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HISTÓRIA
DA CIDADE
Contagem acaba de completar 111 anos, mas a história dessa cidade se inicia
muito antes de 1911, ano da criação oficial do município.
Em 1716, quando o Brasil ainda era colônia de Portugal, foram instalados
postos de fiscalização e arrecadação de impostos em várias cidades. Um deles
foi instalado na região das abóboras e logo se tornou um povoado, Arraial de
São Gonçalo de Contagem das Abóboras. Nos postos de fiscalização, eram
feitas contagens de cabeças de gado, de escravos e de mercadorias taxadas
pela fiscalização. O nome Contagem é uma referência a essa contagem que
acontecia na região.
Outra versão da história de Contagem relata a existência de uma família com
o sobrenome “Abóboras”, que teria construído uma igreja e, em torno dela, o
município teria surgido. Existem ainda outras versões, mas todas sem
elementos suficientes para comprovação. Assim, a mais aceita é a da coroa
Portuguesa e os postos de arrecadação.
Com a expansão industrial no país, Contagem passou a ser um polo industrial
em Minas Gerais.
Em 1897, a capital do Estado foi transferida para Belo Horizonte, o que
fomentou o crescimento de Contagem.
Em 1911, a cidade, que antes pertencia à Comarca do Rio das Velhas, em
Sabará, foi emancipada pela Lei nº 556, e comemora seu aniversário em 30 de
agosto. Em 1938, Contagem perdeu sua autonomia administrativa e passou a
fazer parte da cidade de Betim. Só em 1948, por meio da Lei nº 336, recuperou
sua independência.
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POPULAÇÃO
DE CONTAGEM
Atualmente, Contagem é um dos municípios mais importantes do estado. O
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE estima que a população
em 2021 era de 673.849. No último censo (2010), Contagem tinha 603.442
moradores. Segundo a projeção, a cidade teria, em 2020, 216.021 mil postos
de trabalho ocupados, Índice de Desenvolvimento Humano - IDH de 0,756 e
Produto Interno Bruto - PIB (estimativa 2021) de R$34.535 bilhões, ficando
atrás apenas de Belo Horizonte, com R$97,205 bilhões, e Uberlândia, com
R$37,628 bilhões.
Localizada na região metropolitana de Minas Gerais, a cidade é dividida em 8
regionais:
1. Eldorado
2. Nacional
3. Petrolândia
4. Ressaca
5. Riacho
6. Sede
7. Vargem das Flores
8. Industrial
Contagem está em pleno desenvolvimento, população crescente e expectativa
de crescimento ainda maior da população idosa para os próximos anos.
Sabemos que a população idosa tem crescido a cada ano no Brasil e no
Mundo. Segundo a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, em 2020,
tínhamos uma população mundial idosa de 1,1 bilhão, número que deve
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aumentar para 3,1 bilhões em 2100. Esse número em elevação revela a
importância de voltarmos os nossos olhares às políticas públicas para pessoas
idosas, além de serviços e estratégias que contemplem as necessidades dessa
população.
Em 2019, foi criado no Brasil o projeto de Lei nº 402, que institui o Programa
Cidade Amiga da Pessoa Idosa, com o objetivo de fomentar ações de promoção
ao envelhecimento saudável. Em 2022, as cidades que possuem o certificado
de Amigas da Pessoa Idosa são Porto Alegre, Veranópolis e Esteio, localizadas
no Rio Grande do Sul; Jaguariúna, em São Paulo; Pato Branco, no Paraná; e
Balneário Camboriú, em Santa Catarina. Essas cidades firmaram compromisso
em adotar ambientes e práticas amigas das pessoas idosas.
A Organização Mundial da Saúde - OMS apresenta esses ambientes como
“livres de barreiras físicas e sociais apoiadas por políticas, sistemas, serviços,
produtos e tecnologias que promovem a saúde, trabalham na construção e
manutenção da capacidade física e mental ao longo da vida; e permitem que
as pessoas, mesmo com perda de capacidade, continuem a fazer as coisas que
valorizam”.
