
A Prefeitura trabalhou muito para trazer o programa Minha Ca-
sa, Minha Vida para Contagem. O resultado ai está: o primeiro 
conjunto do Minha Casa, Minha Vida de Minas foi construído 
aqui. Ações como essa são vitais para enfrentar a carência de 
moradias populares na cidade. Por isso, têm o apoio da Prefei-
tura que também investe na construção de outros conjuntos, e 
em obras que melhoram as condições de moradia no municí-
pio. Neste final de ano, mais famílias contagenses vão enfrentar 
as chuvas em segurança. Mas, é preciso se prevenir contra os 
riscos, que ainda existem para todos.

Primeiro residencial Minha 
Casa, Minha Vida de Minas 

está em Contagem
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Prestação de Contas

Prefeitura antecipou 13º salário 
de todos os servidores

Reorganização administrativa dobrou as receitas e reduziu a dívida
Os servidores públicos de 

Contagem receberam anteci-
padamente o 13º salário deste 
ano com antecedência de dois 
meses. O pagamento foi deposi-
tado integralmente no dia 28 de 
outubro.

Essa novidade é sinal da boa 
saúde financeira da Prefeitura. 
Em tempos recentes, o paga-
mento do 13º dependia de 
negociações com credores para 
garantir os recursos necessários. 
A política de ajustes adotada 
pela Administração, entretanto, 
mudou essa situação.

A Prefeitura investiu na mo-
dernização administrativa, ne-
gociou dívidas, vem cobrando 

Dívida do município caiu em relação às receitas
Nos últimos seis anos, as ações da Prefeitura possibilitaram 

uma melhoria real das contas municipais. Os números indicam 
um crescimento de 104% da chamada Receita Corrente Liqui-
da que passou de R$ 393 em dezembro de 2004 para R$ 800 
milhões em setembro deste ano. Por outro lado, em 2004, a 
dívida do município que era de R$ 493 milhões e representava 

Prefeita entrega contra cheques às servidoras 
Norma Gomes da Silva e Maria Diniz Turani

de quem deve e, principalmen-
te, está criando as condições 
para que mais empresas se ins-
talem na cidade. Isso melhora a 
arrecadação, especialmente as 
receitas próprias, ou seja, aque-
las que não são vinculadas a re-
passes federais ou estaduais.

Essa é uma vitória a ser 
comemorada por todos. A an-
tecipação do 13º garante aos 
servidores municipais mais tran-
qüilidade para seus compromis-
sos e compras de final de ano. 
Significa também uma injeção 
de aproximadamente R$ 20 mi-
lhões na economia da cidade, 
aquecendo o mercado local an-
tes mesmo do mês natalino.

O que é Receita cORRente Líquida
É a soma da arrecadação própria do município (com impostos, taxas e remunera-

ções bancárias etc.), mais as transferências de recursos da União e do Estado (ICMS, 
Fundo de Participação dos Municípios, IPVA e outros).

125% da arrecadação. Ou seja, tudo que a Prefeitura arrecada-
va em um ano não era suficiente para pagar os credores. Hoje, 
essa dívida ainda é de R$ 456 milhões, devido aos altos juros 
contratados ainda nos tempos de inflação galopante. Mas caiu 
para apenas 56% da arrecadação. Esses são frutos de uma ad-
ministração séria e que zela pelo dinheiro público.
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Habitação - Programa Minha Casa, Minha Vida

Conjunto é o primeiro do Programa Minha Casa Minha Vida em Minas

Residencial Vista Alegre 
atende 288 famílias

Em clima de festa, futuros moradores 
participaram da inauguração do 
residencial Vista Alegre

"Conviver com ratos e esgoto a céu aberto, 
nunca mais! Passar o que eu passei na Vila 
Funcionários eu não desejo para ninguém. Na 
época de chuvas ninguém podia sair de casa, 
era correr risco de vida".

Geovani Cordeiro da Silva Pereira, dona de 
casa e moradora do Residencial Vista Alegre

"No conjunto onde vou morar, minhas filhas 
vão brincar com liberdade. Quanto ao futuro, 
certamente será o contrário do que vivi na 
Vila Funcionários. Viva a Liberdade!"

Simone Oliveira, dona de casa e moradora 
do Residencial Vista Alegre

Depoimentos

Contagem, mais uma vez, saiu na frente. Em outu-
bro foi inaugurado no Bairro Maracanã, na região da 
Sede, o primeiro conjunto habitacional financiado com 
recursos do Programa Minha Casa, Minha Vida em Mi-
nas Gerais. Trata-se do Residencial Vista Alegre.

As 288 famílias contempladas têm renda salarial 
de até R$ 1.395,00 e moravam em áreas de risco em 
diversas regiões da cidade. Entre elas, foram incluídas 
famílias com idosos, deficientes físicos, de funcionários 
públicos e também moradores de aluguel.

No residencial Vista Alegre, além dos apartamentos 
de dois quartos de ótima qualidade, essas famílias vão 
contar com playground, quadra de esporte, salão de 
festas, uma grande área verde com pomar e, principal-
mente uma vida mais digna.

