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Saneamento na 
região Ressaca 

Começa a Quarta 
edição do Orçamento 
Participativo 

De volta 
às praças
Em toda a cidade, a 
Prefeitura investe na 
abertura de espaços 
de uso coletivo para 
o lazer, o esporte 
e a promoção da 
qualidade de vida.

Obras de saneamento na 
região Ressaca beneficiam a 
Pampulha
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Conclusão da avenida vai 
beneficiar toda Contagem

Tereza 
Cristina



VocêSabia?

 2 PReStaçãO De cONtaS

cONtagem Recebe PRêmiO 
POR liquiDaR PRecatóRiOS 

tRabalhiStaS

Zelo pelas finanças públicas reduziu a dívida municipal

Prefeitura paga R$ 45 
milhões de precatórios

Nos últimos seis anos, a Prefeitura de Contagem pagou cerca de R$ 45 
milhões em ações judiciais já sentenciadas e com ordem de pagamento 
determinada pela Justiça – os chamados “precatórios” das administrações 
anteriores.

O pagamento dos precatórios faz parte do esforço da Administração Mu-
nicipal para melhorar as finanças públicas, reduzir as pendências jurídicas e 
diminuir o endividamento da cidade. Além dos precatórios, outros R$ 286 
milhões em juros e encargos da dívida municipal foram pagos desde 2005.

Graças a esses pagamentos, a uma firme responsabilidade fiscal e a 
outros cuidados na condução das finanças da Prefeitura, a dívida municipal 
recuou de 125% para 54% enquanto percentual da receita. O município 
recuperou o crédito e pode obter novos recursos para obras em toda a 
cidade.

Em 2005, a Prefeitura fez um acordo com a Justiça do Trabalho para pagar, até 
2015, todas as dívidas trabalhistas existentes. Numa demonstração de respeito 
para com os ex-trabalhadores, a Prefeitura, espontaneamente, antecipou esse 
prazo e concluiu o pagamento em 2010.

Esse esforço foi reconhecido pelo Tribunal Regional do Trabalho-3ª Região, 
que concedeu a Contagem o Diploma de Honra ao Mérito por honrar suas dívidas 
judiciais com os servidores. Além de Contagem, apenas mais cinco municípios 
mineiros foram agraciados com esse Diploma.

A maior parte das ações movidas pelos servidores contra a Prefeitura se refere 
a salários atrasados, férias e décimo-terceiro de ex-empregados da antiga Compa-
nhia Urbanizadora de Contagem (Cuco).

O que é precatóriO?
Precatório é uma ordem judicial para pagamento de débitos dos órgãos municipais. Esses débi-

tos recaem sobre esses órgãos públicos por terem sido condenados a indenizar o cidadão. O preca-
tório só pode ser iniciado quando a ação judicial não comporta mais qualquer tipo de recurso.

aNO ValOR em R$ milhõeS 

2005 4,758

2006 6,708

2007 11,758

2008 6,225

2009 6,136

2010 8,973

tOtal 44,558

PagameNtO De PRecatóRiOS De 2005 a 2010

A prefeita Marília Campos recebeu do presidente do TRT 3ª Região, Eduardo Augusto Lobato, e 
da procuradora-chefe do Ministério Público, Júlia Soares Nader, diploma de Honra ao Mérito



3cONcluSãO Da aVeNiDa teReza cRiStiNa

Obra é aguardada desde o final da década de 1990

Novo sistema viário vai 
revitalizar região industrial
Prosseguem em ritmo acelerado as obras de conclusão da Avenida 

Tereza Cristina, na região Industrial de Contagem. Podem ser vistos, 
no local, os viadutos que vão formar o novo complexo viário da re-
gião, pilares, trechos asfaltados e as obras de contenção das margens 
do Ribeirão Arrudas.

Aguardada desde o final da década de 1990, quando foi interrom-
pida, a conclusão da avenida vai vai facilitar o deslocamento dos mi-
lhares de moradores da região Industrial. De acordo com a Transcon, 
o número de veículos que trafegam pela rotatória da Cidade Industrial 
será reduzido em 35%.

