
INFORMATIVO DA PREFEITURA DE CONTAGEMFaz

Obras de 
saneamento

Novembro de 2011  |  Nº 36

Cerca de 80 mil moradores de Contagem serão beneficiados com as 
obras de saneamento básico que serão iniciadas, principalmente, nas re-
giões Ressaca e Nacional. O projeto prevê a expansão da rede de coleta 
e de tratamento de esgoto, instalação de redes de drenagem pluvial, e a 
conclusão de avenidas. O resultado será a melhoria da infraestrutura ur-
bana e da qualidade de vida dos contagenses, além da realização de um 
sonho metropolitano: a despoluição da Lagoa da Pampulha.
Veja NO eNcarte especial.
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Bernardo Monteiro terá nova 
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Avenida Dois, no bairro Colorado na região Ressaca

Meta Pampulha 2014 vai beneficiar 
80 mil moradores das regiões 

Ressaca e Nacional



 2 prestaçãO de cONtas / parcerias

parcerias da prefeitura 
garantem investimentos 

As parcerias entre as três esferas de governo, além de serem atitu-
des civilizadas e republicanas, são, também, uma necessidade finan-
ceira. De cada R$ 100,00 arrecadados de impostos no Brasil, R$ 60,00 

 9Saúde: Maternidade, ampliação do Hospital, constru-
ção de Unidades Básicas de Saúde - UBS, construção 
e reconstrução das Unidades de Pronto Atendimento 
- UPAs, Centro de Zoonoses; 

 9Educação: construção de Cemeis, construção de esco-
las fundamentais, Centro Federal de Educação Tecno-
lógica - Cefet; 

 9Saneamento: Parque São João, Córrego Retiro, finan-
ciamentos para a Copasa; 

 9Habitação: conjuntos habitacionais, urbanização vi-
las, Minha Casa, Minha Vida e obras em áreas de risco;

 9PAC Arrudas: habitação, conclusão da Avenida Tereza 
Cristina, sistema de trânsito e parque ecológico;

 9PAC Ferrugem: habitação, obras de contenção de en-
chentes;

 9Trânsito e transporte: Túnel Ressaca / Eldorado, cons-
trução de passarelas; 

 9Revitalização de avenidas: João César de Oliveira, 
Olímpio Garcia (antiga Norte Sul), Francisco Firmo de 
Mattos; 

 9Esportes e lazer: reforma do Poliesportivo Riacho e da 
Praça da Glória, construção do Parque Tropical e Po-
liesportivo Califórnia;

 9Urbanização: pavimentação de Nova Contagem e 
outras obras vinculadas a emendas de deputados ao 
orçamento da União.  

 9Saúde: Maternidade, ampliação do Hospital, UBS El-
dorado e Amazonas; 

 9Saneamento: obras de urbanização e saneamento 
de córregos; implantação de rede de esgotos; cons-
trução da Estação de Tratamento de Esgotos - ETE; 

 9PAC 1 Arrudas: habitação, conclusão da Avenida Te-
reza Cristina, sistema viário e parque ecológico;

 9PAC 1 Ferrugem: habitação e contenção de enchen-
tes;

 9PAC 2 Bacia da Pampulha: investimentos em sanea-
mento básico;

 9Obras de drenagem, pavimentação e regularização 
fundiária.

ficam com o governo federal, R$ 24,00 com os estados e apenas R$ 
16,00 com os municípios. Sem parcerias, portanto, as Prefeituras pou-
co podem fazer em termos de investimentos e políticas públicas. 

gOVerNO Federal gOVerNO estadual

priNcipais parcerias da preFeitura

Avenida Santa Izabel no bairro Jardim Eldorado

Túnel Ressaca / Eldorado



3Natal cONtagem 2011

prefeitura organiza
Natal de luzes

iNauguraçãO das luzes de 
Natal da praça taNcredO NeVes

local: Praça Tancredo Neves
dia: 3 de dezembro de 2011 (sábado)
Horário: a partir das 18h

pONtOs de VisitaçãO
 9Praça da Glória - Região Eldorado;

 9Praça Tancredo Neves - Região Sede;

 9Avenida João César de Oliveira (trecho entre Corpo de Bom-
beiros até av. José Faria da Rocha) - Região Eldorado;

 9Praça do Iria Diniz - Região Eldorado

 9Praça Paulo Pinheiro Chagas - Região Eldorado;

 9Praça Tiradentes - Região Sede;