Dona Geovani e Dona Simone moravam aqui Agora vão morar aqui

Residencial Vista AlegreVila Funcionários
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Morar e Viver Bem em Contagem

Prefeitura investe na construção 
de 3.738 novas moradias

Em Contagem, 864 famílias de baixa renda já conquistaram um novo lar
A Prefeitura realiza uma forte 

política de habitação popular em 
Contagem, seja construindo seja 
incentivando a construção de 
moradias para famílias de baixa 
renda.

Essa política já destinou 864 
residências para famílias de área 
de risco e, a previsão, é de pelo 
menos 3.738 apartamentos. 
Com esta ação, a Prefeitura 
garante um lar seguro, de boa 
qualidade e com toda a infraes-
trutura necessária para uma vida 
digna e confortável.

Política de Habitação - Produção de Novas uNidades HabitacioNais
Programa morar e viver bem em coNtagem

emPreeNdimeNto Programas Número de Novas 
moradias situação

Residencial Ébano Antigo PAR 128 Inaugurado em 2008

Residencial Morada 
Nova FNHIS 2006 64 Inaugurado em 2009

Residencial Vista 
Alegre MCMV 288 Inaugurado em 2010

Parque Arrudas PAC 672 Em construção, com 
368 apartamentos já entregues

Retiro PAC 248 Em construção

Vila Maracanã PAC 128 Em construção

Residencial São Luiz 
Industrial MCMV 280 Em construção

Maria da Conceição PAC 240 Em construção

Vila Barraginha I PAC 126 Em construção 

Vila Beatriz FNHIS 2008 120 Em construção

Sapucaias PAC 112 Obra já contratada, com início no 
próximo semestre após as chuvas

Fonte Grande PAC 160 Obra já contratada, com início no 
próximo semestre após as chuvas

Vila Barraginha II PAC 152 Projeto em análise na Caixa

Vila Beatriz FNHIS 2009   16 Projeto em análise na Caixa

Vila Barraginha III PAC 192 Em fase de negociação com 
o Ministério das Cidades

Vila Paris PAC  32 Em fase de negociação com 
o Ministério das Cidades

Ferrugem PAC 800* Em fase de diagnóstico econômico 
social das famílias

tOtaL 3.738
* Número estimado
PAC - Programa de Aceleração do Crescimento   |   PAR - Programa de arrendamento residencial
MCMV - Programa Minha Casa, Minha Vida   |   FNHIS - Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social 

O conjunto residencial Morada Nova foi o primeiro construído pela 
Prefeitura e entregue aos novos moradores em agosto de 2009

As obras são financiadas 
com recursos da Prefeitura de 
Contagem, do Governo Esta-
dual e do Governo Federal, (es-
pecialmente do Programa de 
Aceleração do Crescimento – 
PAC, além do Programa Minha 
Casa, Minha Vida, do Fundo 
Nacional de Habitação de inte-
resse Social – FNHIS, e outras 
fontes de financiamento).

Algumas dessas obras já fo-
ram concluídas. Outras estão 
em andamento, em diferentes 
fases do processo. 
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O período de chuvas começou e deve se estender até 
março de 2011. Este ano, muitas tragédias comuns no pas-
sado não vão ocorrer. Isso se deve às obras realizadas pela 
Prefeitura nas áreas de maior risco. Milhares de famílias 
que moravam em regiões inundáveis vão passar o fim de 
ano bem mais tranquilas.

Mas o perigo sempre existe, para todos. A população 
deve se prevenir e tomar os cuidados necessários.

Contagem se prepara para mais 
um período chuvoso

Riscos existem para todos e população deve se prevenir

Prevenção em áreas de risco

Faça vOcê também sua paRte. cOnFiRa aLgumas dicas de seguRança. 

SEJA CUIDADOSO AO CONSTRUIR SUA CASA

SEJA RÁPIDO NA POSSIBILIDADE 
DE INUNDAÇÕES E DESABAMENTOS

Construa sua casa em nível mais elevado que o curso d’água mais  ;
próximo;
Nunca construa casas sobre aterros, próximos a brejos, as margens  ;
de córregos ou em encostas;
Reforce e escore muros pouco confiáveis; ;
São sinais de deslizamento: cercas, árvores e postes inclinados,  ;
trincas e rachaduras nas paredes ou no chão e muros e paredes 
embarrigados.

Procure manter a calma, acima de tudo; ;
Nos casos de muita infiltração, algum barulho estranho ou  ;
rachaduras nas paredes, abandone a residência;
Quem mora às margens de rios ou próximos a encostas deve  ;
sair de casa;
Transmita alarme aos vizinhos em caso de súbita elevação  ;
das águas;
Mesmo que você saiba nadar bem, não se arrisque em  ;
travessias, as águas das enchentes são pesadas e violentas;
Converse com seus familiares sobre estes conselhos. ;

NÃO PERMANEÇA EM ÁREAS DE RISCO
Preserve sua vida e a de sua família. Em caso de chuva prolongada  ;
fique alerta e não durma em casa. Ligue para a Defesa Civil ou para 
o Corpo de Bombeiros e solicite uma vistoria.

VAMOS JUNTOS NOS PREPARAR 
PARA A ChEgADA DAS ChUVAS!

