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mais de 2 miLHÕes 
de CONsULTas
Na saÚde

A prefeitura investe como nunca em ações para 

melhorar a saúde e ampliar o acesso de qualidade 

aos contagenses. Em 2014, foram realizadas 1 milhão 

e 30 mil consultas médicas no município e 996 mil 

com outros profissionais. Contagem possui, atualmente, 

mais de mil médicos. Desde 2013, o governo municipal 

contratou 600 médicos para atender as pessoas. 

Além disso, novas unidades de saúde estão sendo 

construídas e, em agosto deste ano, será entregue 

a nova UPA JK, ampliando o atendimento de 

urgência e emergência. Cuidar da cidade 

e das pessoas, esse é o compromisso da 

Prefeitura de Contagem.
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    A região do Petrolândia já possui sete escolas da 
Rede Municipal de Ensino, atendendo cerca de 4.700 
estudantes. Com as novas unidades, subirão para 6.500 
as vagas de ensino fundamental ofertadas na região.

     Desde 2013, a prefeitura já inaugurou sete Centros 
Municipais de Educação Infantil (Cemeis), abrindo mais 
de mil vagas no ensino infantil. Em abril, foi entregue 
o Cemei Cora Coralina, também no Petrolândia. Nos 
próximos meses, mais três Cemeis serão entregues: 
Linda Vista, Funcionários e Central Park, todos na 
região Sede.

Mais escolas para a população de Contagem. A pre-
feitura acelera as obras de mais duas escolas de ensino 
fundamental na cidade, nos bairros Sapucaias II e Sa-
pucaias III, no Petrolândia. Elas vão beneficiar mo-
radores dos bairros Sapucaias I, II e III, além de fa-
mílias dos bairros Solar do Madeira, Nascentes 
Imperiais, Estâncias Imperiais e Vila Beija-Flor. 
Os investimentos são de quase R$ 12 milhões, 
em parceria com o governo federal. A previsão 
é que as obras terminem no início de 2016.

 VeJa mais:

esCOLas NO PeTrOLâNdia

Contagem vai ter duas 
novas escolas municipais
Vão ser atendidos 1.800 jovens da região do Petrolândia

Educação

2

PrefeiTO: CArlos MAgno DE MoUrA soArEs
ViCe-PrefeiTO: João gUEDEs viEirA

seCreTaria mUNiCiPaL de COmUNiCaçãO e TraNsParêNCia
seCreTáriO de COmUNiCaçãO e TraNsParêNCia: AlbErt PlUCKy
seCreTáriO-adJUNTO exeCUTiVO de COmUNiCaçãO: vlADiMir sAntiAgo

PrOJeTO ediTOriaL e reVisãO: CristiAnE olivEirA, vlADiMir sAntiAgo, DAisy rAbElo E AnA PAUlA figUEirEDo
PrOdUçãO de TexTO: AnA CArolinA CUnhA, AnA PAUlA figUEirEDo, CAMilA ribEiro, CristiAnE olivEirA, CristinA ProEnçA, DéborA 
fErrEirA, gUilhErME gilliArD, KAtrinE rEis, lUCAs borgEs, MAriA DE loUrDEs CAMPos, MArgArEtE silvEirA, MArlon nEvEs, noEME 
rAMos, rAPhAEl PirEs E vAnEssA trottA
fOTógrafOs: EliAs rAMos, fábio silvA, isAbEllA CArvAlho, JéssiCA grAbriEllE, JhonAtAn otEro, 
lUiz hEnriqUE grossi E riCArDo liMA
ColAborADorEs: AnDErson PEnA, tiAgo CAMPos E DEiwson MAgAl

Cada escola terá capacidade 
para atender 900 alunos.
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Reforçar a parceria com as 26 creches que integram a rede 
conveniada. Para isso, a prefeitura distribuiu kits coletivos e 

kits escolares para essas instituições. A ação representa um 
incentivo aos alunos, uma economia às famílias e mais es-

trutura para as unidades, melhorando a qualidade do en-
sino e as atividades pedagógicas.

CONVêNiOs

     A prefeitura atende, atualmente, mais de 10 
mil crianças, de zero a 5 anos, na Educação Infantil. 
Aproximadamente, 30% desse atendimento é feito pela rede 
conveniada, constituída por 26 instituições parceiras 
do município, que beneficiam cerca de 3 mil crianças. 
    Só em 2014, a prefeitura repassou às instituições mais 
de R$ 7 milhões.

KiTs esCOLares

4Todos os 55 mil alunos das escolas municipais 
receberam, mais uma vez, o Kit Escolar. Neste 

ano, pela primeira vez, foram distribuídos kits 
especiais aos estudantes com deficiência, 

visando melhorar a prática pedagógica.