 9 Igreja Matriz São Gonçalo - Região Sede;

 9Centro Cultural de Contagem - Região Sede;

 9Praça ABC - Região de Nova Contagem;

 9Praça Irmã Maria Paula - Região Petrolândia;

 9Praça dos Trabalhadores 
(com trecho da av. Benjamim Guimarães) - Região Industrial;

 9Praça Coronel Joaquim - Região Ressaca;

 9Praça Estrela Dalva - Região Nacional;

 9Praça Marília de Dirceu - Região Riacho;

 9Praça Carlos Luz - Região Riacho.

iNauguraçãO das luzes de 
Natal de cONtagem e cHegada 

dO papai NOel
local: Praça da Glória
dia: 26 de novembro de 2011 (sábado)
Horário: a partir das 18h

Veja a programação no site da Prefeitura: www.contagem.mg.gov.br



 4 prOgrama mais saúde

Bernardo monteiro terá 
nova unidade de saúde

A Prefeitura entregará à população, ainda 
em novembro, mais uma unidade Básica de 
Saúde. A nova uBS fica no bairro Bernardo 
Monteiro, na região Sede. Cerca de 16 mil 
pessoas serão diretamente beneficiadas com 
os novos serviços.

A construção da unidade foi uma con-
trapartida da MRV em função dos impactos 
ambientais que seus investimentos causam à 
cidade.

A uBS Bernardo Monteiro segue os novos 
padrões de atendimento do Programa Mais 
Saúde, com instalações amplas e modernas 
que garantem conforto aos trabalhadores e à 
comunidade.

 9Área construída de 643 metros quadrados;

 9Oito consultórios para médicos e equipe de enfermagem;

 9Atendimento odontológico;

 9Eletrocardiograma;

 9Salas especiais para curativo; aplicação de medicamentos, vacina e inala-
ção, entre outros serviços.

cOmO será a uBs BerNardO mONteirO



VocêSabia? O Programa das Farmácias Distritais garante o acesso da população aos medicamentos fornecidos pelo 
SUS. Em 2010, a Prefeitura distribuiu quase 77 milhões de comprimidos nas Farmácias Distritais. Com a nova 
unidade, Contagem passa a contar com 15 Farmácias Distritais.

 5

IndustrIal I - Rua Monsenhor Leão, 37B - Bairro Industrial;

IndustrIal II - Rua Tiradentes, 2124 - Bairro Industrial;

rIacho - Rua Urucuia, 102 - Bairro Riacho.

prOgrama mais saúde

prefeitura inaugura mais 
uma Farmácia distrital na 

região industrial
A população da região Industrial vai receber uma nova Farmácia 

Distrital. A Farmácia Industrial II está localizada na Rua Tiradentes, 
n° 2.124, bairro Industrial.

Ela atenderá uma população estimada em 50 mil pessoas. A nova 

Farmácia Distrital funcionará dentro dos padrões de atendimento do 
Programa Mais Saúde e contará com senha eletrônica, guichês, mo-
biliário adequado, recepção e banheiros para os usuários, além da 
identificação de funcionários através de crachá.

cOm a NOVa uNidade, O distritO saNitáriO iNdustrial 
passa a cONtar cOm três Farmácias distritais



 6 serViçOs

Conjunto terá, entre os novos serviços, uma escola infantil

prefeitura anuncia 
novidades no residencial 

parque arrudas

 9Um Centro Munici-
pal de Educação In-
fantil, para crianças 
de zero a seis anos;

 9Unidade Básica 
de Saúde com três 
equipes de saúde 
da família e todos os 
serviços de atenção 
básica;

 9Centro Comunitá-
rio, com 832 metros 
quadrados e diver-
sas instalações, tais 
como uma Casa da 
Família;

 9Centro Comercial, 
que será um peque-
no pequeno Sho-
pping Center com 
capacidade para 13 
lojas e 23 boxes para 
diversas atividades.

A prefeita Marília Campos assina a ordem de serviço das obras, acompanhada pelo secretário de Estado de 
Transportes e Obras Públicas, Carlos Melles, e pelo diretor geral do DEOP-MG, Gerson Barros de Carvalho

“Teremos em breve nosso posto de saúde, área de lazer com pista de 
caminhada e uma escola infantil. Enfim, só melhorias. Acompanhei o so-
frimento não só meu, mas de muitos moradores e hoje vejo tudo melhor. 
Hoje conseguimos dormir tranquilos. Contamos também com sacolões, 

supermercados com fácil acesso. Só tenho a agradecer.”