Além da conclusão da avenida, o projeto prevê um novo sistema 
viário para o local, com pontes,  viadutos, trincheira, recuperação de 
diversas ruas e avenidas e mais opções de circulação que vão integrar 
a região Industrial à nova avenida.

O que a ciDaDe gaNhaRá 
cOm a cONcluSãO Da 

aVeNiDa teReza cRiStiNa
99Um novo complexo viário com quatro pon-
tes, dois viadutos e um viaduto trincheira, 
sinalização viária e iluminação;

99Recuperação de 11 km de vias;

99Mais opções de saída para o trânsito pesa-
do com destino ao Barreiro e ao Centro de 
Belo Horizonte;

99O trânsito na Avenida Tito Fulgêncio ficará 
mais ágil;

99Redução dos engarrafamentos;

99Redução das inundações nas principais ave-
nidas do bairro Jardim Industrial;

99Novas oportunidades para o comércio local.

Na foto ao lado, trecho interrompido da avenida Tereza Cristina na década de 1990, 
na foto acima mesmo trecho com as obras retomadas



O leito do Ribeirão Arrudas foi alargado e recebeu novas galerias para 
dar melhor vazão para as águas. As enchentes serão reduzidas

Com pistas duplas e passeios largos para pedestres, serão concluídos 
2,7 quilômetros da avenida Tereza Cristina

Viaduto vai ligar a avenida Tito Fulgêncio à avenida Tereza Cristina

4 RequaliFicaçãO uRbaNa e ambieNtal DO aRRuDaS

Projeto garante mais qualidade de vida e desenvolvimento

Obras do arrudas vão 
beneficiar 20 mil famílias
Além da recuperação do sistema viário, o Projeto de Requalificação Urba-

na e Ambiental do Ribeirão Arrudas prevê obras de saneamento básico; tra-
tamento do leito do Ribeirão Arrudas e despoluição das águas; instalação 
de redes de drenagem das águas pluviais; criação do Parque Ecológico do 
Alto Arrudas que ocupará uma área de 150 mil metros quadrados e será um 

dos maiores equipamentos de lazer da cidade; novos equipamentos públi-
cos e o reassentamento das famílias de baixa renda que viviam às margens 
do Ribeirão.

O maior ganho será a redução das enchentes que invadem vias públicas, 
casas e empresas na época das chuvas.



VocêSabia?
Avenida Tereza Cristina

Conjunto Habiracional

Conjunto Habiracional

Ribeirão Arrudas

Ponte

Ponte

Trincheira

Viaduto

Viaduto

5RequaliFicaçãO uRbaNa e ambieNtal DO aRRuDaS 

Projeto é parceria inédita entre União, Estado e municípios

Obras são importantes 
para região metropolitana

O Projeto de Requalificação Urbana e Ambiental do Ribeirão Arrudas 
é importante para Contagem e para a Região Metropolitana. Com a con-
clusão da Avenida Tereza Cristina serão abertas novas alternativas de 
trânsito intermunicipal, envolvendo Contagem, Betim, Ibirité e Belo Hori-
zonte. As  obras no leito do Ribeirão vão reduzir as enchentes que causam 
prejuízos tanto em Contagem quanto na Capital. A região que envolve o 
Barreiro e a Cidade Industrial será revitalizada.

A Prefeitura de Contagem tem se empenhado no fortalecimento da 
integração da Região Metropolitana e o Projeto de Requalificação do Ri-
beirão Arrudas prova que isso é possível.

Esse projeto tem um custo total de R$ 270 milhões e é um exemplo de 
parceria quadripartite inédita no Brasil: Governo Federal, Governo Estadu-
al e prefeituras de Contagem e Belo Horizonte.

Com planejamento e gestão integrada, é possível enfrentar juntos pro-
blemas que afetam mais de um município e que têm enorme importância 
para a população.

A Prefeitura de Contagem participa ativamente da gestão metropolitana 
defendendo soluções  integradas, tais como investimentos urgentes na 
mobilidade metropolitana (expansão do metrô, novo Rodoanel, adoção de 
veículos leves sobre trilhos) e saneamento integrado na região, etc.