De acordo com o serviço de vigilância socioassistencial do município de
Contagem, em 2010, viviam 55.540 pessoas idosas na cidade e a projeção para
o ano de 2020 era de 100.718 pessoas idosas, número que corresponde a
9,22% da população total, de 673.849 habitantes.
Em abril de 2022, 26.969 pessoas idosas estavam cadastradas no Cadastro
Único - CADÚNICO, um sistema de Programas Sociais para famílias e pessoas
de baixa renda para fins de inclusão em programas sociais.
Em junho, 26.894 pessoas idosas estavam cadastradas no Benefício de
Prestação Continuada – BPC. O BPC é um benefício assistencial de um salário
mínimo previsto na Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS (8.742/1993)
para pessoas idosas acima de 65 anos e deficientes permanentes, em qualquer
idade, que se encaixem nos critérios de elegibilidade do benefício.
Em Contagem, 10.739 famílias têm alguma pessoa idosa. 4.757 delas vivem
em extrema pobreza.
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Em 2022, entrou em vigor a Lei
14.423, que altera o nome Estatuto
do Idoso (Lei 10.741 de 2003) para
Estatuto da Pessoa Idosa. Segundo
o projeto de lei, o termo “idoso” era
usado para se referir a todas as
pessoas idosas, sejam elas
mulheres ou homens, mesmo
sendo a maioria da população
idosa constituída por mulheres. A
partir dessa lei, toda a referência
genérica às pessoas idosas, devem
usar a mesma terminologia.
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CONTAGEM PARA
A PESSOA IDOSA
Para atendimento à pessoa idosa de Contagem, foram identificados os
seguintes serviços:

Atenção Básica: Serviços de Prevenção
Oferece proteção básica (objetivo de prevenir ocorrências de vulnerabilidade e
risco social)
Equipamento/Serviço: CRAS – Centro de Referência de Assistência Social
De acordo com o Ministério da Cidadania - MDC, o Centro de Referência de
Assistência Social (CRAS) “é uma unidade pública estatal descentralizada da
política de assistência social, responsável pela organização e oferta de
serviços da proteção social básica do Sistema Único de Assistência Social
(SUAS) nas áreas de vulnerabilidade e risco social dos municípios e DF. Dada
sua capilaridade nos territórios, se caracteriza como a principal porta de
entrada do SUAS, ou seja, é uma unidade que possibilita o acesso de um
grande número de famílias à rede de proteção social de assistência social”.
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Em Contagem, existem 10 unidades CRAS. 8 deles são de base regional e
2, de base territorial:
1. CRAS Eldorado
2. CRAS Icaívera
3. CRAS Industrial
4. CRAS Nova Contagem
5. CRAS Petrolândia
6. CRAS Ressaca
7. CRAS Sede
8. CRAS Parque São João (Territorial)
9. CRAS Casa Amarela (Territorial)

Mapa: contagem.mg.gov.br
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As regiões que não são cobertas pelos serviços do CRAS podem ser atendidas
nas regionais para avaliação das demandas.
No CRAS, acontecem os seguintes serviços que podem ser acessados por
pessoas idosas:
PAIF – Programa de Atenção Integral à Família
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos
Serviço de Proteção Social Básica no Domicílio para Pessoas Idosas e com
Deficiência. Em Contagem, esse programa está nomeado como Garantir e
Proteger e atua com a capacidade de 200 vagas, 87 delas ocupadas.

Serviços de Média Complexidade
A Proteção Social Especial de Média Complexidade oferece atendimento
socioassistencial às famílias e indivíduos que se encontram em situação de
risco pessoal ou social por ameaça ou violação de direitos, cujos vínculos
familiares e comunitários não foram rompidos e que demandam intervenções
especializadas.
Equipamento: CREAS – Centro de Referência Especializado de Assistência
Social
O CREAS oferta serviços de proteção social especial de média complexidade.