DURANTE AS ChUVAS INTENSAS

Faça limpeza dos telhados (calhas e ladrões); ;
Mantenha limpos os ralos, esgotos, valas etc; ;
Retire o entulho dos quintais, becos e ruas; ;
Deixe livre a passagem de água da chuva que vem do vizinho; ;
Corte bananeiras das encostas; ;
Encostas escavadas, desmatadas ou com erosões, estão  ;
sujeitas a deslizamentos;
Faça aterramento dos buracos que acumulam água; ;
Providencie a poda ou corte de árvores com risco de queda; ;
Não jogue lixo nas bocas de lobo, terrenos baldios, valetas,  ;
córregos e rios.

Mantenha um membro da família vigilante  ;
e atento ao nível de subida das águas. 
mesmo à noite;
Tenha sempre lanternas e pilhas em  ;
condições de uso;
Deixe rádio ligado em estação local  ;
para ouvir mensagens de alarme ou 
esclarecimento;
Aparelhos elétricos quando molhados ou  ;
úmidos tornam-se perigosos. É melhor 
desligá-los.

Bombeiros: 193
Polícia: 190
Defesa Civil: 199
Conparq: 3911-9373
Habitação: 3352-5438
Limpeza Urbana: 0800 28 31 225

TElEFONES úTEIS:
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Prevenção em áreas de risco

Investimentos em prevenção chegam a R$ 2,5 milhões em 2010/2011

Comitê Gestor de áreas de risco 
vai monitorar 47 bairros

O Comitê Gestor de Áreas de 
Risco de Contagem retomou suas 
atividades no início de outubro. 
Criado em 2007, o Comitê fun-
ciona no período chuvoso. Seu 
objetivo é planejar e coordenar as 
ações necessárias para reduzir o 
risco de ameaças aos moradores 
em áreas de risco da cidade. Até 
março do próximo ano, o Comitê 
vai monitorar 47 bairros/áreas que 
apresentam situações de risco ge-
ológico ou inundações.

Com o objetivo de eliminar os riscos de deslizamentos e 
inundações no período chuvoso e evitar tragédias, a Prefeitura 
criou, em 2007, o Plano Municipal de Redução de Riscos. Desde 
então, já foram investidos cerca de R$ 5 milhões em melhorias 
estruturais em sete vilas da cidade. As obras incluem muros de 
arrimo, muro de gabião, rede de drenagem, passarelas e esca-
darias para facilitar a locomoção.

No início deste ano, a Prefeitura realizou obras em mais 
quatro Vilas: Vila Barroquinha, Vila Santa Edwiges/Epa/Perobas, 
Vila Boa Vista e Vila Jardim Marrocos, todas na região Sede.

Prefeitura investe mais de R$ 5 milhões na redução de risco em vilas
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Reunião para retomada das atividades do Comitê Gestor de Áreas 
de Risco reuniu prefeita e representantes de diversas Secretarias

Vila Jardim Marrocos

Vila Barroquinha

Vila Boa VistaVila Santa Edwiges
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Saneamento

Paisagem local mudou com o tratamento do leito dos córregos

Obras de saneamento também 
evitam inundações

Os moradores da região da Ressaca sofriam 
com as inundações do Córrego Alterosas. 
Hoje, no local existe uma bela avenida

Em março deste ano, a comunidade do 
bairro Beija-Flor, na região do Petrolândia, 
comemorou um ano sem enchentes

Antes

AgoraAgora

Antes

Avenida Alterosa Córrego Beija-flor 

"Há quatro anos, perdemos tudo em uma en-
chente, ficamos no meio da água e dos ratos. 
Graças a Deus este problema está soluciona-
do. Não penso em mudar daqui, se a minha 
casa valorizar mais, melhor. Hoje a vida está 
um mar de rosas".

Darli Cordeiro, Auxiliar de Serviço Gerais e 
morador da Av. Imbiruçu, no Bairro Beija Flor

"Antes, eram de duas a três enchentes por ano. 
Ainda estou recuperando a minha casa que esta-
va com a estrutura comprometida por causa das 
enchentes. Hoje, quando me lembro do passado, 
agradeço a Deus e à Prefeitura de Contagem por 
esta obra".

Pedro Assis Gomes Leal, Corretor de Seguros e 
morador do bairro São Joaquim, região Ressaca

Depoimentos

As obras de saneamento 
de córregos realizadas pela 
Prefeitura em parceria com os 
governos Estadual e Federal 
também minimizam o risco de 
inundações em residências e 
empresas. É o caso das inter-

venções em curso no Ribeirão 
Arrudas (na região Industrial), 
no córrego Retiro (em Vargem 
das Flores); nos córregos Bom 
Jesus e do Bagaço (na região 
Nacional), no córrego Santa 
Isabel (na vila Jardim Eldora-

do) e no córrego Sandra Ro-
cha (Parque São João).