368 famílias já moram com dignidade no Conjunto Habitacional Parque do Arrudas 

Na foto, parte da Vila São Paulo. Seus moradores 
foram reassentados no novo conjunto residencial

6 ReSiDeNcial PaRque aRRuDaS

A grande marca social do Projeto de Requalificação Urbana e Ambien-
tal do Ribeirão Arrudas é a garantia de novas moradias para famílias que 
viviam em condições sub-humanas às margens do Ribeirão Arrudas, sem 
segurança, sujeitas a inundações e expostas ao esgoto a céu aberto.

Para essas famílias está em construção o Conjunto Habitacional Par-

Residencial Parque Arrudas garante segurança e tranquilidade

casas para famílias 
moradoras em áreas de risco

que do Arrudas com 672 apartamentos divididos em cinco blocos. Desse 
total, 368 já foram entregues no bloco principal, situado à rua Jose Bi-
calho. Os outros blocos estão com obras avançadas. Além disso, outras 
560 famílias foram removidas e indenizadas, podendo adquirir novas 
residências onde quiserem.



"Hoje é um dia de muita 
alegria para nós. Depois 
de muitos anos, muitas 
promessas, fomos tratados 
como cidadãos. O nosso 
imóvel não tinha valor 
nenhum. Mas, agora, 
temos um bem, um 
patrimônio nos-
so, onde poderei 
continuar a criar 
minha família. 
Muito obrigada"

Eloisa Aparecida Batista,
moradora da região há 22 anos

7RegulaRizaçãO FuNDiáRia

Prefeitura beneficia 13 mil pessoas com títulos de propriedade

em Nova contagem, 3.403 
imóveis são regularizados
A Prefeitura atendeu uma antiga reivindicação dos moradores de Nova 

Contagem: a regularização de seus imóveis. Devido a um erro nos regis-
tros, a área onde o bairro se encontra pertencia a uma empresa pública 
estadual. Os moradores não podiam registrar seus lotes, nem negociá-los 
legalmente, nem obter qualquer financiamento para melhorias nas suas 
residências.

Em 2008, a Prefeitura e o Governo do Estado fizeram um acordo e o 
erro foi corrigido. Essa conquista tornou possível regularizar o loteamento, 
cadastrar os moradores e registrar os imóveis. Após três anos, o processo 
de regularização fundiária de Nova Contagem chegou ao final em junho, 
quando foram entregues, de graça, os primeiros mil registros de imóveis, 
de um total de 3.403. Cerca de 13 mil pessoas foram beneficiadas.

cONtagem Faz O maiOR PROgRama 
De RegulaRizaçãO FuNDiáRia De 

miNaS geRaiS

O processo de urbanização e desenvolvimento econômico de Contagem, 
assim como na maioria das cidades brasileiras, ocorreu de forma bastante de-
sorganizada e sem planejamento. Grande parte do município foi loteada sem 
os necessários projetos de urbanização e registros devidos. Com o Programa 
de Regularização Fundiária, executado pela Prefeitura, bairros e vilas cons-
truídos informalmente estão sendo legalizados e integrados à cidade. Isso 
facilita o fornecimento de serviços públicos e os moradores podem obter, em 
definitivo, seus títulos de propriedade.

baiRRO NúmeRO De imóVeiS

Sapucaias I 425 imóveis

Vila Vaquinha 71 imóveis

Vila Itália 162 imóveis

Nova Contagem 3403 imóveis

a RegulaRizaçãO FuNDiáRia em cONtagem 



 8 PaVimeNtaçãO

A Prefeitura já começou a 
troca do asfalto de importantes 
vias de trânsito do centro de 
Contagem, entre elas a Avenida 
João César de Oliveira (da pas-
sarela do viaduto da Vila Beatriz 
até a Praça Tiradentes), a Rua do 

A Prefeitura vai construir 
a Rua Pedro César, que ligará 
a Rua Joaquim Rocha (que 
passa atrás da Câmara dos 
Vereadores e da acesso ao 
Tribunal Regional do Traba-
lho) à Rua do Registro.  Além 
da pavimentação, serão 
feitas as obras de drenagem 
e contenção.

as medidas já adotadas pela 
Prefeitura para beneficiar a cir-
culação de veículos e pedestres.

