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obras em
toda a cidade
Obras de manutenção 
melhoram qualidade de 
vida em diversas regiões educação

infantil 
recebe mais 
investimentos

Prefeitura investe 
na construção de 
escolas infantis, os 
CEMEIs, e beneficia 
crianças de 
0 a 5 anos

prefeitura lança 
programa Mais saúde

A Prefeitura dá mais um 
passo para melhorar a saú-
de em Contagem: a criação 
do Programa Mais Saúde. 
Será implantado um novo 
modelo de organização dos 
serviços e de atendimento 
que vai melhorar, princi-
palmente, a atenção básica 
– aquela que você acessa 
no seu bairro. O Programa 
também prevê investimen-
tos na rede de urgência e 
emergência, entre outros. 
Confira neste jornal.

prefeitura abre 336 vagas 
em concurso público 

prefeitura reduz peso
da dívida pública
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Município consegue financiamento para obras

prefeitura arruma finanças 
e recupera credibilidade

prefeitura reduziu
o peso da dívida

 � Contagem pagou, nos últimos seis anos, R$ 286 milhões de 
juros e encargos da dívida municipal e mais R$ 50 milhões 
de precatórios;

 � Diversas dívidas estão sendo renegociadas, com redução dos 
seus tamanhos e das taxas de juros;

 � Nos últimos seis anos, a Administração Municipal não con-
traiu novos empréstimos;

 � A Prefeitura ampliou muito a receita corrente líquida do mu-
nicípio, que passou de R$ 393 milhões, em 2004, para R$ 
809 milhões, em 2010;

 � Com todas essas medidas, a dívida municipal, enquanto pro-
porção da receita, caiu de 125% para 58%. Veja o que isso 
significa: há seis anos atrás, a dívida municipal equivalia a 
15 meses de arrecadação da Prefeitura, agora recuou para 7 
meses de arrecadação. 

A Prefeitura de Contagem está 
autorizada a contrair emprés-
timos para pagar a parte que 
cabe ao município nas obras com 
recursos do Programa de Ace-
leração do Crescimento – PAC. 
O crédito autorizado é de R$38 
milhões. O total de recursos do 
PAC em obras na cidade ultrapas-
sa a casa dos R$ 300 milhões. 
São obras de saneamento e tra-
tamento de córregos (como no 
bairro Parque São João), urbani-
zação (como a conclusão da Ave-
nida Tereza Cristina no Programa 
PAC Arrudas), habitação e pavi-

mentação de vias, entre outras.
A autorização significa que 

Contagem recuperou a credibili-
dade. No início de 2005, Conta-
gem era o quarto município mais 
endividado do Brasil, estava sem 
condições de receber recursos fe-
derais ou estaduais e sem crédito 
junto aos bancos. Por falta de 
grandes investimentos, a situa-
ção da cidade era precária.

Graças a uma gestão eficiente 
essa situação mudou e o resul-
tado é esse: mais recursos para 
mais investimentos em toda a 
cidade.

A Prefeitura recuperou o crédito e conseguiu um em-
préstimo para obras no município porque arrumou a casa 
e reduziu o peso da dívida. Veja como isso foi possível:

prestação de Contas 20112

A conclusão da Avenida Tereza Cristina, na região Industrial, também conta com recursos do PAC

Obra de canalização e saneamento do córrego Retiro, 
em Nova Contagem, conta com recursos do PAC

Ronaldo Leandro

Elias Ramos



3 prograMa Mais saúde

Veja o o que a população ganha com o Mais Saúde

prefeitura implanta 
programa Mais saúde

 � Horário de atendimento ampliado para faci-
litar o acesso do cidadão trabalhador;

 � Servidores de todas as unidades melhor pre-
parados para atender bem a população;

 � Mais facilidade para marcar consultas;
 � Novas unidades de atendimento, com mais 
serviços de atenção básica no próprio local;

 � Mutirão de cirurgias ortopédicas;
 � Mutirões de consultas e exames especializa-
dos para acabar com as filas;

 � Ampliação dos leitos no Hospital Municipal;
 � Construção da nova Maternidade;
 � Novo Pronto-socorro no Eldorado;
 � Conclusão da UPA Vargem das Flores.