Essas obras garantem me-
lhores sistemas de drenagem 
para as águas de chuvas, 
galerias nos leitos dos cór-
regos, urbanização das ruas 

do entorno e, também, mo-
radias mais seguras para as 
famílias ribeirinhas. Além dos 
trabalhos em andamento, a 
Prefeitura já concluiu 11 gran-
des obras de saneamento na 
cidade.
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Córregos no Nacional recebem 
obras de saneamento

Mais saúde e qualidade de 
vida. É isso que mais de 30 mil 
moradores de diversos bairros 
da Região Nacional ganham 
com a obra de saneamento 
dos córregos do Bagaço e Bom 
Jesus. Esses córregos e seus 
afluentes são margeados pelas 
principais vias de acesso da re-
gião: as avenidas Nacional, Tira-
dentes e Tancredo Neves.

As obras estão em estágio 
adiantado e, em breve, a Copa-
sa vai concluir os trechos em an-

Cerca de 30 mil moradores serão beneficiados com esgotos e drenagem

Trecho da Avenida Nacional pronto para receber asfalto

Saneamento

Ronaldo Leandro

O que O prOjetO prevê:
 � Recuperação do leito do córrego com canal de concreto 

armado;
 � Instalação de rede interceptora de esgoto;
 � Construção da rede de drenagem das águas pluviais;
 � Revitalização da Avenida Nacional e seu entorno;
 � Construção de rotatória na cruzamento da avenida Tira-

dentes com avenida Nacional.

BairrOs BeneficiadOs
 � Nacional;
 � Xangri-lá 1ª, 2ª e 3ª Seção;
 � Jardim Alvorada;
 � Lua Nova da Pampulha;
 � Tijuca.

damento. Com isso, a Prefeitura 
poderá realizar as intervenções 
de pavimentação, sarjeta e meio 
fio, garantindo a completa revi-
talização da Avenida Nacional.

A revitalização da Avenida 
Nacional é fundamental para 
a região e para toda a cidade. 
O investimento é superior à 
R$ 21 milhões e integra o Pro-
grama de Despoluição e Tra-
tamento de Fundos de Vales, 
que a prefeitura desenvolve 
com convênio com a Copasa.

Antes

Agora

Avenida Nacional
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Na foto, trecho da Avenida dos Retirantes já 
com asfalto e córrego do Retiro canalizado

XXXXXXXXXXXXXXXX

Saneamento

O Córrego do Retiro sempre 
foi uma dor de cabeça. Seu 
leito era um depósito de lixo e 
o povo sofria com o mau chei-
ro e com as inundações. Esse 
pesadelo está terminando e os 
moradores de Nova Contagem 
já podem perceber a diferença.

Obra de saneamento melhora 
a vida em Nova Contagem

Parte do córrego do Retiro já foi canalizada e avenida recuperada
As obras de saneamento do 

córrego Retiro estão a todo va-
por. Uma parte importante do 
córrego, localizada no coração 
de Nova Contagem, foi cana-
lizada e coberta. Com isso, a 
Avenida dos Retirantes, que é 
principal via de acesso à região, 

já recebeu 680 metros de asfal-
to novo. As galerias e cobertura 
do córrego também foram con-
cluídas na Rua Hércules, outra 
importante via local.

Serão inciadas na próxima 
fase, as obras no trecho onde o 
leito do córrego será mantido 

aberto (da Estação de Trata-
mento de Esgoto – ETE até a 
ponte que liga Nova Contagem 
ao Retiro). Ao final dessa etapa, 
serão realizadas as obras com-
plementares que incluem  mais 
de 90.000 m2 de áreas verdes 
ao longo do córrego.
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Antes

Agora

Córrego do Retiro

Está em construção no bairro Retiro, um residencial para 
abrigar 248 famílias que viviam em áreas de risco às margens 
do Córrego Retiro. Além de apartamentos de excelente qua-
lidade, o residencial vai ter quadras de esportes e praça com 
equipamentos para jogos e ginástica, pomar com pista de 
caminhada, área para comércio e para a instalação de uma 
escola de educação infantil. As obras são realizadas com re-
cursos do Programa de Aceleração do Crescimento -  PAC.

População ribeirinha ganhará 
novas moradias
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Marcos Legais

Prefeitura convida a população para aprimorar Plano Diretor

Conferência municipal vai 
revisar Plano Diretor

Com o objetivo de revisar o 
Plano Diretor de Contagem, a 
Prefeitura vai realizar a II Con-
ferência Municipal de Política 
Urbana. A primeira Conferen-
cia aconteceu em 2006 e foi 
responsável pela elaboração 

Benedito Maia

da Lei Complementar n.º 
033/2006 – que corresponde 
ao Plano atual.

A Conferência é aberta à 
participação da população. 
Mas, a partir da segunda eta-
pa, os interessados deverão 

ser credenciados. Somente os 
cidadãos inscritos poderão 
candidatar-se a delegados e 
participar das decisões finais.

O Plano Diretor influencia, 
direta ou indiretamente, nas 
atividades e no cotidiano de 

todos os habitantes. Com 
a Conferência, a Prefeitura 
quer definir, junto com a po-
pulação, o melhor modo de 
promover o desenvolvimento 
da cidade de forma benéfica 
para todos.