Margarida Alves Corrêa,
moradora do Parque Residencial Arrudas

O Conjunto Residencial Par-
que Arrudas vai ganhar um 
Centro Municipal de Educação 
Infantil, uma unidade Básica de  
Saúde, um Centro Comercial e 

um Centro Comunitário.
O conjunto é parte do pro-

jeto de requalificação urbana e 
ambiental do Ribeirão Arrudas, 
em curso na região Industrial.  

A construção dos novos equi-
pamentos será executada pelo 
Departamento de Obras Públi-
cas do Estado de Minas Gerais, 
DEOP-MG.

O que será
FeitO



 9Conclusão da Avenida Tereza Cristina – trecho Contagem 
– ligando a Cidade Industrial ao Barreiro; 

 9Novo sistema viário com quatro pontes, três viadutos e 
uma trincheira;

 9 Instalação de 5 km redes de drenagem e 4 galerias;

 9 Instalação de 2,3 quilômetros de interceptores de esgotos;

 9 Instalação de 4 quilômetros de redes de abastecimento 
de água;

 9Construção de um Parque Linear Ecológico Urbano, com 

145 mil metros quadrados;

 9Apartamentos para 672 famílias que viviam às margens 
do Ribeirão Arrudas, no Conjunto Residencial Parque 
Arrudas;

 9 Indenização de 328 famílias para aquisição de novas ca-
sas; 

 9Serão construídos quatro equipamentos públicos: um 
Centro Comercial; um Centro Comunitário; um Centro 
Municipal de Educação Infantil – Cemei; e uma Unidade 
Básica de Saúde – UBS.

Veja O que está seNdO FeitO

7urBaNizaçãO

O projeto de requalificação urbana e ambiental do Ar-
rudas é a maior obra pública da história da Região Indus-
trial, em Contagem e uma das maiores de Minas Gerais.

Quando concluídas, as obras trarão benefícios para toda 
a região Industrial que ganhará com mais infraestrutura de 
trânsito, saneamento básico, habitação e equipamentos de 

Requalificação urbana e Ambiental do Ribeirão Arrudas

mais desenvolvimento 
para a região industrial

Instalação das pistas do novo viaduto 
sobre a Av. Tito Fulgêncio

lazer, saúde e educação.
Essa é mais uma parceria da Prefeitura de Contagem, 

com o Governo do Estado, Governo Federal e Prefeitura 
de Belo Horizonte para a realização de obras de caráter 
metropolitano. O investimento previsto é de R$ 258 mi-
lhões. 



 8 HaBitaçãO

Obra atende reivindicação dos moradores no OP

moradias beneficiam 
128 famílias no 
Bairro maracanã

A Prefeitura está concluindo as obras de mais 
um conjunto habitacional na cidade. Serão be-
neficiadas 128 famílias que viviam em áreas de 
risco no chamado Setor II da Vila Maracanã, às 
margens do Córrego São João Del Rei, região da 
Sede. As famílias, atualmente, são assistidas pelo 
Programa Bolsa Moradia.

A construção do conjunto habitacional foi apro-
vada pela população no Orçamento Participativo 
de 2005. Com a entrega dos apartamentos, 20 
anos de sofrimentos chegarão ao fim. A cons-
trução de mais esse conjunto residencial é fruto 
de uma parceria da Prefeitura de Contagem e do 
Governo Federal.

 9O conjunto está locali-
zado na Rua Maria Cecí-
lia, 295 – Maracanã;

 9São oito blocos com 16 
apartamentos cada;

 964 apartamentos têm 
dois quartos;

 964 apartamentos têm 
três quartos;

 9A obras incluem redes 
de esgoto, de drena-
gem e pavimentação de 
vias no entorno;

 9A antiga área ocupada 
pelos moradores será 
transformada em área 
de lazer e esportes.

“Estou muito feliz com o conjunto. Vai mudar não apenas a minha vida, mas 
de todos que moravam na vila. É um benefício e um novo cartão postal para 
a cidade por ser uma região nobre. Contagem hoje é mais feliz”.