São atendimentos a indivíduos e famílias que tiveram seus direitos violados.
Em Contagem, são 04 unidades CREAS:
1. CREAS Eldorado
2. CREAS Vargem das Flores
3. CREAS Ressaca
4. CREAS Sede
Diferentemente do CRAS, todos os CREAS são de base regional e atendem a
toda a população da cidade que teve seu direito ameaçado e/ou violado.
Neste equipamento, são ofertados os seguintes serviços que podem ser
acessados por pessoas idosas:
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PAEFI – Serviço de Proteção e atendimento especializado a famílias e
indivíduos
Centro POP – Centro de referência especializado para população em
situação de rua
Serviço de proteção social especial para pessoas com deficiência, idosas e
suas famílias em domicílio. Em Contagem, o serviço é nomeado como
PEDIF – Proteção especial pessoa com Deficiência, idosa e famílias. Ele
pode ser oferecido no domicílio da pessoa idosa, pessoa com deficiência
ou familiar.
O PEDIF, em Contagem, oferta 94 vagas. Até julho de 2022, 90 pessoas idosas
foram atendidas no serviço e 21 delas tiveram os atendimentos encerrados no
mesmo período.

Proteção Social Especial de Alta Complexidade –
Acolhimento Institucional
Oferece proteção integral a indivíduos ou famílias em situação de risco
pessoal e social, com vínculos familiares rompidos ou extremamente
fragilizados, por meio de serviços que garantam moradia, alimentação,
higienização e trabalho protegido para famílias e indivíduos que se encontram
sem referência e/ou em situação de ameaça, e necessitam ser retirados de seu
núcleo familiar e/ou comunitário.
Instituição de Longa Permanência para Pessoas Idosas - ILPIs
As pessoas idosas que necessitam do serviço de proteção social especial
integral são encaminhadas para as instituições de longa permanência para
pessoas idosas.
Em Contagem, existem duas ILPI socioassistenciais parceirizadas com o
município:
1. Lar Maria Clara - oferece 60 vagas, todas preenchidas;
2. Casa da Pessoa Idosa, ILPI e residência inclusiva inaugurada
recentemente. - São 90 vagas para pessoas idosas (ILPI) e 10 vagas na
residência inclusiva para jovens ou adultos com deficiência.
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Assim, 150 pessoas idosas vivem em ILPI socioassistencial parceirizada com o
município de Contagem. Não foi possível levantar dados fidedignos relativos
às pessoas idosas nas ILPIs privadas no município.

Serviços de Saúde
Em relação à Saúde, não existe um equipamento específico para o
atendimento às pessoas idosas. Todas são atendidas pelo SUS, de acordo com
a estrutura de cada serviço de saúde. Contudo, existem referências técnicas
em saúde da pessoa idosa com atuação diretamente relacionada a este
público, além do SAD - Serviço de Atenção Domiciliar, que atende também
pessoas idosas dentro do programa federal Melhor em Casa.
No mês de abril, de acordo com notícia publicada pela prefeitura, 707 pessoas
estavam acompanhadas pelo serviço de atenção domiciliar. São pessoas que
foram avaliadas com a possibilidade de dar continuidade ao tratamento no
domicílio, entre elas muitas pessoas idosas em condições diversas, inclusive
em cuidados paliativos. As equipes do SAD são compostas por médicos,
enfermeiros, psicólogos, fisioterapeutas, nutricionistas e fonoaudiólogos que
fazem visitas periódicas para acompanhamento das pessoas que estão em
tratamento domiciliar.
1700 pessoas idosas no município são consideradas acamadas de acordo com
o E-SUS.
Em relação à vacinação para enfrentamento à pandemia de Covid-19, , até
setembro de 2022, foram apresentados os seguintes números:
85.320 pessoas idosas
tomaram a 1ª dose
disponibilizada;
86.806 pessoas idosas
tomaram a 2ª dose;
78.110 pessoas idosas
tomaram a 1ª dose de reforço;
43.559 pessoas idosas
tomaram a 2ª dose de reforço.