O secretário de Desenvolvimento Urbano, 
Isnard Monteiro na abertura da conferência
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Marcos Legais

Com o Plano Diretor cuidamos da cidade como cuidamos de nossa casa

O que é o Plano Diretor e 
como ele afeta sua vida

Ronaldo Leandro

Ronaldo Leandro

Ronaldo Leandro

O Plano Diretor estabelece as regras básicas sobre o que pode 
e o que não pode ser feito em cada parte da cidade, define o tipo 
de atividade comercial que pode ser desenvolvida em cada região, 
a área máxima de construção nos terrenos, as prioridades em 

Pavimentação de ruas no Parque São João

Escola Municipal Hilton Rocha, 
na região do Petrolândia

Pista de caminhada na Avenida 
Francisco Firmo de Mattos, no Riacho

Casa de Cultura

Os INvEsTImENTOs PRIORITÁRIOs PARA A cIdAdE

ENTRE OUTRAs cOIsAs, qUE O PlANO dIRETOR POdE dEFINIR

Os EsPAçOs dEsTINAdOs AO lAZER cOlETIvO

sE UmA FÁbRIcA POdE FIcAR PERTO dE UmA EscOlA OU NãO
Os PRédIOs E bAIRROs hIsTóRIcOs qUE FAZEm PARTE 
dA mEmóRIA dA cIdAdE E qUE dEvEm sER PROTEGIdOs

investimentos, entre várias outras questões. Por isso, ele interfere 
no jeito como cada pessoa vive.  Por isso é importante que toda a 
sociedade participe da elaboração do Plano e que todos ajudem a 
decidir qual cidade queremos para nós e nossos filhos.

O plano Diretor de Contagem foi criado pela Lei 2760 de 01 de agosto 
de 1993 que, posteriormente foi revogada e substituída pela Lei Comple-
mentar 033 de 26 de dezembro de 2006. Recebeu, também, ajustes atra-
vés das leis 4070 de 23 de março de 2007 e 4123 de 21 de novembro de 
2007.
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Emprego e renda

Geração de empregos na cidade deve bater recorde de 2006

Contagem já gerou 10.187 
novos empregos em 2010

Dados do Cadastro Geral de 
Empregados e Desempregados 
(Caged), divulgados em outubro 
pelo Ministério do Trabalho, 
mostram que Contagem criou 
1.731 empregos de carteira assi-
nada no mês de setembro.

As estimativas indicam que, 
neste ritmo, a evolução do 
emprego na cidade, este ano, 
vai bater o recorde de 2006. 
Naquele ano, a economia con-
tagense registrou 10.900 vagas 
reais. Em 2010, de janeiro a se-

tembro, o saldo entre contrata-
ções e demissões já é de 10.187 
vagas novas.

Esse resultado acompanha o 
desempenho da economia bra-
sileira, que também segue que-
brando recordes. Nos últimos 
nove meses foram geradas 2,2 
milhões de vagas reais com car-
teira assinada. A previsão é de 
2,5 milhões de novos empregos 
formais até dezembro. Se esse 
número for confirmado, será o 
melhor ano da série histórica.

EvOlUçãO dO EmPREGO NOs úlTImOs NOvE mEsEs
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Economia

Contagem é a terceira que mais contribui para o PIB mineiro

Programa PRÓ – ISO: Prefeitura faz 
sua parte para promover a economia

Empresas de Contagem 
melhoram desempenho

O jornal oficial do Governo do Estado, o “Minas Gerais”, de 16 de 
outubro último, confirmou: Contagem é a terceira cidade que mais 
contribui para a formação do Produto Interno Bruto - PIB, de Minas.

Esse resultado se deve ao bom desempenho do mundo dos negócios 
na cidade. Novas empresas têm chegado a Contagem, enquanto outras 
inauguraram novas instalações ou inciaram a expansão de seus investi-
mentos.

Com isso, o chamado Valor Adicionado Fiscal – VAF das empresas 
sediadas em Contagem aumentou significativamente. O VAF é a dife-
rença entre as entradas e saídas de mercadorias nas empresas e sobre 
ele incidem impostos como o ICMS arrecadado pelo estado e repassa-
do aos municípios. O Valor do VAF declarado pelas empresas da cidade 
tem crescido desde 2005, passando de R$ 6,3 bilhões para R$ 11,1 
bilhões este ano.

A certificação ISO é reconhecida internacionalmente como comprovação do alto nível 
na gestão da qualidade em empresas. Em Contagem, a Prefeitura oferece às empresas e 
indústrias o programa PRÓ-ISO. Esse programa existe há 12 anos e rendeu ao município o 
prêmio Sebrae - Prefeito Empreendedor 2009/10,  recebido pela prefeita Marília Campos 
em março desse ano. O PRÓ-ISO não visa fins lucrativos e seu custo permite que empresas 
de qualquer porte possam participar.

Cerca de 64 empresas da cidade já conquistaram a certificação e deram um salto na 
qualidade se seus produtos e serviços. Para mais informações visite o site: www.proiso.con-
tagem.mg.gov.br ou ligue (31) 3356-6439 ou (31) 3391-3135 e agende uma visita.

As dEZ mAIs - "mINAs GERAIs" dE 16/10/2010
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Cemeis Estrela Dalva, Laguna, Oitis e Sapucaias estão quase prontos

Escolas para mais 880 
crianças de zero a cinco anos

No início do ano letivo de 2011, as crianças de 0 a 5 anos 
em Contagem vão ganhar mais quatro novas escolas. São os 
Centros Municipais de Educação Infantil localizados nos bairros 
Sapucaias (região Petrolândia), Estrela Dalva (Região Nacional), 
Jardim Laguna e Oitis (Região Ressaca).