Maria do Carmo Silva,
Moradora da Vila Maracanã há 20 anos

cOmO será O 
cONjuNtO

Fachada do conjunto em construção 
no bairro Maracanã



C A D E R N O E S P E C I A L

PrefeituraFAZ

O projeto Pampulha –Meta 201 4 vai transformar a Lagoa da Pampulha em uma grande área de lazer durante a realização da

Copa do Mundo 201 4;

Uma das metas mais importantes é despoluir a Lagoa, ou seja, sanear os córregos que desaguam nela;

Muitos desses córregos nascem em Contagem, principalmente, nas regiões Ressaca e Nacional, mas também nas regiões

Eldorado e Sede;

A Prefeitura de Contagem, o Governo Federal e o Governo do Estado se uniram e vão sanear esses córregos.

Contagem ganha com melhoria da qualidade de vida da população e ajuda a realizar um sonho metropolitano: a despoluição da

Lagoa da Pampulha;

Os recursos já foram liberados para a Copasa pela presidenta Dilma (Plano de Aceleração do Crescimento – PAC 2): são R$ 1 05

milhões, dos quais R$ 70 milhões serão aplicados em Contagem;

As obras de saneamento serão realizadas pela Copasa (Governo Estadual);

A Prefeitura de Contagem vai realizar as obras complementares, sobretudo, nas avenidas Dois, Alterosas e Nacional;

Cercas de 8.600 famílias de diversos bairros e vilas de Contagem serão beneficiadas com redes coletoras de esgotos;

A previsão é que 23.500 famílias, aproximadamente 80 mil pessoas, serão beneficiadas com as obras, sendo 80% em Contagem.

Para despoluir a Lagoa da
Pampulha é preciso despoluir
os córregos deContagem

CONTAGEMEOPROJETO
PAMPULHA-META2014
CONTAGEMEOPROJETO
PAMPULHA-META2014



Avenida Alterosas

Ressaca

A região Ressaca é a que tem o maior número de córregos
que deságuam na Lagoa da Pampulha. Por isso, dos 26 lo-
cais onde acontecerão obras em Contagem, 1 4 estão loca-
lizados na região Ressaca.

As duas obras mais importantes e esperadas há décadas
pela população, são a conclusão da avenida Alterosas e o
saneamento e urbanização da avenida Dois, no bairro Co-
lorado.

A Copasa vai realizar a canalização dos córregos, obras de
drenagem, implantação de redes coletoras e de intercep-
tores de esgoto. Logo após, a Prefeitura fará as obras com-

plementares de pavimentação, sarjeta e meio fio.

Com essas obras, a região Ressaca terá uma melhor quali-
dade de vida, com a garantia de redes de esgotos em to-
das as residências, despoluição dos córregos e obras de
pavimentação em alguns casos.

Bairros/regiões que terão obras na região Ressaca: ave-
nida Dois/Colorado; avenida Alterosas - 2ª etapa; córrego
Tapera; bairro Milanez; vila Colorado; córrego da rua Três;
vila Padre Dionísio; bairro Morada Nova; vila União da Res-
saca; córrego da rua Bragança; avenida João Gomes; bairro
Campina Verde; córrego vila dos Cabritos e vila Boa Vista.

Ressaca terá omaiornúmero
de obras de saneamento

Prefeitura e
Copasa investem
em saneamento
O projeto Pampulha - Meta 201 4 é mais um passo para
ampliar e universalizar o saneamento básico em
Contagem. Nos últimos sete anos, 20 grandes obras de
saneamento e urbanização foram ou estão em execução
em toda cidade. Além disso, a Copasa tem investido muito
na ampliação do acesso à rede de esgotos. Nos córregos
da Bacia da Pampulha, já foram feitas obras como a da
avenida João Gomes, da avenida Alterosa, da avenida
Nacional, da avenida Gandhi, avenida Gentil Diniz, Córrego
São Mateus/Caju.

Avenida Ghandi

Ressaca



Pampulha 201 4
beneficia também
Eldorado e Sede

A Prefeitura e a Copasa já investiram valores expressivos
nas obras da avenida Nacional. Foram realizadas obras de
canalização de grande parte do córrego.

Com o projeto Pampulha - Meta 201 4, a Copasa fará licita-
ção para definir a empresa que vai executar o restante das
obras: canalização, drenagem e outras intervenções.

Depois de concluídas as obras da Copasa, a Prefeitura irá

concluir as obras complementares (de pavimentação, sar-
jeta, e meio fios).

O projeto Pampulha - Meta 201 4 prevê, ainda, obras de sa-
neamento básico em quatro áreas de chácaras existentes
na região Nacional.

