prê-
mios em competições nacionais e têm 
obtido bom desempenho no Índice de 
Desenvolvimento da Educação Básica 
- Ideb e Exame Nacional do Ensino Mé-

dio - Enem. A Prefeitura atende cerca de 
81 mil alunos nas 69 escolas de ensino 
fundamental, 20 pólos e 7 centros de 
educação infantil, 21 unidades da Funec 
e 32 creches conveniadas. 
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Administração Pública

Nova equipe de governo 
já está trabalhando

A eleição já passou e os con-
tagenses fizeram a sua opção 
democrática nas urnas. Elege-
ram Marília Campos para pre-
feita, Agostinho Silveira para 
vice-prefeito e escolheram 
também os 21 vereadores. 

Agora é governar para todos. 
No início do ano, a prefeita 
deu posse à sua equipe de 
governo, que tem a respon-
sabilidade de conduzir, junto 
com ela, a cidade nos próxi-
mos quatro anos. Os desafios 

Secretários têm prazo para apresentar os planos de trabalho de suas pastas
são muitos, especialmente 
agora com a crise econômica 
mundial e suas repercussões 
nos municípios. Mas a crise 
será superada com uma só-
lida parceria dos governos 
federal, estaduais e munici-

pais, empresas e sociedade. A 
prefeita já determinou a cada 
secretário que apresente um 
plano de trabalho, no prazo 
de 30 dias, para manter Con-
tagem no rumo do desenvol-
vimento.

SECRETARIAS E ÓRGÃOS DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

SeCretAriA de Meio AMbiente 
Secretário: Jander Filaretti 

Responsável por monitorar e avaliar a imple-
mentação dos planos, programas e projetos de 
proteção ambiental no município.

trAnSCon
Presidente: Hermiton Quirino 

Responsável pela autarquia municipal encarre-
gada das políticas de trânsito e transporte na 
cidade.

SeCretAriA de deSenvolviMento eConôMiCo 
Secretário: Léo Antunes 

Responsável por formular a política municipal 
de desenvolvimento econômico, buscando 
atrair novas empresas para o município.

SeCretAriA de obrAS e ServiÇoS UrbAnoS
Secretário: Rômulo Thomaz Perilli

Responsável pela execução de obras e manu-
tenção do município (limpeza, tapa buracos, 
etc.).

SeCretAriA de deSenvolviMento UrbAno 
Secretário: Isnard Moreira Horta 

Coordena o planejamento urbano e a imple-
mentação do Plano Diretor do Município, 
zelando pelo desenvolvimento sustentável da 
cidade.

FUndAÇão PArqUeS e ÁreAS verdeS - ConPArq
Presidenta: Célia Zatti 

Responsável pela autarquia municipal encar-
regada da revitalização e manutenção das 
áreas de parques e jardins do município.

PreFeitA de ContAGeM
Marília Campos
Eleita para seu segundo mandato 
com 174 mil votos (56,88%)
no segundo turno, a prefeita de 
Contagem é psicóloga, formada 
pela Universidade Federal de Mi-
nas Gerais.
Também foi vereadora em Conta-
gem e deputada estadual.
Marília é casada, tem três filhos 
e mora no bairro Eldorado há 21 
anos.

viCe-PreFeito 
Agostinho Silveira
Agostinho da Silveira é, nova-
mente, o vice-prefeito. Agostinho 
nasceu em 1948, na cidade do 
Serro, no Vale do Jequitinhonha. 
Fixou moradia em Contagem a 
partir de 1987. É empresário, ad-
vogado e foi deputado estadual 
no período de 1998 a 2002.
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SECRETARIAS E ÓRGÃOS DA ÁREA SOCIAL

ESTRUTURA INTERNA DA PREFEITURA

SeCretAriA de SAúde 
Secretário: Eduardo Penna

Responsável por coordenar e supervisionar as 
atividades do Sistema Único de Saúde - SUS no 
âmbito do município e pelas demais políticas 
de saúde.

SeCretAriA de edUCAÇão e CUltUrA
Secretário: Lindomar Diamantino

Responsável por planejar, organizar, dirigir e 
executar todas as atividades relacionadas com a 
política de educação e cultura do município.

SeCretAriA de trAbAlho e rendA 
Secretária: Maria Lúcia Guedes

Responsável por executar as atividades de in-
centivo à geração de trabalho e renda no muni-
cípio e pelo gerenciamento do Sine municipal.

SeCretAriA de deFeSA SoCiAl
Secretário: Paulo Mattos

Responsável por executar as políticas munici-
pais voltadas para a segurança do cidadão e 
combate à criminalidade. Responde pela Guar-
da Municipal.

