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INFORMATIVO DA PREFEITURA DE CONTAGEM
CONTAGEM - Nº 16 - JULHO DE 2009

PREFEITURA FAZ

Para acabar com décadas de sofrimento causado pelas 
enchentes do ribeirão Arrudas e do córrego Ferrugem, a Pre-
feitura de Contagem buscou e conseguiu recursos estimados 
em R$ 370 milhões. São R$ 200 milhões na obra do Progra-
ma de Aceleração do Crescimento - PAC Arrudas, já em an-
damento, e R$ 170 milhões para obras do PAC Ferrugem. As 
obras são uma parceria da Prefeitura de Contagem com os 
governos Federal e Estadual, e a Prefeitura de Belo Horizonte. 
É um investimento que vale a pena. Com essas obras, quase 
duas mil famílias que vivem em situação de risco vão receber 
novas moradias, em áreas urbanizadas e com espaços para 
o lazer. As inundações e tragédias na região do Arrudas vão 
acabar e, com a conclusão da avenida Tereza Cristina, o trân-
sito vai melhorar para todos.

Prefeitura conquista a maior 
obra do Pac em Minas Gerais

PÁGINAS 2, 3, 4 e 5

Pac arrudas e FerruGeM
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PAC Arrudas

PAC Arrudas garante moradia 
para 900 famílias de Contagem

Conjuntos habitacionais terão área verde e equipamentos de lazer
Os investimentos do Programa de Aceleração 

do Crescimento - PAC Arrudas vão permitir que 
900 famílias das vilas Dom Bosco e São Paulo e do 
bairro Jardim Industrial, que moram em condições 
de risco às margens do ribeirão Arrudas, recebam 
apartamentos novinhos.

Estão sendo construídos cinco conjuntos habi-
tacionais com 38 prédios residenciais e 608 apar-
tamentos. O valor aproximado desse investimento 
é de R$ 25 milhões. Esses conjuntos contarão com 
infraestrutura adequada para se viver bem, tais 
como um parque linear com áreas verdes e equipa-
mentos de lazer. 

O conjunto principal, situado à rua José Bica-
lho, na área da antiga Liquigás, está com as obras 
adiantadas. A estrutura de alvenaria está pratica-
mente pronta e em fase de acabamento na maioria 
dos prédios. Esse conjunto terá 23 prédios, cada 
um com 16 apartamentos de dois ou três quartos e 
apenas quatro apartamentos por andar. Os aparta-
mentos de dois quartos têm 46 metros quadrados 
e, os de três quartos, têm 56 metros quadrados.

Obras do PAC Arrudas vão 
requalificar a região

O projeto PAC Arrudas envolve recursos estimados em 
R$ 200 milhões, com a participação dos governos Federal 
e Estadual e das prefeituras de Contagem e Belo Horizon-
te. A obra já está em rítmo acelerado conforme informa-
ção do Comitê gestor do PAC Arrudas.

Além de garantir o re-
assentamento das famílias 
moradoras em áreas de risco, 
as obras do Programa de Ace-
leração do Crescimento - PAC 
Arrudas vão ajudar na despo-
luição do riveirão e evitar as 
enchentes que causam enor-
mes prejuízos à região. Além 
disso, a conclusão da avenida 

Tereza Cristina vai propiciar a 
modernização da malha viária 
e aliviar o trânsito que chega 
ou sai de Contagem.

Com esses avanços na in-
fraestrutura urbana, a Prefei-
tura poderá ampliar a oferta 
de outros serviços, como me-
lhorias no transporte coletivo 
e na coleta de lixo.

Conjunto na antiga área da Liquigás 
está em rítmo acelerado

Ronaldo Leandro
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PAC Arrudas

Obra vai concluir a Avenida 
Tereza Cristina em Contagem

Modernização da malha viária vai melhorar trânsito na região

OlhonaObra Visite o Plantão Social do PAC ARRUDAS
Rua Visconde de Ouro Preto, 487 – Jardim Industrial
Telefone: 3362-4534 - e-mail: nmcsocialarrudas@gmail.com

Esgoto e drenagem vão garantir qualidade ambiental

A avenida Tereza Cristina será 
concluída. Essa obra foi inter-
rompida há mais de 10 anos, na 
altura da rua Presidente Castelo 
Branco, em Contagem.