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Educação
A Educação de Jovens e Adultos (EJA) recebe demandas de pessoas idosas que
querem iniciar ou retomar os estudos. Em 2019, 271 pessoas idosas estavam
inscritas na EJA. Em 2021, após a retomada das ações em função da pandemia
de covid-19, já são 344 educandos com 60 anos ou mais. O serviço é oferecido
em 30 unidades espalhadas pela cidade, em turnos matutinos, vespertinos e
noturnos.

Mobilidade Urbana
A Transcon - Autarquia Municipal de Trânsito e Transportes é responsável pela
mobilidade urbana de toda a cidade, inclusive em relação à acessibilidade e
mobilidade da pessoa idosa. Em 2022, 1.035 pessoas idosas possuem o Cartão
Sênior de gratuidade para o transporte coletivo na cidade. O benefício pode
ser solicitado por pessoas idosas com 65 anos ou mais e o agendamento para
o atendimento pode ser realizado pelo WhatsApp: (31) 3516-6000.
As pessoas idosas de Contagem também podem solicitar o cartão Master
(BHTrans). Também é preciso ter, no mínimo, 65 anos. Para maiores
informações sobre este cartão, contate a empresa TransFácil (31)3248-7300.
Além disso, são emitidas credenciais de estacionamento especial para pessoas
idosas, garantindo o direito da utilização de vagas especiais de
estacionamento. Para ter acesso ao benefício é necessário ter 60 anos ou mais
e ser morador(a) de Contagem. Informações sobre a credencial de
estacionamento podem ser obtidas através do e-mail
beneficios.transcon@contagem.mg.gov.br ou pelo site
transcon.contagem.mg.gov.br. Até setembro de 2022, 9550 credenciais de
estacionamento foram emitidas, 1358 delas foram solicitadas este ano.

Outros órgãos, serviços e Organizações da
Sociedade Civil - OSCs
Foram identificadas mais de 100 iniciativas que atendem pessoas idosas. São
disponibilizados serviços de ILPIs, projeto Centro-Dia, Universidade Aberta à
Pessoa Idosa, Associações comunitárias, Centros de Convivência, além de
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Programas e projetos que oferecem atividades diversas para o envelhecimento
ativo e saudável, como rodas de conversa, ações culturais, atividades físicas,
artesanato, atividades de dança e música, entre outras.
Existem também outros órgãos e serviços da cidade que participam da política
pública para a pessoa idosa, como a Ordem dos Advogados do Brasil, que
instituiu a comissão de defesa dos direitos da pessoa idosa e a Comissão do
Terceiro Setor. A Câmara Municipal implementou, recentemente, a Comissão
Especial para a Pessoa Idosa.
Contagem não conta com uma delegacia especializada para atendimento às
pessoas idosas. As denúncias relacionadas à população idosa podem ser feitas
em qualquer delegacia de polícia da cidade. O diálogo sobre a necessidade do
equipamento especializado já existe no município e espera-se que, em breve,
seja disponibilizado. O Ministério Público, o Conselho Municipal da Pessoa
Idosa e o Disque 100 também recebem denúncias, mas não substituem a
importância do registro em delegacia de polícia.
Muitos desses serviços têm representação no Conselho Municipal da Pessoa
Idosa de Contagem - COMIC, que, junto à Superintendência de Políticas
Públicas para as Pessoas Idosas e todas as secretarias, luta para efetivar
políticas públicas de qualidade e a garantia de direitos.
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O Conselho Municipal da Pessoa Idosa é
um órgão de representação das pessoas
idosas e de interlocução junto à
comunidade e ao poder público. Tem
caráter permanente, consultivo,
participativo, normativo, deliberativo e
controlador na formulação das políticas e
controle de ações. As atividades devem
estimular as pessoas idosas à
participação social e na construção da
política pública. Devem também
sensibilizar e fortalecer parcerias de
todos os setores da sociedade para a
efetivação da garantia de direitos,
participação, integração e o exercício da
cidadania de cada indivíduo.
