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PREFEITURA FAZ

Uma mensagem de paz e esperança num futuro 
próspero. Essa é a melhor definição para os eventos de 
comemoração do aniversário de Contagem. Em todas as 
regiões administrativas aconteceram eventos festivos, com 
destaque para o Passeio Ciclístico e o espetáculo Minas ao 
Luar. A cidade ganhou de presente um importante túnel, 
ligando as regiões da Ressaca e do Eldorado, um novo 
conjunto habitacional para famílias de baixa renda 
e a revitalização da Cidade Industrial.

População foi às praças 
no aniversário de Contagem

uma Cidade Cada dia melhor

eNCarTe da FuNeCVeJa TamBÉm
NeSTa ediÇÃo
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Prestação de Contas

Contagem é a 3ª cidade no Brasil 
que mais reduziu peso da dívida

Gestão eficiente reduz dívida e garante recursos para investimentos
No início de 2005, a Prefeitura de Contagem era a quarta mais 

endividada do Brasil entre os grandes municípios. Só ficava atrás 
de São Paulo (SP), Campinas (SP) e Osasco (SP). Sua dívida era de 
R$ 493 milhões, valor superior a receita municipal de R$ 393 mi-
lhões. Ou seja, a dívida municipal era 125% o valor da receita. 

Atualmente, a dívida municipal é ainda muito alta, mas redu-
ziu o seu peso em comparação com a receita. Seu valor recuou 
para 485 milhões, enquanto a receita municipal foi para R$ 671 
milhões. A dívida municipal, que era de 125% o valor da receita, 
foi reduzida para 72%. Antes, a dívida era 15 vezes a arrecadação 
mensal da Prefeitura. Hoje representa 9 meses de arrecadação.

Por que a situação melhorou?
A situação da dívida municipal melhorou por três motivos. Pri-

meiro, porque a Prefeitura não contraiu novas dívidas nos últimos 
quatro anos. Segundo, porque a Prefeitura pagou R$ 195 milhões 
de juros e amortizações da dívida. Terceiro, porque a Prefeitura es-
tá conseguindo renegociar as dívidas e reduzir seus valores.

Para melhorar a situação da dívida municipal, a Prefeitura pagou aos 
credores, nos últimos quatro anos, R$ 195 milhões. Esse valor é sufi-
ciente para construir 12 hospitais ou 200 escolas municipais.

Avenida Alterosas na Região Ressaca

Quem são os credores da Prefeitura

Ricardo Lim
a

Credor Valor 

INSS R$ 131,049 milhões

FGTS R$ 2,198 milhões

IPSEMG R$ 94,341 milhões

PASEP R$ 3,219 milhões

Imposto de Renda R$ 14,813 milhões

Banco do Brasil R$ 230,242 milhões

Outras dívidas R$ 9,708 milhões

Total R$ 485,570 milhões

Prefeitura 
recuperou o crédito 

De acordo com o Governo Fede-
ral, Contagem pode contrair dívidas 
no limite de R$ 812 milhões. Nos 
últimos quatro anos a Prefeitura 
adotou uma atitude prudente e res-
ponsável e não fez dívidas novas. 
A dívida municipal é de R$ 484 mi-
lhões. Isso significa que o município 
recuperou a capacidade de obter 
recursos para investir em grandes 
obras na cidade.
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Contagem 98 anos

Mais de 30 mil pessoas foram 
comemorar em praça pública

Com festa, o povo de Contagem celebrou os 98 anos da cidade
Pelo menos 30 mil pessoas compareceram aos even-

tos realizados em todas as oito Regionais Administrativas 
mantidas pela Prefeitura. Com alegria e descontração, os 
contagenses se reencontraram com sua história e com 
aqueles que fizerem e fazem a história de Contagem. Pu-
deram relembrar suas origens de simples posto de registro 
durante o Brasil Colônia até o presente cheio de realiza-
ções. A Prefeitura de Contagem agradece pela participação 
e deseja a todos um futuro cada vez melhor. 

Show de inauguração do Túnel de 
integração Ressaca / Eldorado

Partida de vôlei no Poliesportivo do Riacho

Entrega da revitalização da Praça 
da CEMIG

Entrega do Conjunto Habitacional Morada 
Nova, no bairro Maria da Conceição

Apresentação do 
Minas ao Luar Passeio Ciclístico

O
dilon Rocha

O
dilon Rocha

O
dilon Rocha

O
dilon Rocha

Ricardo Lim
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Farmácias garantem acesso a medicamentos fornecidos pelo SUS

Saúde

Farmácias Distritais atendem 
120 mil pessoas por mês

A Prefeitura de Contagem garante acesso 
a medicamentos fornecidos pelo SUS por 
meio das Farmácias Distritais, criadas pela 
Secretaria de Saúde em 1999.

Para utilizar os serviços das Farmácias Dis-
tritais basta apresentar a receita emitida por 
profissional autorizado. Os pacientes que 
fazem uso contínuo de medicamentos são 
cadastrados conforme o tipo de tratamento: 
hipertensão, diabetes, saúde mental, entre 
outros. Também é possível encomendar e 
receber os remédios em uma Farmácia mais 
próxima da residência. Para mais informa-
ções, consulte a Farmácia Distrital da sua 
região.