Prefeitura entrega kits 
para creches conveniadas
Creches conveniadas recebem materiais e brinquedos para os alunos

Educação

O kit coletivo, exclusivamente, para 
as creches parceiras da prefeitura, 

é composto por brinquedos, roupas 
de cama, material de escritório 

e utensílios.
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Educação

Educação lança Programa de Formação 
Continuada para profissionais da rede
Prefeitura investe na qualidade do ensino das escolas municipais

A prefeitura investe cada vez mais na qualidade do 
ensino de crianças, jovens e adultos. Para isso, o gover-

no municipal lançou o Programa de Formação Con-
tinuada para os profissionais da Educação. Com 

duração de um ano, a formação ocorrerá em duas 
frentes: público interno, incluindo professores 

e quadro administrativo, e externo, formado 
por lideranças comunitárias.

4 mil professores das escolas 
municipais vão passar pela 
capacitação profissional.

Cerca de 4 mil professores que atuam nas escolas munici-
pais de Contagem passarão por capacitação semipresencial. A 

metodologia incluirá ainda material escrito e fóruns virtuais. Ao 
final dos debates de cada tema, a prefeitura terá um mapa da si-

tuação de cada uma das 132 escolas que compõem a rede pública, 
para que possa adotar as intervenções exigidas de qualificação das 

atividades educacionais.

fOrmaçãO Para PrOfessOres
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Contagem recebe mais 92 
câmeras do “Olho Vivo”
Prefeitura faz a parte dela para melhorar a segurança pública

SEgurança

A prefeitura faz a parte dela para promover a segurança públi-
ca. Em conjunto com a Polícia Militar e o governo estadual, estão 

sendo instaladas mais 92 câmeras de videomonitoramento pe-
los principais corredores da cidade. Somadas às câmeras que 

já existem, Contagem terá mais de 120 pontos monitorados. 
Para comportar as novas câmeras, a Secretaria Municipal 

de Defesa Social está ampliando o centro de monitora-
mento e treinando servidores para o serviço. Além dis-

so, a prefeitura assinou convênio com a Cemig para 
utilização dos postes da empresa para instalar as 

câmeras.

 VeJa mais:

Câmeras Nas esCOLas

4 O “Olho Vivo” será implantado nos principais 
corredores da cidade e contempla regiões com 

maiores índices de violência, seguindo critérios   
da Polícia Militar.

4 Dentre os locais destacam-se: as avenidas Alvarenga 
Peixoto, JK e Tiradentes, na região Industrial, José 

Faria da Rocha, no Eldorado, João Gomes Cardoso e 
Princesa Isabel, na Ressaca, e avenidas Cardeal Arco 

Verde e Água Branca.

No ano passado, a prefeitura já instalou 685 
câmeras de videomonitoramento e alarmes em 
todas as escolas municipais, reforçando a segurança 
para alunos, profissionais da Educação e toda a 
comunidade escolar.

Dados estatísticos apontam uma queda 
de até 50% na violência nas regiões 
onde as câmeras são instaladas
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SEgurança

PM e Guarda Municipal 
integradas com a população
rede de Vizinhos e Comércio Protegidos é ampliada em Contagem

gUarda mUNiCiPaL armada

Para combater a criminalidade, a prefeitu-
ra vem estimulando a expansão do Programa 
Rede de Vizinhos e Comércio Protegidos na 
cidade. A cada mês, novos bairros aderem 
ao projeto, que conta com o trabalho con-
junto entre a Guarda Municipal, Polícia 
Militar e comunidade. Comerciantes 
das regiões do Amazonas e Indus-
trial aderiram ao programa nes-
te ano. A expectativa é ampliar a 
ação para outras localidades.

A Rede de Vizinhos e Co-
mércio Protegidos já existe nos 
bairros Xangrilá, Pedra Azul, Na-
cional, São Joaquim, Milanês, Bernar-
do Monteiro, Petrolândia, Industrial, 
Amazonas, Eldorado, Jardim Industrial, 
Jardim Riacho, Santa Cruz, Inconfidentes e 
Novo Riacho.

“A união de todos em favor da segurança é fundamental. Para que o 
projeto tenha resultados positivos, é importante que todos participem 
das reuniões e sigam as orientações de adequações do espaço 
comercial, promovendo melhorias nos níveis de segurança”.

Osório de Souza Carmona, proprietário de um salão de beleza 
no bairro Industrial

A Guarda Municipal de Contagem será a primeira 
a utilizar armas em seu trabalho. Cerca de 150 agentes 

já iniciaram o processo de capacitação, que abrange tes-
tes psicológicos e treinamento prático. É mais segurança 

para a população.
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Prefeitura investe na contratação de médicos para as unidades de saúde

Desde 2013, o governo municipal se esforçou para reorgani-
zar o quadro de médicos nas unidades de saúde e conseguiu. 