Isso significa uma forte 
melhoria e revitalização da 
região, mais desenvolvimento 
econômico; maior valorização 

Principal corredor de trânsito da Sede será revitalizado

Prefeitura troca asfalto de 
vias públicas na Sede

Registro e a Rua Nossa Senhora 
da Conceição. Uma nova rua 
também será criada para facilitar 
o acesso à Rua do Registro.

Essas ruas formam o princi-
pal corredor de trânsito da Sede 
e a troca do asfalto vai reforçar 

dos imóveis e uma grande eco-
nomia para a Prefeitura com a 
redução das operações tapa-
buracos. Além disso, pedestres 
e motoristas vão ganhar com 
a maior segurança e fluidez do 
trânsito.

NOVa eNtRaDa PaRa a Rua DO RegiStRO











“Nunca nenhum político olhou pela nossa causa, 
ficava sempre na promessa. Agora, está ficando 
mais tranquilo para nossas famílias, pois já temos 
iluminação, passam ônibus na rua, e com a obra 
pronta as crianças ficarão mais seguras e as bri-
gas de trânsito não deverão mais nos perturbar.”

José Carlos Ribeiro Lial,
morador do local há 22 anos

 9PaVimeNtaçãO RegiãO PetROlâNDia

Intervenção melhora o acesso a diversos bairros da região

Obra melhora o trânsito 
no bairro São luiz

PReFeituRa amPlia SeRViçOS Na RegiãO PetROlâNDia

A Prefeitura mantém um grande programa de in-
vestimentos em todas as regiões da cidade. Na região 
Petrolândia, existem obras de moradia e urbaniza-
ção. A Prefeitura também está ampliando a oferta de 
serviços públicos de educação, saúde e lazer para fa-
zer frente às demandas da comunidade e à expansão 
do número de moradores com os novos conjuntos 
habitacionais. Novos investimentos estão planejados, 
entre eles a retomada das obras de saneamento e 
urbanização, mais escolas, um novo conjunto habita-
cional e uma Farmácia Distrital.

As obras de saneamento na Região 
Petrolândia serão concluídas

Rua Mamoré será alargada e vai receber sarjetas e meios-fios

A Prefeitura vai revitalizar 
um importante trecho da rua 
Mamoré, no bairro São Luiz, 
na região Petrolândia. Essa 
rua liga o bairro Sapucaias ao 
bairro Petrolândia e à região 
da Sede de Contagem. A rua 
será alargada e repavimenta-
da, além de receber sarjetas, 
meio-fio e passeios. Os traba-
lhos já foram iniciados.

A obra atende a uma rei-
vindicação de mais de 30 
anos dos moradores. A rua 
Mamoré, devido a sua posi-
ção estratégica, tem um gran-
de fluxo de veículos (inclusive 
três linhas de ônibus) e tem 
uma escola na proximidade. 
A medida vai melhorar e dar 
mais segurança para o trân-
sito de veículos e pedestres, 
e também aos moradores do 
entorno.

Em toda a cidade a Prefei-
tura faz obras que melhoram 
a infraestrutura urbana, faci-
litam a vida das pessoas, dão 
mais segurança ao trânsito 
e favorecem a qualidade de 
vida.



 10 SaNeameNtO

Cerca de 13 mil moradores de cinco bairros serão beneficiados

Região Ressaca é atendida 
com mais saneamento

Foram iniciadas, no bairro Novo Boa Vista, na região Ressaca, as 
obras de despoluição do córrego Tapera. Esse curso de água desá-
gua no Córrego Sarandi que, por sua vez, desemboca na Lagoa da 
Pampulha. A obra inclui intervenções nas Ruas México, Menino de 
Engenho e a construção da rua Honduras.

Essas obras eram aguardadas há tempos pelos moradores, mas 

Até 2014, a região da Ressaca será contemplada com obras de saneamento em 12 córregos. Essas 
obras fazem parte do Projeto Pampulha 2014.

A grande meta desse projeto é despoluir a Lagoa da Pampulha até 2014, quando será realizada a 
Copa do Mundo - com jogos no Mineirão.

Trabalhos foram iniciados pela rua Meninos de Engenho

dependiam da liberação dos recursos que foram conseguidos junto 
à Agência Nacional das Águas – ANA, órgão federal que regula a 
exploração dos recursos hídricos e o acesso a água no país.