A região Nacional vem sendo beneficiada com obras de re-
des coletoras de esgoto, em cinco bairros, favorecendo
aproximadamente 2.000 famílias.

Bairros/regiões que terão obras na região Nacional:
avenida Nacional – complementação; chácara Novo Hori-
zonte/Bom Jesus; chácaras Cotia/córrego Diniz; chácaras
Santa Terezinha e bairro Lua Nova.

As regiões Eldorado e Sede tem também córregos que desá-
guam na Lagoa da Pampulha. E, por isso, essas duas regiões
serão beneficiadas com obras de saneamento básico do pro-
jeto Pampulha - Meta 201 4. A Copasa fará obras de sanea-
mento básico em sete bairros e vilas nas duas regiões.

Bairros/regiões que terão obras no Eldorado e Sede:
córrego Pica Pau/Parque São João; bairro Cincão; vila Nossa
Senhora Conceição/Perobas II; bairro Jardim Marrocos; córre-
go vila Beatriz; vila Bela Vista e bairro Maria da Conceição.

Prefeitura e Copasa vão concluir
as obras da avenida Nacional

Córrego Pica Pau
Parque São João

Avenida Nacional

no Nacional



C A D E R N O E S P E C I A L

PrefeituraFAZContagem
receberá
maiorparte
dasobrasde
despoluição
daLagoada
Pampulha
A despoluição da Lagoa da
Pampulha, em Belo Horizonte,
é vital para a melhoria da
qualidade de vida em
Contagem;

Estão previstas obras em 33
bairros e/ou regiões: 26 em
Contagem e apenas sete em
Belo Horizonte;

Segundo a Copasa, 8.602
moradias em Contagem
passarão a contar com ligações
prediais de esgoto;

Os córregos de Contagem
também serão despoluídos.

Todo o esgoto domiciliar será
encaminhado para as estações
de tratamento através de mais
de 45 quilômetros de redes
coletoras e 20 quilômetros de
redes de interceptores;

Com o projeto Pampulha –
Meta 201 4, a cobertura de
coleta de esgotos será de,
aproximadamente, 97% em
Belo Horizonte e 95% em
Contagem;

O índice de tratamento será de
1 00% do esgoto coletado.

Avenida Dois

no Colorado, Ressaca
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"Hoje a regularização fundi-
ária é uma realidade para os 
moradores dos bairros Estrela 
Dalva, São Mateus e Confis-

co. Para mim e os mora-
dores foi um presente 

de Natal esta realiza-
ção da Prefeitura."

José Ferreira de 
Souza (Zé Gordo),
Morador do bairro Es-
trela Dalva há 34 anos

HaBitaçãO

prefeitura vai legalizar 
bairros na região Nacional

Cerca de 3000 famílias receberão o título de seus imóveis
A Prefeitura continua regularizando a 

situação de diversas vilas e bairros da ci-
dade. Além da regularização fundiária esse 
trabalho permite que as famílias obtenham 

o título definitivo de propriedade de seus 
imóveis.

A próxima área a ser beneficiada fica na 
região Nacional. A regularização fundiária 

será feita na região dos bairros Estrela Dal-
va, São Mateus e Confisco.

Os trabalhos, entretanto, beneficiam to-
dos os bairros da região. 

 9Tamanho estimado da área: 700.000 metros quadrados;

 9Número estimado de famílias beneficiadas:  3.000;

 9Região afetada : Vila Estrela Dalva (Morro dos Cabri-
tos), Vila São Mateus, Vila Recanto da Pampulha, Vila 
Jesus de Nazaré, Vila Arvoredo 2 (RUA 15) e Vila Se-
nhora Aparecida (Sapolândia);

 9Tempo estimado para realização do trabalho: 15 meses;

 9Valor do investimento: R$ 1,527 milhão.

cONHeça O prOjetO

Prefeita Marília Campos em reunião com os moradores do bairro São 
Mateus para a apresentação do projeto de regularização fundiária



VocêSabia? Com as obras na bacia do córrego do Ferrugem, a Prefeitura concluirá o maior programa de urbanização 
da região Industrial dos últimos 70 anos, desde quando foi implantada a Cidade Industrial.