A construção dos prédios está na reta final, com a instala-
ção da rede hidráulica, muros, pisos, pintura etc. A estrutura 
dos novos Cemeis seguirá os mesmo padrões dos que já foram 

Educação infantil
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Cemei Sapucaias, na regional Petrolândia, 
vai atender 240 crianças de 0 a 5 anos

Cemei Laguna, na região Ressaca, vai 
atender 160 crianças de 0 a 5 anos

Cemei Oitis, na região Ressaca, vai 
atender 220 crianças de 0a 5 anos

Cemei Estrela Dalva, na região Nacional, 
vai atender 240 crianças de 0 a 5 anos

construídos, contando com berçário, seis salas de atividades, 
fraldário, lactário, refeitório, rouparia, sala multiuso com livros, 
brinquedos, TV, som, fantasias, pátio com playground colorido 
e espaço lúdico. Todos eles são projetados dentro dos padrões 
de acessibilidade para receber crianças portadoras de deficiên-
cia.

Os Cemeis são financiados com recursos da Prefeitura e do 
Ministério da Educação.

cEmEI sAPUcAIAs

cEmEI lAGUNA

cEmEI OITIs

cEmEI EsTRElA dAlvA
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Representantes da Prefeitura, da Câmara dos Vereadores 
e do Instituto Marista celebram a primeira Parceria Público 
Privada de Contagem

O Secretário de Educação de Contagem, Lindomar Diamantino, 
se reuniu com a comunidade para explicar a parceria

A Escola Muncipal Maria Olintha vai 
oferecer ensino médio profissionalizante

Parceria na educação

Parceria garante oportunidade de ensino de qualidade para 105 jovens

Prefeitura faz parceria inédita 
com Instituto Marista

A Prefeitura e o Instituto Marista firmaram, em outubro, uma 
parceira inédita e que serve de exemplo. Com essa parceria, pela 
primeira vez em Contagem, uma instituição privada vai arcar com 
todos os custos de um serviço público e gratuito. É a chamada 
Parceria Publico Privada –PPP.

Ficou acertado que o renomado Instituto assume a gestão da 
Escola Municipal Professora Maria Olintha, no Cinco. A escola, 
que estava subaproveitada, passará o oferecer turmas de ensino 
médio profissionalizante, além das atuais turmas de ensino fun-
damental.

Inicialmente, serão abertas 105 vagas de Ensino Médio divi-
didas em três turmas: duas de segurança com ênfase em Meio 
Ambiente e uma de Informática. A meta é chegar a 600 alunos. 
As aulas serão iniciadas no próximo ano.

O Instituto Marista atende cerca de 500.000 crianças e jovens em 78 
países. No Brasil, o Instituto está presente em três regiões que chamam de 
“províncias”. A província que inclui Minas Gerais é formada por 46 institui-
ções de ensino.

Benedito Maia

Ronaldo Leandro
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O que é uma parceria púBlicO 
privada (ppp)?
É uma associação entre uma instituição privada e o 
Poder Público para manter, conjuntamente, um serviço 
público. No Brasil, as parcerias público-privadas foram 
criadas pelo Governo Lula em 2004, através da Lei 
11.079 de 30 de dezembro de 2004.
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Espaços públicos

Pesquisa mostra perfil dos usuários das academias de ginásticas

Em Contagem, mulheres 
praticam mais exercícios físicos

O número de mulheres que usam 
as 8 Academias da Cidade é quase o 
dobro do número de homens. É isso 
que mostra pesquisa de perfil rea-
lizada pela Prefeitura com cerca de 
4200 usuários desse serviço. As mu-
lheres também predominam sobre 
os homens em todas as faixas de 
idade e turnos de funcionamento, 
inclusive à noite. O período noturno 
é o mais frequentado por homens e 
mulheres, dado que revela a segu-
rança percebida pelas pessoas para 
frequentar esses espaços públicos.

A pesquisa revela, ainda, que 
o maior número de usuários está 
concentrado na faixa entre 40 e 59 
anos de idade. As pessoas nessa fai-

xa de idade perfazem 45% do total 
de mulheres e 43% do total de ho-
mens.

O Programa Academia da Cidade 
foi criado pela Prefeitura em 2009. 
Seu objetivo é promover a saúde 
preventiva pela prática de exercícios 
físicos e incentivar a adoção de há-
bitos saudáveis entre a população. 
Elas são gratuitas, podem ser utiliza-
das por pessoas a partir de 15 anos 
e beneficiam, especialmente, quem 
não pode pagar academias privadas.

A instalação das academias é 
negociada com a comunidade que 
escolhe o local e deve assumir o 
compromisso de manter e cuidar 
dos equipamentos.