Serão beneficiados cerca de 13 mil moradores dos bairros Novo 
Boa Vista, Jardim do Lago, Kennedy, Candida Ferreira e de parte do 
Bairro Cabral. O investimento é superior a R$ 4 milhões.

O que SeRá FeitO

NO CóRRegO TApeRA

99Implantação da rede de interceptores de 
esgoto;

NA RUA HONdURAs

99A abertura da rua , implantação de 
interceptores de esgoto e das galerias de 
drenagem pluvial. essa rua será ligada com a 
rua Chile, garantindo nova opção de acesso 
ao bairro Novo Boa Vista;

NA RUA MéxICO

99No córrego será feita a implantação da rede 
de interceptores de esgoto e proteção das 
margens. Na rua, ampliação do sistema de 
drenagem pluvial desde a esquina com a rua  
Chile até a rua Mandarim;

RUA MeNINOs de eNgeNHO

99Instalação da rede de inteceptores de 
esgotos.

VocêSabia?



"A recuperação do Casarão do 
Parque Gentil Diniz mostra o 
respeito de Contagem com a 
história da ocupação de seu 

território e dos antigos cos-
tumes e tradições. Permite 

a consolidação de um do-
cumento que é o próprio 

edifício. A realização das 
obras é um marco na 
preservação."

Deise Lustosa,
Arquiteta e autora do 
Projeto de Restauração

 11PatRimôNiO hiStóRicO - PaRque geNtil DiNiz

Parque é uma importante área verde da região Sede

casarão do Parque gentil 
Diniz será restaurado

Contagem recebe mais um presente na passagem de seus 100 
anos, que serão comemorados em agosto. O Parque Gentil Diniz e o 
casarão existente no seu interior, serão revitalizados.

O Parque é um marco histórico e cultural de Contagem e, tam-
bém, um espaço de lazer e pesquisas escolares. No local podem ser 
encontradas jabuticabeiras centenárias, um bosque, um pomar, nas-
centes, trilha ecológica e o casarão construído no século XVIII e que 
será restaurado.

As obras já foram iniciadas e o Parque deve ser devolvido à comu-
nidade até o final do ano. Após as obras, o Parque funcionará tam-
bém aos finais de semana.

PReFeituRa melhORa ilumiNaçãO 
DO eSPaçO POPulaR

A Prefeitura reforçou a iluminação pública do Espaço Popular, ao lado da 
igreja matriz de São Gonçalo. A medida contribui para aumentar a sensação 
de segurança dos moradores próximos e dos frequentadores do local.

População da Sede comemorou com festa o anúncio da reforma do parque



12 PaRticiPaçãO POPulaR

começou a 4ª edição do 
Orçamento Participativo
População é convidada a debater e indicar investimentos

um PReSeNte PaRa OS mORaDOReS: 
tODOS PODeRãO VOtaR

iNFORme-Se Na Sua aDmiNiStRaçãO 
RegiONal

O Orçamento Participativo é uma forma de a população influir 
diretamente nas prioridades de investimentos planejados pela Pre-
feitura. Além de aprovar obras de grande importância para a cidade, 
a participação popular constrói uma nova forma de planejamento e 
promove a transparência.

Na etapa final, que ocorrerá em agosto, todos os moradores de Contagem 
poderão votar. É um presente para todos no mês de aniversário da cidade. 
Serão instaladas urnas eletrônicas em pontos fixos nas diversas regiões da 
cidade. Os moradores poderão escolher três entre sete obras previamente 
indicadas nos encontros regionais. Essa iniciativa visa estimular a participação 
de quem não pode ir às reuniões. Fique de olho. Não perca essa oportunidade 
para decidir também.