10 urBaNizaçãO / Ferrugem

Mais uma grande obra de saneamento 
em Contagem

controle de 
cheias do córrego 

Ferrugem

O córrego Ferrugem é afluente 
do Ribeirão Arrudas. Também é um 
dos responsáveis pelas inundações 
na região Industrial no período das 
chuvas. Em suas margens viviam 
milhares de famílias sujeitas aos 

 9Remoção de 1.268 famílias 
das Vilas Itaú, PTO, Canal/
Samag;

 9Construção de 800 mo-
radias em 8 conjuntos no 
Água Branca;

 9Nos períodos de seca, as 
áreas das bacias poderão 
ser usadas como áreas de 
lazer nas áreas onde estão 
atualmente as vilas Itaú e 
Canal/Samag.

 9Construção de bacias de 
contenção de cheias;

 9 Implantação, recuperação 
e articulação viária no en-
torno das áreas destinadas 
à implantação dos núcleos 
habitacionais;

dramas das enchentes e péssimas 
condições de moradia.

O projeto de requalificação e 
controle de cheias no Córrego 
Ferrugem é uma conquista da  Pre-
feitura de Contagem. A Prefeitura 

conseguiu junto ao Governo do 
Estado e Governo Federal, recur-
sos na ordem R$ 170 milhões 
para urbanizar toda a região e 
realizar obras que vão gerar me-
lhorias e reduzir as inundações.

O que será
FeitO



 11urBaNizaçãO / Ferrugem

Mais de 1.200 famílias serão beneficiadas

Obras no Ferrugem geram 
800 moradias

Para avançar nas obras de saneamento no Córrego Ferrugem, é 
necessário realocar as famílias que vivem em suas margens.

Para isso, foi iniciada a construção de oito conjuntos habitacionais 
no bairro Água Branca. Serão beneficiadas 800 famílias que mora-
vam nas vilas Samag (ou do Canal), Itaú e PTO - 2ª Seção. Além dis-
so, outras 468 famílias serão indenizadas.  9O programa atinge os moradores da vilas Samag (ou 

do Canal), Itaú e PTO - 2ª Seção (região Industrial);

 9Cerca de 800 famílias serão transferidas para novos 
apartamentos;

 9Mais de 400 famílias serão indenizadas;

 9Os novos apartamentos estão em construção no bair-
ro Água Branca;

 9Serão 50 blocos com 16 apartamentos cada, divididos 
em oito conjuntos;

 9Os prédios terão todos os equipamentos e infraestru-
tura necessários a uma vida confortável.

As obras para construção dos conjuntos 
habitacionais já começaram

O prOgrama da HaBitaçãO para 
as Famílias dO Ferrugem



 12 seguraNça

prefeitura reforça 
iluminação na cidade
Iluminação extra ajuda aumentar a segurança

Para melhorar a segurança de pedestres e veículos durante a noite, 
diversas avenidas e praças de Contagem,  estão recebendo a chamada 
“iluminação de segundo nível”. Trata-se de luminárias com lâmpadas 
de mercúrio, colocadas junto aos postes existentes.

A medida melhora a visibilidade, contribui para afastar os malfeito-
res e cria uma maior sensação de segurança.

O investimento é de R$ 664 mil, pago com os recursos da contribui-
ção para custeio da iluminação pública, que vem na conta de luz dos 
moradores e empresas.

Na Avenida João César de Oliveira, a Prefeitura colocou 
nova iluminação nas calçadas nos dois sentidos da via

As luminárias também foram instaladas nos postes da 
Igreja São Gonçalo
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Obra de drenagem 
evita alagamentos no 

Fonte grande
As intervenções vão melhorar o escoamento das águas

A Prefeitura iniciou obras de drenagem pluvial no 
Córrego da Rua Domingos do Sítio, entre as Ruas Araçuaí 
e Bocaiúva, no bairro Fonte Grande, na região da Sede. 
Além da canalização do córrego, será feito o desassorea-
mento das nascentes, recapeamento asfáltico, instalação 
de bocas de lobo, meios-fios, sarjeta e passeios.

A iniciativa atende a uma antiga reivindicação dos 
moradores. O local é uma área de nascentes e sofre com 
inundações, inclusive no período da seca. Além dos mo-
radores do bairro Fonte Grande, a Vila Itália também será 
beneficiada com a obra. A realização é uma parceria da 
Prefeitura com o Governo Estadual.

“Para nós moradores é uma conquista, uma 
obra grandiosa. Foram muitos anos de luta 
e, finalmente, a espera chegou ao fim. Até o 
acesso das crianças as escolas será facilita-

do. Os ganhos são para todos nós. Agra-
deço muito à Prefeitura por mais esta 
conquista”.