A Acadenia da Cidade do Parque Tropical 
foi a aoitava a ser instalada na cidade

O professor de Edução Física Baltazar Rodrigues 
Filho, coordenador do Projeto Academias da 
Cidade, comandou a realização da pesquisa

Benedito Maia

El
ia

s 
Ra

m
os



17

Espaços Públicos

Prefeitura revitaliza tradicional ponto de encontro dos moradores

Praça Tancredo Neves, na 
região Sede, está em reforma

A Praça Tancredo Neves voltará a ser 
um importante ponto de encontro da 
população da região da sede e um cen-
tro de esportes e lazer. As obras de revi-
talização do local estão em andamento 
e, em breve, será devolvida à população.

A Praça Tancredo Neves é uma refe-
rência da região da Sede de Contagem e 
faz parte do conjunto formado pelo Pré-
dio do antigo Seminário São José (atual 
Prefeitura Municipal) e a Capela de San-
ta Helena. Este conjunto foi tombado 
pelo  Patrimônio Histórico de Contagem 
em 2005.

PREFEITURA

qUAdRAs

qUAdRAs

PlAyGROUNd

REFORmA dA PRAçA PREsIdENTE TANcREdO NEvEs - (PRAçA dA PREFEITURA

PIsTA dE
cAmINhAdA

FONTEFONTE

a refOrma da praça inclui:
 � Recuperação dos pisos internos e dos passeios externos;
 � Reconstituição da jardinagem e das áreas verdes;
 � Recuperação total da fonte;
 � Recuperação das quadras e vestiários;
 � Reconstrução da pista da caminhada;
 � Recuperação do coreto;
 � Nova iluminação;
 � Abertura passagens para cadeirantes 

(a praça possui patamares e escadarias);
 � Implantação de uma queda d’água;
 � Instalação de uma Academia da Cidade.
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Segurança Pública

Prefeitura faz a sua parte para manter a segurança na cidade

Prefeitura vai instalar 
30 câmeras de vídeo

A Prefeitura já comprou o sistema de vídeomonitoramento para a 
instalação de 30 câmeras de vídeo ao longo da Avenida João César 
de Oliveira e em algumas ruas adjacentes. O objetivo é reduzir a cri-
minalidade e, também, ajudar a monitorar o trânsito.

O processo para aquisição do sistema foi anunciado no início do 
ano. Com o encerramento do processo de licitação, os trabalhos 
vão começar ainda em novembro e a previsão é que, até janeiro, to-

das as câmeras estejam instaladas.
As câmeras são de alta potência e são acompanhadas por equi-

pamentos de transmissão via rádio e fibra ótica. As imagens serão 
processadas na Central de Monitoramento do Centro Integrado de 
Defesa Social - CIDS, mantido pela Prefeitura. O investimento foi 
financiado com verbas do Programa Nacional de Segurança Pública 
com Cidadania - Pronasci.

Praça Silviano Brandão, na Sede Praça Itaú

Avenida João César de Oliveira, no Eldorado Central de vídeo monitoramento

Criada em 2005, a Guarda Municipal completou cinco anos de existên-
cia. O saldo a comemorar é a boa imagem junto à população e parcerias 
de resultados com órgãos locais de Defesa Social em níveis estadual e fe-
deral.

As câmERAs sERãO INsTAlAdAs A PARTIR dA PRAçA sIlvIANO bRANdãO, NA sEdE, ATé A PRAçA ITAú

Ronaldo Leandro Ronaldo Leandro
Elias Ramos
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Proteção ao idoso

Nova sede vai assegurar mais respeito e conforto aos idosos

Prefeitura doa terreno para 
o Lar Maria Clara

Fundado há mais de 80 
anos, o Lar Maria Clara é uma 
tradicional entidade filantró-
pica de Contagem e se dedica 
aos idosos. Graças ao Lar, cer-
ca de 70 pessoas da terceira 
idade recebem tratamento 
médico e fisioterápico, assis-
tência social, além de outros 

cuidados.
A atual sede da instituição 

é uma edificação antiga, cons-
truída antes das modernas 
normas de acessibilidade e 
conforto para idosos e foi con-
denada pela Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária – ANVI-
SA.  A solução é construir uma 

O terreno para construção da nova sede do Lar 
Maria clara tem área de 9000 metros, e fica no 
bairro Quintas Coloniais, na região da Sede.

“Os idosos, as pessoas envolvidas, a direção do 
Lar Maria Clara, considera este momento um 
verdadeiro divisor de águas. O Lar tem qualidade 
de atendimento, mas a estrutura não é a ideal. 
Com a doação, será possível unir o que já é muito 
bom, numa planta nova, respeitandos as espe-
cificações exigidas, e tornar tudo ainda melhor. 
Vamos ampliar a capacidade de atendimento e 
otimizá-lo ao máximo”.

Wellington da Silva Moraes, vice-presidente do 
Lar Maria Clara

Depoimentos

nova sede.
Para isso, a Prefeitura vai 

ajudar doando ao Lar Ma-
ria Clara um imóvel de 9000 
metros, localizado no bairro 
Quintas Coloniais, na região da 
Sede. Projeto para aprovação 
da doação já foi encaminha-
do à Câmara dos Vereadores. 

Agora, a instituição busca 
parceiros para a construção da 
nova sede.

Além do Lar Maria Clara, a 
Prefeitura mantém convênio 
com 89 instituições filantrópi-
cas e de  assistência social da 
cidade para as quais repassa, 
anualmente, R$ 11,5 milhões.