Serão construídas pistas du-
plas e largos passeios para pe-
destres nos 2,7 quilômetros que 
ficaram inacabados. Como parte 
do projeto, a região vai ganhar 
dois modernos viadutos, uma 
trincheira ferroviária e quatro 
pontes. Todo o sistema viário 
metropolitano sairá ganhando. 
Mas, Contagem ganha muito 
mais. A avenida Tito Fulgêncio 
deixará de ser a única opção 
para o trânsito pesado com des-
tino ao Barreiro e ao centro de 
Belo Horizonte. Isso significa o 
fim dos congestionamentos, dos 
altos índices de poluição sonora 
e visual, e a revitalização do co-
mércio da região.

Para evitar o despejo de deje-
tos no córrego e reduzir o risco 
de alagamentos, os sistemas de 
drenagem pluvial e de redes de 
esgoto serão estendidos para as 
ruas e avenidas próximas. Além 
disso, as galerias do Arrudas serão 
ampliadas.

Esse trabalho começou pela 
avenida Tito Fulgêncio, onde está 
sendo instalada uma rede de tubu-
lões com 350 metros de extensão. 
Outro trecho, iniciado na Rua To-

maz Jefferson, terá quase um qui-
lômetro e meio de tubos entre as 
ruas Domingos Monteiro e Viriato 
Luzitano. A ampliação do leito do 
córrego começou sob o viaduto do 
Barreiro, um dos pontos mais crí-
ticos em inundações. Nesse local, 
será construída uma nova galeria, 
mais larga e mais profunda.

Quem ganha são os moradores 
da região, com a despoluição do 
córrego, e o fim do mau cheiro e 
focos de doenças.

Drenagem na Avenida Tito Fulgêncio

A obra também vai concluir a construção 
da Avenida Tereza Cristina em Contagem

Rodrigo Paiva

Ronaldo Leandro
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Obra é essencial para acabar com sofrimento na época das chuvas

Bacia de contenção para combater enchentes

PAC Ferrugem

Contagem consegue recursos 
para obra na Bacia do Ferrugem

A prefeita Marília Campos 
esteve em Brasília, no dia 9 
de junho, para assinar com 
o presidente Luiz Inácio Lula 
da Silva, o convênio para iní-
cio das obras de construção 
de bacias de contenção do 
córrego Ferrugem. A obra é 
essencial para acabar com o 
sofrimento provocado pelas 
enchentes do ribeirão Arru-
das na época das chuvas.

Contagem foi contem-
plada com R$ 170 milhões. 
Desse total, R$ 65 milhões 
sairão do Orçamento Geral 
da União e R$ 105 milhões 
do governo Estadual e da 
Copasa. Serão gastos R$ 95 
milhões em drenagem, sane-
amento e pavimentação. Em 
obras de urbanização serão 
gastos R$ 30 milhões. E cer-
ca de R$ 45 milhões serão 
investidos na construção de 
novas moradias para cerca 
de mil famílias que moram 
em áreas de risco nas vilas 
Samag, PTO e Itaú.

A previsão é que as obras 
tenham início em agosto, 
com conclusão em dois 
anos.

O córrego Ferrugem tem uma bacia 
de drenagem de 26,8 Km². Desse total, 
cerca de 15% está inserido na Bacia do 
Ribeirão Arrudas, sendo que no Parque 
Ecológico do Eldorado encontram-se nas-
centes preservadas desta Bacia. Na época 
das chuvas, o volume de águas despe-
jado pelo córrego Ferrugem no ribeirão 
Arrudas aumenta em grande proporção. 
Além disso, o encontro dos dois córregos 

não é suave. Com a violência do choque 
entre as águas, ocorre o transbordamento 
que inunda tudo. A solução é cuidar do 
Ferrugem, alargar seu leito, retirar as pes-
soas de seu caminho e construir bacias de 
contenção que represem as águas, liberan-
do-as gradativamente no período de estia-
gem. Barragens como essas já existem em 
alguns pontos de Belo Horizonte, como a 
Barragem Santa Lucia e em Venda Nova.