GAbinete
Chefe de Gabinete: André Teixeira

Responsável pela assessoria direta à prefeita 
Marília Campos e pelos projetos prioritários do 
Governo.

ControlAdoriA GerAl do MUniCíPio 
Controlador Geral: Munir Nacif Mitre

Responsável pela fiscalização e controle 
interno. Zela pela eficácia e eficiência no uso 
dos recursos públicos, seja pela administração 
direta ou indireta, seja por entidades de direito 
privado conveniadas.

SeCretAriA de Governo
Secretário: Paulo César Funghi

Cuida das relações com a Câmara dos Vereado-
res, das relações com os movimentos sociais e 
outras atividades de representação do governo 
junto às demais instituições. Também responde 
pelas Administrações Regionais.

SeCretAriA de PlAnejAMento e CoordenAÇão GerAl
Secretária: Eugênia Bossi 

Planeja e coordena a política geral de desenvolvimento do município; os 
processos de modernização e a captação de recursos financeiros externos. 
Elabora o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e Leis Orçamen-
tárias Anuais. Também é responsável pelo Orçamento Participativo - OP.

SeCretAriA de eSPorteS e lAZer  
Secretário: Albert Plucky

Responsável por planejar, organizar, dirigir e 
executar todas as atividades relacionadas com as 
políticas de esportes e lazer do município.

FUneC - FUndAÇão de enSino de ContAGeM
Presidenta: Cleudirce Cornélio

Responsável pelas políticas de ensino médio e 
profissionalizante.

SeCretAriA de deSenvolviMento SoCiAl 
Secretário: Maurício Rangel

Responsável por executar todos os programas 
municipais de assistência social, de apoio ao 
idoso, de proteção à criança e ao adolescente e 
de segurança alimentar.

SeCretAriA de direitoS dA CidAdAniA
Secretário: José de Souza

Responsável pela política municipal de promo-
ção da cidadania, defesa dos direitos das mino-
rias e dos direitos fundamentais do homem e 
do cidadão. Também responde pelo Procon.

SeCretAriA de AdMiniStrAÇão 
Secretário: Carlos Frederico

Responsável por todos os assuntos relativos aos 
recursos humanos, manutenção e suprimentos 
necessários ao funcionamento da prefeitura.

SeCretAriA de FAZendA
Secretário: Dalmy Carvalho

Responsável pelo recebimento das receitas 
municipais e pelo pagamento das dívidas exis-
tentes.

ProCUrAdoriA GerAl do MUniCíPio
Procurador Geral: Zulman Gaudino

Representa a prefeitura em processos judiciais e 
zela pela legalidade dos atos do governo.

CONFIRA O CURRíCULO
DA EQUIPE DE GOVERNO NO SITE:
www.ContAGeM.MG.Gov.br
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Governos, empresas e 
sociedade vão vencer a crise
O Brasil de hoje está mais 

preparado para enfrentar as 
turbulências na economia 
mundial. Nosso país tem mais 
de 200 bilhões de reservas em 
dólares. Temos um sistema 
bancário privado saudável e 
os grandes bancos públicos 
podem suprir eventuais neces-
sidades de crédito. A dívida 
pública dos governos federal, 
estaduais e municipais é menor 
e decrescente. A inflação está 
sob controle. Temos um merca-
do interno em expansão com o 
crescimento do emprego e da 
renda nos últimos anos. Com as 
descobertas recentes, o Brasil 
poderá se tornar uma potência 
petrolífera e energética. O risco 
país, que mede a confiança dos 
investidores no Brasil, é baixo. É 
isto que está fazendo a diferen-
ça do Brasil em relação a outros 
países, neste momento marca-
do pela maior crise econômica 
desde a Grande Depressão de 
1929.

Governos 
enfrentam a crise

O governo Lula já tomou di-
versas medidas para minimizar 
a crise econômica. Para destra-

var o crédito, liberou R$ 95 bi-
lhões do depósito compulsório 
para que os bancos possam em-
prestar mais. Está reduzindo as 
taxas de juros. Em crises ante-
riores, os juros eram elevados às 
alturas. Lula aumentou em R$ 
100 bilhões o orçamento para o 
BNDES emprestar às empresas, 
além de empréstimos para em-

A crise econômica é grave, mas o Brasil tem condições de superá-la

Parte dos impostos federais são repassados aos municípios através do Fundo de Par-
ticipação dos Municípios - FPM. Quando o governo federal reduz os impostos sobre os 
carros, sobre a renda e sobre as operações de crédito, a parte dos municípios também 
fica reduzida. No caso de Contagem, a perda de receitas com impostos do governo 
federal chega a R$ 1,2 milhão por ano. O mesmo ocorre quando os governos federal 
e estadual adiam o pagamento dos impostos. Os repasses aos municípios também são 
adiados.