RegiONal elDORaDO - Av. João César de Oliveira, 3481, 1º andar. 
Bairro Eldorado.Telefone: 3352-5616. 
E-mail: regional.eldorado@contagem.mg.gov.br

RegiONal iNDuStRial - Rua Ester Franzen de Lima, 171. Bairro 
Industrial. Telefone: 3363-5573. 
E-mail: regional.industrial@contagem.mg.gov.br

RegiONal NaciONal - Rua Quintino Bocaiúva, 448. Bairro 
Nacional. Telefone: 3397-1098. 
E-mail: regional.nacional@contagem.mg.gov.br

RegiONal PetROlâNDia - Rua Refinaria Gabriel Passos, 20. Bairro 
Petrolândia.Telefone: 3352-5618. 
E-mail: regional.petrolandia@contagem.mg.gov.br

RegiONal ReSSaca - Rua Turquesa, 729. Bairro São Joaquim. 
Telefone: 3352-5575. 
E-mail: regional.ressaca@contagem.mg.gov.br

RegiONal RiachO - Rua Rio Verde, 422. Bairro Riacho das Pedras. 
Telefone: 3912-2448. 
E-mail: regional.riacho@contagem.mg.gov.br

RegiONal SeDe - Rua Manoel Pinheiro Diniz, 352. Bairro Três 
Barras.Telefone: 3395-9551. 
E-mail: regional.sede@contagem.mg.gov.br

RegiONal VaRgem DaS FlOReS - Endereço Rua VC 2, 29. Bairro 
Nova Contagem CEP.Telefone: 3352-5886. 
E-mail: regional.vargemdasflores@contagem.mg.gov.br

É por isso que o OP é um importante espaço democrático de de-
bate e definição do futuro de Contagem. Participe.

Informe-se na na Administração Regional do seu bairro ou direta-
mente na Secretaria Adjunta do Orçamento Participativo.



 13limPeza uRbaNa

PaRa SOlicitaçõeS De SeRViçOS, DeNúNciaS 
De iRRegulaRiDaDeS, ReclamaçõeS Ou 

SugeStõeS, Fale cOm a Salu 0800 2831 225

Ajude Contagem a ser uma cidade cada dia mais limpa

Prefeitura instala 2000 
lixeiras em toda a cidade
A Prefeitura instalou, nos úl-

timos 3 anos, 2.000 lixeiras na 
cidade, tendo em vista facilitar 
o serviço de varrição. A varrição 
manual é realizada  principal-
mente nos corredores comer-
ciais, onde há grande fluxo de 
pessoas e veículos.

A coleta de resíduos domici-
liares e comerciais em Contagem 

atende a 99% da demanda 
existente. Mas a produção cresce 
ano após ano. Em 2010, foram 
coletadas mais de 131 mil tone-
ladas de resíduos, representando 
um crescimento de 17,18% em 
relação a 2005. A Prefeitura faz 
a sua parte para manter a cidade 
limpa. Mas, para dar conta dessa 
tarefa, precisa da ajuda de todos.

VocêSabia?
Os agentes de limpeza da Prefeitura que executam o serviço de varrição manual  recolhem do chão cerca 

de 400 toneladas de lixo todo mês. O lixo jogado nas ruas pode causar acidentes e entopem as “bocas de lobo” 
quando são levados pela água. Com isso, poluem nossos cursos de água e ajudam a provocar enchentes.

a limPeza Pública em cONtagem
99duas mil novas lixeiras instaladas nos últi-
mos 3 anos;

99Instalação de 418 lixeiras comunitárias para 
o lixo domiciliar em áreas de difícil acesso 
para caminhões de coleta;

99Frota de 22 caminhões compactadores de lixo;

99200 agentes de limpeza distribuídos em 42 
equipes, 43 roteiros diurnos e 2 noturnos para 
a realização da varrição manual na cidade;

99são varridos cerca de 4.500 quilômetros de 
vias por mês.



O presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), desembargador Cláudio 
Costa, apresenta à prefeita Marília Campos os planos para o novo fórum

14 NOVO FóRum

Fórum de contagem vai 
ganhar uma nova sede

Sede atual não atende mais às necessidades da população

Uma nova sede para o Fórum Dr. Pedro Alei-
xo, ou simplesmente Fórum de Contagem, é 
uma reivindicação antiga. A sede atual, situa-
da na Praça Tiradentes, é antiga e ficou peque-
na para atender a população com conforto e 
abrigar de modo adequado os funcionários.

A boa notícia é que o projeto arquitetônico 
para a construção das novas instalações po-
derá ser licitado a partir do ano que vem. Com 
isso, o prazo para a construção poderá ser re-
duzido em pelo menos dois anos.