Ronaldo Leandro



4  prograMa Mais saúde

Com o Programa Mais Saúde, 
os chamados “postos de saúde” 
serão transformados, gradualmen-
te, em modernas Unidades Bási-
cas de Saúde, as UBS. A diferença 
entre os atuais postos e as novas 
UBS é a qualidade do atendimen-
to e a oferta de todos os serviços 
básicos em um mesmo local. Com 
as novas UBS, a população vai 
contar com mais médicos e mais 
facilidade para marcar consultas – 
inclusive com especialistas.

Para que isso aconteça, a 
Prefeitura realiza um grande 
investimento em infraestrutura, 
aquisição de equipamentos e 
aumento das equipes. Algumas 
unidades já foram inauguradas e 
outras estão em construção ou em 
reforma.

Mais serviços e profissionais da Saúde nos bairros

Unidades de saúde mais 
modernas e eficientes

“Gostei muito da nova 
UBS Estrela Dalva, prin-
cipalmente por ser uma 
conquista da comunida-
de. Acompanhei a obra 
de perto e estou muito 
satisfeita com a unidade, 
porque é bonita, ampla e 
um benefício para a popu-

lação da região do 

Nacional”.

Antonieta San-
tos Costa,

usuária da Unidade 
Básica de Saúde - 
UBS Estrela Dalva

Conheça as novas Unidades
básiCas de saUde - Ubs inaUgUradas

Unidades eM ConstrUção

 � Ubs Campo alto - Nova unidade
 � Ubs sapucaias - Nova unidade
 � Ubs novo eldorado/santa Cruz - Nova unidade
 � Ubs estrela dalva - reforma e ampliação
 � Ubs vila diniz - reforma e ampliação
 � Ubs eldorado - transferida para novas instalações
 � Ubs perobas - transferida para novas instalações
 � Ubs riacho - transferida para novas instalações

 � Ubs praia - Nova unidade
 � Ubs bernardo Monteiro - Nova unidade

Área de recepção da nova Unidade Básica de Saúde Estrela Dalva, na região Nacional

Benedito Maia
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Ricardo Lima

Unidade terá capacidade para realizar 400 atendimentos por dia

Contagem vai ganhar um 
novo pronto-socorro

A construção da nova Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de No-
va Contagem será retomada e concluída ainda este ano. Essa unidade 
ocupará uma área de 2,5 mil metros quadrados, quatro vezes maior que 
a do prédio onde funciona a atual. Com mais leitos, melhores instala-
ções, equipamentos mais modernos e novo mobiliário, a UPA atenderá 
bem melhor a população da região.

Upa de nova Contagem
será retomada

A Prefeitura de Contagem dá mais um 
grande passo na reestruturação da saúde 
com a construção do novo Pronto-socorro 
da cidade. Este equipamento será cons-
truído na avenida João César de Oliveira, 
onde funcionava a antiga Unidade XVI.

Será uma construção moderna, pro-
jetada dentro dos padrões sanitários, 
com 3 pavimentos e cerca de 2 mil e 500 
metros quadrados de área construída. 

O custo desse investimento será de, 
aproximadamente, R$ 5 milhões, nu-
ma parceria da Prefeitura e governo 
federal. A nova unidade de urgência e 
emergência contará com cerca de 40 
leitos de observação, sala de emer-
gência com 6 leitos, 8 consultórios, e 
capacidade de 400 atendimentos/dia.

A construção desta nova unidade se 
justifica pelo fato do Pronto-socorro 

JK/GPV ter sido projetado para outros 
fins (há aproximadamente 30 anos) e 
adaptado para funcionar como unidade 
de urgência. Hoje ele está superado 
e  não atende às normas vigentes. A 
Prefeitura vai reformar o prédio do 
Pronto-socorro JK/GPV e transformá-lo 
em mais uma unidade de atenção bá-
sica e de atenção especializada para a 
população. 