Em 2014, a Secretaria Municipal de Saúde realizou 1 milhão 
e 30 mil consultas médicas nas unidades básicas, UPAs e 

hospitais e foram feitos 996 mil consultas com outros 
profissionais da saúde, como dentistas, enfermeiros, 

técnicos em enfermagem, nutricionistas, psicólogos e 
fisioterapeutas. Mais de 750 mil visitas domiciliares 

também foram realizadas, dentro do Programa 
de Saúde da Família. Esses números só foram 

atingidos graças aos esforços da Prefeitura de 
Contagem para ampliar o número de médi-
cos atendendo no município. Desde 2013, 
foram contratados mais 640 médicos. Hoje 

a cidade conta com mais de mil profissionais 
para atender nas unidades de saúde, UPAs, 

Hospital Municipal e Maternidade Municipal.

VeJa mais:

4 Já são 55 médicos do Programa “Mais Médicos” 

atuando em Contagem. Com isso, o município 

conseguiu atingir 100% de cobertura médica no 

Programa Saúde da Família (PSF).

4 Contagem possui uma média de 1,6 médicos 

para cada grupo de mil habitantes. Esse 

número é bem superior ao indicado pela 

Organização Mundial de Saúde, de um 

médico para cada grupo de mil pessoas.

A prefeitura contratou mais  
640 médicos para atender nas 
unidades de saúde.

Especial Mais Saúde
Mais de 2 milhões de consultas 
realizadas na saúde em 2014
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Prefeitura investe 29,8% da 
receita própria na saúde
Quase o dobro do que é exigido pela lei federal, que é de 15%

VeJa mais:
4Somente na compra de medicamentos, a prefeitura 

investe mais de R$ 9 milhões, beneficiando 140 mil pessoas 
cadastradas e aquelas que vão às farmácias distritais buscar 

o medicamento, que é fornecido gratuitamente;

4Na compra de material médico-hospitalar, de 2014 a maio de 
2015, a prefeitura já investiu mais de R$ 8 milhões.

Para avançar na saúde e ampliar as ações, a Prefeitura de Con-
tagem investe 29,8% da sua receita municipal no setor. Isto significa 
um investimento de quase o dobro do que é exigido pela lei, que é 
de 15%. Em 2014, somente de recursos dos cofres municipais foram 
aplicados R$ 235,1 milhões. É mais saúde para os contagenses e me-

lhoria dos serviços oferecidos à população. Ainda, assim, há muito o 
que fazer. Por isso, a prefeitura vem, mais do que nunca, adotando 
modelos de atendimento humanizados, investindo em novas tecno-
logias e ampliando os serviços e os números de unidades básicas e 
de urgência e emergência.



9

2015

Nova UPA JK vai ser entregue em agosto, 
no mês do aniversário da cidade
atendimentos de urgência e emergência vão ser ampliados no município

Em agosto, a prefeitura inaugura a mais importan-
te obra em saúde dos últimos doze anos: a nova UPA 

JK. A unidade atende uma antiga reivindicação da 
população e vai melhorar ainda mais a qualidade 

dos atendimentos de urgência e emergência no 
município. O atual governo tirou do papel a 

obra e não a deixou cair no esquecimen-
to. A nova UPA JK marca um novo tem-

po para a saúde de Contagem, já que 
foi construída para agilizar os aten-

dimentos, ampliar as consultas na 
urgência e emergência e oferecer 

assistência humanizada aos morado-
res da cidade.

VeJa mais:

4A nova uPA JK contará com 
instalações amplas e modernas;
4Os atendimentos serão ampliados para mais 
de 400 por dia;
4Além de pacientes de Contagem, o pronto-socorro vai 
atender usuários de Ibirité e Sarzedo;
4São 2.500 m² de área construída, mais de 40 leitos de 
observação, sala de emergência com mais seis leitos e oito 
consultórios;
4Os leitos de urgência vão dobrar de 4 para 8;
4A unidade também prestará serviços odontológicos 
de emergência;
4A nova uPA JK atende aos padrões de 
acessibilidade e de sustentabilidade.

4Mais agilidade nas consultas e 
atendimento humanizado;

4Leitos ampliados e consultas 
passam de 300 para 400/dia. 

Especial Mais Saúde



10

2015

Prefeitura acelera obras do 
novo Centro Materno Infantil
em breve, o governo entrega o maior centro de referência da mulher e da criança

A Prefeitura de Contagem acelera as obras 
da nova Maternidade Municipal. Com mais de 
90% das intervenções concluídas, a mater-
nidade será entregue, em breve, aos conta-
genses. Com isso, toda criança de Conta-
gem vai poder nascer na cidade. O novo 
Centro Materno Infantil vai dobrar a 
assistência no município, ampliando 
o número de partos de 250/mês para 
600 partos/mês. Isso significa que o 
município sairá de uma cobertu-
ra de apenas 35% para 100% dos 
partos esperados no município. 
Uma conquista importante para 
as famílias contagenses, garantida 
pelo empenho do governo municipal.

VOCê sabia?
Contagem recebeu a primeira Casa da Gestante, que presta 

assistência às futuras mamães desde a gestação até os 
primeiros anos de vida do bebê. 

Maternidade vai ampliar 
os partos de 250 para 
600 por mês.