É assim que as prefeituras, inclusive a de Contagem, participam do esforço nacional 
para vencer a crise econômica.

Além disso, a Prefeitura de Contagem busca mais recursos para o programa de 
obras e investimentos que mantém nosso município no caminho do desenvolvimento.

Prefeitura de Contagem faz sua parte no combate à crise

presas endividadas em dólares 
e para financiar as exportações. 
Também implementou um pa-
cote de redução dos impostos 
para reativar setores mais atin-
gidos pela crise, como no caso 
dos automóveis. O orçamento 
do Programa de Aceleração do 
Crescimento - PAC, foi aumen-
tado para R$ 640 bilhões, com 

obras de grande impacto social 
nas áreas de habitação e sane-
amento básico. Para melhorar 
a renda da população, o salário 
mínimo foi reajustado, o Bolsa-
Família será ampliado para mais 
de 1 milhão de famílias e as 
alíquotas do imposto de renda 
foram reduzidas. Também os 
governos estaduais, como é o 
exemplo de Minas Gerais, estão 
anunciando a manutenção dos 
investimentos e obras.

Confiança é 
fundamental

Otimismo é a chave. Se todos 
apostarem no agravamento da 
crise, ela irá piorar. Cairemos 
numa espécie de círculo vicio-
so. Com medo da deterioração 
do emprego e da produção, os 
trabalhadores e as famílias vão 
consumir menos e os empresá-
rios vão reduzir os investimen-
tos. A crise será realimentada 
com mais desemprego e menos 
produção.

O enfrentamento da crise 
passa pela manutenção do con-
sumo das famílias, dos investi-
mentos privados em patamares 
razoáveis e pela ampliação dos 
investimentos governamentais. 

Em Brasília, o presidente Lula conclama 
os prefeitos a manterem o otimismo e 
os investimentos

Brasil contra a crise

Ricardo Stuckert
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A construção de bacias de 
contenção nos córregos Ferru-
gem (Contagem), Olaria e Ja-
tobá (oeste de Belo Horizonte) 
é a principal solução para as 
enchentes causadas pelas chu-
vas no Ribeirão Arrudas. Esses 
córregos canalizam as águas 
para o Arrudas, que sempre 
transborda quando aumenta 
o volume de água. Barragens 
como essas já existem em al-
guns pontos de BH, como a 
Barragem Santa Lucia e em 
Venda Nova. Elas desviam e 
retém águas das chuvas, que 
são liberadas gradativamente 
no período de estiagem.

A construção da barragem 
no Córrego Ferrugem está esti-
mada em R$ 160 milhões.

As duas barragens de BH já 
têm projetos e licitações em 
andamento. O projeto da bar-
ragem será feito pelo governo 
estadual.

Prefeitura busca solução definitiva 
para enchentes no Arrudas 
Barragem e novas moradias vão melhorar a vida da comunidade

A prefeita Marilia Campos acompanhada do governador de Minas, 
Aécio Neves e do prefeito de BH, Marcio Lacerda, vistoriaram as 
áreas mais castigadas pelas enchentes no Ribeirão Arrudas

No final de janeiro (dia 23), 
o governador de Minas, Aécio 
Neves, esteve com a prefeita 
de Contagem, Marília Campos 
e com o prefeito de Belo Hori-
zonte, Márcio Lacerda, visto-
riando as áreas mais castigadas 

Governador garante parceria

Conjunto habitacional já em construção 
A Prefeitura de Contagem, em parceria com o governos federal e estadual e a Prefeitura de 
BH, já está construíndo um conjunto habitacional para 900 famílias que moram em áreas 
de risco nas vilas São Paulo e Dom Bosco, e que estão sujeitas às inundações. As novas resi-
dências, além da boa qualidade, são sem ônus para as famílias e estão sendo construídas na 
mesma região, respeitando a história, a identidade e as relações de vizinhança das pessoas.

pelas enchentes no Ribeirão 
Arrudas. Aécio Neves garantiu 
que o estado vai atuar em con-
junto com as duas prefeituras 
na busca de soluções estrutu-
rantes e definitivas para as en-
chentes na região.

