
Em Belo Horizonte e Minas Gerais, o governo federal fez expressivos investimentos 
em esportes, desenvolvimento social e educação 

PRINCIPAIS INVESTIMENTOS FEDERAIS 

EM BELO HORIZONTE 

❖ Esporte 

▪ Bolsa Atleta: R$ 2,6 milhões/ano em 166 atletas nascidos na cidade. 

▪ Bolsa Pódio: R$ 636 mil/ano em cinco atletas nascidos em BH. São eles: 
- Izabela silva campos, atletismo paraolímpico; 
- Deanne Silva de Almeida, judô paraolímpico; 
- Nicolas Nilo Cesar de Oliveira, natação; 
- Bruno Fraga Soares, tênis; 
- Marcelo Pinheiro Davi de Melo, tênis. 

▪ Centros de Iniciação ao Esporte: Três CIEs na capital mineira no valor de R$ 9,2 
milhões. Duas unidades são do modelo I e a outra do modelo II 

▪ Centro de Treinamento Esportivo da UFMG: Termo de cooperação, no valor de 
R$ 9,8 milhões, com a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), para 
aquisição de material esportivo e pagamento de RH especializado para três 
modalidades (atletismo, taekwondo e caratê) do CTE. Foi celebrado em 2013 e 
tem vigência em dezembro deste ano.  

▪ Pistas de Atletismo: Inaugurada em 2012 e instalada no CTE da UFMG. A obra 
foi custeada pelo governo estadual. O governo federal viabilizou R$ 700 mil para a 
compra dos equipamentos. 

▪ Equipamentos 
- Basquete :O Minas Tênis Clube, em Belo Horizonte, foi contemplado com piso 
flutuante, tabelas, contador e placar eletrônico. A equipagem é resultado de convênio do 
governo federal com a Liga Nacional de Basquete (LNB) no valor total de R$ 5,3 
milhões. Os recursos possibilitaram a equipagem de clubes que participam do Novo 
Basquete Brasil (NBB) e da Liga de Desenvolvimento (LDB) em nove estados. 

- Judô: A Federação Mineira de Judô, em BH, recebeu placas de tatames e Kits de 
placares, equipamentos do sistema de videomonitoramento (vídeo replay). A ação é 



resultado de convênio com a Confederação Brasileira de Judô no valor total de R$ 3,8 
milhões, que atendeu todas as unidades da Federação. 

- Tiro com Arco: A Federação Mineira de Arco e Flecha, na capital mineira, recebeu 
arcos e miras para escola e competição, flechas, descanso e suporte para flechas, entre 
outros equipamentos, em razão de convênio com a Confederação Brasileira de Tiro com 
Arco, no valor total de R$ 1,1 milhão,para todas as unidades da Federação. 

- Maratonas Aquáticas: A Federação Aquática Mineira, em BH, recebeu boias náuticas, 
pórtico, GPS, rádios para a prova d'água, cronômetros com impressoras, termômetro 
digital infravermelho, câmeras filmadoras e kit wi-fi. A iniciativa integra convênio firmado 
com a Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos, no valor total de R$ 1,1 milhão, 
para equipar diversos estados. 

▪ CLUBES FORMADORES DE ATLETAS 
- R$ 2,5 milhões para cinco convênios com o Minas Tênis Clube entre 2010 e 

2015.Objetos: aquisição de equipamentos e material esportivo para o desenvolvimento 
das equipes competitivas do clube, visando representar o país nas Olimpíadas Rio 
2016; preparação de atletas de alto rendimento de ginástica artística; realização da VI 
Jornada Científica do Minas Tênis Clube; aquisição de materiais esportivos e 
tecnológicos; e aquisição de blocos de saída para treinamentos e competições no 
desenvolvimento de atletas olímpicos para a natação.  

- Em março de 2015, a CBC oficializou a descentralização de R$ 2,6 milhões 
provenientes das Loterias Caixa, via nova Lei Pelé, para o Minas Tênis Clube.  

❖ Outros programas na cidade 

▪ Bolsa Família: 65.191 famílias atendidas pelo programa, com pagamento total de R
$ 116,66 mi em 2015.  

▪ Minha Casa Minha Vida: 13.843 unidades entregues até marçopassado de31.035 
contratadas, totalizando R$ 3,65 bilhões em investimentos..  