VeJa mais:
Novas tecnologias foram adotadas na 
construção do novo prédio da Maternidade 
Municipal, como o sistema de aquecimento de 
água e o sistema de iluminação natural dos quartos 
da maternidade.
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Novas unidades de saúde melhoram 
os atendimentos para as pessoas
Quatro já foram inauguradas, quatro reformadas e outras sete já estão sendo construídas

Para oferecer mais conforto aos profissionais e aos conta-
genses, a prefeitura está melhorando a infraestrutura das uni-
dades de saúde. Desde 2013, o governo municipal já inaugurou 
quatro Unidades Básicas de Saúde (UBSs), reformou outras 

quatro e assinou convênio com o Estado para a aquisição de 
18 novas unidades de saúde. Deste total, sete já estão em cons-
trução nas regiões do Nacional, Ressaca, Industrial, Nova Con-
tagem e Sede.

Unidades inauguradas:

4uBS Joaquim Murtinho - R$ 1,2 milhão;
4uBS Oitis - R$ 900 mil; 
4uBS Colorado - R$ 1,1 milhão; 
4uBS Água Branca - R$ 1, 6 milhão.
    investimentos: r$ 4,8 milhões 

Unidades reformadas e ampliadas:

4uBS Amazonas I - R$ 270 mil

4uBS Monte Castelo - R$ 170 mil

4uBS Jardim Eldorado - R$ 320 mil

4uBS Novo Riacho - R$ 185 mil 

    investimentos totais em reformas: r$ 945 mil

As UBSs em construção fazem parte do 
pacote de 18 UBSs conquistadas pelo 
atual governo, contemplando todas as 
regiões de Contagem.

Os efeitos deste trabalho já 
beneficiam a população.

Especial Mais Saúde

Unidades em construção:

4uBS São Mateus (NACIONAL) - R$ 1,4 milhão

4uBS Morada Nova (RESSACA) - R$ 1,2 milhão

4uBS Fred (RESSACA) - R$ 1,3 milhão

4uBS São Joaquim (RESSACA) - R$ 1,1 milhão

4uBS Maria da Conceição (SEDE) - R$ 1,5 milhão

4uBS São Judas Tadeu (NOVA CONTAGEM) - R$ 1,1 milhão

4uBS Vila Bandeirantes (INDuSTRIAL) - R$ 1,1 milhão
    investimentos: r$ 8,7 milhões
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Centros especializados realizam 
15 mil atendimentos por mês
Contagem ganhou novo Centro de Consultas especializadas, na ressaca

Nas consultas especializadas, Contagem tra-
balha para reduzir a fila de espera. Uma das pri-
meiras medidas adotadas pela atual gestão, foi 
a implantação de mais um Centro de Con-
sultas Especializadas (CCE), na Ressaca. A 
inauguração possibilitou a ampliação da 
Rede Municipal de Saúde e a descentra-
lização do atendimento no CCE Iria Di-
niz, que estava sobrecarregado. Com a 
nova unidade, os moradores das re-
giões da Ressaca e do Nacional não 
precisam mais se deslocar para o 
Eldorado, o que proporcionou 
mais comodidade e agilidade no 
atendimento.

CCe iria diNiz: oferece 37 especialidades  e conta com 

uma equipe multidisciplinar de mais de 230 profissionais. 

São médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, 

terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas, psicólogos, assistentes 

sociais, fonoaudiólogos, nutricionistas, dentre outros. 

CCe ressaCa: possui amplo espaço, sete consultórios, duas 

salas para procedimentos, áreas de esterilização e expedientes 

clínicos. Nele, são ofertados serviços de cardiologia, urologia, 

mastologia, ginecologia, dermatologia, geriatria, dentre 

outros. 

marCaçãO de CONsULTas: 

Para ter acesso às consultas especializadas, 
o paciente deve procurar a unidade Básica 

de Saúde (uBS).

NOVOs eQUiPameNTOs Para
    reabiLiTaçãO NO iria diNiz 

      Foram investidos cerca de R$ 30 mil na compra de novos 
equipamentos e na modernização da estrutura: aquisição de 
novas bicicletas ergométricas, esteiras computadorizadas, 

bolas de Pilates, minis camas elásticas, dentre outros.
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Contagem garante novas 
unidades para saúde mental
saúde aumentou número de leitos para atender pacientes com transtorno mental

Nos últimos dois anos, a Prefeitura de Contagem 
promoveu um grande avanço em sua política de Saúde 

Mental, responsável pelo cuidado com pacientes com 
algum transtorno mental. Em 2013, foram inaugurados 

dois Centros de Atenção Psicossocial (CAPS I e III) 
e o CAPSi, voltado exclusivamente ao atendimento 

de crianças e jovens. Já em 2014,  foi entregue 
o  Centro de Atenção Psicossocial Álcool e 

Drogas (CAPS AD), que atende pacientes 
com dependência química. Com isso, mais 

de 45 mil pessoas por ano estão sendo  
beneficiadas. 