Perspectiva do futuro Pronto Socorro que 
será construído no Eldorado
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Com maternidade, todo contagense nascerá em Contagem

hospital municipal
ganhará 90 novos leitos
Com a construção da nova Maternidade, serão liberados para o Hospital Mu-

nicipal 70 leitos pertencentes à maternidade atual que funciona em um bloco do 
Hospital. Também serão liberados outros 20 leitos dos serviços de atendimento 
ambulatorial e internações de pediatria, totalizando 90 novos leitos para ampliação 
das internações clínicas e cirúrgicas. O Hospital, que tinha apenas 137 leitos em 
2005, passará a ter 267 leitos em 2012.

prefeitura vai construir 
nova maternidade

Capacidade para 550 partos/
mês;

pronto-atendimento ginecoló-
gico e obstétrico 24 horas;

atendimento de pediatria, 
alojamento conjunto, Uti    
neonatal e Uti pediátrica;

pronto-socorro pediátrico      
24 horas;

enfermaria Canguru;

alojamento Materno com 
acolhimento, orientação e 
assistência para as mães com 
bebês na Uti neonatal;

Cerca de 150 leitos nas diver-
sas áreas de atendimento.

CoMo será a FUtUra 
Maternidade

As obras para construção da no-
va maternidade de Contagem vão 
começar ainda neste semestre e 
concluídas no final de 2012. Com 
ela, a assistência materno-infantil vai 
ganhar em qualidade e quantidade. 
Com padrões avançados de arquite-
tura e engenharia hospitalar, a ma-
ternidade vai priorizar a segurança e 
a humanização no atendimento aos 
bebês e mamães. A futura materni-

dade poderá realizar 550 partos por 
mês. Com isso, a partir de sua abertu-
ra, todos os filhos de Contagem pode-
rão nascer aqui.

Os recursos a serem investidos na 
construção estão orçados em R$ 25 mi-
lhões, distribuídos entre os três níveis 
de governo. O governo Federal, atra-
vés do Ministério da Saúde aportará R$ 
9 milhões, o governo Estadual R$ 10 
milhões e a Prefeitura R$ 6 milhões.

Perspectiva da nova maternidade



Como se insCrever
• Inscrições de 13 de abril a 12 de maio;
• As inscrições deverão ser feitas pelo site 

www.gestaodeconcursos.com.br;
• A taxa de inscrição é de R$ 35,00 para cargos de nível médio;
• Para os cargos de nível superior a taxa de inscrição é de R$70,00;
• As provas objetivas e de redação serão aplicadas no dia 19 de junho.

salários
Os vencimentos variam de acordo com o cargo

nível médio:
• Inicial é de R$ 750,00;

nível superior: 
• Inicial de R$ 1.850,00 para carga horária de 30h semanais;
• Inicial de R$ 2.350,00 para carga horária de 40h por semana;
• Salário inicial para professor: R$ 1.332,31 para 22h30 semanais;
• Salário inicial para médico de 20h/s:  R$ 2.672,46
   (podendo chegar a R$ 3.043,00);
• Salário inicial para médico de 24h/s: R$3.206,96 

(podendo chegar a R$ 5.940,00).

7ConCUrso públiCo 

A Prefeitura de Contagem vai contratar 362 profissionais de 
nível médio, médio técnico e superior. Existem vagas para pro-
fessores, médicos, arquitetos, nutricionistas e outras categorias 
profissionais. As vagas existentes podem ser conferidas no edital, 
no Portal da Prefeitura (www.contagem.mg.gov.br).

Iniciativa visa fortalecer ainda mais os serviços públicos

prefeitura abre concurso 
para preencher 336 vagas

as vagas disponíveis podem ser conferidas no edital, no portal da prefeitura

www.ContageM.Mg.gov.br

Com essa iniciativa, a Prefeitura busca reforçar ainda mais o 
time dos servidores públicos efetivos, além de melhorar a qua-
lidade dos serviço prestados. Não perca essa chance de ser um 
servidor público. A Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa 
(Fundep) será responsável pela realização do concurso.



8 inClUsão soCial e CoMbate à pobreza

Em Contagem, 21.612 mil famílias serão beneficiadas

valor do bolsa Família 
será reajustado em abril
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A presidenta Dilma Rousseff anunciou, no início de março, o aumen-
to de recursos ao Programa Bolsa Família com o objetivo de fortalecer 
o combate à pobreza extrema no Brasil - um de seus principais compro-
missos de campanha.