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Outra forma de viabilizar a implementação de políticas públicas e ações
voltadas para as pessoas idosas em Contagem é o Fundo Municipal da Pessoa
Idosa, um instrumento com capacidade de receber doações e destiná-las
exclusivamente a estas ações. O fundo recebe doações e destinação de
imposto de renda de pessoas físicas e jurídicas para a execução de projetos
aprovados pelo conselho. Cada pessoa ou empresa pode decidir se parte do
seu imposto será doado e para quais projetos ou fundos será destinado.
Pessoas físicas que fazem a declaração de imposto de renda no modelo
completo podem destinar até 6% do imposto devido no ano fiscal ou até 3%
diretamente pelo Programa Gerador de Declaração da Receita Federal. Pessoas
jurídicas podem destinar ao fundo da pessoa idosa de Contagem até 1% do
imposto de renda devido, desde que sejam inscritas no regime de tributação
de lucro real. Em caso de dificuldade em realizar as destinações, os serviços de
contabilidade podem auxiliar, além do próprio COMIC, que pode ser contatado
por meio do e-mail comic@contagem.mg.gov.br.
Atualmente, 10 projetos estão em execução na cidade com o apoio do COMIC
e financiamento através das destinações do Fundo Municipal da Pessoa Idosa
de Contagem. São eles:
1. Viver e não ter a vergonha de ser feliz – Instituição Lar de Marcos
2. Educação Nutricional para um envelhecer saudável – Instituto CEASA
Minas
3. Hábil idade – Associação MOVE Cultura
4. Roda Viva: Prevenção e Cidadania – Núcleo de Incentivo à Cidadania
5. Celebrando Vidas – Casa de Apoio
6. Novas Possibilidades – Associação Ser Parte
7. Reinventar-se – Associação Ser Parte
8. Outros Olhares – CDM Cooperação para o Desenvolvimento e Morada
Humana
9. Plantar e Construir/Troca de Talentos – CDM Cooperação para o
Desenvolvimento e Morada Humana
10. Políticas Públicas e Envelhecimento da População em Contagem –
CeMAIS
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As ações propostas no projeto Políticas públicas e envelhecimento da
população em Contagem buscam potencializar e fortalecer serviços e atores
da política para as pessoas idosas no município de Contagem. É preciso que
estes atores entendam toda a dinâmica que envolve o trabalho com o público
idoso por meio da oferta de informação, qualificação e formação dos
envolvidos no sistema de garantia de direitos.
Dentre as ações do projeto que estão acontecendo, destacamos os encontros
com representantes de vários serviços/órgãos/setores da rede de garantia de
direitos da pessoa idosa. O Grupo de Trabalho Caleidoscópio 60+ Contagem
acontece uma vez ao mês para fomento à intersetorialidade, ao trabalho
integrado e ao diálogo e produção de informação sobre a garantia de direitos.
Outro objetivo é garantir o fortalecimento das alianças intersetoriais na
cidade.
Já somos uma rede. Atores importantes constroem o diálogo nesse espaço de
troca e de conhecimento de outras ações. Outros serviços também estão sendo
sensibilizados para a participação.
Um site será criado para a divulgação de informações importantes relativas à
política pública para a pessoa idosa e a garantia de direitos. Serão realizadas
capacitações para organizações e profissionais ligados à assistência. Empresas
serão mobilizadas para a importância das destinações de seus impostos na
cidade e uma pesquisa de dados primários será realizada para o conhecimento
da realidade da pessoa idosa frágil de Contagem.
Assim, espera-se que a rede de atendimento, conselheiros e sociedade
utilizem os dados apurados e os resultados ao final desse projeto para que
possamos elaborar políticas públicas na defesa e garantia de direitos da
pessoa idosa no município.
Entendemos que, unidos, somos mais fortes e,
juntos, podemos fazer o impossível.

Quem planta direitos,
colhe transformação.
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