A Prefeitura investe, atualmente, cerca 
de R$ 6,6 milhões anuais na manutenção 
dessas farmácias. Desse montante, mais de 
80% é com a aquisição de remédios. Em 
segundo lugar estão os salários dos servi-
dores, que representam cerca de 14% dos 
custos totais. Farmácia Distrital Sede

Serviço foi ampliado
e melhorado

Em 2005, eram 11 Farmácias Distritais. Atualmente, os 
contagenses podem contar com 14 delas espalhadas pelas 
oito Regionais Administrativas da Prefeitura. O número de 
atendimentos cresceu de 717.058 receitas em 2004 para 
843.670. Além disso, cerca de 120.000 pacientes estão ca-
dastrados nesse serviço. Para isso, a Prefeitura investiu na 
melhoria das Farmácias. Foram criadas uma nova unidade 
no Nacional e duas em Vargem das Flores. As unidades 
existentes no Industrial, no Eldorado, na Sede, na Ressaca, 
no Nacional e no Petrolândia foram transferidas para insta-
lações mais adequadas e confortáveis. Elas proporcionam 
atendimento individualizado e com o devido acompanha-
mento profissional. As Farmácias Distritais funcionam de segunda a sexta-feira, de 8h às 17h.

PARA SUGESTÕES OU RECLAMAÇÕES DA FARMÁCIA LIGUE PARA A OUVIDORIA DA SAÚDE. TELEFONE: 0800 283 29 47

Unidade endereço

Água Branca Rua Adalmo Passos, 746 - Água Branca

eldorado Avenida José Faria da Rocha, 1.875 - Eldorado

industrial Rua Monsenhor Leão, 37 - Industrial

Nacional i Avenida Nossa Senhora de Fátima, 492 - Nacional

Nacional ii Rua Piatã, 289 - São Mateus

Parque São João Rua Alcino Bento, 269 - Parque São João

Petrolândia Rua Refinaria Gabriel Passos, 287 - Petrolândia

ressaca i Rua QuinQuin do Mandu, 170 - Guanabara

ressaca ii Rua Macaúbas, 89 - Jardim Laguna

riacho Rua Rio Madeira, 226 - Riacho das Pedras

Sede Rua Antônio Augusto, 171 - Centro

Vargem das Flores i Rua V, 1.880, loja 6 - Nova Contagem

Vargem das Flores ii Rua Romeu Diniz, 570 - Darcy Ribeiro

Vargem das Flores iii Rua VP, 3.273 - Nova Contagem B

dST/aidS CCE Iria Diniz - Avenida João César de Oliveira, 2.889 - Eldorado

Ricardo Lim
a
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População se previne e, até setembro, apenas sete casos foram confirmados

Saúde

Prefeitura toma medidas 
para controlar gripe suína

Contagem, como o resto 
do mundo, não está livre da 
gripe suína, ou Influenza A 
(H1N1) como é chamada pe-
los especialistas. As medidas 
adotadas pela Prefeitura, en-
tretanto, estão garantindo o 
controle da situação. Desde o 
começo da gripe, foram con-
firmados apenas sete casos 
em Contagem. Infelizmente 
ocorreu um óbito. A Secreta-
ria Municipal de Saúde criou 
o Comitê de Monitoramento 
de Influenza, que acompa-
nha de perto a situação na 
cidade. Também abriu um 

ambulatório de referência na 
Unidade 16, tomou medidas 
para garantir o atendimento 
das necessidades de equipa-
mentos, insumos e de pessoal 
e colocou uma ambulância à 
disposição para deslocamento 
de pacientes.

No Hospital Municipal e 
na Maternidade foram reser-
vadas áreas específicas para 
atendimento e leitos de CTI 
para internação de pacientes 
em estado grave. No Hospital 
também esta disponível o me-
dicamento Tamiflu para pes-
soas com receita médica.

As unidades de urgência do município atendem, em 
média 980 pacientes por dia, totalizando 30 mil atendi-
mentos por mês. Destes, 4.500 são no Hospital Municipal, 
2.400 na Maternidade e 22.500 nas policlínicas.

Prefeitura capacita profissionais da 
saúde para combater a gripe suína

O
dilon Rocha
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Habitação

Prefeitura entrega conjunto 
habitacional Morada Nova
Moradores em áreas de risco da Vila Beatriz foram beneficiados

"Esses prédios novos que a Prefeitura cons-
truiu foi tudo de bom para nós. Água encana-
da, esgoto, enfim dignidade de vida. E isto faz 
a diferença".

Amina Martins Nascimento, dona de casa 
e moradora da Vila Beatriz.

"Lá o barracão vivia cheio de água. Aqui, vai ser 
muito mais fácil, mais mobilidade, acesso à educa-
ção e outros serviços".

Clemência Maria de Jesus, 79 anos, que se 
mudou com a neta Graziela, de 16 anos.

Depoimentos

Prefeitura investe mais de R$ 10 milhões na Vila Beatriz
A Vila Beatriz será totalmen-

te urbanizada. O projeto prevê 
obras de infraestrutura, dre-
nagem, saneamento e sistema 
viário com abertura das ruas 
Carmelita Dutra, Santo Amaro 
e Via Marginal, além do Beco 
“E”. Também será feita a con-
tenção das encostas, criação de 
um centro comercial, um cen-
tro comunitário e uma escola 
infantil. Finalmente, a vila ga-
nhará uma área de lazer com 
quadras poliesportivas, parque 
infantil e pista de caminhada.

A obra de urbanização da 
vila tem custo estimado em 
R$ 10,5 milhões, dos quais 
R$ 6 milhões são destinados 
ao reassentamento de 184 fa-
mílias moradoras em áreas de 
risco, em conjunto habitacional 
com apartamentos de 2 e 3 
quartos, em área da própria 
vila. Serão beneficiadas, dire-
tamente, cerca de 500 famílias 
em toda a região.

A Vila Beatriz está localizada 
às margens da Via Expressa, 
em área de risco.

Conjunto Morada Nova, no bairro 
Maria da Conceição

Vila Beatriz será totalmente urbanizada

Em agosto, no aniversá-
rio da cidade, a Prefeitura 
de Contagem entregou 
às famílias que moram 
em áreas de risco na Vila 
Beatriz, o Conjunto Habi-
tacional Morada Nova, no 
bairro Maria da Conceição. 
São 64 apartamentos de 
dois e três quartos. A obra 
totaliza um investimento 
de R$ 2,6 milhões, fruto 
de parceria entre o Gover-
no Federal e a Prefeitura. 
O conjunto fica próximo 
à Avenida João César de 
Oliveira, garantindo acesso 
fácil a qualquer ponto da 
cidade.