Com o reajuste de até 45,45%, os valores do Bolsa Família, em Con-
tagem, vão variar de R$ 32 a R$ 242. Serão beneficiadas 21.612  famí-
lias com renda de até R$ 140 por pessoa.

Para outras informações, os interessados no Programa devem pro-
curar a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, na Avenida 
Portugal, nº 20, Eldorado - Telefone: 3391-6472.

"Receber o Bolsa Família 
foi uma benção. Eu es-
tava passando por um 
momento muito difícil, 

desempregado e com fi-
lhos para criar. Por isso, 
foi de grande ajuda pra 
sustentar minha família. 
Hoje, graças a Deus, te-
nho o meu trabalho."

Airton Aparecido 
Rabelo, ex-beneficiário 

do Bolsa Família

eM ContageM, 21.612 FaMílias são beneFiCiadas
regional nº de FaMílias

REGIONAl ElDORADO 3.497
REGIONAl INDUSTRIAl 3.656
REGIONAl NACIONAl 2.365
REGIONAl PETROlANDIA 1.770
REGIONAl RESSACA 3.034
REGIONAl SEDE 3.183
REGIONAl VARGEM DAS FlORES 4.107
total 21.612
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Ronaldo Leandro

Córrego FerrUgeM – saneaMento e Urbanização

Famílias moradoras em áreas de risco vão para novas moradias

requalificação do Ferrugem 
gera 800 novas moradias

A Prefeitura começou o trabalho 
de reassentamento provisório das 
famílias moradoras em áreas de 
alto risco às margens do córrego 
Ferrugem, na divisa das regiões 
Industrial e Eldorado. Elas serão 
transferidas para imóveis de alu-
guel até que fiquem prontos os 
apartamentos para o reassenta-
mento definitivo.

O córrego Ferrugem é afluente do 
Ribeirão Arrudas e um dos respon-
sáveis pelas inundações no período 
das chuvas. Para enfrentar esse 
problema, a Prefeitura em parceria 
com os governos Estadual e Federal, 
vai realizar uma grande obra de re-
qualificação ambiental e controle de 
cheias na região. O primeiro passo é 
a retirada dos moradores.

A obra está avaliada em R$ 170 
milhões (com recursos do Progra-
ma de Aceleração do Crescimento 
– PAC, e do BNDES) e vai afetar to-
da a área  ocupada pelas vilas Itaú 
e PTO (atrás do Shopping Itaú), 
vila Canal/Samag (na esquina da 
avenida Firmo de Mattos com 
David Sarnoff), e pelo vale dentro 
da área da Ferroeste. Essa obra 
beneficiará direta e indiretamente 
9.500 famílias, além trazer desen-
volvimento para a região.

 � Desapropriação de 1.268 imóveis 
localizados nas áreas de inunda-
ção;

 � Indenização de outras 250 famílias 
que serão afetadas pela obra;

 � Construção de 50 núcleos habi-
tacionais, com 800 apartamentos 
para reassentamento de famílias 
removidas;

 � Saneamento do vale do Córrego 
Ferrugem;

 � Construção de um parque ecoló-
gico;

 � Construção de 5 bacias de deten-
ção das águas de chuva.

o qUe será Feito

"Moro há 38 anos na Vila Itaú. É uma vida 
sofrida desde que eu me entendo por gen-
te, nunca conseguimos ter móveis direito 
dentro de casa por causa das inundações. 
Com a indenização ou o reassentamento 

tenho certeza que a vida vai ser muito 
melhor."

Alessandra Alex Francisco,
moradora da Vila Itaú

Moradores da Vila do Canal serão removidos e reassentados



10 Urbanização - parqUe são joão

Odilon Rocha

“Essa obra é um presente para quem sofreu mais 
de 40 anos com um verdadeiro esgoto a céu 
aberto, que era este córrego.”