rede de saÚde meNTaL:
A rede conta com onze equipes de saúde mental na 
atenção básica, oito equipes de Núcleo de Apoio à Saúde 
da Família, além de cinco equipamentos e dois serviços 
residenciais terapêuticos. 

aTeNdimeNTO 24H 

4CaPs iii - ELDORADO;
4CaPs iii - SEDE;
4CaPs ad - ELDORADO: voltado ao atendimento de pacientes    
    com uso abusivo de álcool e outras drogas.

aTeNdimeNTO NOrmaL

4CaPs i - ELDORADO: atende crianças e adolescentes 
    com síndromes psiquiátricas, transtornos globais 
    de desenvolvimento ou em dependência química;
4CeNTrO de CONViVêNCia HOrizONTe aberTO -   
    ELDORADO: centro acompanha pessoas que passam 
    o dia na unidade.

Atualmente, o município conta com 
26 leitos especializados e mais de 

200 profissionais que se dedicam ao 
acolhimento e tratamento de pacientes 

com transtorno mental. 

saiba mais?
Em dezembro de 2012, o município não tinha nenhum 

leito destinado aos usuários de saúde mental, o que 
acarretava transtornos para os pacientes e seus familiares. 

Eles tinham que se deslocar para hospitais psiquiátricos 
de municípios vizinhos.

Em breve, a prefeitura vai instalar mais um CAPS 
para  atender as regiões da Ressaca e do Nacional

Especial Mais Saúde
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Contagem melhora serviços 
de exames laboratoriais
O tempo de espera para a entrega do exame será reduzido de 15 para cinco dias

Melhorar os serviços de saúde que são ofertados à popu-
lação é um compromisso da prefeitura. Uma ação recen-
te foi a contratação de um novo serviço de exames la-
boratoriais para atender as unidades de saúde, UPAs, 
Hospital Municipal e Maternidade. Os pacientes 
também têm acesso a exames sorológicos, imu-
nológicos, hematológicos e uroanálises, que 
conseguem apontar por meio de amostras 
de sangue ou urina, doenças como hepa-
tite, dengue, diabetes, infarto agudo do 
miocárdio, dentre outras.

VeJa mais:

4Os postos de coleta  para exames 
laboratoriais foram ampliados de 9 para 12;

4O prazo de entrega dos exames será reduzido,      
de 15 para cinco dias; 

4A região da Ressaca ganhou dois postos para exames; 

4Foram implantados laboratórios de análises clínicas nas 
unidades de Pronto Atendimento (uPAs), 24h;

4Os contagenses poderão realizar exames nas próprias       
unidades, com maior precisão e agilidade;

4São realizados cerca de 160 mil exames por mês, somente,        
nos laboratórios das uPAs;

4Ampliação dos exames de mamografia em 60%, 
contribuindo para o combate ao câncer de mama.

VOCê sabia?
Em 2014, a prefeitura realizou  mais de 2,3 milhões de exames 

laboratoriais. Em relação aos exames de média e alta complexidade, 
foram feitos, também no ano passado, mais de 236 mil, entre raio-X 

(188.441), ultrassonografia (29.502) e exames de mamografia (18.448).
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Pela primeira vez Hospital Municipal 
realiza cirurgias ortopédicas
são realizados cerca de 80 procedimentos cirúrgicos por mês

Buscando ampliar o atendimento e o acolhimento 
de pacientes que tenham sofrido algum trauma grave, 

o Hospital Municipal de Contagem (HMC) passou a 
realizar cirurgias ortopédicas de urgência e emer-

gência em suas próprias dependências. Desde 
que foi fundado, é a primeira vez que o Hospi-

tal Municipal faz cirurgias de quebradura em 
pernas e braços, fraturas expostas e trincas 

dos ossos. Antes, os pacientes tinham que 
aguardar liberação de leitos em hospitais 

de outras cidades. 

VeJa mais:

Com a entrega da nova maternidade, 
o Hospital Municipal será duplicado 

e totalmente reformado. Assim, o atual 
governo inaugura o Complexo Hospitalar 

de Contagem, melhorando a urgência e 
emergência no município.

4Para agilizar as cirurgias, a prefeitura reestruturou o setor 
e contratou especialistas, além da  aquisição de novos 
equipamentos. Agora, o Hospital Municipal também recebe 
pacientes das cidades de Sarzedo e Ibirité;

4O Hospital Municipal também teve o número de leitos ampliados, com a  
reforma do Centro de Terapia Intensiva CTI que ganhou mais nove leitos. 
A unidade recebeu equipamentos com recursos tecnológicos de última 
geração, nova pintura e biombos;

4O CTI Neonatal da Maternidade Municipal também recebeu melhorias. 
Foi construída uma área para descanso médico, um espaço para 
conforto das mães, sala de reunião médica e área de expurgo. 