Em breve, famílias prejudicadas pelas chuvas poderão sacar o FGTS
A Prefeitura de Contagem está aguardando, do governo fede-

ral, a homologação de decreto de emergência para que as pesso-
as atingidas pelas chuvas possam solicitar a liberação do Fundo de 
Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, junto à Caixa Econômica 
Federal. O decreto Situação de Emergência já recebeu parecer 
favorável da coordenadoria Estadual de Defesa Civil e foi homolo-

gado pelo governador do Estado, em exercício, Antônio Augusto 
Anastasia.

O mesmo procedimento foi encaminhado à Defesa Civil Federal 
para ser homologado pelo ministério da Integração Nacional. As-
sim que o decreto  for assinado em Brasília, a Prefeitura de Conta-
gem dará orientação às pessoas que têm direito ao fundo.

Enchentes no Arrudas
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Manutenção da cidade

Chuvas fortes aumentam demanda 
por limpeza e tapa buracos

Prefeitura redobra os esforços para garantir a manutenção da cidade
Devido às fortes chuvas, a secretaria de Obras e Serviços Ur-

banos tem redobrado os esforços para garantir a manutenção 
e a limpeza da cidade. A demanda é alta, pois o volume de lixo 
aumenta, o mato cresce mais rapidamente, o asfalto se desgasta 

Contagem tem 1.300 quilômetros de vias urba-
nas. Isso corresponde à distância entre nossa 
cidade e o município de Salvador, na Bahia.

com mais facilidade e boa parte dos equipamentos é deslocada 
para atendimento às áreas de risco. Após a estiagem, os serviços 
de limpeza, tapa buracos e outros voltarão a funcionar em ritmo 
normal.

São priorizados os principais corredores de tráfego em 
cada região da cidade, onde há maior fluxo de veículos. 
Esse serviço consome, por mês, cerca de 1.500 toneladas 
de asfalto, volume correspondente a 108 caminhões car-
regados.

A secretaria de Obras mapeou todas as regiões da cidade 
para apurar a demanda por capina nas vias e espaços públicos. 
No total, são capinados e roçados 1.160 km de vias por ano.

Diariamente são coletadas em média 500 toneladas de lixo 
em toda a cidade. Esse lixo é destinado ao aterro sanitário 
municipal, onde é depositado de acordo com as normas es-
tabelecidas pela legislação ambiental e exigências da Funda-
ção Estadual do Meio Ambiente - Feam.

Alguns bairros de Contagem ainda não dispõem de 
rede de esgoto. Nesses locais, a população utiliza fossas 
que precisam ser limpas quando enchem. Os pedidos de 
limpeza são feitos às administrações regionais e enca-
minhados para o Aterro Sanitário. Em toda a cidade são 
executados, em média,1.200 serviços de limpeza de fossas 
por mês.

operação tapa buracos

Capina e roçada

Aterro Sanitário
limpeza de fossas

El
ia

s 
Ra

m
os

El
ia

s 
Ra

m
os

O
di

lo
n 

Ro
ch

a



7

A prefeita Marília Campos está em negociação 
com a Copasa para conseguir mais recursos para 
concluir as obras de saneamento e despoluição de 
córregos. Entre as obras já iniciadas e que depen-
dem da Copasa para terminar, as mais importantes 
são a Avenida Santa Isabel (Vila Jardim Eldorado), 
Avenida das Alterosas (Ressaca), Avenida São João 
Del Rey (Vila Maracanã), Avenida Nacional,  Avenida 
Imbiruçu (região do Petrolândia/São Luiz), o córrego 
no bairro Santa Helena. Para concluir essas obras, a 
prefeitura pleiteia que a Copasa invista mais 
R$ 38 milhões de reais.

A despoluição e saneamento desses córregos 
são vitais para o bem estar da população, além de 
importante investimento na infraestrutura urbana, 
com ganhos para a economia local e para o meio 
ambiente.

A Prefeitura de Contagem 
está dando a sua contribuição 
na superação da crise ao buscar 
recursos junto aos governos es-
tadual e federal para continuar 
as obras na cidade, que vão ge-
rar empregos e bem estar para 
a população.

A prefeita Marília Campos 
esteve em Brasília, no final de 
janeiro, em busca de soluções 
definitivas para o problema das 
enchentes no Ribeirão Arrudas. 

Prefeitura quer atualizar 
convênio com a Copasa

Prefeita vai a Brasília
em busca de mais recursos

Ela reivindicou apoio da 
União para implementar o 
projeto de construção da 
barragem de contenção de 
águas no Córrego Ferrugem, 
na Cidade Industrial. Além 
disso, a prefeita apresentou 
10 projetos de drenagem, 
despoluição de córregos e 
remoção de áreas de risco, 
ao custo total de R$ 260 
milhões.