Prefeitura investe r$ 6 milhões na urbanização do bairro

dias melhores chegaram
no parque são joão

As obras de saneamento, de  
implantação da avenida e ur-
banização do bairro Parque São 
João, na região Eldorado, estão 
na reta final. Os resultados já 
podem ser sentidos por todos 
os moradores. A vida melhorou 
e muito sofrimento ficou para 
trás. Quando a obra acabar, o 
Parque São João será um novo 
bairro – com uma infraestrutu-
ra melhor, com mais serviços,  
mais seguro, mais bonito e com 
mais qualidade de vida.

O custo total das obras de 
urbanização do bairro Parque 
São João está estimado em 
mais de R$ 6 milhões, já incluí-
da a indenização de 69 famílias 
que moravam às margens do 
córrego e foram removidas. A 
obra é realizada pela Prefeitura 
em parceria com o governo Fe-
deral.

 � Habitação para famílias em risco às 
margens do córrego;

 � Implantação da Avenida principal;

 � Redes de esgotos em 186 residências;

 � Instalação de redes de drenagem;

 � Pavimentação de vias e abertura de 
novas ruas;

 � Saneamento do leito do córrego e de seu 
entorno.

 � Um Centro Municipal de Educação 
Infantil, Cemei;

 � Uma Unidade Básica de Saúde - UBS;

 � Reforma do Educart;

 � Plantio de mudas de árvores 
e áreas verdes;

 � A vila Cachorro Sentado 
vai virar uma praça com 
academia de ginástica.

O QUE ESTÁ SENDO FEITO O QUE SERÁ FEITO

aNTES

Washington Alves Pinto,
comerciante e morador do bairro há mais 

de quatro décadas

Obras no bairro Parque São João, na região do Eldorado, 
trouxeram qualidade de vida aos moradores



11eMprego e renda 

Elias Ramos

Odilon Rocha

sine mostra resultados na 
colocação de trabalhadores

Meta é melhorar cada vez mais a qualificação profissional

Do total de vagas geradas em Contagem 
em 2010, cerca de 1.800 foram preenchidas 
por trabalhadores encaminhados pelo Sine. 
Esse número corresponde a 27% das 6613 
vagas captadas junto às empresas. O desafio 

é melhorar a qualificação dos trabalhadores.
Atualmente, cerca de 300 empresas con-

sultam o cadastro do Sine quando preten-
dem contratar. Se você procura emprego, 
procure o Sine.

serviços do sine Contagem
�� Orientação�de�jovens�para�o�primeiro�em-
prego;

�� Assessoria�psicológica�para�seleção�de�
candidatos;

�� Cessão�de�espaço�físico�para�os�departa-
mentos�de�RH�de�empresas;

�� Cadastramento�pela�internet�(Portal�da�
Prefeitura);

�� Cursos�de�qualificação�profissional;

�� Seguro�desemprego;

�� Unidade�de�atendimento�móvel;

CONTaGEM
JÁ GEROU 1.780
NOVOS EMPRE-
GOS EM 2011

A economia de Conta-
gem gerou, em janeiro 
e fevereiro deste ano, 
1.780 novos empregos 
de carteira assinada. A 
indústria, setor estratégi-
co para o município, e o 
setor de serviços, lidera-
ram as contratações. Por 
segmentos, as contrata-
ções foram:  671 na in-
dústria, 588 no setor de 
serviços, 319 no comér-
cio e 185 na construção 
civil.

indústria

setor de serviços

ComérCio

Construção Civil

671

588

319

185

empregos

empregos

empregos

empregos
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prefeitura faz obras em 
todas as regiões da cidade
Obras de manutenção e urbanização melhoram qualidade de vida

A entrada do Bairro Darcy Ribeiro, região da Vargem das Flores, ficou mais bonita

Serviço de capina e limpeza no Buganville (Vargem das Flores);

12 ManUtenção

Com o fim das chuvas, a Prefeitura acelerou o andamento 
de diversas obras por toda a cidade. Algumas são obras de 
manutenção, outras fazem parte de programas que já es-
tavam em andamento. E existem aquelas que não estavam 
previstas, mas os moradores se organizaram, reivindicaram 
e foram atendidos. É o caso da Praça Nova Olinda, no bairro 
Amazonas, que será revitalizada a pedido da comunidade. 
Confira algumas dessas intervenções.