Córrego do Ferrugem

Ronaldo Leandro
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Investimento de R$ 170 milhões vai trazer mais qualidade de vida para região

PAC Ferrugem

PAC Ferrugem garante 
moradias para 1000 famílias

Com o Programa de Aceleração do Crescimento - PAC Ferru-
gem, cerca de 1000 familias que vivem nas vilas Samag, Itaú 
e PTO, todas na região do Ferrugem, serão beneficiadas com 
novas moradias. Essas familias vivem em condições de risco e 
sofrem com as inundações do córrego.

Para reassentar essas famílias, serão investidos R$ 45 milhões 
na construção de conjuntos habitacionais de boa qualidade e 
com toda a infraestrutura necessária para se viver bem. Os con-
juntos serão erguidos na mesma região. Isso vai permitir que 
os laços de vizinhança não se percam, além de garantir respei-
to e dignidade aos moradores.

“Já perdi eletrodoméstico, móveis, 
roupas e colchões com as enchentes do 
Ferrugem. É um sofrimento ver aquilo que 
comprou com tanto esforço ser levado 
pela chuva. A obra será um alívio para 
minha família e meus vizinhos, pois fica-
remos mais tranquilos e poderemos criar 
nossos filhos com dignidade. Estou muito 
contente com essa notícia”. 

João Batista de Oliveira, marceneiro, 
morador da Vila Esporte Clube

“Na chuva do dia 31 de dezembro do ano pas-
sado, a água invadiu a minha casa no momento 
em que estava ceiando com minha família. A água 
quase chegou ao teto. Estava grávida e fui socor-
rida pelo meu marido, por pouco eu, minha sogra 
e minha sobrinha não afogamos. Essa obra é uma 
ótima notícia, acabará com a nossa angústia e a 
sensação de que a qualquer momento a água vai 
entrar e levar desde móveis até fotos. Isso nada 
traz de volta.”. 

Carla Ferreira Leopoldina, promotora de eventos 
e moradora da Vila Itaú, à beira do córrego

Depoimentos

Vila Samag

Vila PTO

Vila Itaú

Ronaldo Leandro

Ronaldo Leandro
Ronaldo Leandro
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Minha Casa, Minha Vida

Minha Casa, Minha Vida 
já tem 30 mil inscritos

Prioridade é para famílias moradoras em áreas de risco e baixa renda

O Programa Minha Casa, 
Minha Vida é um sucesso em 
Contagem. Até o início de ju-
nho, quase 30 mil famílias já 
estavam inscritas e aguardan-
do aprovação do cadastro.

O Programa Minha Casa, 
Minha Vida em Contagem é 

Famílias com renda com ren- �
da de até 3 salários mínimos 
(R$ 1.395,00);
As famílias e pessoas sem-ca- �
sa moradoras no município 
de Contagem há, no míni-
mo, 3 anos;
Famílias com portadores de  �
deficiência ou idosos;
Funcionários públicos que se  �

encaixem nos critérios;
Moradores em beira de cór- �
regos e áreas de risco geoló-
gico;
Os beneficiário do Bolsa Mo- �
radia que se enquadrem nos 
critérios do programa;
Moradores de aluguel sele- �
cionados do CAD ÚNICO e 
do Bolsa Família.

Quem terá prioridade

uma iniciativa da Prefeitura 
em parceria com o governo 
federal. Seu objetivo é tornar 
real o sonho da casa própria 
para famílias de baixa renda, 
além de estimular o desenvol-
vimento econômico e gerar 
empregos.

