
O presidente Lula esteve em Contagem no início de setembro 
para entregar mais 208 dos 672 apartamentos do Conjunto 
residencial Parque do Arrudas - um exemplo do “extraordiná-
rio processo de reparação nas condições de vida da popula-
ção brasileira”, conforme afirmou o presidente.
A vinda do presidente à cidade é mais uma prova dos novos 
tempos que tomam conta de Contagem. A cidade mudou 
pra valer e as melhorias podem ser vistas em todas as regi-
ões e em todas as áreas. A obra de requalificação urbana e 
ambiental em curso no Ribeirão Arudas é, com certeza, um 
grande exemplo disso.

Lula entrega moradias do 
Residencial Parque Arrudas 
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Valorização dos Servidores

Prefeitura anuncia plano de 
carreira para todos os servidores

Planos buscam valorizar servidores efetivos nos cargos de carreira
Todos os servidores públicos 

efetivos da Prefeitura, inclusi-
ve os lotados em autarquias 
(ConParq, TransCon e CINCO), 
passam a contar, a partir desse 
ano, com Planos de Cargos Car-
gos, Carreiras e Vencimentos. 
Esse instrumento regula toda a 

QUADRO DE IMPLANTAÇÃO DE VENCIMENTOS DO NOVO PLANO DE CARGOS NA ADMINISTRAÇÃO

Cargo antigo Cargo atual
Vencimento 
Base Atual

Vencimento 
Base Vai para

ganho
Carga Horária 

semanal
escolaridade

Assistente Administrativo I e II

Assitente
Administrativo 519,13 750,00 230,87 40H nível médio

Agente Fazendário

Assistente Fazendário

Cadastrista Fiscal

Técnico Microfilmagem I e II

Técnico em Processamento de Dados I e II

Motorista I e II Motorista 519,13  750,00  230,87 40H nível fundamental

Fiscal de Obras I e II

Fiscal de Posturas Urbanas  519,13  800,00  280,87 40H nível médio/técnicoFiscal de Meio Ambiente I e II

Fiscal de Posturas Munic. I e II

Guarda Municipal Guarda Municipal  519,13  1.000,00  480,87 40H nível médio/técnico

Auditor Fiscal Auditor Fiscal

1.789,40 2.350,00 560,60 40H nível superior

Técnico Superior
em Administração Administrador

Técnico Superior em Assuntos 
Sócio-Econômicos Economista / Sociólogo

Agentes de saúde terão correção salarial
No começo de setembro, a prefeita 

de Contagem, Marília Campos anunciou 
que vai reajustar os salários dos Agentes 
Comunitários de Saúde e dos Agentes 
de Endemias, apesar de não estarem 
previstos novos aumentos este ano.

Esses profissionais são servidores con-
tratados pelo regime celetistas, ou seja, 
têm carteira assinada. Por isso, têm uma 
politica salarial diferenciada. Atualmen-
te, eles recebem R$ 519,12, mais o au-

xílio refeição, no valor de de R$ 120,00 
por mês, perfazendo o total de 639,12.

Para corrigir distorções existentes, 
eles vão receber um reajuste salarial de 
R$ 51,00 reais a título de reenquadra-
mento, mais R$ 40,00 de gratificação 
de desempenho e R$ 20,00 para com-
pra de protetores solares. Além disso, 
em fevereiro de 2011, haverá nova 
correção salarial, no valor de R$ 50,00. 
Com isso, os vencimentos totais serão 

de R$ 800,12. 
A proposta de reajuste é parte in-

tegrante do Plano de Cargos, Carreira 
e Vencimentos dos trabalhadores da 
saúde.

Outra novidade anunciada pela 
prefeita é que, a partir de 2011, os 
aumentos salariais da categoria serão 
discutidos junto com os demais traba-
lhadores da saúde, ou seja, na data ba-
se de maio.

carreira dos concursados e, para 
virar lei, deve ser aprovado pela 
Câmara dos Vereadores.

No caso dos dos trabalhado-
res da educação, isso já aconte-
ceu. O PCCV foi aprovado pela 
Câmara e, agora é lei. Em outu-
bro foram enviados à Câmara 

dos Vereadores os planos para 
os trabalahdores da administra-
ção e para os trabalhadores da 
saúde.

Com isso, a Prefeitura atende 
a uma antiga revindicação dos 
servidores públicos municipais. 
Entre outros direitos, os pla-

nos asseguram a melhoria do 
piso salarial, garantem os quin-
quênios, a inclusão de novos 
instrumentos de avaliação tais 
como a progressão por nova 
qualificação, progressão por 
nova titulação e progressão por 
desempenho.
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Prestígio nacional: Lula em Contagem

Dos 672 apartamentos previstos no Residencial Arrudas, 368 estão prontos

Presidente Lula veio entregar 
mais moradias em Contagem

O Presidente Lula e a Prefeita Marília Campos entregaram 
mais 208 apartamentos do Residencial Arrudas

Em março foram entregues os primeiros 160 apartamentos. 
No total o conjunto terá 672 apartamentos

Benedito Maia
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“É a primeira vez que estamos sendo aten-
didos por uma causa justa em meio a tantas 
promessas. Vivíamos em condições sub-huma-
nas. Antes nem ambulância chegava na Vila. 
O PAC transformou nossa vida. Esse governo 
olhou para nós, com respeito e carinho. Agora 
temos uma boa casa, tudo novinho, azulejado 
e branquinho. Isso não tem preço".