Eliane Magalhães Serris,
moradora da Rua Domingos do Sítio há 24 anos.

Obra na rua Domingos do Sítio vai melhorar o sistema de 
drenagem e preservar nascentes existentes na região
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prefeitura busca soluções 
para o trânsito na Br – 381

Região do Riacho sofre com trânsito intenso
Atualmente, existem apenas dois pontos de travessia na BR 381 

no trecho próximo ao Hipermercado Carrefour-Contagem. Devido 
ao grande número de veículos que trafegam diariamente pelo local, 
essas passagens são insuficientes, gerando gargalos e retenções no 
trânsito.

A Prefeitura vem fazendo alterações no trânsito da região, respei-
tando os limites da administração da cidade. Como a BR pertence ao 
Governo Federal, o problema não tem como ser solucionado somen-
te pelo município.

Construído há quase 30 anos, o Viaduto da Sociedade Hípica 
de Minas Gerais não consegue mais atender à demanda local

A Prefeitura procurou a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), 
responsável pela administração da Rodovia Fernão Dias (BR – 381), buscando 
soluções para o problema. A ANTT informou que já está em elaboração um 
projeto de alargamento da rodovia.

O Projeto prevê a criação de novas faixas e acessos na BR-381 no trecho 
que vai do Viaduto do Carrefour até o cruzamento da Avenida Vila Rica com a 
BR-381. Obras devem ser executadas em médio prazo, conforme a ANTT.

agêNcia NaciONal de traNspOrtes 
prOmete sOluções
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Cerca de 2100 residências terão coleta de esgoto

copasa conclui 31 Km 
de redes de esgoto em 

Vargem das Flores
A Copasa concluiu a instalação de 31,6 quilômetros de redes coleto-

ras de esgotos em três bairros da região de Vargem das Flores: Icaivera, 
Darci Ribeiro e Estaleiro. No Icaivera, os trabalhos foram concluídos 
com a instalação de 13 quilômetros de rede e pelo menos 600 ligações 
prediais de esgotos. No Darcy Ribeiro e no Estaleiro, as obras estão em 

"Viver em Nova Contagem atualmente é imensamente diferente e melhor. A 
administração pública municipal, investiu em qualidade de vida com dignidade 
para a população, especialmente no saneamento básico com pavimentação de 
quase todas as ruas e a concretização da regularização fundiária. Parabéns à  
Prefeitura pelo grande desempenho."

Carlos Alberto,
Supermercado Nova Contagem

ritmo avançado. Cerca de 75% das redes coletoras e 79% das ligações 
prediais foram realizadas.

A ampliação do sistema de coleta de esgotos em Contagem é uma 
das prioridades da Prefeitura. Trata-se de um direito básico da popula-
ção, e significa proteção para a saúde e defesa do meio ambiente.

Construção da levatória de esgoto no bairro Darcy Ribeiro
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Novembro: mês da 
consciência Negra

Prefeitura trabalha por uma cidade sem discriminação
Em novembro, em todo o Brasil, acontecem as celebra-

ções do mês da consciência negra, dedicado a atividades 
que ajudem a combater o racismo no país. 2011 também 
é o Ano Internacional dos Afrodescendentes, instituído por 

 9Espaço Negra - Núcleo de Estudos sobre gênero, raça 
e africanidades. Inaugurado em 2010. Seu objetivo é 
fomentar a produção, reprodução e disseminação do co-
nhecimento e múltiplos saberes que envolvem a cultura 
negra, bem como os desdobramentos do emergente 
conceito de africanidades.

 9Fórum Municipal de Promoção da Igualdade Racial. Re-
aliza, de forma integrada com outros órgãos da Prefei-

tura, assim como a sociedade civil organizada e outras 
entidades, a política de promoção da igualdade racial 
voltada para a população negra e outros segmentos 
étnico-raciais na cidade.

 9Obrigatoriedade do Ensino da Cultura Africana e Afro 
Brasileira nas Escolas vem sendo progressivamente ga-
rantida através da implementação da lei 10639/03 nas 
Escolas Municipais.

Resolução da Organização das Nações unidas (ONu).
Em Contagem, as atividades incluem seminários, debates 

e shows. A programação completa está disponível no site 
da Prefeitura.

priNcipais pOlíticas da preFeitura para prOmOçãO da igualdade racial