Balanço das inscrições

Regional Nº de cadastros

Sede 1.514 

Eldorado 10.317 

Nacional 2.321 

Industrial 979 

Ressaca 4.283 

Petrolândia 3.892 

Vargem das Flores 2.698 

Riacho 3.586 

Total 29.590 

Atualizado em 08/06/2009

PARA INSCRIÇÃO, PROCURE A REGIONAL 
MAIS PRÓXIMA DE SUA RESIDÊNCIA.
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OP Contagem

Orçamento Participativo 
garante participação popular

No OP Contagem a população aprova obras e constrói a cidadania
No dia 11 de março de 

2005, a Prefeitura de Con-
tagem inaugurou uma nova 
maneira de governar. A po-
pulação foi chamada para 
participar na definição das 
prioridades de investimentos 
no município. Estava criado 
o Orçamento Participativo, 
OP.

O Orçamento Participativo 
mostrou ser mais que um 
instrumento democrático 
para definir investimentos. 
Com ele, os contagenses 
estão aprendendo como 
funciona a administração da 
cidade, o que é uma licita-
ção, de que forma deve ser 
pensada uma política habi-
tacional, o que é um plano 
diretor e como é possível 
melhorar a vida de todos. 
Além de aprovar obras de 
grande importância para a 
população da cidade, a par-
ticipação popular constrói 
uma nova forma de planeja-
mento e promove a transpa-
rência. É por isso que o OP 
é um importante espaço de 
debate e definição do futuro 
de Contagem. 

“ Antes da urbanização da via tínha-
mos que  conviver, em dias secos, com 
poeira e, nos chuvosos, com lama, sem 
contar o matagal. De vez em quando, 
crianças me gritavam para matar uma co-
bra. Com isso, elas acabaram por apelidar 
o lugar de "buraco da Zozó. Mas graças 
ao OP conseguimos tornar o "buraco" um 
lugar diferente do que era".

Gessi Vicência (a Zozó),  moradora da rua 
Horto Florestal, no bairro Jardim Industrial.

“Foram 40 anos esperando essa obra. A obra 
transformou a rua  numa via larga e pavimenta-
da, além disso abriu o caminho para que fossem 
feitas outras melhorias na região. Conseguimos a 
construção de um muro para o cemitério, a refor-
ma da Praça das Bandeiras e obras para melhorar 
a  infraestrutura das áreas de alto risco, evitando 
deslizamentos e inundações. Vale a pena participar 
e decidir o futuro da nossa cidade”.

Jorge Pereira de Sousa, conselheiro do OP e mo-
rador da rua Paes Lemes, no bairro Bandeirantes.

Depoimentos

D
ivulgação

Assembléia do Orçamento Participativo
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OP Contagem

No OP é assim, a população escolhe e a Prefeitura faz
Do total de 85 obras escolhidas pela população desde 2005, 39 intervenções já foram entregues às comunidades e 46 estão 
em andamento. Desde 2005, o Orçamento Participativo vem construindo uma nova forma de planejamento, promovendo a 

transparência e aprovando obras de grande importância para a população da cidade.

Cemei Icaivera

Cemei Bom Jesus

Pavimentação no Ipê Amarelo

Construção da Escola do Oitis

Revitalização da Praça Ouro Branco

Pavimentação da rua Joaquim Annes 
Rodrigues no Xangri-lá

Construção do Parque Linear do Carajás

Revitalização da Praça Lúcio Campos, 
no Bernardo Monteiro

Pavimentação e urbanização da 
rua José Alves Mendes no Praia

Pavimentação da rua Secóia no Jardim Laguna
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No OP é assim, a população escolhe e a Prefeitura faz
Do total de 85 obras escolhidas pela população desde 2005, 39 intervenções já foram entregues às comunidades e 46 estão 
em andamento. Desde 2005, o Orçamento Participativo vem construindo uma nova forma de planejamento, promovendo a 

transparência e aprovando obras de grande importância para a população da cidade.