A revitalização da praça Nova Olinda, 
bairro Amazonas, foi conquista dos 
moradores

Drenagem e pavimentação asfáltica da rua professora Filomena Jardim (Nacional)
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Ronaldo Leandro

Elias Ramos

Odilon Rocha

Assentamento de meio fio na rua Samuel Morse no bairro Industrial

Obra de drenagem no Campo Estrela 
Dalva na região Nacional

Obra de contenção do córrego Maracanã, 
na região da Sede, dá segurança a 
moradores

"A comunidade está satisfeita 
com a revitalização do comple-
xo esportivo e a pista de cami-
nhada. A Academia da Cidade 
deu um brilho a mais à praça. 

Posso de dizer que a frequ-
ência aumentou em 100%. 
Contagem faz 100 anos e 
quem ganha presente é o 
bairro Monte castelo."

Luiz carlos de Oliveira,
ex-presidente da Associação 

Comunitária do B. Monte Castelo

A Praça Monte Castelo ganhou 
binquedos novos e academia de 
ginástica
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Ronaldo Leandro

Copasa se compromete com 
reinicio de obras

Empresa garante que obras de saneamento serão concluídas
Em 2003 a Prefeitura assinou 

um convênio com a Copasa para 
a realização de um pacote com 
29 obras de saneamento de 
córregos e implantação de redes 
de esgotos na cidade. São obras 
de grande porte, vitais para o 

Além das obras de saneamento e tratamento de fundos de va-
les, a Copasa deverá concluir as obras de implantação do sistema 
de esgotamento sanitário em diversos bairros da Região da Sede, 
entre eles os bairros Praia e Colonial, e da Região de Vargem das 
Flores, como Darcy Ribeiro, Estaleiro, entre outros. Com a conclu-
são destas obras, os problemas causados pelas fossas serão en-
cerrados, trazendo mais qualidade de vida a milhares de pessoas.

desenvolvimento da cidade. 
Parte do pacote foi concluída. 
Mas, devido à falta de recursos, 
algumas intervenções foram 
interrompidas e outras sequer 
foram iniciadas.

A boa noticia é que os proble-

Copasa se comprometeu a concluir as obras de saneamento na região Petrolândia/Santa Helena

obras qUe serão retoMadas

região do petrolândia / santa   
helena 
Intervenções nos Córregos Imbiruçu, Estiva e Sítio

região do ressaCa 
A segunda etapa de saneamento e implantação 
da Av. Alterosas

região do naCional 
Conclusão da implantação da Av. Nacional

região eldorado
Segunda etapa das obras de saneamento na Vila 
Jardim Eldorado.

região da sede 
Conclusão das obras do córrego São João Del Rey

mas foram superados e diversas 
obras serão retomadas. As lici-
tações para a execução destas 
obras serão realizadas ainda 
neste semestre. A conclusão dos 
serviços da Copasa é fundamen-
tal para que a Prefeitura possa 

realizar em seguida as obras 
de urbanização das vias, com 
a pavimentação e execução de 
meios-fios, sarjetas, calçadas e, 
em alguns casos, a instalação de 
unidades de saúde e educação 
aguardadas pela população.

obras de implantação 
de redes de esgoto



Juventude do bairro São Mateus, na região Nacional, 
será beneficiada com projeto da ONU

15parCeria internaCional 

Ronaldo Leandro

onU realiza curso sobre 
segurança em Contagem

Curso é parte do Programa Segurança com Cidadania na região Nacional
Os trabalhos do Programa "Segurança com Cidadania" na re-

gião Nacional foram inciados. Em janeiro, foi a posse do Comitê 
Gestor do Programa, cuja tarefa é produzir um  diagnóstico da 
situação dos jovens na região. Esse diagnóstico servirá de base 
para a elaboração de um plano integral de segurança cidadã. Em 
março, aconteceu o curso de capacitação dos gestores, ministra-
do pela Organização das Nações Unidas, ONU.