Ronaldo Leandro
Ronaldo Leandro
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Habitação

Contagem terá primeiro conjunto 
do Minha Casa, Minha Vida

Moradias para 288 famílias na faixa de 0 a 3 salários mínimos estão em construção
O primeiro conjunto habitacional do Pro-

grama Minha Casa, Minha Vida da Região 
Metropolitana está sendo construído em 
Contagem, no bairro Maracanã, na Região 
Sede. A empreiteira aprovou o projeto 
na Caixa Econômica Federal e as obras já 
começaram. Serão construídos 288 aparta-
mentos em local com toda a infraestrutura 
urbana, comercial e de serviços necessária. 
Cada apartamento terá 42 metros quadra-
dos de área privativa e a área total do 
conjunto será de 17 mil metros quadra-
dos, com playground, quadra de esporte 
e salão de festas. O conjunto ficará pronto 
no primeiro semestre de 2009.

Além deste conjunto, foram assinados 
877 contratos para aquisição de moradias 
em Contagem, dentro do Programa Minha 
Casa, Minha Vida para a faixa de renda 
acima de 3 salários mínimos.

Mais moradias trazem dignidade e qualidade de vida 
para a população moradora em áreas de risco

A política municipal de 
habitação da Prefeitura de 
Contagem está melhorando 
as condições de moradia de 
muita gente. Somente com 
a construção de conjuntos 
habitacionais, a Prefeitura 
investe, em parceria com os 
governos federal e estadual, 
mais de R$ 170 milhões. Es-
sas obras, mais o programa 
Minha Casa, Minha Vida, 
beneficiam cerca de 6 mil fa-
mílias moradoras em áreas de 
risco ou em áreas contempla-
das com obras de saneamen-
to e urbanização. São famílias 
residentes na Vila São Paulo, 
Vila Dom Bosco, Parque São 
João, Vila Jardim Eldorado, 
Vila Beatriz, Vila Maracanã, 

Vila Barraginha, Vila PTO, Vila 
Itaú e Vila Samag e na região 
do córrego Retiro, em Nova 
Contagem.

Além da boa qualidade, 
as residências são sem ônus 
para as famílias. Os conjuntos 

são construídos com toda a 
infraestrutura necessária para 
viver bem, tais como sistemas 
de drenagem, ligações de 
esgoto, ruas pavimentadas 
e áreas de lazer. 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 
respeito, qualidade de vida e 
dignidade aos moradores.

Conjunto habitacional da Vila São 
Paulo está quase pronto

Obras do primeiro conjunto habitacional 
para famílias na faixa de 0 a 3 salários 
mínimos já começaram

Ronaldo Leandro
Ronaldo Leandro



Prefeitura lança Academia 
da Cidade ao ar livre

Academias públicas de ginásticas serão levadas para todas as regiões
Contagem terá academias 

de ginástica ao ar livre em 
todas as regiões. A primeira 
foi inaugurada em setem-
bro, na Praça da Glória, El-
dorado. São dez aparelhos 
à disposição da população. 
Além disso, profissionais es-
pecializados vão orientar os 
interessados quanto ao uso 
adequado dos equipamentos.

A próxima Academia da 
Cidade será inaugurada na 
praça da Avenida Alvarenga 
Peixoto, no Amazonas, que 
está em reforma. Iniciativa da 
Prefeitura em parceria com 
uma empresa privada, essa 
ação ajuda na promoção da 
saúde e é mais um espaço 
que garante melhor qualida-
de de vida.

Ginástica é saúde
A utilização dos apare-

lhos pode auxiliar no forta-
lecimento e alongamento 
muscular; aumento de flexibi-
lidade; fortalecimento da ca-
pacidade cardio-respiratória; 
estímulo ao sistema nervoso 
central; melhoria da agilidade 

e da coordenação motora. 
Os profissionais de Educação 
Física estarão na Praça da 
Glória nas segundas, quartas 
e sextas-feiras, das 18h30 às 
19h30, para auxiliar a prática 
dos exercícios nos aparelhos. 
Qualquer pessoa pode parti-
cipar das aulas, basta apre-
sentar um atestado médico 
constatando estar apto para 
o esporte.

"Praticar exercícios me tirou da cadeira 
de rodas. Iniciativas como essa são muito 
importantes para a terceira idade, princi-
palmente para aqueles que são aposenta-
dos, ganham pouco e não têm condições 
de pagar uma academia." 

Antônia Nunes Diniz, 79 anos, mora-
dora do Jardim Eldorado.

Depoimentos

Prefeitura entrega mais praças à população
Mais lazer, esporte e melhor 

qualidade de vida. É isso que a 
Prefeitura garante aos morado-
res de Contagem com o progra-
ma de revitalização de praças.

Em julho, foi inaugurada a 
Praça de Esportes Dona Rosa 
Isidoro Amaral (Praça França 
Campos), no bairro Industrial. 
Com três mil metros, a praça 
possui duas quadras - uma de 
areia para jogos de peteca e 
vôlei e outra para futebol, uma 

área de convivência e uma pista 
para caminhada. Essa obra foi 
aprovada no Orçamento Partici-
pativo - OP de 2005. Em agosto, 
a Praça Concórdia, no bairro 
Tijuco, Região Nacional, através 
de parceria com empresa priva-
da, foi entregue à comunidade 
totalmente reformada e revi-
talizada. A praça recebeu novo 
sistema de iluminação, lixeiras, 
mesas de jogos, bancos, jardins 
e um playground.