Pavimentação da rua 
Gravatá no São Mateus

Área de Lazer da rua França 
Campos no Industrial

Escadaria da rua Paulo Sérgio 
no Jardim Bandeirantes

Pavimentação da rua Horto 
Florestal no Jardim Industrial

Reforma do Poliesportivo do Riacho

Reforma das quadras da Pra-
ça da Glória no Eldorado

Revitalização do beco Topázio na Vila 
Pedreira Santa Rita no Industrial

Revitalização da Praça Carlos Luz no Riacho
Revitalização da Praça Marília de 
Dirceu no Inconfidentes

Construção de Passarela na BR 381, no 
bairro Amazonas

Fotos: Elias Ramos, Odilon Rocha e Ronaldo Leandro
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OP Contagem

Orçamento Participativo definirá 
prioridades em 2009/2010

Obras em área de risco terão maiores chances de aprovação

As etapas do OP Contagem

Áreas de risco serão priorizadas

Mais uma vez, o povo de 
Contagem vai decidir as prio-
ridades de investimentos em 
obras e serviços a serem reali-
zados nos próximos dois anos, 
com os recursos do orçamento 
da Prefeitura. Dessa vez, serão 
priorizadas propostas de obras 
em áreas de risco. Esse tipo de 
obra terá mais peso na pontu-
ação, aumentando sua chance 
de aprovação em cerca de 40%. 
A expectativa é que, ao final do 
processo, sejam indicadas 24 
novas obras (três por regional), 
que serão realizadas pela admi-
nistração municipal.

Segunda etapa

A segunda etapa acontece em agosto. Nessa fase, as 
diversas obras indicadas nas reuniões de vizinhos são sub-
metidas a votação para a escolha das três que a maioria 
considere mais importantes. Alem disso, são eleitos os re-
presentantes das comunidades que irão participar da fase 
seguinte.

Terceira etapa
Em setembro, os delegados eleitos na segunda etapa 

aprovam as obras indicadas e indicam os participantes do 
Compor, ou seja, comissão que acompanha e fiscaliza a reali-
zação das obras. A posse do Compor será em 30 de outubro.

Primeira etapa

Na primeira rodada de reuniões, que começa ainda em ju-
lho, os participantes recebem os formulários para indicação 
de obras e o caderno contendo as regras de funcionamen-
to do OP. De posse do formulário, os interessados devem 
chamar seus vizinhos e, juntos, decidir a obra que deve ser 
priorizada. A decisão da maioria vai para o formulário e será 
encaminhada para a segunda rodada.

Além dessas etapas, serão realizadas três caravanas com a 
participação dos delegados, que percorrerão as regionais pa-
ra conhecer todas as obras indicadas na segunda rodada. A 
idéia é fazer com que eles conheçam as obras indicadas em 
todos os bairros de suas regionais. Porque definir o futuro de 
uma cidade inteira é tarefa de muita responsabilidade e não 
dá para fazer isso conhecendo apenas a própria vizinhança.

CARAVANA DA CIDADANIA

Elias Ram
os

O
dilon Rocha
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Parque do Confisco

Parque Linear do Confisco
é a nova opção de lazer

A Prefeitura garante mais qualidade de vida com lazer e cidadania
A Prefeitura devolveu à co-

munidade, no início de junho, 
o Parque do Confisco totalmen-
te revitalizado. As melhorias 
incluem a revitalização da Praça 
Rosa dos Ventos com recupera-
ção do piso e pintura, reforma 
nos equipamentos de ginástica 
e na Praça do Relógio de Sol. 
Também foram recuperados, o 
campo de futebol, as quadras 
de esportes, a ciclovia e a pista 
de caminhada. A área verde foi 
ampliada com o plantio de 260 
ipês e outras 70 árvores nati-
vas. O Parque também ganhou 
um playground para diversão 
da meninada. Para tranquili-
dade e conforto dos adultos, o 
parque tem estacionamento e 
redutores de velocidade.

Segurança
A segurança não foi esque-

cida. Um moderno sistema 
de iluminação permite que 
algumas atividades possam ser 
realizadas no período da noite. 
No prédio sede do parque foi 
instalada a 3ª Inspetoria da 
Guarda Municipal e um posto 
avançado da 131ª Companhia 
de Polícia. Em caso de aciden-
tes, a população pode contar 
com duas equipes do Serviço 
de Atendimento Móvel de Ur-
gência (SAMU/192) e duas via-
turas equipadas com UTI. Essas 
medidas também contribuem 
para melhorar o atendimento 
de ocorrências na região da 
Ressaca e do Nacional.