▪ Saúde Não Tem Preço: Mais de 912 mil pessoas, entre hipertensos, diabéticos e 
asmáticos, foram beneficiadas com medicamentos gratuitos desde 2011, na rede 
conveniada. 

▪ Mais Médicos: 60 médicos o programa, com 207.000 pessoas potencialmente 
atendidas até abril último. 

▪ Pronatec: 119.786 alunos matriculados, sendo 76.322 em qualificação profissional e 
43.464 em ensino técnico de 2011 até março. 
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▪ Educação Superior: 7.930 alunos atendidos no Programa Ciência sem Fronteiras 
até dezembro/2015; e 84.077beneficiadospelo Programa Universidade para Todos 
(ProUni) e 96.799 alunos atendidos peloFundo de Financiamento Estudantil (Fies) 
até março. 

▪ Super Simples: 188.074 empresas optantes pelo sistema até março.  

NO ESTADO DE MINAS GERAIS 

❖ Esporte 

Centro de Treinamento Esportivo da UFMG: Termo de cooperação com a 
Universidade Federal de Minas Gerais, em 2013 (vigência até dezembro de 2016), 
no valor de R$ 9,8 milhões, para aquisição de material esportivo e pagamento de 
RH especializado para três modalidades (atletismo, taekwondo e caratê) do CTE. 

Centros de Iniciação ao Esporte: R$ 73 milhões para 21 Centros de Iniciação ao 
Esporte (CIEs) nas cidades de: Belo Horizonte (3); Betim; Contagem; Sabará; Santa 
Luzia; Sete Lagoas; Divinópolis; Governador Valadares; Ipatinga; Barbacena; 
Muriaé; Montes Claros; Poços de Caldas; Pouso Alegre; Varginha; Araguari; além de 
Passos Uberaba e Uberlândia, que estão em construção (R$ 10,6 milhões).  

▪ Bolsa Atleta  
- R$ 7,1 milhões em 490 atletas do estado. 

▪ Bolsa Pódio 

R$ 1,4 milhão/ano de patrocínio em 11 atletas nascidos no estado, como: 

- Ana Sátila, canoagem, campeã (K1) mundial júnior (14) e vice-campeã (K1) 
mundial sub-23 (15); 
- Bruno Fraga Soares, tênis, atual número 22 no ranking de duplas da Associação 
de Tenistas Profissionais (ATP); 
- Gustavo Henrique Faria, duas medalhas paraolímpicas de ouro - 100m T13 e 
4x100 Relay T11-13 no Parapan de Toronto, em 2015. 
- Hugo Balduíno, atletismo, medalha de ouro no 4x400m e prata nos 400m nos 
Jogos Sul-Americanos de Santiago; 
- Izabela Silva Campos, atletismo paralímpico, bronze no arremesso de peso no 
Mundial de Atletismo de Lyon-2013; 
- Nicolas Nilo César de Oliveira, natação, medalha de ouro no 4x200m livre nos 
Jogos Pan americanos 2015. 

▪ Pistas de Atletismo 
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- Diamantina: R$ 5,1 milhões, em parceria com a Universidade Federal dos Vales 
do Jequitinhonha e Mucuri;  
- Lavras: R$ 9,6 milhões, em parceria com a Universidade Federal de Lavras;  
- Belo Horizonte: R$ 700 mil para a pista instalada no CTE da UFMG desde 2012; 
- Juiz de Fora: R$ 3,2 milhões para pista inaugurada em 2010, em parceria com a 
Universidade Federal de Juiz de Fora; 
- SESI Uberlândia:Convênio com a Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt) 
para equipagem e pagamento de profissionais no Centro de Treinamento.    

▪ Equipamentos 
Por meio de convênios com confederações esportivas, o governo federal também 
investiu em diversos importantes equipamentos. Exemplos: minas tênis clube, em 
belo horizonte; Federações Mineira de Judô e de Arco e Flecha, Aquática e de Lutas 
Associadas e de Ginástica. 

 (Fonte: Ministério do Esporte) 

❖ Outros programas federais 

▪ Bolsa Família: 1.119.274 famílias atendidas em 2015, com R$ 2,7 bilhões pagos. 