Especial Mais Saúde
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Contagem terá atendimento 24h para 
casos de urgência odontológica
mais nove consultórios dentários foram instalados para atender à população

VeJa mais:
Atualmente, os casos de urgência do município são atendidos 
no Centro Especializado de Odontologia (CEO), das 8h às 17h, 
de segunda a sexta-feira. Com a implantação do serviço 24h, a 
população não precisará mais se deslocar para Belo Horizonte 
aos fins de semana ou de madrugada para esse tipo de 
assistência. 

Os interessados no serviço devem procurar 
a unidade de saúde mais próxima 
de sua casa.

Contagem ampliou também os serviços de atendimento odontoló-
gico no município, avançando na política municipal de Saúde Bucal. 
Além da prefeitura implantar nove salas para atendimento dentá-
rio nas unidades de saúde, a nova UPA JK terá um consultório 
para atender casos de urgência odontológica, funcionando 24h. 
Esse tipo de atendimento é uma iniciativa inédita do municí-
pio, implantada pela atual gestão, que permitirá acolher ca-
sos de traumatismo dentário e de dor crônica.

VOCê sabia?
Para melhorar a distribuição dos medicamentos, a 

prefeitura inaugurou, em 2014, uma nova sede da Central 
de Imunização. O centro é responsável pelo controle e envio 

de vacinas e medicamentos especiais.

No início de 2013, a cobertura odontológica era 16%. 
Hoje, 22% da população é assistida pelo serviço. 
A meta, até 2016, é alcançar 36% da população. 

Para fortalecer o trabalho que é realizado nas Farmácias 
Distritais, a prefeitura capacitou 17 novos gestores. 
Agora, cada Farmácia Distrital terá um gestor, 
que vai auxiliar no diálogo do governo municipal 
com a comunidade, resolvendo dúvidas sobre os 

medicamentos e orientando as pessoas sobre o fluxo 
correto a ser seguido.

farmáCias disTriTais
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Faculdade de Medicina vai ser 
implantada pela PUC Contagem
a instituição foi escolhida para ofertar o curso no município

Os esforços do governo municipal garantiram que Conta-
gem fosse escolhida entre 36 cidades de todo o país para ofer-

tar o curso de medicina. Após amplo processo seletivo feito 
pelos ministérios da Saúde e da Educação, a PUC Conta-

gem foi a instituição selecionada para ofertar o curso. 
Os novos cursos de medicina foram criados dentro do 

Programa “Mais Médicos” e fazem parte da ampla 
reestruturação do atendimento médico no país. 

CONTagem CONTemPLada: 

O município já se preparava desde o ano passado. 

Em 2014, recebeu avaliadores do MEC para conhecer 

e analisar a Rede Municipal de Saúde, que foi aprovada. 

Contagem e Sete Lagoas foram os dois únicos municípios 

da Região Metropolitana de Belo Horizonte habilitados para 

receberem um curso superior na área.

a esCOLHa PeLa Cidade 
LeVOU em CONTa: 

4A capacidade de atendimento;

4O programa de residência médica;

4O número de habitantes;

4A ampla estrutura da Rede Municipal 

    de Saúde - que apresenta, hoje, unidades de 

    urgência, unidades básicas, hospital e maternidade, 

    farmácias distritais, entre outros serviços,  

    distribuídos em várias regiões da cidade.

Nove faculdades participaram do 
processo seletivo para ofertar o curso 
de medicina no município.

Especial Mais Saúde

Prefeito Carlin Moura, ministro da Saúde, Arthur Chioro, secretário 
municipal de Saúde, Evandro Silva, durante a solenidade de anúncio de 

autorização para a implantação do curso de medicina em Contagem.
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Agentes da Saúde participam de força-
tarefa para acabar com a dengue
Cerca de 230 agentes da saúde visitam as residências para orientar as pessoas 

VeJa mais:
4Para valorizar ainda mais os agentes da dengue, 

a prefeitura reajustou, em 2013, o piso salarial dos agentes 
de Combate a Endemias e de Saúde, que passou para  

R$ 1.428,97.

Equipes da Secretaria Municipal de Saúde e do De-
partamento de Limpeza Urbana estão trabalhando, in-
tensamente, para combater focos do mosquito trans-
missor da dengue. Por meio do Programa Brigada 
da Limpeza estão sendo realizados mutirões de 
limpeza e ações de conscientização em várias 
regiões da cidade. Cerca de 230 Agentes de 
Combate a Endemias (ACEs) participam 
das atividades, monitorando, principal-
mente, pontos de descarte irregular de 
lixo e entulho (bota-fora). 

O descarte correto dos 
entulhos é fundamental 
para manter a cidade 
limpa e bonita. Quanto maior 
o cuidado da população com 
o lixo e recipientes que possam 
acumular água, menor a incidência 
de doenças e problemas de saúde. 

Continue atento e adotando medidas simples 
para combater a dengue e manter a cidade limpa.