Origem do nome
do Parque Confisco

O Parque Confisco recebeu este nome pela história da região 
onde ele está localizado. Na época do Brasil Colônia, parte das 
mercadorias que atravessavam Contagem para abastecer as 
minas, era confiscada pela Coroa Portuguesa e armazenadas 
na região onde o parque foi construído - "Região do Confisco".

O Parque do Confisco tem 174 mil metros quadrados, e fica 
à avenida Severino Balesteros, nº 1.300, em frente ao bairro 
Cabral.

Parque Linear do Confisco

Novo playground

Guarda Municipal também 
está presente no parque

As quadras de futebol 
foram recuperadas

Elias Ramos

Elias RamosElias Ramos

Elias Ram
os
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Educação

Contagem conquista mais 
uma vez o 1º lugar no Enem
Pelo segundo ano consecutivo a cidade teve a melhor avaliação de Minas

A Fundação de Ensino de 
Contagem - Funec obteve, no 
último Exame Nacional de En-
sino Médio (Enem), a maior 
pontuação entre as escolas 
públicas do estado, incluindo 
as municipais e estaduais. É a 
segunda vez que isso acontece. 
Em 2007, o município também 

ficou acima das médias estadu-
ais e nacionais.

Responsável pela oferta de 
ensino médio e profissionali-
zante no município, a Funec 
mantém 22 unidades com 
9.755 alunos. Além disso, des-
taca-se por ser uma das poucas 
instituições públicas municipais 

no país a oferecer ensino téc-
nico, dividido em quatro áreas: 
saúde, informática, gestão e 
química industrial. Para garan-
tir as melhores condições de 
aprendizagem e de trabalho, a 
Prefeitura investe na Funec R$ 
21 milhões por ano.

Qualidade de ensino se faz 

com investimentos e dedicação 
dos educadores, pais e alunos. 
É com o esforço de todos que 
temos o melhor ensino mé-
dio entre as escolas públicas 
municipais de Minas Gerais. É 
assim que Contagem prepara a 
juventude para o mercado de 
trabalho e para o futuro.
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CEFET

Publicado o edital para a 
construção do Cefet Contagem

Campus será construído em área de 85 mil metros doada pela Prefeitura
Foi publicado no Diário Oficial 

da União, dia 12 de junho, o 
edital para contratação da em-
preiteira que construirá o futuro 
Campus do Centro Federal de 
Educação Tecnológica de Minas 
Gerais, CEFET-MG, em Conta-
gem. Após a contratação, o 
prazo de construção será de 12 
meses.

O Campus do Cefet Conta-
gem será construído em terreno 
doado pela Prefeitura no bairro 
Cabral, região da Ressaca/Nacio-
nal. A área tem mais de 85 mil 
metros quadrados e o projeto 
básico prevê um investimento 
inicial de R$ 12 milhões.

Os cursos a serem implanta-
dos na Unidade Cefet Contagem 
são: Técnico em eletrônica, Me-
cânica, Mecatrônica, Eletrome-

cânica e Informática Industrial, 
Superior em Engenharia Meca-
trônica, Elétrica e de Alimentos. 
Serão oferecidas cerca de 600 
novas vagas por ano.

Sonho antigo
A implantação do Cefet em 

Contagem é de fundamental 
importância para que a cidade 
continue estimulando sua vo-
cação industrial e atendendo à 
demanda, cada vez maior, por 
mão-de-obra altamente qua-
lificada. A luta para trazer um 
Cefet para Contagem começou 
em 2005, quando foi firmado 
convênio de parceria entre o 
Cefet-MG e a Funec. Juntas, as 
duas instituições formaram a 
primeira turma de Química no 
final de 2008.