Na imagem, desenho arquitetônico da nova sede do Fórum de Contagem

cOmO SeRá O NOVO FóRum De cONtagem
O novo Fórum será construído na Avenida João César de Oliveira, próximo à Empresa São Gonçalo e à UNA. O prédio terá sete andares, com 

sala do júri/auditório com 200 lugares, sala do júri secundária com 80 lugares, 46 varas, elevadores, sistema de ar condicionado ecológico, cir-
cuito interno de TV e instalações com acessibilidade a pessoas com deficiência. Já a área externa contará com estacionamento privativo coberto 
com 60 vagas e estacionamento público descoberto com 400 vagas.



Na foto Valdir Sérgio de Oliveira no momento da vitória pela categoria masculina

Atletas paraolímpicos foram destaque na corrida

"Contagem está de parabéns. 
A corrida da João César é óti-
ma, com muitas subidas e des-
cidas, que a tornam bem difícil. 
Me lembrou as corridas no 
Quênia quando eu treinava. 
A participação das crianças 
e dos atletas paraolím-
picos foi fantástica. Fui 
campeã e estou muito 
feliz."

Ednah Mukhuwana,
queniana que venceu a corrida na 

categoria feminina pela terceira vez 
consecutiva
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corrida da João césar atrai 
atletas de todas as idades

Corrida entra para ranking da Federação Mineira de Atletismo
Em clima de festa e alegria - e também de competição - quase 

três mil pessoas lotaram e coloriram o Eldorado na sexta edição 
da Corrida da Avenida João César de Oliveira.

A Corrida é um dos principais eventos esportivos da cidade 
e começa a se tornar uma referência no calendário esportivo 
estadual. Prova disso é que foi incluída, a partir deste ano, no 
ranking da Federação Mineira de Atletismo. Essa promoção vai 
ajudar Contagem a se tornar ainda mais conhecida em Minas Ge-
rais.

Uma das explicações para o sucesso da Corrida é seu caráter 
inclusivo e democrático. Podem participar pessoas de todas as 
idades, atletas profissionais e amadores, e pessoas com deficiên-
cias físicas e mentais, sem qualquer discriminação.



“Cheguei nesta cidade em 
1958 para trabalhar com 
meu pai na Empresa São 
Gonçalo, à qual me associei 
posteriormente. Em 1959 me 
casei com Ana Maria com 
quem tive seis filhos. 
Escolhi Contagem para 
viver e criar minha famí-
lia. Amo esta cidade, por 
isto aqui é o meu lugar.”

“A fama que eu tenho de-
vo a Contagem. Cheguei 
pelos trilhos, foi a realiza-
ção de um sonho. Aqui é o 
lugar de todos, há 43 anos 
o meu vagão está na cida-
de. Parabéns Contagem, 
aqui é o meu lugar!”

“Contagem  é o lugar que vi-
vo. A cada dia vejo a cidade 
crescer com qualidade de vida 
para todos os seus habitantes. 
Nestes últimos anos, vi surgir 
uma Contagem nova, mais 
inclusiva e mais humana. 
Aqui é o meu lugar porque 
me sinto em casa!”

“Contagem é a cidade que 
Deus escolheu para eu morar. 
Lembro-me das dificuldades 
de transporte e comércio, saía 
do Jardim Industrial e ia cami-
nhando até  a Praça da Cemig 
onde pegava um ônibus e ia 
fazer compras em Belo Hori-
zonte. Hoje a cidade cresceu 
e está cada dia melhor. Aqui 
é o meu lugar!”

Ermelindo Rocha,
empresário

Lia do vagão,
artista e moradora do
bairro Parque Recreio

Pe. Evando Batista de Morais,
diretor da Associação CRESCER

Gessi Vicência (Dona Zozó),
moradora há 44 anos 

no bairro Jardim Industrial

16 cONtagem 100 aNOS 
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contagem: uma cidade 
construída por todos

escravos, tropeiros, mercadores, religiosos, operários da indústria, comerciantes, 
e, enfim, empreendedores de todos os tipos. a história de contagem foi construída 

por pessoas das mais diversas origens e categoriais sociais.
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