Ricardo Lima

Ricardo Lima
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Direitos da População

Dicas dos direitos do cidadão 
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS
Todo trabalhador regido pela CLT tem direito ao FGTS, que corresponde a um depósito 
mensal de 8% do valor do seu salário depositado pelo empregador em uma conta do 
trabalhador na Caixa Econômica Federal. Os depósitos efetuados em tais contas estão 
sujeitos à correção monetária mensal e juros. O depósito na conta vinculada do FGTS 
é obrigatório também nos casos de interrupção do contato de trabalho prevista em lei, 
tais como: prestação de serviço militar, licença para tratamento de saúde de até 15 
dias, licença por acidente de trabalho, licença à gestante e licença paternidade.  
O FGTS pode ser sacado, dentre outros, nos seguintes casos: a) demissão do trab-
alhador sem justa causa; b) aposentadoria; c) morte do trabalhador, quando o saldo 
será pago aos dependentes; d) nos casos de contas inativas; e) moradia própria 
(comprar, construir, abater prestações, etc.); f) ser portador do vírus HIV (titular da 
conta ou seu dependente); g) por motivo de câncer (titular e dependente); h) por ex-
tinção total ou parcial da empresa; i) necessidade pessoal, cuja urgência e gravidade 
decorra de desastre natural, conforme disposto em regulamento; j) quando o trab-
alhador ou qualquer de seus dependentes estiver em estágio terminal, em razão de 
doença grave; l) quando o trabalhador tiver idade igual ou superior a 70 anos. 
Quando demitido sem justa causa, o trabalhador, além do poder sacar o seu FGTS, 
faz jus também à multa de 40% sobre o saldo, o mesmo ocorrendo na hipótese de 
rescisão indireta, quando comprovada judicialmente a prática de falta grave pelo 
empregador.

Pensão por morte no INSS
A pensão por morte será devida ao conjunto dos dependentes do segurado que 
morrer, seja ele aposentado ou trabalhador da ativa. São dependentes do segurado: 
a) o cônjuge, a companheira, o companheiro, e o filho não emancipado de qualquer 
condição menor de 21 anos ou inválido; b) os pais; c) o irmão não emancipado 
menor de 21 anos ou inválido.
A existência de dependentes de qualquer das classes anteriores exclui do direito 
às prestações os das classes seguintes. A pensão será concedida, em primeiro 
lugar, aos dependentes do item "a"; se esses não existirem, poderão se habilitar os 
do item "b"; na falta de dependentes das classes "a" e "b", poderão ser incluídos os 
do item "c".
Outros esclarecimentos sobre a pensão por morte: a) enteado e menor tutelado 
são equiparados aos filhos; b) o cônjuge divorciado ou separado judicialmente 
ou de fato, que receba pensão de alimentos, receberá a pensão em igualdade de 
condições com os demais dependentes listados no item "a"; c) havendo mais de 
um pensionista, a pensão será rateada entre todos, em partes iguais. No momento 
em que os pensionistas forem perdendo esta condição, o que ocorre, por exemplo, 
quando da morte ou no caso dos filhos ao atingir 21 anos de idade, o valor de cada 
parte será recalculado de forma a garantir que os pensionistas remanescentes 
continuem a receber o valor da pensão integralmente; d) existe uma dependên-
cia mútua entre homem e mulher na Previdência, o que significa que se uma 
mulher segurada do INSS morrer, seu marido ou companheiro faz jus à pensão e 
vice-versa; e) a Justiça garantiu o direito à pensão também ao companheiro ou 
companheira da pessoa homossexual segurada do INSS que morrer, desde que 
comprovada a vida em comum; f) a aposentadoria pode ser recebida conjunta-
mente com a pensão por morte.

Mais notícias sobre a Prefeitura pelo endereço eletrônico

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

O Estatuto do Idoso enumera uma série de práticas discriminatórias 
contra os idosos, que serão tipificadas como crimes, sendo passíveis 
os infratores de prisão. Dentre elas, podemos citar: a) discriminar pes-
soa idosa, impedindo ou dificultando seu acesso a operações bancárias, 
aos meios de transporte, ao direito de contratar ou por qualquer outro 
meio ou instrumento necessário ao exercício da cidadania, por motivo 
de idade; b) deixar de prestar assistência ao idoso, quando possível 
fazê-lo sem risco pessoal, em situação de iminente perigo, ou recusar, 
retardar ou dificultar sua assistência à saúde, ou não pedir, nesses 
casos, o socorro da autoridade pública; c) abandonar idoso em hospi-
tais, casas de saúde, entidades de longa permanência, ou congêneres, 
ou não prover suas necessidades básicas, quando obrigado por lei ou 
mandato; d) apropriar-se de ou desviar bens, proventos, pensão ou 
qualquer outro rendimento do idoso, dando-lhe aplicação diversa 
de sua finalidade; e) reter o cartão magnético de conta bancária 
relativa a benefícios, proventos ou pensão do idoso; f) coagir, de 
qualquer modo, o idoso a doar, testar ou outorgar procuração.

DISCRIMINAçãO
DO IDOSO é CRIME


