
Dados do IBGE mostram que Contagem superou um longo período de estag-
nação e retomou o caminho do desenvolvimento. Nos últimos sete anos, a 
oferta de empregos cresceu, novas empresas chegaram, a cidade se tornou 
a terceira maior economia de Minas Gerais e vem crescendo em ritmo mais 
rápido que o estado e que o país.

Este resultado é fruto de uma ação combinada que envolve a Prefeitura,  go-
vernos federal e estadual, empresas e os próprios trabalhadores. Confira nes-
te jornal como Contagem está crescendo.
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 2 Prestação de coNtas

Novos empréstimos foram usados em obras na cidade

dívida nova da Prefeitura 
representa só 3% do total

% da dívida sobre a receita 
correNte líquida - rcl

DEZ/2004 DEZ/2005 DEZ/2006 DEZ/2007 DEZ/2008 DEZ/2009 DEZ/2010 DEZ/2011 FEV/2012

 9Contagem pode adquirir, em dívidas, até 120% da sua receita corrente líquida, 
ou seja, R$ 1 bilhão 118 milhões. É o que diz a Lei de Responsabilidade Fiscal.

 9Como a dívida existente é de R$ R$ 468 milhões, a margem de endividamento 
da Prefeitura é de R$ 650 milhões.

 9De forma prudente, nos últimos sete anos, a Prefeitura contraiu emprésti-
mos na ordem de R$ 14 milhões. Esse montante representa apenas 3% do 
total da dívida atual.

 9Com esses recursos a Prefeitura paga a sua parte nas obras de saneamento, ha-
bitação, trânsito, pavimentação e urbanização de vilas, entre outras, financiadas 
com recursos do Governo Federal; 

 9A maior parte da dívida municipal (97%) foi realizada em décadas passadas. 
Cerca de R$ 454 milhões se referem a empréstimos feitos junto ao Banco do 
Brasil e a encargos previdenciários e trabalhistas não recolhidos junto ao 
INSS, Ipsemg e PASEP.

 9Essas contribuições para os fundos sociais dos trabalhadores têm sido recolhi-
das regularmente pela atual Administração. Foi implantada a Previdência dos 
Servidores - Previcon, cujas contribuições da Prefeitura também estão em dia. A 
Previcon acumula recursos superiores a R$ 60 milhões em caixa.

Credor Dívida
(em R$ milhões )

Banco do Brasil (STN) 230,991

INSS 77,435

IPSEMG 113,376

RFB - IRRF (CUCO) 11,328

PASEP 15,927

CEF (CPAC) 14,362

Previcon (Previdência servidores) 0

OUTRAS 4,984

Total Dívida 468,403

Receita Corrente Líquida últimos 
12 meses 931,543

Dívida versus Receita Corrente 50%

dívida da Prefeitura caiu de 
125% Para 50% da receita

 9Há sete anos, a dívida da Prefei-
tura equivalia a 125% da receita 
corrente líquida.

 9A situação de quase insolvência fi-
nanceira foi vencida. Atualmente, 
este percentual caiu para 50%;

 9A melhoria da situação financeira 
da Prefeitura se deve ao cres-
cimento expressivo da receita; 
foram pagos em sete anos 342 
milhões de juros e de amortiza-
ção da dívida; contratos foram 
renegociados e houve mode-
ração na contratação de novos 
empréstimos.
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 3ecoNoMia e eMPregos

Prefeitura faz a sua parte e investe em urbanização, 
infraestrutura e qualificação profissional

Cidade retoma o caminho 
do desenvolvimento

Os dados do IBGE mostram que 
Contagem retomou o caminho do 
desenvolvimento. Nos últimos sete 
anos, a cidade subiu cinco posições 
no ranking nacional dos municípios, 
passando da 32ª para a 27ª colocação. 
Além disso, tornou-se a terceira maior 
economia de Minas Gerais e vem cres-

 9A Prefeitura arrumou a casa, colocou 
as contas em dia e recuperou o cré-
dito do município junto às empresas 
e aos entes federais e estaduais;

 9Em parceria com os governos federal 
e estadual, grandes obras são reali-
zadas melhorando a qualidade de 
vida na cidade e a tornam cada vez 
mais atrativa;