A prefeita Marília Campos 
também esteve com o secretá-
rio de Estado de Obras Públicas, 
Fuad Noman, buscando solu-
ções para o transporte coletivo. 
Em Contagem, 75% do trans-
porte são de responsabilidade 
do Departamento de Estradas 
de Rodagem - DER. A prefeita 

reivindicou maior participação 
do município no planejamento 
das linhas para integrar o siste-
ma de transporte na região me-
tropolitana. Reivindicou, ainda, 
que o estado ajude a recuperar 
e manter vias públicas que são 
utilizadas por linhas de ônibus 
do DER. 

Obras de saneamento dependem da Copasa para serem concluídas

Parceria com governo estadual 
para melhoria do transporte 

Obra na região do Córrego Beija-Flor

A prefeita Marília Campos e o secretário 
de Estado de Obras Públicas, Fuad Noman

As obras de saneamento e urbanização geram 
empregos e bem estar para a população

Parcerias
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Empregos / Oportunidades

O projeto ProJovem é a 
oportunidade para jovens de 
18 a 29 anos que ainda não 
concluíram o Ensino Funda-
mental (8ª série), terminarem 
seus estudos. O curso tem 
duração de 18 meses e com-
bina formação do Ensino 
Fundamental com iniciação 
profissional e práticas de cida-
dania. O aluno que entregar 
os trabalhos mensais e tiver 
freqüência de 75% receberá, 
como prêmio, um auxílio de 
R$ 100 por mês.

Prefeitura assume o Sine em 
parceria com Governo Federal
Em cinco meses, novo Sine já ofereceu mais de 1.200 ofertas de emprego
A Prefeitura Municipal 

de Contagem municipa-
lizou a agência local do 
Sistema Nacional de Em-
pregos - Sine, e o admi-
nistra em parceria com o 
governo federal.

Inaugurado há cinco 
meses, o novo Sine Con-
tagem funciona em local 
amplo e confortável, aten-
de melhor o trabalhador 
desempregado, é mais 
eficiente em sua inserção 
no mercado de trabalho 
e acompanha melhor as 
demandas das empresas. 
Exemplo disso é que de 
sua inauguração até ago-
ra, o novo Sine já ofereceu 
1.252 vagas, captadas 
entre o empresariado de 
Contagem.

Além da intermediação 
de mão de obra, o Sine 
oferece programas de 
qualificação dos trabalha-
dores, preparando-os para 

ProJovem: qualificação profissional e bolsa de estudos

as novas exigências do merca-
do. Se você está à procura de 
uma vaga, não hesite: procu-
re o Sine Contagem.

SINE CONTAGEM
Avenida José Faria da Rocha, 3.185
Horário de Funcionamento: 2ª a 6ª - 8h às 17h. 
Telefone: 3351-8564 / 3351-8563
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Educação

Contagem tem a melhor educação 
pública da região metropolitana

Na educação básica,
a melhor aprendizagem

Ensino Fundamental Ensino Médio

Contagem tem bom 
desempenho no Enem

No Enem, Contagem está acima da média nacional e estadual, 
além de ser uma das melhores da Região Metropolitana de Belo 
Horizonte - RMBH, de acordo com o desempenho dos estudantes 
da Funec. Isso significa que preparamos melhor nossos alunos pa-
ra o vestibular e para o mercado de trabalho.

Ministério da Educação mostra que Contagem tem as melhores avaliações
Contagem é a segunda cida-

de que mais investe em edu-
cação pública em Minas. Por 
isso, ao receber nossos alunos 
na escola, temos a certeza de 
oferecer uma educação de qua-
lidade, fruto de investimentos 
e do trabalho diário para a me-
lhoria do ensino. Essas conquis-
tas e desempenhos você pode 
conferir aqui: o ótimo resultado 
de nosso ensino fundamental 
no Ideb e o primeiríssimo lugar 
de nossa Funec entre os muni-
cípios que têm ensino médio.

O MEC comprova: Contagem tem o 
maior índice de aprendizagem de Minas 

No Índice de Desenvolvimento da Educação Básica - Ideb, 
Contagem apresenta um dos melhores desempenhos da região 
metropolitana. Isso significa que nossos alunos saem do ensino 
fundamental melhor preparados para o ensino médio.

Ronaldo Leandro



10

Centro Municipal de Edu-
cação Infantil Perobas 
Valor: R$ 807.984,26. Atendimen-
to: 157 crianças de 0 até 6 anos. 
Crianças de 0 a 2 anos são aten-
didas no horário integral e de 3 a 
6 anos horário parcial (manhã ou 
tarde). Endereço: Avenida Peri-
metral, 250, Jardim Perobas.