Terreno onde será construído o Cefet Contagem

Ronaldo Leandro
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Prefeitura instala elevadores 
nas escolas municipais

Portadores de Deficiência

Medida vai beneficiar cadeirantes e pessoas com dificuldades de locomoção

Cerca de 1.400 estudantes 
com deficiência estudam nas 
70 escolas da Rede Munici-
pal de Ensino de Contagem. 
Desses, estima-se que cerca 
de 30% têm dificuldade de 
locomoção. Para garantir 
a inclusão desses alunos, a 
Prefeitura tem investido na 
construção de rampas nas es-
colas, alargamento das por-
tas, implantação de barras 
para apoio e adaptação dos 
sanitários.

Com o mesmo objetivo, 
nos próximos 90 dias, serão 
instalados elevadores adap-
tados, também conhecidos 
como plataformas, em 28 es-
colas municipais, duas unida-

des da Funec e na Secretaria 
Municipal de Educação - Se-
duc. Todos esses prédios pos-
suem mais de um pavimento.

Esse investimento, avaliado 
em R$ 807 mil, é mais uma 
iniciativa da Prefeitura para 
garantir educação para todos 
num município que não foi 
planejado de acordo com as 
condições de acessibilidade.

Para garantir que a política 
pública de inclusão cumpra 
com o seu papel, a Prefeitura 
também investe na formação 
dos educadores e no atendi-
mento educacional especia-
lizado. As novas escolas já 
estão sendo construídas den-
tro dos padrões de acesso.

"A instalação desse elevador na 
escola vai facilitar muito minha vida, 
pois mesmo com a rampa faço um 
grande esforço para subir, às vezes fi-
co exausta, meus colegas me ajudam, 
mas acho que vou ter mais indepen-
dência. Prefiro ficar junto com todas 
as turmas no segundo andar". 

Thays Martins da Silva, cadeirante e 
estudante da 8ª série da Rede Municipal

Programa sem Limite
Outro programa que garante condições de acessibilidade é o 

Sem Limite. O Sem Limite garante transporte gratuito, por meio 
de vans adaptadas, para portadores de deficiências que apresen-
tam alto grau de comprometimento e não possuem condições 
de utilizar o transporte coletivo convencional para ir à escola e 
fazer tratamento de saúde (por exemplo, portadores de paralisia 
cerebral).

A Prefeitura investe mais de R$ 1,8 milhão por ano no progra-
ma, com recursos do próprio município.

Elevador para deficientes físicos

Vans especializadas garantem transporte gratuito 
para portadores de deficiência

Rampas para acessibilidade também facilitam o desloca-
mento de pessoas com deficiência em toda a cidade

Ronaldo Leandro
Elias Ram
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Contagem combate à crise

Prefeitura anuncia pacote 
anticrise e novas empresas

Medidas fiscais e investimentos pretendem reduzir os impactos da crise
Na Semana da Indústria, 

realizada no mês de junho, a 
Prefeitura anunciou um con-
junto de medidas para comba-
ter a crise econômica, garantir 
a continuidade dos investi-
mentos empresariais no muni-
cípio e gerar mais empregos.

Entre as medidas anuncia-
das estão um pacote de incen-
tivos fiscais com adequação da 
legislação tributária e a criação 
do Programa de Parcelamento 
Incentivado (PPI). Com esse 
programa, as empresas deve-
doras podem obter descontos 
de até 80% ao quitar suas dívi-
das com o município.

Programa de 
Parcelamento de 
dívidas              
  O objetivo do Programa de 
Parcelamento Incentivado - PPI, 
é facilitar a vida das empresas 
que devem ao município. Com 
o PPI, essas empresas podem 
parcelar e quitar suas dívidas, 
com redução dos juros e 
multas.

1) Redução de 80% nas mul-
tas para pagamento em parcela 
única e integral;

2) Redução de 60% nas mul-
tas para pagamento em 12 par-
celas fixas (sem acréscimo);

3) Redução de 40% nas mul-
tas para pagamento em 42 par-
celas com atualização pela taxa 
Selic ou 1% ao mês.