 9As empresas encontram uma cidade 
organizada, com importantes obras 
de revitalização dos centros indus-
triais e comerciais e de urbanização 
e infraestrutura;

 9Em parceria com o governo es-
tadual, a Prefeitura implantou o 
programa Minas Fácil, que agiliza 
a abertura de empresas na cidade, 
num prazo médio de apenas 7 dias;

 9A Prefeitura investe na formação dos 
jovens e trabalhadores com um forte 
programa de qualificação profissio-
nal que inclui o CEFET, a FUNEC, e di-
versos convênios educacionais com 
os governos estadual e federal;

 9Contagem é a terceira economia de 
Minas Gerais, com um Produto Inter-
no Bruto (PIB) de R$ 20 bilhões;

 9O crescimento do PIB nominal de 
Contagem foi de 82%, entre 2004 e 
2009, contra 64% do PIB do Brasil e 
62% do PIB de Minas Gerais;

 9A contribuição de Contagem na 
composição do PIB estadual aumen-
tou de 4,79% para 5,40% no período 
de 2004 a 2009.

cendo em ritmo mais rápido que o es-
tado e que o país.

Isso só acontece porque a Prefeitu-
ra participa ativamente, planeja suas 
ações, aproveita o bom momento da 
economia nacional e faz a sua parte 
para ajudar no desenvolvimento de 
Contagem.

Contagem está preparada para 
crescer cada vez mais



 4 eConoMia e eMPregos

Mercado de trabalho de Contagem é o segundo de Minas

Contagem cria mais 
oportunidades de trabalho
Cada vez mais moradores de Contagem 

têm a chance de ganhar seu sustento na 
própria cidade, sem precisar ir a outros 
municípios. Isso significa economia de 
tempo, mais oportunidades para conviver 
com a família e amigos, ou dedicar-se a 
outras atividades.

Dados do IBGE mostram que Contagem 
gerou mais de 64 mil novos postos de 
trabalho no período entre 2005 e 2011, 
colocando-se como o segundo maior 
mercado de trabalho de Minas. Além 
disso, a cidade tem uma economia diver-
sificada e não depende de um único setor 
econômico. Isso significa mais oportuni-
dades para todos os tipos de profissões.

 9Mais de 64 mil novos empregos de carteira assinada nos últimos 7 anos;
 9Cerca 203 mil pessoas ocupadas (trabalhadores com carteira assinada e por 
conta própria);
 9Segundo maior mercado de trabalho de Minas Gerais;
 9Economia diversificada que não depende de um único setor econômico;
 9O comércio gerou 44% das vagas entre 2005 e 2011;
 9Na indústria foram geradas 25% das vagas;
 9Na área de serviços foram geradas 18% das vagas;
 9Em quarto lugar, a construção civil com 13% do total.

geração de eMPregos eM 
coNtageM  (2005 a fev/2012)

Ano Vagas
2005 10417
2006 13321
2007 4849
2008 6136
2009 4655
2010 14745
2011 9155
2012 935
Total 64213

Fonte: Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) / MTE

* Contagem - (2005-2011)

Comércio

Indústria

Serviços

Construção

GERAÇÃO DE EMPREGOS POR SETORES DA ECONOMIA* 

GERAÇÃO DE EMPREGOS 
POR SETORES DA ECONOMIA DE CONTAGEM (2005-2011)
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o Mercado de trabalho eM coNtageM
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 9Área de 4 milhões de metros quadrados na BR-040. Trata-se de uma 
área do tamanho da Cidade Industrial;

 9Planejado para contemplar segurança, entretenimento e lazer;

 9Capacidade para abrigar empresas do Brasil e do mundo;

 9Ecologicamente correto e sem empresas poluentes;

 91 milhão de metros quadrados de áreas ambientais preservadas;

 9 Investimento total avaliado em R$ 940 milhões;

 9Diretrizes básicas já aprovadas pela Prefeitura e pelo Governo Estadual.

ecoNoMia e eMPregos

Vários projetos privados em andamento 
podem dar uma enorme projeção à cidade 
no cenário nacional, além de gerar mais 
renda para os trabalhadores, mais conforto 
às famílias e melhorar a arrecadação do mu-
nicípio. 