19

2015

Brigada da Limpeza vai a 
todas regiões de Contagem
Todos juntos por uma cidade mais limpa, bonita e agradável

Para acabar com a dengue, promover a conscienti-
zação da população e limpeza da cidade, a prefeitura 
está realizando o Programa Brigada da Limpeza. To-

das as regiões da cidade estão recebendo uma força-
tarefa, que fica na região por 15 dias, com equipes 

da limpeza urbana, que fazem a conscientização 
das pessoas e recolhem entulhos de construção, 

móveis, podas de árvores e outros materiais 
nas ruas da cidade. O “Brigada da Limpeza” já 

passou pelas regiões Riacho, Industrial, Pe-
trolândia, Eldorado e Vargem das Flores e 

recolheu mais de mil toneladas de lixo e 
entulho.

VeJa mais:

4O “Brigada da Limpeza” também fiscaliza descarte irregular 
do lixo, orienta os carroceiros, mantém agentes comunitários de 
limpeza dentro das vilas e aglomerados e oferta curso para lideranças 
sobre limpeza urbana.

4A prefeitura também sancionou a nova legislação da Limpeza 
urbana, nº 188/2014, que dispõe sobre a nova política para a 
limpeza da cidade, intensificando as ações de fiscalização.

deNUNCie O desCarTe irregULar 

de LixO: 0800-283-1225

Especial Mais Saúde
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Exercita Contagem leva saúde aos 
frequentadores das praças da cidade
Participantes serão acompanhados e vão receber orientações sobre cuidados com a saúde

PrOgrama saÚde 
Na esCOLa 
O programa foi ampliado, passando de 28 
para 65 escolas municipais atendidas. Também 
foram distribuídos 300 óculos gratuitos para os 
estudantes do Ensino Fundamental.

Por onde passa, o Exercita Contagem leva alegria e estimula a popula-
ção a adotar hábitos saudáveis com as aulas de ginástica e zumba. Re-
centemente, o programa completou dois anos e inovou. A partir de 
agora, o Exercita estará associado ao Programa Academia da Ci-
dade. O diferencial é que, além das atividades físicas, os partici-
pantes serão acompanhados por enfermeiros, com os quais 
será possível aferir a pressão arterial, o batimento cardíaco 
e seguir orientações sobre como cuidar da saúde. Atu-
almente, o Programa Exercita Contagem possui 25 
núcleos e conta com 47 monitores, entre profes-
sores e estagiários de Educação Física. 

O objetivo é fazer da atividade física 
um complemento da saúde, atuando 
na prevenção de doenças e na redução 
de peso e do estresse.

Especial Mais Saúde
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obraS

Trincheira do Itaú segue à 
risca o cronograma de obras
Os recursos estão 100% garantidos pela Prefeitura de Contagem

A construção da Trincheira do Itaú segue em ritmo acelera-
do. Considerada a maior obra em mobilidade urbana dos úl-

timos 30 anos em Contagem, a execução da trincheira está 
seguindo à risca o cronograma. As intervenções da trin-

cheira estão sendo executadas no entroncamento das 
avenidas David Sarnoff e Babita Camargos. 

Em junho, a prefeitura se reuniu com 
empresários da região onde ocorrem 

as obras para  apresentar o projeto de 
execução da trincheira, esclarecer sobre 

o cronograma e reafirmar a garantia dos 
recursos para a conclusão das intervenções 

no prazo estabelecido. 

VeJa O QUe Já fOi feiTO:
4Em junho, começaram as escavações para construção 
das paredes diafragmas (muro vertical erguido nas duas 
laterais da trincheira, com profundidade de até 18 metros 
e 406 metros de extensão cada um);

4As paredes diafragmas serão base de contenção do terreno para a 
sustentação da trincheira; 

4Também já foram construídas as muretas guia, para perfurar a parede 
lateral; a retirada do canteiro central e o serviço de topografia; 

4As concessionárias Cemig, Copasa, Gasmig e empresas de 
telecomunicações já fazem estudos para a transposição dos materiais 
(fios e cabos); 

4Previsão de conclusão: junho de 2016. 

4investimento: R$ 23 milhões. 

Os recursos para as obras estão 100% 
garantidos e são provenientes de financia-
mento da Caixa Econômica Federal, por meio 
de convênio assinado entre a Prefeitura de 
Contagem e o Ministério das Cidades, dentro 
do PAC Mobilidade-Médias Cidades. 
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desPOLUiçãO da LagOa da PamPULHa:

qualidadE dE vida 

Cerca de 100 quilômetros de redes 
de esgoto estão sendo concluídas
Obras integram a meta 2014 para despoluir a Lagoa da Pampulha

Contagem realiza um dos maiores programas de sane-
amento básico da cidade. São mais de R$ 280 milhões 
em investimentos para melhorar a qualidade de vida 
das pessoas. Dentro desse programa, as obras de sa-
neamento para a despoluição da Lagoa da Pam-
pulha seguem em ritmo acelerado. De 100 qui-
lômetros de redes de esgoto nos municípios de 
Belo Horizonte e Contagem, cerca de 85% 
das intervenções já estão prontas, com pre-
visão de conclusão para dezembro deste 
ano. Estão sendo executadas 37 obras, 
divididas em oito blocos. Somen-
te para essas obras, serão investidos 
mais de R$ 100 milhões. 