Credito de     
R$ 1 bilhão para 
empresas

Um convênio entre a Pre-
feitura de Contagem e a Caixa 
Econômica Federal destinará 
R$ 1 bilhão em financiamento 
para investimento na indústria, 
comércio e serviços de Conta-
gem. A Secretaria de Desen-
volvimento Econômico atuará 
como elo entre as empresas e 
o banco, recebendo e enviando 
os documentos necessários para 
obtenção de crédito. A divulga-
ção das linhas de financiamento 
aos empresários será realizada 
em ação conjunta com as oito 
Administrações Regionais.

Durante a Semana da Indús-
tria, também foi anunciada a 
instalação de nove empresas 
na cidade. Com investimento 
estimado de R$ 80 milhões, 
elas vão gerar, aproximadamen-
te, 1.150 novos empregos. As 

empresas que chegam a Con-
tagem atuam nas áreas de me-
talurgia, produtos alimentícios, 
materiais de transporte, têxtil, 
comércio atacadista, serviços 
de apoio à indústria, dentre 
outros. 

Nos meses de março, abril e maio, as empresas de Contagem geraram 
1.326 novos empregos de carteira assinada. O destaque nas contratações é 
a construção civil, seguida do comércio e do setor de serviços. Na indústria, 
o quadro ainda não é positivo, mas vem se reduzindo o número de traba-
lhadores dispensados. Com certeza, nos próximos meses, a indústria, setor 
importante da economia de Contagem, vai voltar a contratar, o que con-
tribuirá para melhorar ainda mais o mercado de trabalho na cidade. Estes 
números de Contagem são reflexos da melhoria da situação econômica do 
Brasil. Nos últimos três meses foram gerados no Brasil 272.580 novos em-
pregos de carteira assinada.

Cidade empreendedora

Empresas de Contagem 
voltam a contratar

Sine Contagem

A Semana da Indústria foi marcada 
pelo anúncio da parceria entre a 
Prefeitura e a Caixa e pelo lança-
mento do pacote anticrise

Elias Ramos
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Prestação de contas

Prefeitura arrecada menos 
que o previsto no orçamento

Sem crescimento da receita, Prefeitura cortou e adiou despesas 
A Prefeitura segue o pla-

nejamento de receitas e des-
pesas, conforme orçamento 
anual aprovado pela Câmara 
Municipal. Com a crise econô-
mica internacional, que pegou 
a todos de surpresa, as previ-
sões de receita da Prefeitura 
não se concretizaram porque 
a arrecadação depende do 
desempenho da economia mi-
neira e brasileira, que também 
sofreu os impactos da crise.

Nos cinco primeiros meses 
de 2009 (de janeiro a maio), a 
arrecadação da Prefeitura de 
Contagem foi de R$ 45,303 
milhões, inferior ao previsto no 
orçamento municipal. A arre-

cadação dos primeiros cinco 
meses do ano não atingiu 
sequer a arrecadação do mes-
mo período de 2008: que foi 
R$ 6,5 milhões menor.   

Se a previsão de receitas 
não se concretiza, não sobra 
outro caminho senão o corte 
e o adiamento de despesas. 
Foi isso que a Prefeitura teve 
que fazer para se adequar à 
nova realidade. Cortou des-
pesas de custeio da máquina, 
redefiniu o cronograma das 
obras e adiou o reajuste dos 
servidores municipais. Essa 
situação é passageira e nosso 
país já está superando a fase 
ruim.

As três prioridades da Prefeitura

A garantia do empre-
go de todos os servido-
res e o pagamento dos 
salários em dia.

A retomada gradual das obras 
já em andamento, em parceria 
com o governo federal e gover-
no do Estado, e a busca de mais 
recursos para investimentos.

O funcionamento da educa-
ção, da saúde e dos serviços de 
manutenção da cidade, tais co-
mo coleta de lixo, a limpeza, as 
operações tapa-buracos, etc. 
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Ronaldo Leandro

Ronaldo Leandro

Ronaldo Leandro