Entre eles está o Cecon – um centro em-
presarial moderno e ecologicamente cor-
reto, com 4 milhões de metros quadrados 
(área igual à Cidade Industrial) e que terá a 
maior área de preservação ambiental da ci-
dade, depois de Vargem das Flores. O proje-
to está em fase de licenciamento ambiental.

Também estão previstos para a cidade 
hotéis, um novo shopping na região Ressa-
ca, um grande centro de distibuição varejis-
ta, e empresas de diversas áreas.

Iniciativa privada constrói centro empresarial na BR-040

novo Centro empresarial 
será do tamanho 

da Cidade industrial

Na foto, projeção da sede administrativa do futuro Cecon

coMo será o ceNtro eMPresarial de coNtageM



Canteiro de obras do Cemei Água Branca

6 PrograMa Mais saúde

Obras no bairro devem ser concluídas até dezembro deste ano

água Branca ganha escola 
infantil (Cemei) e unidade 

de saúde (uBs)
Duas antigas demandas dos moradores do Água Branca, na 

região Eldorado, serão atendidas. O bairro vai receber uma no-
va Unidade Básica de Saúde – UBS, e um Centro Municipal de 
Educação Infantil – Cemei.

A nova UBS atende às normas do Programa Mais Saúde, 
lançado pela Prefeitura ano passado, e vai oferecer aos 
usuários e trabalhadores instalações amplas e modernas, 

e todos os serviços de atenção básica no local. Já o Cemei 
atenderá cerca de 200 crianças de 0 aos 5 anos, com todo o 
equipamento necessário a uma estadia confortável e pro-
veitosa. A construção do Cemei será feita pela MRV, como 
contrapartida pelos impactos ambientais que provoca na 
cidade. 

A previsão é que as obras sejam concluídas até o final do ano. 



A UBS Bernardo Monteiro, na re-
gião Sede, foi inaugurada em 2011

7PrograMa Mais saúde

A Prefeitura vem realizando grandes investi-
mentos na rede de Atenção Básica à Saúde na 
Região Sede. Entre outros, foi inaugurada a UBS 
Bernardo Monteiro, a UBS Perobas foi transfe-
rida para novo endereço com instalações mais 
adequadas, e estão em construção as UBS Praia 
e Maria da Conceição. 

Além destas, serão revitalizadas 3 unidades 
de Saúde da região. Os trabalhos incluem, 
conforme a necessidade, pintura, manutenção 

Duas UBS estão em construção e três serão reformadas

Construção e reforma de 
unidades de saúde na sede

 9UBS Funcionários I

 9UBS Funcionários II

 9CEO – Centro de Especialidades 
Odontológicas

 9Construção da UBS Ber-
nardo Monteiro 
COnClUída

 9Mudança de endereço da  
UBS Perobas 
COnClUída

 9Construção da UBS Praia 
EM andaMEntO

 9Construção da UBS Maria 
da Conceição  
EM andaMEntO

o que já foi feito

uNidades de saúde 
a sereM reforMadas

da rede hidrelétrica, reparos nos telhados e 
outros serviços. As obras visam garantir boas 
condições de uso das unidades. Os trabalhos 
serão realizados ao longo do semestre e não 
haverá interrupção do atendimento.

Com esses investimentos, a região Sede con-
tará com serviços de Saúde de melhor qualidade, 
dentro do modelo de atendimento estabelecido 
pelo programa Mais Saúde, e com unidades mais 
confortáveis para usuários e trabalhadores. 



Laboratório de informática da Funec 
Riacho. Foto menor Laboratório de 
química da Funec Centec

 8 eduCação

Cursos são oferecidos pela Funec e outras instituições

Convênios criam 773 
vagas de ensino médio 

profissionalizante

Em Contagem, este ano, 773 jovens devem passar por al-
guns dos cursos oferecidos na cidade através do Programa de 
Educação Profissional (PEP), executado pelo Governo Estadual, 
em convênio com instituições públicas e privadas.

O objetivo do programa é oferecer ensino médio com quali-
ficação profissional aos alunos do 2º e 3º anos do Ensino Médio 
das escolas estaduais e para jovens de 18 a 24 anos que já con-

cluíram o ensino médio em qualquer rede de nível médio. São 
oferecidos cursos na modalidade concomitante, ou seja, aque-
le que o aluno recebe dois diplomas, e pós-médio.