Academia da Cidade, inaugurada 
na Praça da Glória

Praça Concórdia, no bairro Tijuco

Academia da Cidade

8
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FUNEC

FUNEC se prepara para 
novos e grandes desafios

Fundação se reorganiza para enfrentar exigências do mundo globalizado

Fundada em 1973, a FUNEC é, hoje, a mais importan-
te política de formação de jovens mantida pela Prefei-
tura. Oferece ensino médio, médio integrado, educação 
profissional e educação de jovens e adultos profissiona-
lizante. Destaca-se, ainda, por ser uma das poucas insti-
tuições públicas municipais no país a oferecer o ensino 
técnico em quatro áreas: saúde, informática, gestão e 
química industrial. A FUNEC vai avançar em suas políti-
cas de formação da juventude para responder aos desa-
fios contemporâneos de uma sociedade globalizada com 
mercado de trabalho cada vez mais exigente.

• 8.530 mil alunos;

• 17 unidades de Ensino em Contagem e 5 anexos;

• 16 unidades oferecem o Ensino Médio;

• 1 unidade oferece a Educação de Jovens e Adultos - 
      EJA com qualificação profissional;

• 5 unidades oferecem o ensino técnico de nível médio;

• 869 servidores efetivos;

• R$ 21 milhões de investimentos por ano.

Elias Ram
os



10

FUNEC

FUNEC amplia ensino médio 
integrado profissionalizante

Prioridade é ensino médio com qualificação profissional
Atualmente, a política de 

formação de jovens e traba-
lhadores considerada mais 
eficiente é a que reúne o 
ensino médio normal e a edu-
cação profissional (cursos téc-
nicos). É o chamado ensino 
médio integrado. Isso garante 
que os jovens terminem o 
ensino médio com formação 
técnica para enfrentar o mun-
do do trabalho e o futuro. 
Por isso essa proposta é a que 
tem recebido o maior reco-
nhecimento e investimentos 
do Ministério da Educação.

Funec se prepara 
para o futuro

Até 2012 a Funec vai fazer 
a transição do Ensino Médio 
Regular para o Ensino Médio 
Integrado. Será um processo 
de transição gradual. Para 

Elias Ram
os

Alunos do curso de Química Industrial

PreFeitura Faz convênio
com Governo Federal

Um primeiro passo foi dado em setembro: o Programa de Edu-
cação de Jovens e Adultos – EJA, oferecido pela FUNEC, passará a 
ser profissionalizante. Esse programa será financiado com recursos 
do ProJovem Urbano, mantido pelo Governo Federal. Ele permite 
que jovens de 18 a 29 anos que não terminaram seus estudos con-
cluam o ensino fundamental, e com qualificação profissional. A 
Prefeitura também está buscando ajuda do Governo Federal para 
a construção das novas Unidades da FUNEC.

convênio com Governo
estadual também é assinado

Outra conquista da Prefeitura é a ampliação dos investimentos 
do Governo Estadual na educação em Contagem. Em setembro, a 
Prefeitura e o Estado assinaram convênio de até R$ 2 milhões pa-
ra os cursos profissionalizantes oferecidos pela FUNEC. Essa verba 
pertence ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – 

atingir essa meta, a FUNEC 
precisa de laboratórios e 
equipamentos próprios, in-
vestir na formação docente 
e reorganizar sua estrutura 
física já que, atualmente, a 
maioria das escolas da FUNEC 
funciona em regime de coabi-
tação com as escolas da rede 
municipal de ensino. Por isso, 
o projeto prevê, inclusive, a 
construção de novas unidades 
para a Fundação. Esses obje-
tivos dependem de financia-
mento. Apenas à medida que 
forem obtidos, a Prefeitura 
poderá implantar as unida-
des próprias da Fundação, 
priorizando o ensino médio 
integrado profissionalizante e 
os cursos técnicos de forma-
ção profissional. A realização 
desses objetivos depende de 
financiamento que a Prefeitu-
ra está buscando.

mudanças não alte-
ram o funcionamento 
da Funec

As mudanças em curso na 
FUNEC não prejudicam nem 
os alunos nem os servidores. 
Todo corpo docente e adminis-

trativo da FUNEC, agora efeti-
vo, continuará na instituição, 
contribuindo para o seu forta-
lecimento. Da mesma forma, 
os alunos já matriculados vão 
concluir seus cursos, indepen-
dentemente do processo de re-
estruturação da instituição.

Fundeb, e será repassada à FUNEC em quatro parcelas através do 
Programa de Educação Profissional (PEP).

Também ficou decidido que o governo estadual vai comprar o 
imóvel onde funciona o anexo da Escola Municipal Hilton Rocha e a 
Funec Tropical, no bairro Tropical, e ofertar o ensino médio de ma-
nhã e à tarde nesse mesmo local. Além disso, as escolas estaduais 
existentes em Contagem vão aumentar o número de vagas para o 
ensino médio regular.

Governo do estado assume
oFerta de vaGas no ensino médio

O Governo do Estado vai assumir integralmente o EJA convencio-
nal, ou seja, aquele que garante a conclusão do segundo grau, mas 
não oferece qualificação profissional. Em Contagem, dez escolas 
estaduais já oferecem esse tipo de EJA. Essa é outra conquista da Pre-
feitura. Com o Estado bancando o EJA tradicional, o município pode 
investir mais no ensino profissionalizante e na educação fundamental 
e infantil.

avanÇos contribuem Para uma Funec cada dia melHor
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Prefeitura garante e amplia 
investimentos na FUNEC

Município investe 21 milhões de reais por ano na FUNEC

FUNEC

efetivação valoriza os 
servidores e garante mais 
transparência

Em 2006, a Prefeitura realizou con-
curso público para contratação dos 
trabalhadores da FUNEC. Foram no-
meados 869 servidores (80% do total), 
demonstrando o compromisso da 
Prefeitura com a profissionalização da 
instituição, com a qualidade do ensino 
e com a valorização dos profissionais. 

investimentos na formação 
continuada dos educadores

O aperfeiçoamento contínuo dos 

profissionais faz parte do compro-
misso da FUNEC com a qualidade da 
educação. Além dos professores da 
FUNEC, participam bibliotecárias e 
seus auxiliares, assistentes, dirigentes, 
secretárias escolares e pedagogos. 