O Programa "Segurança com Cidadania” é uma iniciativa da 

entenda o Caso
 � Em abril de 2010, os bairros São Mateus, Estrela Dalva, 

Tijuca e Confisco e as vilas São Mateus e Mariano, na 
região Nacional, sofreram um estado de sitio provocado 
pelo crime organizado;

 � A Prefeitura apresentou à ONU um projeto de combate 
a violência na região voltado , especialmente, para a 
defesa das crianças e adolescentes;

 � O projeto de Contagem foi um dos três selecionados, 
entre 72 municípios brasileiros concorrentes;

 � A ONU destinou US$ 2 milhões (dois milhões de doláres) 
ao projeto,  para investimentos em obras e ações;

 � O programa beneficia, diretamente, cerca de 26 mil 
moradores da região;

 � A previsão é que os trabalhos se estendam até outubro 
de 2012.

ONU em parceria com a Prefeitura de Contagem e com o Minis-
tério da Justiça. Seu objetivo é promover ações que auxiliem na 
redução da violência que afeta crianças e jovens entre 10 e 24 
anos.

É a primeira vez que a ONU atua em Contagem. Cerca de US$ 
2.000.000 (dois milhões de dólares) serão investidos em ações e 
projetos de segurança nos Bairros São Mateus, Estrela Dalva, Ti-
juca, Confisco, Vilas São Mateus e Mariano, na região Nacional.

"O projeto vai promover uma 
grande mudança de compor-

tamento na comunidade. O 
jovem que está se perdendo vai 

se reencontrar, vamos trabalhar 
com esporte, educação e valori-

zação da família. Enfim, lutar 
por coisas boas."

Paulo Henrique,
representante da Juventude 

do Comitê Gestor do 
Programa da ONU
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raízes negras que a 
cidade não esqueceu

No início do século 18, Contagem era apenas um posto de fis-
calização e arrecadação de impostos, criado pela Coroa Portuguesa 
para controlar a atividade econômica em Minas, então baseada 
na mineração. Os diversos traços da cultura africana presentes na 
cidade datam dessa época, marcada pela escravidão. Hoje, duas 
importantes comunidades afrodescententes lutam para preservar 
as tradições de nossa cultura negra: os Arturos e os Ciriacos.

“Contagem é o meu lugar, é o lugar dos Arturos. A comunidade, com suas tra-
dições culturais afros, se identificou com a cidade e, aqui, teve condições de 
manter viva sua história. Não seria o mesmo em outro lugar. O crescimento da 
comunidade é atribuído justamente por estar em Contagem. A cidade tem valor 
histórico cultural muito grande e soube preservá-lo. Tenho imenso prazer de ter 
nascido nessa cidade maravilhosa e, nesses 42 anos de vida, creio que contribui 
com a cidade também. Eu e os arturos. Agradecemos a todos por isso e  dese-
jamos um feliz aniversário. Esperamos que Contagem cresça ainda mais e que 
suas lideranças políticas cuidem bem dessa cidade para que ela, futuramente, 
venha estar no nível que merece em todos os aspectos, como vem avançando na 
educação, saúde, trabalho, desenvolvimento social, cultural e lazer”. 

“Somos todos filhos da cidade, minha família 
é de Contagem.  Meus avós viviam em um sítio 
onde hoje é o bairro Novo Progresso. Naquela 
época, eu saia do sítio quatro e meia da manhã 
de charrete para levar o leite até  a  cooperativa 
que funcionava no bairro Sede onde está constru-
ído o Forum. Desde a mocidade trabalhei na roça 
ajudando meus avós aqui e também na fazenda 
dos Guimarães, um lugar chamado Feijão Miúdo, 
onde hoje funciona a CEASA. Tenho muitas sau-
dades do tempo do balneário do Ressaca, quando 
juntávamos os amigos para nos divertir e namorar 
na beira da lagoa. Mas o maior orgulho da 
comunidade é a nossa Guarda de Moçam-
bique que foi uma extenção da guarda 
do bairro Retiro e que passou a perten-
cer à minha família desde o dia 3 de 
maio de 1954. Tudo o que eu e milha fa-
mília construímos foi aqui nesta cidade, 
por isso tenho um carinho muito grande 
por Contagem e hoje digo que aqui é o 
meu lugar!”

Jorge Antônio dos Santos,
Diretor social da Comunidade dos Arturos

Antônio Jorge Muniz,
Capitão Mor da Irmandade Nossa 

Senhora do Rosário - Ciriacos
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