Entre as escolas conveniadas com o Governo Estadual para 
oferecer os cursos está a Fundação de Ensino de Contagem - Fu-
nec. Já estão matriculados na Funec 140 alunos que iniciarão, 
este ano, o ensino médio com educação profissionalizante.



Alunos no curso de Montador de Mó-
veis no SENAI CEDETEM (Contagem)

9eduCação

Cursos oferecem também bolsa para transporte e alimentação

abertas vagas para cursos 
de qualificação profissional

O SENAI abriu inscrições para os cursos de qualificação pro-
fissional que serão oferecidos através do Programa Nacional de 
Acesso ao Ensino Técnico e Emprego - Pronatec. Este programa 
foi lançando ano passado pela presidenta Dilma e prevê para 
Contagem cerca de 4.000 vagas nos chamados cursos de For-
mação Inicial e Continuada (FIC).

Os cursos têm carga horária mínima de 160 horas e desti-
nam-se à qualificação de trabalhadores de baixa renda, com 
exigências distintas de escolaridade.

Têm direito a um curso de qualificação os membros de famí-
lias beneficiárias do Programa Bolsa Família ou de famílias ins-
critas no Cadastro Único de Informações Sociais - CAD-Único 
- com renda per-capta de até R$ 140,00. As pré - inscrições po-
dem ser feitas nas Casas da Família da Prefeitura (CRAS).

Além do ensino gratuito e todo o material didático, os cursos 
oferecem ainda a “Assistência Estudantil” que se constitui em 
alimentação para todos os alunos e transporte para aqueles 
que não residirem próximos aos locais de realização dos cursos. 

Centro/Eldorado
Rua Itapuã, 246, Novo Eldorado
3911-6774 / 3352-5468

Sede
Rua Manoel Pinheiro Diniz, 352,  Três Barras 
3352- 5361 / 3357-4032

Industrial
Rua Coronel José Pedro Araújo Lima, 33, 
Industrial
3333-1867 / 3363-3832

Nacional
Rua Felipe dos Santos, 577, Nacional
3913-9097 / 3397-8738

Petrolândia
Rua Madeirão, 160, Industrial São Luiz
3397-6381 / 3352-5608

Ressaca
Rua Rodrigues da Cunha, 227, Ressaca
3357-4013 / 3352-3028

Icaivera
Rua Um, 110, Aparecida (Icaivera)
3911-6565 / 3352-5475

Nova Contagem
Av. Dos Imigrantes, 680, Retiro
3913-1873 / 3356-8464

casa da faMília / cras

INFORMAçõES 

3391-8539 / 3352-5463

secretaria MuNiciPal de 
deseNvolviMeNto social
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12 barragiNha 20 aNos

um novo futuro para 
a Vila Barraginha

Área será transformada em parque ambiental e moradores 
serão reassentados em três conjuntos residenciais

O terreno sobre o qual foi construída a Vila Barraginha, du-
rante os anos 50, é um leito de argila mole e de baixa resistên-
cia. Os estudos encomendados pela Prefeitura mostram que 
aquela área não suporta equipamentos de grande porte, nem 
uma forte ocupação residencial. Por essa razão, em comum 
acordo com os moradores, a maior parte da área será transfor-
mada em um parque e as famílias serão transferidas para novas 
moradias.

Para isso, a Prefeitura buscou e conseguiu junto ao Governo 
Federal parte dos recursos necessários para viabilizar esse pro-
jeto e vai arcar com o restante. O investimento total está esti-
mado em mais de R$ 50 milhões.

Contagem vai, enfim, pagar uma dívida histórica com os 
moradores da Barraginha. O projeto garante a segurança da 
população e cria mais um espaço público destinado ao lazer, à 
convivência social e à práticas culturais e esportivas.