Programa de estágios
Convênios mantidos pela FUNEC com 

empresas e instituições públicas possibili-
tam aos estudantes colocar em prática o 
conhecimento adquirido nos cursos ofere-
cidos pela Fundação. Apenas nos órgãos da 
Prefeitura atuam 120 estagiários alunos do 
ensino médio. Cada estagiário recebe uma 
bolsa de R$ 400,00 mais vale transporte.

novas atribuições
para a Funec
A partir de 2008, a Funec passou a 

exercer o papel de gestora dos recursos 
financeiros do Plano Setorial de Qualifi-
cação em Serviços Industriais (Planseq), 
ofertando cursos na área industrial. 
Também oferta cursos através do Plano 
Territorial de Qualificação (Planteq). Am-
bos são programas do Governo Federal 
executados com recursos do Ministério do 
Trabalho. A Funec acompanhou a execu-
ção dos cursos nas cidades de Contagem, 
Betim, Ibirité e Nova Lima formando cerca 
de 1200 trabalhadores. 

observatório do trabalho
Formado por uma equipe de pesquisa-

dores / professores da Funec, é respon-
sável pela realização de estudos sobre 
emprego, trabalho e renda em Contagem.

A Prefeitura tem garantido a existência da FUNEC com re-
cursos próprios. Em 2008, foram investidos R$ 21 milhões na 
manutenção da Fundação. Além disso, a Prefeitura realizou con-
curso público para efetivar os servidores, garantiu a qualificação 
dos professores, fez convênios com empresas para a oferta de 
estágios e expandiu as tarefas e atribuições da FUNEC.

Elias Ram
os
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FUNEC

FUNEC: a melhor escola pública 
de ensino médio de Minas

FUNEC é o principal instrumento da Prefeitura para a formação dos jovens
Qualidade de ensino se faz com empe-

nho dos professores e investimentos. Para 
garantir as melhores condições de apren-
dizagem e de trabalho, a Prefeitura de 
Contagem investe na Funec R$ 21 milhões 
por ano. Mas é com o esforço de todos 
que temos o melhor ensino médio entre 
as escolas públicas de Minas Gerais e con-
quistamos, pelo segundo ano consecutivo, 
o primeiro lugar no Exame Nacional do 
Ensino Médio - ENEM. É assim que Conta-
gem prepara a juventude para o mundo 
do trabalho e para o futuro.

Formação da juventude / 
ensino médio integrado 

Oferecido aos candidatos que concluí-
ram ou concluirão o ensino fundamental, 
o objetivo dos cursos oferecidos nessa 

modalidade de ensino é possibilitar ao 
estudante realizar, simultaneamente, o en-
sino médio e o técnico profissionalizante. 
Os cursos têm duração de três anos. Além 
disso, possibilitam unir a formação geral à 
profissional, preparando os estudantes pa-
ra a cidadania e o mundo do trabalho.

Formação do jovem e do 
adulto trabalhador

É a oportunidade para quem não con-
cluiu o ensino médio na idade escolar reco-
mendada. Na FUNEC, a educação de Jovens 
e adultos – EJA, além da formação profis-
sional, possibilita a socialização, e promo-
ve a cidadania entre os alunos, por meio 
de atividades pedagógicas, integradoras, 
que potencializam o desenvolvimento em 
grupo, considerando as individualidades. 

O curso é oferecido na unidade da FUNEC 
Nova Contagem e o curso profissionalizan-
te é Contabilidade Social.

Pós-médio
A FUNEC oferece cursos de pós-médio 

em sete unidades, atendendo cerca de 
800 alunos. Os cursos oferecidos são: 
Química Industrial, Patologia Clínica, Ad-
ministração, Contabilidade, Segurança do 
Trabalho, Informática e Enfermagem.

inclusão social
A FUNEC garante a matrícula de pesso-

as com deficiência em suas unidades de 
ensino, desde que aprovados no processo 
seletivo, e adaptou a estrutura física de 
suas unidades para garantir plenas condi-
ções de acessibilidade.

Parabéns aos alunos e servidores!
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Região Petrolândia

Policlínica Petrolândia e Parque 
Esportivo estão quase prontos

Obras levam mais saúde e lazer para toda a região do Petrolândia
A Prefeitura de Contagem está 

garantindo mais saúde e quali-
dade de vida para os moradores 
da Região Petrolândia. Além de 
reconstruir a Policlínica e reformar 
unidades de saúde, no Tropical 
está em construção um grande 
parque esportivo garantindo mais 
espaço para a prática de esportes 
e para o lazer aos moradores.

Parque do tropical
Orçado em cerca de R$ 3 mi-

lhões, o Parque Esportivo do Tro-
pical terá suas obras concluídas no 
final de outubro. Faltam apenas 
o término dos trabalhos de paisa-
gismo, as obras de contenção do 
córrego que corta o local, além 
da retirada dos esgotos lançados 
nesse córrego. A Copasa já garan-
tiu que realizará esse trabalho no 
prazo previsto.

Já foram concluídas as obras 
de infraestrutura, construção das 
quadras poliesportivas, pista de 
caminhada e a instalação da maio-
ria dos equipamentos para as áre-
as de lazer.