Nildéia Campos da Silva, ao receber a chave 
de seu apartamento.

“Quando o presidente da República é imbe-
cil, quando o governador é imbecil e quando 
o prefeito é imbecil e os três ficam brigando 
a troco de nada, quem perde é o povo desse 
País, do Estado e da cidade. Quando o pre-
sidente, o governador e o prefeito resolvem 
trabalhar juntos, a gente vê o milagre que é 
esse resultado aqui".

Presidente Lula, referindo-se ao Residencial 
Arrudas.

Depoimentos

Benedito MaiaRonaldo Leandro

Mais 208 famílias recebe-
rem suas novas residências 
no Conjunto Residencial 
Parque Arrudas, que está 
em construção na Vila São 
Paulo, na região Industrial 
de Contagem. O conjunto 
faz parte do programa de 
requalificação urbana e Am-
biental do Córrego Arrudas, 
chamado Parque Arrudas. 
Em março desse ano, foi en-
tregue a primeira etapa do 
conjunto, com 160 aparta-
mentos.

As chaves foram entre-
gues pelo próprio presidente 
Lula, que veio a Contagem 

a convite a prefeita Marília 
Campos. Em seu depoimen-
to, Lula declarou que a obra 
é um verdadeiro “milagre” e 
um exemplo do “extraordi-
nário processo de reparação 
nas condições de vida da po-
pulação brasileira”.

As famílias beneficiadas 
moravam em áreas de ris-
co às margens do Córrego 
Arrudas, e estavam sujeitas 
a inundações, esgoto a céu 
aberto e outras tragédias. 
Agora, contam com casas 
novas e que permitem viver 
com dignidade. O Conjun-
to Habitacional Parque do 

Arrudas é formado por 672 
apartamentos de 2 e 3 quar-
tos em cinco núcleos habi-

tacionais. O valor de cada 
apartamento está estimado 
em R$ 47 mil.
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Requalificação urbana e ambiental

As obras do Projeto de Requalificação do Arrudas são uma mega intervenção com 
o objetivo de  garantir maior qualidade de vida para toda a população local, estimu-
lar o desenvolvimento econômico e melhorar a oferta de serviços. A obra tem um 
custo total de R$ 270 milhões, com recursos do Governo Federal, Governo Estadual, 
Prefeitura de Belo Horizonte e Prefeitura de Contagem.

Obras viárias no Arrudas 
seguem em ritmo acelerado
Obras de base para conclusão da Av. Tereza Cristina estão adiantadas

Estão a pleno vapor as obras viárias do Pro-
jeto de Requalificação Urbana e Ambiental do 
Ribeirão Arruda - PAC Arrudas. As mudanças 
no cenário urbano já podem ser percebidas 
pela população. As bases para a instalação de 
viadutos e pontes, bem como as obras para 
contenção e tratamento das margens do ribei-
rão podem ser vistas em toda a região formada 
pelas vilas Dom Bosco, São Paulo e do bairro 
Jardim Industrial, na região Industrial de Con-
tagem.

Além do reassentamento das famílias mo-
radoras em áreas de risco, a principal meta é a 
conclusão da Avenida Tereza Cristina, que vai 
propiciar a modernização da malha viária e ali-
viar o trânsito que chega ou sai de Contagem.

O que está em andamentO:
 � Conjuntos habitacionais para atender as famílias removidas das 
áreas de risco. 368 apartamentos já foram entregues.
 �Muros e contenções nas margens do Arrudas, para o tratamento 
do leito do ribeirão;
 � Um viaduto de 220 metros de extensão, que ligará a avenida 
Olinto Meireles, no Barreiro, à avenida Tereza Cristina, em Conta-
gem;
 � Uma ponte de 60 metros que ligará o Bairro das Industrias ao Jar-
dim Industrial, atravessando o Ribeirão Arrudas;
 � Duas galerias para juntar as partes interrompidas da Avenida Te-
reza Cristina – uma próxima à Avenida Castelo Branco e outra sob 
o viaduto do Barreiro.

Avenida Tereza Cristina

AVenidA TeRezA CRiSTinA

AnTeS AgoRA

Ronaldo Leandro Ronaldo Leandro
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A prefeitura buscou e conse-
guiu junto ao Governo Federal os 
recursos para sanear o córrego 
Ferrugem. Esse córrego é afluen-
te do Ribeirão Arrudas e um dos 
responsáveis pelas inundações 
na região Industrial no período 
das chuvas. Para o início das 
obras, entretanto, é necessário 
retirar os moradores que vivem 
às margens do córrego.