 9Construção de 478 moradias, divididas em três 
conjuntos habitacionais, para realojar famílias 
da vila;

 9transformação da área da vila em um parque 
ecológico, com academia de ginástica, espa-
ços recreativos e de convivência social;

 9Criação do Museu Comunitário 18 de Março, co-
mo referência à tragédia acontecida em 1992

o que será feito Na vila barragiNha

cONJUNTO 
HABITAcIONAL 2

LOcAL ONde será 
cONsTrUídO Um 
pArqUe ecOLÓGIcO

cONJUNTO 
HABITAcIONAL 3

eNTeNdA O prOJeTO dA vILA BArrGINHA

cONJUNTO 
HABITAcIONAL 1
(áreA dO ANTIGO deTrAN )



13Barraginha 20 anos

Famílias da Vila Barraginha 
serão beneficiadas com 

478 apartamentos
Primeira etapa vai contemplar 126 famílias da Vila Barraginha
O projeto de requalificação urbana da 

Vila Barraginha prevê a retirada de todas 
as famílias do local e o reassentamento de 
478 delas em novas moradias. Para isso, a 
Prefeitura vai construir, em parceria com 
o Governo Federal, três conjuntos habita-
cionais.

Um dos conjuntos será dentro da 
própria vila, em área segura no antigo 
terreno do Detran-MG, que atenderá 126 
famílias. Os demais conjuntos serão em 
área na Vila Rui Barbosa, localizada  a me-
nos de um quilômetro da região.

As famílias são orientadas para a futu-
ra vida em condomínio através do pro-
grama Pré-morar.

 9apartamentos de um, dois e três quartos;

 9acessibilidade para portadores de deficiências;

 9três espaços comerciais em bloco independente;

 9 Infraestrutura completa para a vida em condomínio;

 9Área de estacionamento;

 9Área de lazer e áreas verdes (nos conjuntos na Vila Rui Barbosa).

saiba Mais sobre os coNjuNtos

Construção do conjunto habitacional no antigo 
terreno do Detran, na Vila Barraginha



 14 bolsa faMília

Bolsa Família atende 22.092 
famílias em Contagem

Número equivale a 96,5% da cobertura necessária na cidade
Dados do IBGE  mostram que, em Contagem, 22.874 famílias 

se enquadram no perfil de público atendido pelo Programa 
Bolsa Família. Desse total, são atendidas 22.092, ou seja, uma 
cobertura de praticamente 100%. Isso mostra o esforço que é 
feito para assegurar dignidade às famílias e combater as situa-
ções de pobreza ou extrema pobreza na cidade.

Além da bolsa, os beneficiados recebem cursos de qualifica-
ção profissional e são monitorados para que seus filhos não fal-
tem às aulas, ou deixem de fazer exames médicos necessários.

o bolsa faMília eM coNtageM
 9número de famílias atendidas:  22.092;
 9Cobertura necessária:  22.874 famílias;
 9Famílias incluídas no mercado de trabalho: 392;
 9Famílias retiradas de áreas de risco: 406;
 9Valor médio da bolsa: r$ 115,41.

queM Pode receber o bolsa faMília iNforMaçÕes

Famílias com renda mensal de até R$140,00 por pes-
soa, devidamente cadastradas no Cadastro Único 

para Programas Sociais.

Central de atendimento do Programa Bolsa Família
Rua Portugal, 20 – Bairro Glória
Telefones: 3352-5418 / 3352-5367



15trâNsito

obras na avenida Cardeal 
eugênio Pacelli 

Intervenções vão desde a praça da Cemig até o Anel Rodoviário
O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes 

– DNIT realizará intervenções na Av. Cardeal Eugênio Pacelli, 
do início da trincheira da Praça da Cemig até o viaduto do 
Anel Rodoviário. Além da trincheira, os trabalhos incluem as 
vias marginais e praça Papa João XXIII. A medida atende uma 
demanda da Prefeitura, que vinha insistindo quanto à necessi-
dade de melhorias naquele trecho. A obra dará mais segurança 
aos motoristas e mais tranquilidade ao intenso trânsito local. 
Para minimizar os transtornos, o serviço será feito à noite, entre 
as 21:00 horas  às 05:00 horas.

o que será feito

Os trabalhos já iniciaram na altura 
da trincheira da praça da Cemig

 9Recapeamento asfáltico;
 9Recuperação de canteiros;
 9Recuperação da rede de drenagem;
 9troca de juntas de dilatação dos viadutos;
 9Manutenção de toda a sinalização;
 9troca de barreiras.