4As  intervenções acontecem em dezenas de bairros nas regiões 
Eldorado, Sede, Ressaca e Nacional;

4Cerca de 85% das obras já foram concluídas, faltando 
apenas as redes de esgoto nas vilas Pérola, Boa Vista e 
Lua Nova, que aguardam desapropriações, além de obras 
pontuais em pequenos córregos das regiões Eldorado, 
Ressaca e Nacional;

4Até 2016, serão entregues outros 30 quilômetros de redes. 
Os projetos já estão em construção, com previsão de licitação 

para os próximos meses;

4Em agosto do ano passado, a prefeitura entregou as obras de 
urbanização e drenagem da avenida Nacional, uma das principais 

execuções do Programa Metas 2014 de despoluição da lagoa em Contagem.

Parceria da Copasa e da 
prefeitura garante execução do 
maior programa de saneamento 
básico que Contagem já teve
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4ViLa barragiNHa

     Unidades: 126 apartamentos;
     Previsão de entrega: agosto de 2015;
     etapa: 98% concluídas;
     investimentos: R$ 11 milhões.

4CâNdida ferreira

     Unidades: 48 apartamentos;
     Previsão de entrega: dezembro de 2015;
     etapa: 65% concluídas;
     investimentos: R$ 3 milhões.

4maria da CONCeiçãO

     Unidades: 32 apartamentos;
     Previsão de entrega: outubro de 2015;
     etapa: 60% concluídas;
     investimentos: R$ 2 milhões.

4ViLa beaTriz

     Unidades: 120 apartamentos;
     Previsão de entrega: 2016;
     etapa: 20% concluídas;
     investimentos: R$ 7 milhões.

4ViLa iTáLia

     Unidades: 160 apartamentos;
     Previsão de entrega: 2016;
     etapa: 40% concluídas;
     investimentos: R$ 6,5 milhões.

Sonho da casa própria está 
mais perto de virar realidade
moradias com qualidade para quase 500 famílias contagenses

O sonho da casa própria se tornará realidade para várias 
famílias contagenses. A prefeitura entrega, entre 2015 e 2016, 
novas moradias para 480 famílias carentes. Com isso, a políti-
ca municipal de habitação da prefeitura vai melhorar as con-
dições de moradia de muitas pessoas. Os apartamentos estão 

sendo construídos na mesma região de origem das famílias. E 
está sendo realizado um trabalho social visando a transição 
das famílias para os conjuntos habitacionais. Os investimen-
tos ultrapassam os R$ 30 milhões, beneficiando, diretamente, 
mais de 1.600 pessoas. 

desPOLUiçãO da LagOa da PamPULHa:

qualidadE dE vida 
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fAlE ConosCo: portal@contagem.mg.gov.br

www.contagem.mg.gov.br

facebook.com/prefeituracontagemsaiba mais: 

Prefeitura realiza conferências 
municipais de vários segmentos
Uma cidade participativa se constrói com o apoio de todos 

Para estimular ainda mais a participação popular, Conta-
gem realiza várias conferências e pré-conferências na cida-

de. Diversas pessoas, entre representantes da sociedade ci-
vil, governo, entidades e população, estiveram presentes 

e tiveram a oportunidade de avaliar, discutir, elabo-
rar e planejar políticas públicas para o município. O 

objetivo das conferências municipais é formalizar 
propostas que melhorem a qualidade dos servi-

ços prestados à população e que possam ser 
debatidas nas etapas estaduais e nacionais. 

Uma cidade só é plena se for entendida 
como lugar de todos. 

VeJa as CONferêNCias Já reaLizadas: 

48ª Conferência municipal de saúde e pré-conferências regionais 
    Tema: “Saúde pública de qualidade para cuidar bem das 
     pessoas: direito do povo brasileiro”; 

43ª Conferência da educação da rede municipal e da funec
    Tema: “A escola que queremos”; 

44ª Conferência municipal dos direitos da Pessoa idosa
     Tema:”Protagonismo e Empoderamento da Pessoa Idosa - 
     Por um Brasil de todas as idades”;

48ª Conferência municipal dos direitos da Criança
    e do adolescente 
    Tema: “Política e Plano Decenal dos Direitos Humanos das Crianças   
     e Adolescentes - Fortalecendo os Conselhos dos Direitos   
     da Criança e do Adolescente”;

41ª Conferência municipal Conjunta dos direitos Humanos;

42ª Conferência municipal dos direitos LgbT. 

A participação popular 
reforça o compromisso do 

município e da atual gestão com 
a democracia e a defesa de uma 

sociedade livre de discriminação 
e de todas as formas de violência 

e desigualdade. 