Revitalização da Policlínica
A reforma e ampliação da 

Policlínica do Petrolândia (UAI) 
está na segunda etapa. Com a 
obra, a área da unidade será 
praticamente dobrada, pas-
sando dos atuais 500 para 914 
metros quadrados. Foram cons-
truídas duas enfermarias para 
adultos, laboratórios, sala de 
curativos e sala de acolhimento.

Nesta segunda etapa, será 
ampliada a parte de urgência 
e pediatria, além de construída 
uma nova sala para raios-x, 
nova Central de Esterilização e 

nova farmácia. As intervenções 
incluem, além da melhoria da 
área física, ampliação do núme-
ro de leitos de 12 para 22.  No 
total, na primeira e segunda 
etapa, serão investidos cerca de 
R$ 655 mil. 

Para que os usuários não 
fiquem sem atendimento, as 
obras estão sendo feitas com 
a unidade funcionando. Foram 
tomados todos os cuidados 
necessários para garantir boas 
condições de trabalho e o aten-
dimento de qualidade.

Ronaldo Leandro

Ronaldo Leandro

Parque Esportivo do Tropical

Policlínica do 
Petrolândia
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Prefeitura pavimenta mais 21 km 
de vias em Nova Contagem

Região Vargem das Flores

Obras atendem a população da região e acabam com o barro e a poeira
Os moradores dos bairros 

Retiro, Vila Esperança, Beira 
Campo, Vila Ipê Amarelo, 
Nova Contagem lado A e 
Vila Renascer já vivem uma 
nova realidade. Nessas áre-
as, as obras de pavimenta-
ção e drenagem realizadas 
pela Prefeitura foram con-
cluídas, ou estão em fase 
final de acabamento (colo-
cação de sarjetas, meio fio e 
passeios).

Essas obras são funda-
mentais para os moradores 
que, na época das chuvas, 
sofriam por causa do barro. 
Na época da seca, o pro-
blema era com a poeira. 
Com a chegada do asfalto, 
a população passou a con-
tar com a coleta regular 
do lixo e novos itinerários 
de ônibus nos bairros. Os 
pontos de acúmulo de lixo 
foram eliminados e os des-
locamentos ficaram mais 
fáceis. Em Nova Contagem 
lado B, Estaleiro I e Darcy 
Ribeiro, as obras estão em 
execução. A Copasa já está 
fazendo a ligação das redes 
de esgoto e a pavimentação 
asfáltica virá em seguida.

Foto: Marília visitou na sexta as 
obras já concluídas.

O Programa de Urbanização de Vargem das Flores
Orçado em aproximadamente R$ 10 milhões, o 

Programa de Urbanização de Vargem das Flores prevê 
a urbanização de metade das vias não pavimentadas 
daquela região. Serão asfaltados 21 km de avenidas, 
ruas e becos. Essas obras atendem a reivindicações 
aguardadas há décadas. Além disso, as obras incluem 
completa infraestrutura, com a construção de redes 
de drenagem pluvial, sarjetas, meios fios e, em alguns 
pontos, calçadas e contenção de encostas. A Copasa 
está implantando as redes coletoras de esgoto em to-
das as vias a serem pavimentadas pela Prefeitura.

Ronaldo Leandro

O
dilon Rocha

Ronaldo Leandro

O
dilon Rocha

Rua dos Pinheiros, no Ipê Amarelo

Rua VL 31, em Nova Contagem

Obras de urbanização também 
chegam no bairro Darcy Ribeiro

Rua VL 5, no Renascer
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Sede terá novo projeto de circulação do trânsito

Região Sede

Prefeitura revitaliza a região 
da Sede de Contagem

Obras melhoram a qualidade de vida na região que deu origem à cidade
recuperação de Praças
O programa de revitalização 

de praças da Prefeitura está 
deixando a Sede mais bonita, 
mais acolhedora, com mais 
opções de lazer e qualidade 
de vida. Seis praças já foram 
reformadas e, em breve, mais 
duas serão entregues. As obras 
na Praça Silviano Brandão, pró-
xima à Matriz de São Gonçalo, 
estão em fase final. Já foi feita 
a revitalização da área verde, 
a alteração do revestimento 
e do piso, o plantio de novas 
espécies e a iluminação pública 
decorativa. Falta fazer os ajus-
tes no trânsito do entorno da 
praça. Com investimento de 
R$ 200 mil em parceria com 
empresas privadas, essa obra 
deve ficar pronta em março de 
2010. A Praça Tiradentes, pró-
xima ao Fórum, também está 
sendo reformada para eliminar 
focos de dengue (causados 
pelo lago da antiga fonte) e 
aumentar a segurança, pois sua 
formação original facilitava a 
ação de marginais e outras in-
conveniências. A praça receberá 
novo tratamento paisagístico, 
pisos decorativos, escadas, fon-
te de água e nova iluminação. 

A Prefeitura está investindo cer-
ca de R$ 700 mil nesse projeto 
e as obras devem terminar em 
janeiro do próximo ano.

obras de saneamento 
e urbanização

Em parceria com a Copa-
sa, a Prefeitura realiza quatro 
grandes obras de saneamento 
e urbanização nas avenidas 
Prefeito Gil Diniz (antiga Ibira-
pitanga), Carmelita Drumond 
Diniz (antiga avenida Maraca-

Em 2008, a Prefeitura fez diversas 
intervenções viárias na Região Sede, bus-
cando melhorar a segurança e a fluidez 
do trânsito. Elas incluíram a implantação 
de semáforos, realocação dos pontos de 
parada, abertura de novas vias (como 
a que liga a região do Praia ao Ceasa), 
criação de sistema de ruas paralelas 
com mão única em sentidos opostos, 
construção de passarelas e sinalização. 
Devido ao aumento do fluxo de veículos 
e às chuvas que destruíram parte do pa-
vimento, principalmente da rua Joaquim 

Rocha, foi elaborado um novo projeto 
de circulação, amplamente discutido 
com a comunidade local, comerciantes 
e representantes do Poder Legislativo. 
Entre as medidas previstas estão inter-
venções em vários cruzamentos viários, 
com a alteração da geometria e da sina-
lização, novos semáforos e proibição da 
circulação de caminhões nos trechos de 
maior volume de tráfego. O custo total 
previsto será de R$ 615 mil incluindo 
toda a sinalização. As obras já foram 
iniciadas.