16  urbaNização/PaviMeNtação

Prefeitura revitaliza centro 
comercial no industrial

É importante para a cidade que as áreas comerciais sejam 
bem cuidadas. Isso favorece o comércio local e ajuda a trazer 
mais desenvolvimento aos bairros.  A Prefeitura tem investido 
nessas áreas com obras que permitem maior fluidez do trânsito, 
melhoram a segurança dos pedestres e beneficiam os lojistas.

Na Região Industrial, a rua Tiradentes e as avenidas Juscelino 

Obras serão na rua Tiradentes e avenidas JK e Benjamim Guimarães
Kubitschek de Oliveira e Coronel  Benjamim Guimarães con-
centram um grande número de estabelecimentos comerciais 
gerando intensa movimentação de pessoas e veículos. Essas 
ruas vão receber obras de recapeamento asfáltico, sinalização 
e novas sarjetas que irão melhorar o escoamento das águas 
de chuva e contribuir para preservar a nova pavimentação. As 
obras devem ser concluídas ainda neste semestre.

Aspecto da rua Tiradentes no Centro 
Comercial da Região Industrial



17Mobilidade e seguraNça

Passarela na Br-040 melhora 
segurança de pedestres

Mais uma passarela melhora a segurança de pedestres na 
BR-040. A estrutura foi instalada na altura dos bairros Novo Boa 
Vista, Vila Kennedy e São Sebastião, na região Ressaca.

A obra contempla uma antiga reivindicação dos moradores da 
região. Ocorre que a rodovia separa o bairro São Sebastião, onde 

Passagem atende antiga reivindicação dos moradores
fica a Escola Estadual Josefina Pinto Brandão, dos dois outros bair-
ros. A construção da passarela garantiu um meio seguro de acesso 
dos estudantes à escola e, também, aos demais transeuntes.

Além de itens como corrimão e tela de proteção, a passarela 
conta com rampa para facilitar o tráfego de cadeirantes.

Passarela sobre a BR-040 liga o bairro São Sebas-
tião aos bairros Novo Boa Vista e Vila Kennedy



18  ParticiPação

Comunidade comemora 
conquista do oP no oitis

A Prefeitura está concluindo a pavimentação e drenagem de 
duas pequenas vias no Bairro Oitis, na região Ressaca. Trata-se 
das ruas Internas Hum e Dois. A realização dessa obra repre-
senta a realização de um sonho: poder ir e vir, sem ter que en-
frentar a lama no período das chuvas, nem a poeira na estação 
seca.

Essa realização mostra, também, a importância do Orçamen-
to Participativo para a cidade. Com ele a população pode se 
organizar e mostrar à Prefeitura o que precisa ser feito, mesmo 
que seja uma pequena obra – mas que pode fazer a diferença 
na vida de muita gente. 

Pavimentação de duas vias faz diferença na vida dos moradores
"Só posso dizer coisas boas da Prefei-
tura e do Orçamento Participativo, 
pois participei para aprovar a Rua 
Interna Hum e a Rua Interna Dois. 
Com a pavimentação, nossa rua 
ficou bonita e agora posso melhorar 
a frente de minha casa."
Sr. José Maria Barbosa Amaral, 
morador do bairro Oitis.

A drenagem e pavimentação das ruas internas 
Um e Dois, no Oitis, foi uma conquista dos mo-
radores no Orçamento Participativo
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Prefeitura garante ações 
no nascente imperial

O Bairro Nascente Imperial, na Região do Petrolândia, é uma 
das muitas áreas de loteamento irregular existentes em Conta-
gem. Por isso, as cerca de 280 famílias que lá vivem sofrem com 
a falta de serviços básicos como água tratada, rede de esgoto, 
energia elétrica, coleta de lixo e transporte coletivo.

Como em outro casos, a Prefeitura vai buscar os meios de 
regularizar a situação do bairro. Ao mesmo tempo, luta, junto 
com os moradores, para conquistar os serviços que dependem 
da Copasa e da Cemig. O Ministério Público acompanha todo o 
processo.

O bairro precisa ser legalizado para receber serviços

o que será feito
 9 Inclusão do Bairro no Plano diretor do 
município como área de interesse social;

 9negociações com a Copasa e a Cemig para 
a implantação dos serviços básicos;

 9Medidas judiciais, caso necessário;

 9Serviços de manutenção para passagem 
de caminhões de lixo nas ruas 10 e 15;

 9abertura do serviço de limpeza de fossas 
no bairro.