Perobas 

Prefeitura inaugura três 
escolas de educação infantil

O programa municipal de educação infantil já atende 
mais de 8 mil crianças. No final de 2008, foi inaugurado 
o Centro de Educação Infantil - Cemei do Icaivera. Em 
março, três novos Cemeis entrarão em atividade (Nova 
Contagem, Bom Jesus e Perobas), gerando mais 496 

vagas. Até o final de 2009, cinco novos centros de 
educação infantil serão construídos. Somente na rede 
conveniada, que conta com 32 creches, a prefeitura 
triplicou os investimentos. O repasse anual passou de 
R$ 1 milhão para R$ 3,5 milhões.

Educação

Centro Municipal de Educação Infantil 
Bom Jesus Valor: R$ 769.554,65. Atendimento: 
182 crianças de 0 a 6 anos. Crianças de 0 a 2 anos 
são atendidas no horário integral e de 3 a 6 anos em 
horário parcial (manhã ou tarde). Endereço: Rua Me-
lão, 33, bairro Bom Jesus.

Centro Municipal de Educação Infantil 
Nova Contagem Valor: R$ 686.600. Atendi-
mento: 157 crianças de 0 a 6 anos. Crianças de 0 a 
2 anos são atendidas no horário integral, e de 3 a 6 
anos em horário especial (manhã ou tarde).

Em Contagem, educação infantil é uma das prioridades

 Bom Jesus

Nova Contagem
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Região da Ressaca ganha nova 
escola de ensino fundamental

Escola no bairro Oitis teve investimentos de cerca de R$ 4 milhões

Este ano, 75 mil alunos da Educação Infantil, do Ensino 
Fundamental e da Educação de Jovens e Adultos (EJA) 
recebem novamente o Kit Escolar. Entregue desde 2006, o 
material estimula a permanência dos estudantes na esco-
la, contribui para o desenvolvimento intelectual, a autoes-
tima e ainda ajuda no orçamento das famílias.

Materiais que compõem o Kit: mochila, tesoura, 
cola, borracha, régua, caixa de gizão de cera, caixa de 
lápis de cor, lapiseira, grafite, cadernos, canetas, porta-
lápis, agenda e vale-livro.

Nova escola terá ginásio poliesportivo 
que atenderá a comunidade

A escola tem capacidade para atender 1.440 alunos nos três tur-
nos. As aulas começaram com 480 alunos. As turmas serão amplia-
das de acordo com a demanda.

A nova escola do Oitis conta com 16 salas de aula, ginásio polies-
portivo, biblioteca, refeitório, laboratório de ciências, laboratório 
de informática, auditório com capacidade para 60 pessoas e pátio. 
Além disso, foi construída dentro dos modernos padrões de acessi-
bilidade, com rampa de acesso para pessoas com deficiência e ba-
nheiros adaptados.

Kit escolar
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Fique atento:
Procure a unidade de saúde mais próxi-
ma de sua casa se você ou algum familiar 
apresentar dois ou mais dos seguintes 
sintomas:

A Prefeitura de Contagem intensifica as ações de 
combate à dengue no município em decorrência 
dos constantes temporais e das altas temperaturas 
que favorecem a proliferação da larva do Aedes 
Aegyptis e deixam o país em alerta. Iniciativas co-
mo visitas domiciliares para eliminar focos do mos-
quito, campanha educativa e mutirões de limpeza 
estão sendo desenvolvidas em todas as regiões da 
cidade, sobretudo nos bairros limítrofes.

O objetivo é conscientizar os moradores sobre 
a importância de não acumular lixo e não deixar 
água parada.

A prefeitura conta com a união de todos os mo-
radores no combate à dengue. Vamos nos mobili-
zar. É um dever meu, seu e de todos.

Prefeitura e população
se unem contra a dengue

Saúde

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

- Jogue no lixo todo objeto que possa acumular água co-
mo potes, latas, garrafas vazias, etc;

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

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

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

adequada;
- Mantenha bem tampados tonéis e barris d’água;
- Lave semanalmente, por dentro, os tanques utilizados 

para armazenar água.

A ajuda da população é fundamental para eliminar focos do mosquito

- Manchas e erupções na pele
  (semelhantes ao sarampo);
- Febre alta com início súbito;
- Forte dor de cabeça;
- Dor atrás dos olhos;
- Dores nos ossos e articulações; 
- Perda do paladar; 
- Moleza e dor no corpo;
- Náuseas e vômitos; 
- Tonturas e cansaço. 