Elias Ram
os

Elias Ram
osPraça Silviano Brandão

Revitalização da Praça Tiradentes

Rua Bernardo Monteiro, no Centro

nã); Gentil Diniz e Emir Antônio 
Diniz (antiga São João Del Rei). 
O projeto inclui construção de 
avenidas sanitárias, pavimen-
tação de vias, canalização, dre-
nagem e redes de esgoto, além 
da despoluição dos córregos, 

com investimento de R$ 14 
milhões. Essas intervenções fa-
vorecem os bairros Três Barras, 
Funcionários, Fonte Grande, 
Canadá, Alvorada, Maracanã, 
Coração de Jesus, Chácaras Ca-
lifórnia e Olinda.
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Cidade Industrial revitalizada já 
atrai empresas e empregos
Obras incluíram recuperação de vias, praças e mudanças no trânsito

Facilitar a circulação de 
veículos, o acesso das pessoas 
aos locais de trabalho e de 
compras, atrair novas em-
presas e melhorar a estética 
urbana. Com esses objetivos, 
desde de 2006, a Prefeitura 
vem investindo na revitaliza-
ção da Cidade Industrial Ju-
ventino Dias.

A Praça Itaú, há mais de 
dois anos, foi modificada 
para desafogar o trânsito, 
medida que foi complemen-
tada pela construção da alça 
no viaduto no JK, que virou 
alternativa para centenas de 
motoristas. Os canteiros cen-
trais e o capeamento asfáltico 
da Avenida Babita Camargos 
e Avenida General David 
Sarnoff foram recuperados. 
A Avenida Cardeal Eugênio 
Pacelli também recebeu reca-
peamento asfáltico.

Em agosto, mais uma obra 
foi entregue à comunidade. 
A Praça da Cemig, um marco 
na história de Contagem, foi 
totalmente reformada e revi-
talizada, concluindo o proces-
so de recuperação da Cidade 
Industrial.

Os resultados positivos são 
visíveis. Novas lojas estão se 
instalando no shopping e a 
região está recebendo gran-
des empresas, como de mate-
rial de construção, de saúde 
privada, faculdades e empre-
sas prestadoras de serviços. 
Com as obras, toda a região 
metropolitana sai beneficia-
da face ao grande fluxo de 
pessoas e veículos de outros 
municípios nesses locais.

Até o final do ano a Pre-
feitura planeja construir um 
posto da Guarda Municipal 
na Praça da Cemig para au-
mentar a segurança no local.

Depoimento
“Eu sempre passo por aqui e a gente percebe que o trânsito está mais or-

ganizado. Facilitou bastante o acesso ao anel rodoviário”.

Manoel Teixeira, representante comercial, morador do bairro Industrial.

Região Industrial
Ronaldo Leandro

Ronaldo Leandro
Ronaldo Leandro

Elias Ram
os

Elias Ram
os

Revitalização da Praça da Cemig

Alça do JK

Cruzamento da Praça do Itaú

Avenida Babita Camargos

Avenida David Sarnoff
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Avenida Alvarenga Peixoto 
e Feira são revitalizadas

Feira ficará melhor para a exposição dos produtos e para o lazer da população

Praça terá academia 
de ginástica

A praça da Avenida Alvarenga Peixoto, depois de 
revitalizada, receberá uma academia de ginástica ao 
ar livre. Trata-se de mais um projeto da Prefeitura 
para promover a saúde e a qualidade de vida. A aca-
demia terá dez aparelhos à disposição da população e 
profissionais especializados para orientar os interes-
sados quanto ao uso adequado dos equipamentos. A 
Prefeitura pretende instalar academias de ginástica 
ao ar livre em todas as regiões. A primeira foi inau-
gurada em setembro, na Praça da Glória, Eldorado. O 
investimento total na praça será de R$ 300 mil.

Região do bairro Amazonas

A Prefeitura, atendendo às rei-
vindicações de expositores, comer-
ciantes e moradores da região, está 
revitalizando a Avenida Alvarenga 
Peixoto e a Feira do Amazonas, que 
funciona nessa avenida há mais de 
30 anos. A avenida ganhou nova 
pavimentação e paisagismo em to-
da sua extensão. A rotatória será 
transformada em uma praça, com a 
revitalização paisagística do espaço, 
implantação de pista de caminhada, 
área de lazer, iluminação pública 
decorativa, cercamento e implanta-
ção de uma Academia da Cidade. 
A Feira será reorganizada discipli-
nando a ocupação e identificação 
das barracas, como já ocorre com a 
Feira de Artesanato do Eldorado. Foi 
formada uma comissão composta 
por 10 feirantes (cinco titulares e 
cinco suplentes) e 10 representantes 
do poder público (5 titulares e 5 su-
plentes) para acompanhar as obras.

Essa obra conta com recursos do 
convênio firmado entre a Prefeitura 
e Secretaria de Estado de Obras Pú-
blicas - Setop, integrando o plano 
de serviços de manutenção de vias 
públicas. O valor total do investi-
mento será de, aproximadamente, 
R$ 450 mil.

Ronaldo Leandro

Avenida Alvarenga Peixoto

Praça da Avenida Alvarenga 
Peixoto
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Prefeitura aposta em transporte 
coletivo sobre trilhos

Novo sistema é mais barato e amplia a oferta de transporte coletivo

Atualmente 2,5 milhões de passageiros / mês utilizam o 
sistema de transporte coletivo municipal em Contagem.