Prefeitura já iniciou intervenções no bairro Nas-
cente Imperial. Na foto menor, lideranças do bair-
ro em reunião com a prefeita Marília Campos e o 
presidente da Câmara Vereador Irineu Inácio
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industrial 
cada dia melhor 

de se viver
 9COnClUSãO da aVEnIda tEREza CRIStIna - a Prefeitura, em parceria com os 
governos estadual e federal e Prefeitura de Belo Horizonte, vai concluir a avenida 
tereza Cristina – trecho Contagem, com 2,7 km de pavimentação, cinco viadutos, 
quatro pontes e uma trincheira; 

 9REVItalIzaçãO dOS CEntROS COMERCIaIS - Está em curso um grande pro-
grama de revitalização dos centros comerciais da região, em particular no en-
torno do Itaú Shopping e da Praça da Cemig – pavimentação e revitalização dos 
canteiros centrais – e na avenida alvarenga Peixoto. Esse trabalho vai continuar 
com investimentos na rua tiradentes e nas avenidas Benjamim Guimarães e 
Juscelino Kubitschek;

 9CaSaS PaRa 2 MIl FaMílIaS - também em parceria com os governos estadual e 
federal, estão em construção casas para 2 mil famílias. Serão favorecidos morado-
res das vilas dom Bosco, São Paulo, Barraginha, Itaú, PtO e Canal/ Samag. Outras 
1.500 famílias optaram pela indenização de suas casas. Casa própria garante 
conforto e dignidade para milhares de famílias e a quitação de uma dívida social 
desde a implantação da Cidade Industrial;

 9MaIS lazER PaRa a POPUlaçãO - treze praças da região foram revitalizadas, 
garantindo mais espaços de lazer para a população. a região vai ganhar, com as 
obras no entorno do Ribeirão arrudas, um Parque com 150 mil metros quadra-
dos, um dos maiores equipamentos de lazer de Contagem; 

 9aCadEMIaS da CIdadE aO aR lIVRE - Foram implantadas três academias da 
Cidade, com atividades físicas gratuitas e ao ar livre;

 9nOVOS InVEStIMEntOS na SaúdE - duas novas Unidades Básicas de Saúde 
estão em construção no bairro amazonas e na Vila São Paulo; foi inaugurada uma 
nova Farmácia distrital; e o novo Pronto Socorro está sendo construído na aveni-
da João César de Oliveira (unidade de urgência e emergência das regiões Eldora-
do, Industrial e Riacho). diversas unidades de saúde serão também reformadas; 

 9 InVEStIMEntOS na EdUCaçãO - dois Centros Municipais de Educação Infantil – 
CEMEI estão em construção no bairro Vila da Paz e na Vila São Paulo e dois novos 
CEMEI estão em processo de análise no Ministério da Educação. além disso, 14 
escolas municipais passaram por amplas reformas em seus prédios;

 9dIVERSaS OBRaS dE URBanIzaçãO - Realização de diversas obras de urbani-
zação (revitalização, pavimentação e desobstrução de ruas; obras de prevenção 
em áreas de risco; construção de passarelas; reforma do Cemitério; melhorias na 
iluminação; instalação de abrigos nos pontos de ônibus, etc);

 9URBanIzaçãO da VIla BaRRaGInHa - a Prefeitura em parceria com o governo 
federal está realizando a urbanização da Vila Barraginha, com o reassentamento 
das famílias em conjuntos habitacionais, construção de equipamentos de saúde e 
educação e de um parque ecológico; 

 9REqUalIFICaçãO aMBIEntal dO CóRREGO FERRUGEM - a Prefeitura con-
seguiu recursos junto aos governos estadual e federal para as obras de requa-
lificação ambiental e de controle de cheias do córrego Ferrugem, na região do 
Shopping Itaú, que irão garantir moradias para 1.200 famílias das vilas Itaú, PtO e 
Canal / Samag e a construção de bacias de detenção e controle de cheias.

PREFEITURA PRESENTE
EM TODAS AS REGIÔES