▪ Minha Casa Minha Vida: 333.317 moradias entregues até maio passado e 446.993 
contratadas, num total de R$ 40,5 bilhões em investimentos. 

▪ S a ú d e N ã o Te m P r e ç o : M a i s d e 4 , 6 m i l h õ e s d e p e s s o a s , 
entre hipertensos, diabéticos e asmáticos, beneficiados com medicamentos gratuitos 
desde 2011, na rede conveniada. 

▪ Mais Médicos: 1.556 médicos em 510 municípios do estado, com 5,36 milhões de 
pessoas potencialmente atendidas. 

▪ Pronatec: 947.900 alunos matriculados até março último, sendo 569.391 em 
qualificação profissional e 378.509 em ensino técnico.  

▪ E d u c a ç ã o S u p e r i o r : 1 8 . 0 2 4 a l u n o s d e 6 1 m u n i c í p i o s 
mineiros atendidos pelo Ciência sem Fronteiras até dezembro de 
2015; 220.942 beneficiados pelo Programa Universidade para Todos (ProUni) 
e 353.469 alunos atendidos pelo Fundo de Financiamento Estudantil  (Fies), até 
março passado. 

▪ Super Simples: 1.183.871 empresas optantes pelo sistema até maio de 2016.  

▪ Segurança: R$ 70,4 milhões foram investidos para modernização dos sistemas de 
segurança em Belo Horizonte para a Copa, que ficaram como legado do Mundial. 
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Os novos equipamentos permitem uma integração maior dos profissionais das 
forças policiais e armada e seus sistemas de tecnologia de informação. 
- Centro de Comando e Controle, delegacia e comando móvel, armamento e 
munição menos letal e equipamento de proteção individual (EPI) e balística (EPB), 
além de um desencarcerador; helicópteros da polícia equipados com imagens 
(câmeras com capacidade para filmar em ambientes de luminosidade normal ou 
baixa e também em infravermelho); e plataforma de observação elevada. 
 - R$ 23,9 milhões no Programa Crack, é Possível Vencer: entrega de18 bases 
móveis, 36 motocicletas tipo sedan, 36 veículos automotores, 80 câmeras de 
videomonitoramento, 900 pistolas de condutividade elétrica e 2700 espargidores de 
pimenta. 960 policiais foram capacitados.  
- R$ 11,3 milhões no fortalecimento e descentralização das unidades de perícia 
criminal e capacitação de profissionais de segurança pública através do programa 
Brasil Mais Seguro; aquisição de um helicóptero AS 350 b3 - Esquilo entregue à 
Polícia Militar em novembro de 2011; e investimento de R$ 731,3 mil nos últimos 
cinco anos para a compra de 2 caminhões de combate a incêndios, 2 caminhonetas 
para salvamento, 2 desencarceradores hidráulicos e 18 equipamentos de proteção 
respiratória para o Corpo de Bombeiros Militar de MG.  

▪ Turismo: R$ 1,3 milhão para a reforma doMercado Municipal de Teófilo Otoni, um 
dos principais pontos turísticos da cidade.  

▪ Cultura:  200 Pontos de Cultura e nove Pontões - R$ 41,9 milhões, sendo R$ 29,1 
milhões do governo federal. 

PAC Cidades Históricas/MG – obras em andamento (R$) 

B e l o 
Horizonte

Restauração da Casa do Conde de Santa Marinha e do 
Galpão da antiga oficina - Casa do Patrimônio - IPHAN – 
aditivo

R$ 774.499,27

Congonhas Restauração da Igreja Matriz de Nossa da Conceição; R$ 
1.398.370,69

Restauração da Basílica do Senhor do Bom Jesus de 
Matozinhos - Elementos artísticos

R$ 
2.216.371,28

Restauração da Igreja do Rosário R$ 904.933,96

Requalificação urbanística da Alameda Cidade Matozinhos de 
Portugal

R$ 
2.298.435,56

Implantação do Parque da Romaria R$ 
3.382.268,81

Mariana Restauração da Catedral da Sé de N. S. da Assunção - obra e 
projetos complementares

R$ 
2.004.469,45
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(Fonte: Governo Federal) 

Ouro Preto Restauração dos Chafarizes do Centro Histórico R$ 
1.560.009,14

Restauração da Igreja Matriz de N. S. da Conceição R$ 
3.718.246,73
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