O sistema Veículo Leve sobre 
Trilhos - VLT, também chamado 
de Metrô Leve, é uma alterna-
tiva de transporte coletivo que 
utiliza as linhas da rede ferrovi-
ária. É mais barato que o Metrô 
convencional, garante transpor-
te ágil, de qualidade e seguro, 
além de desafogar o trânsito 
em pontos críticos da cidade e 
da Região Metropolitana.

A proposta de criar o VLT em 
Contagem, ligando a estação 
do metrô do Eldorado à antiga 
estação de trens do bairro Ber-
nardo Monteiro, foi elaborada 
pela Prefeitura e apresentada 
em agosto aos órgãos dos go-
vernos Federal e Estadual. Essa 
proposta faz parte do Plano Di-
retor de Mobilidade (PlanMob) 
de Contagem..

O VLT é mais econômico que o Metrô convencional. No caso da 
ligação do Bernardo Monteiro ao Eldorado (trecho de 4, 8 km), a 
estimativa de custo pelo VLT é de R$ 33 milhões por quilômetro. Já 
com o Metrô seria de R$ 99 milhões para cada quilômetro.

Na primeira fase de implantação do projeto, a rede 1 sairá do 
Bernardo Monteiro passando pelo Parque São João, Acqua Play e 
Eldorado. Na segunda fase, a Rede 2 passará pela Avenida Amazo-
nas, Mannesmman e a Estação do Metrô Barreiro. Numa terceira 
fase, será instalada uma central na Região Ressaca.

Transporte

Projeto do Veículo leve Sobre Trilhos - VlT

Vantagens do VlT
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Contagem recebe Selo 
Cidade Cidadã em Brasília 

Prêmio foi dado ao Programa Sem Limite que transporta pessoas deficientes
A Prefeitura de Contagem re-

cebeu, em setembro, o prêmio 
Cidade Cidadã-2009 oferecido 
pela Comissão de Desenvolvimen-
to Urbano (CDU) da Câmara dos 
Deputados. O prêmio se destina às 
cidades que tenham implementa-
do políticas públicas de mobilida-
de urbana sustentável e inclusivas.

Contagem participou na cate-
goria de cidades acima de 100 mil 
habitantes e disputou a indicação 
final com Natal (RN). O prêmio - 
“Selo Cidade Cidadã - ano 2009” 
foi em decorrência do programa 
Sem Limite, que garante a pessoas 
com deficiência, através do trans-
porte porta-a-porta, acesso à saú-
de e à educação. 

O programa premiado é interse-
torial, envolvendo a Transcon e as 
secretarias de Educação, Desenvol-
vimento Social e Saúde, atenden-
do atualmente 340 pessoas com 
transporte especial em veículos 
adaptados.

Desenvolvimento Urbano

Você pode acessar este jornal pelo endereço eletrônico

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

Programa Sem Limite ganha 
prêmio em Brasília

Contagem é a sétima melhor cidade de Minas para se viver
O índice Firjan de Desenvolvimento dos Municípios 

(IFDM) classificou Contagem como a sétima cidade 
mineira melhor para se viver. Esse indicador varia de 0 
a 1 e, quanto mais próximo de 1, maior o patamar de 
desenvolvimento, medido a partir de variáveis de em-
prego e renda, educação e saúde. A média de Conta-
gem foi 0,8220, apresentando um melhor desempenho 
na variável emprego e renda, seguida pela saúde e pela 
educação.

O IFDM é calculado pelo Instituto FIRJAN, ligado à Fe-
deração das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro.

Fonte: FIRJAN

CIDADE ÍNDICE FIRJAN

ITABIRA 0,8548
NOVA LIMA 0,8475
OURO PRETO 0,8444
BELO HORIZONTE 0,8417
VARGINHA 0,8354
UBERLÂNDIA 0,8298
CONTAGEM 0,8220
MINAS GERAIS 0,7911
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Integração

Túnel que integra Ressaca ao 
Eldorado foi inaugurado

Investimento de R$ 8,5 milhões garantiu obra esperada há 30 anos
Foi inaugurado em agosto 

o túnel que liga a região da 
Ressaca ao Eldorado passan-
do sob a BR 040 e conhecido 
como “Mergulhão”. Com o 
túnel a população da Ressa-
ca e da Região Nacional terá 
acesso facilitado ao centro 
comercial de Contagem, à 
estação Eldorado do metrô, 
Pronto-Socorro JK e à Aveni-
da João César de Oliveira. Da 
mesma forma, os moradores 
da Região Eldorado terão 
acesso facilitado ao Ceasa, 
ao Mineirão e a toda região 
da Pampulha. Essa obra tam-
bém facilita o acesso à BR 
040 em direção a Belo Hori-
zonte e ao Ceasa, e contribui 
para desafogar o trânsito da 
Via Expressa.

Em setembro as linhas 
de ônibus 0402 (que liga o 
Bairro Novo Progresso ao 
Ceasa e à Cidade Industrial), 
e 0403 (bairro Morada Nova 
/ Cidade Industrial / Sede) 
passaram a usar o túnel. 
Essas duas linhas carregam 
cada uma, aproximadamen-
te, 32 mil passageiros / mês. 
A economia de tempo para 
os usuários de transporte 
coletivo, dependendo do 
horário, poderá ser de até 30 
minutos. O investimento no 
túnel foi de R$ 8,5 milhões 
com recursos da Prefeitura e 
do Ministério dos Transpor-
tes através do Departamento 
Nacional de Infra-Estrutura 
de Transportes - DNIT.

Ronaldo Leandro
Ronaldo Leandro

Túnel de integração do lado 
Morada Nova

Túnel de integração do lado 
Água Branca