Agente de Zoonozes 
no combate a dengue

CUidAdoS PArA evitAr A denGUe

Ronaldo Leandro
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Durante a reunião com secretário 
estadual da Saúde, Marcus Pesta-
na, realizada no início de janeiro, a 
prefeita Marília Campos reivindicou 
recursos para a construção do Cen-
tro Materno-Infantil que substituirá 
a atual maternidade. O projeto já se 
encontra no Ministério da Saúde e 
demandará investimentos na ordem 
de R$ 14 milhões. Marcus Pestana 
garantiu que o governo do estado vai 
participar com R$ 4 milhões.

Ministério da Saúde será 
parceiro da nova maternidade 
de Contagem

O ministro da Saúde, José Gomes 
Temporão, garantiu à prefeita Ma-
rília Campos que o governo federal 
vai colaborar para que o sonho da 
nova maternidade se concretize. A 
promessa foi feita em encontro, no 
início de fevereiro. Na ocasião, Tem-
porão também informou à prefeita 
que pretende vir a Contagem na 
inauguração do pronto-socorro do 
Hospital Municipal, ocasião em que 
deverá conhecer as condições da atu-
al maternidade.

Nova maternidade: R$ 4 milhões já estão garantidos

Foi inaugurada em fevereiro, a primeira clínica de hemodiálise 
credenciada pelo SUS Contagem. A construção da clínica é fruto 
de uma parceria realizada pela prefeitura com a Associação Evan-
gélica Beneficente de Minas Gerais e vai facilitar, de imediato, a 
vida dos 160 pacientes de Contagem que precisam se deslocar  
para tratamento em outras cidades.

O Instituto de Terapia Renal de Contagem tem 1.000 m2 de área 
construída e abriga uma sala de diálise com 40 máquinas, uma 
sala de emergência com 10 leitos, um CTI, dois consultórios médi-
cos, salas para assistência social, nutrição e psicologia. Na sala de 
diálise funciona um posto médico e o CAPD, espaço dedicado ao 
treinamento de pessoas que vão realizar o trabalho de diálise em 
domicílio. Completam a estrutura uma sala de multimeios e uma 
oficina de artesanato.

O instituto funciona na Rua Reginaldo Souza Lima, 500, bairro 
Bernardo Monteiro.

Prefeitura traz para Contagem 
primeira clínica de hemodiálise 

Pacientes não precisam mais buscar atendimento em outras cidades

Autoridades visitam as instalações 
da nova clínica de hemodiálise

Maquete do futuro centro materno infantil

Prefeita Marília Campos com o Ministro da 
Saúde, José Gomes Temporão

Prefeita Marília Campos com o Secretário 
de Estado de Saúde, Marcus Pestana

Odilon Rocha

Sheila CristinaTatiana Stucker
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No mês de fevereiro, Conta-
gem entrou definitivamente no 
circuito dos grandes eventos 
esportivos estaduais e nacio-
nais. O Ginásio Poliesportivo do 
Riacho recepcionou a partida 
de vôlei masculino entre as 
equipes do Vivo Minas - time 
de grandes estrelas do vôlei 
brasileiro - e o Álvares Vitória, 
do Espírito Santo, válida pela 
Superliga Nacional. Cerca de 
dois mil contagenses, de todas 
as idades, lotaram o poliespor-
tivo onde presenciaram a vitó-
ria do Minas. 

O jornalista Ivan Drumond, 
do jornal Estado de Minas, re-
latou o que viu no que chamou 
de "caldeirão" do Riacho: "foi 
uma noite especial para o tor-
cedor, que lotou as arquibanca-
das, cantou, festejou e vibrou 
com o Minas. Foi uma noite 

O Poliesportivo do Riacho, que estava interditado pelo Corpo 
de Bombeiros, passou por uma completa reestruturação. O piso 
antigo foi trocado por um de madeira, flutuante, que absorve o 
impacto; quatro novos vestiários foram construídos, bem como 
quatro cabines para imprensa. Dois novos e modernos placares 
eletrônicos foram instalados. O sistema de iluminação foi total-

Poliesportivo do Riacho é 
reaberto com grandes eventos

"Caldeirão" do Riacho ferveu na vitória da equipe de vôlei do Minas

mente substituído, para atender, inclusive, aos padrões de tele-
visão. Uma área para portadores de deficiência, com elevador 
exclusivo, foi instalada, além de outro espaço com 66 cadeiras 
reservado às autoridades e convidados. Nos próximos meses, o gi-
násio estará recebendo mais 2.200 cadeiras para total conforto do 
público.

A revitalização das áreas de esporte e lazer é uma das prioridades da 
prefeitura de Contagem. Além do Poliesportivo do Riacho, a prefeitura ga-
rante outros investimentos em ginásios e quadras de esportes. Está sendo 
construído um novo poliesportivo no conjunto Jardim Califórnia, voltado 
para diversos esportes e especializado no hockey; um grande parque es-
portivo, no Tropical; um ginásio na escola municipal do Oitis, na região da 
Ressaca e diversas quadras de esportes, anexas às escolas, praças e par-
ques, foram revitalizadas ou até mesmo reconstruídas. A meta é ampliar 
também os investimentos para outros esportes, como o futebol. Investi-
mentos no esporte e no lazer melhoram a qualidade de vida da população.

Poliesportivo do Riacho passou por ampla reforma 

Prefeitura investe no esporte

especial para os jogadores, que 
puderam sentir que o ginásio 
do Riacho - onde o torcedor 
fica quase dentro da quadra - é 
um verdadeiro "caldeirão".

O diretor do Vivo Minas, Luiz 
Eymard Zech Coelho, saudou a 
torcida e a parceria com a pre-
feitura: "a partida realizada em 
Contagem é uma maneira de 
estar próximo do torcedor da 
cidade. Temos aqui um grande 
núcleo de nossa torcida e essa 
foi uma forma de agradecer 
esse apoio. Além disso, temos 
uma parceria com a prefeitura 
local". As modernas instalações 
do ginásio fizeram com que os 
dirigentes do Minas propuses-
sem uma parceria com Con-
tagem, o que transformou o 
poliesportivo no segundo local 
para competições do tradicio-
nal clube mineiro.

Ginásio de hockey

Parceria faz do Poliesportivo do Riacho a segunda 
opção do Vivo Minas para competições

Esportes

Odilon Rocha

Ro
na

ld
o 

Le
an

dr
o



15

Defesa Social

Contagem agora tem carteira de identidade

Contagem está ficando uma 
cidade mais segura de se viver

Crimes violentos recuaram 40% nos últimos quatro anos
Os números são da Polícia 

Militar. Nos últimos quatro 
anos, Contagem teve uma re-
dução expressiva de 40% nos 
crimes violentos. A taxa de cri-
mes por 100 mil habitantes re-
cuou de 146,14 para 89,68. Em 
2004, foram registrados 10.222 
crimes violentos em Conta-
gem contra 6.640 em 2008, 
uma redução de 3.600 crimes. 
Também os homicídios, forma 
mais trágica da criminalidade, 
recuaram em Contagem no 
mesmo período: são 100 a me-
nos por ano. É evidente que a 
violência ainda é muito alta em 
nossa cidade, mas não deixa 
de ser uma boa notícia que ela 
esteja reduzindo. Um exemplo 
visível da melhoria da situação 
da segurança em nossa cidade 
é o retorno da população às 
praças, parques, pistas de cami-
nhada e ginásios.

Trabalho conjunto do governo 
do estado e prefeitura 

A redução da violência deve-
se, em primeiro lugar, ao bom 
trabalho que vem sendo execu-
tado pelas polícias Militar e Civil 
na repressão à criminalidade, 
e aos programas preventivos.       

INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO
Av. João César de Oliveira, 3481, - Eldorado
Telefone: 3351-8384.

Uma conquista da prefeitura, o Instituto de Identificação de 
Contagem está funcionando desde setembro de 2008. Neste 
período, a emissão de carteiras de identidade pulou de 383 
(primeira e segundas vias) para quase 1.500 por mês. Sinal que 
havia uma grande demanda por esse serviço na cidade e que a 
prefeitura acertou ao priorizar essa parceria com a Polícia Civil do 
Estado de Minas Gerais.

A Prefeitura de Contagem está 
fazendo também a sua parte 
com a criação da Guarda Muni-
cipal, com a revitalização e ilu-
minação dos espaços públicos, 
com a implementação de diver-
sos programas voltados para 
a juventude, com a ampliação 

do Bolsa Família em parceria 
com o governo federal, com as 
melhorias na educação. Além 
disso, Contagem foi, nos últi-
mos quatro anos, a segunda ci-
dade que mais gerou empregos 
de carteira assinada em Minas 
Gerais. 
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Contagem tem oito 
administrações regionais

As administrações regionais são o principal contato dos mo-
radores com a administração municipal. É por essa porta que 
o morador tem mais chances de ser ouvido e apresentar suas 

As regionais são a porta de entrada para reivindicações da população
demandas e reivindicações. A partir deste ano, temos mais 
uma administração regional à serviço do cidadão contagense: 
a regional do Riacho. Para reclamação ou sugestão, procure a 
administração regional responsável pelo seu bairro.

Regionais