Com isso, foi necessário con-
seguir os terrenos onde construir 
conjuntos habitacionais e reas-

Obra no córrego Ferrugem vai 
garantir 1.200 novas moradias

Avaliada em R$ 170 milhões obra beneficiará 38 mil pessoas

Uma obra fundamental 
para Contagem

Requalificação urbana e ambiental

O córrego Ferrugem tem uma bacia de drenagem de 26,8 Km². Desse total, cerca 
de 15% está inserido na Bacia do ribeirão Arrudas. Na época das chuvas, o volume de 
águas despejado pelo córrego Ferrugem no ribeirão Arrudas aumenta em grande pro-
porção, transbordando tudo.

sentar essas famílias, além viabi-
lizar outras medidas necessárias 
ao início das obras, tais como a 
contratação de empresas.

A boa notícia é que essa parte 
do trabalho foi concluída e as 
obras vão começar em 2011. 
Serão beneficiadas diretamente 
1.200 famílias, somadas as que 
serão reassentadas em novos 
conjuntos habitacionais e as que 
serão indenizadas. Uma popula-
ção estimada em 38 mil pessoas 
será beneficiada.

Além dos conjuntos habitacionais, o projeto de Regu-
larização Urbana e Ambiental e de Controle de Cheias do 
Córrego Ferrugem prevê a construção de cinco bacias para 
represar as águas das chuvas. No período da estiagem, 
essas águas serão liberadas aos poucos, evitando os trans-
bordamentos. Isso vai reduzir significativamente o problema 
das enchentes na região. Serão evitadas tragédias sociais e 
prejuízos para as empresas numa área vital para a economia 
e para a imagem de Contagem. A obra está avaliada em R$ 
170 milhões, com recursos do Programa de Aceleração do 
Crescimento – PAC, e do BNDES.

Em reunião com a comunidade das vilas Samag e do Canal, a 
secretária adjunta de Habitação, Antônia Puertas, explicou os 
próximos passos aos moradores

PróximOs PassOs
As residências que precisam ser demolidas pa-
ra que o córrego Ferrugem seja tratado já fo-
ram identificadas e seladas. O próximo passo 
é negociar com os moradores as indenizações, 
organizar a retirada das famílias das atuais 
residências e preparar o reassentamento nos 
conjuntos que serão construídos. Em agosto, 
foi iniciado o diagnóstico socioeconômico des-
ses moradores. Esse trabalho permitirá saber, 
por exemplo, se a família precisa de aparta-
mentos de dois ou três quartos, e quais outras 
necessidades enfrenta (assistência social, em-
pregos, etc.).

Elias Ramos
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Urbanização de bairros e vilas

bairro vive uma revolução urbana e deixa para trás o sofrimento

Obras no Parque São João 
em fase de conclusão

Com conclusão prevista pa-
ra o final do ano, o projeto de 
implantação da Avenida Sandra 
Rocha, no bairro Parque São 
João, na região Eldorado, está 
em ritmo acelerado. O trabalho 
de tratamento do leito do córre-
go São João e de seu entorno já 
foi concluído, garantindo mais 
segurança e tranqüilidade aos 
moradores para o período das 
chuvas que se aproxima.

Os trabalhos agora se refe-
rem à instalação das redes de 

drenagem e de interceptores 
de esgotos que vão atender a 
186 residências com 562 metros 
de redes coletoras e auxiliares. 
Além disso, serão iniciadas as 
obras de urbanização com a 
implantação do novo sistema 
viário. Atualmente, os trabalhos 
estão concentrados nas ruas Três 
Cinco, e Perobas Oito. Ao final 
dos trabalhos, o bairro estará 
reurbanizado e contará com 
mais 9.867 m² de vias pavimen-
tadas.

o que já foi feiTo:
 � Remoção e indenização de 69 famílias que moravam em 
áreas de risco às margens do córrego;

 � Obras de fundo de vale e canalização de córrego São 
João;

 � Instalação da rede de drenagem das águas pluviais;
 � 600 metros de interceptores de esgoto na Av. Sandra Rocha. 

o que eSTá em AndAmenTo:
 � Implantação da Avenida que inicia na Rua Sete, próxima à 
Avenida Helena Vasconcelos (Via Expressa), até a Rua Gou-
veia, numa extensão de aproximadamente 780 metros;

 � Ligação de interceptores de esgotos das proximidades da 
Avenida Ápio Cardoso e nas proximidades da Rua Sem 
Nome 2, seguindo ao longo de toda a Av. Sandra Rocha;

 � Abertura da Rua Guaraciaba, pavimentação e obras com-
plementares.

Antes o córrego São João era uma área degradada. Hoje, seu leito 
foi tratado e não é mais uma ameaça

Elias Ramos

Ricardo Lima

AnTeS e AgoRA do CÓRRego SÃo joÃo
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Urbanização de bairros e vilas

Moradores de área de risco vão receber novas moradias 

Obras na Vila Jardim Eldorado 
serão concluídas até dezembro
Os moradores da Vila Jardim Eldorado, também conhecida 

como “Vila Marimbondo”, vão dormir mais tranqüilos neste fi-
nal de ano. É que está quase pronta a obra de saneamento do 
córrego Santa Isabel, que corta a localidade, e de urbanização 
da vila. Com isso, o risco de inundações, que durante décadas 
foi constante no período chuvoso, vai acabar. A previsão é que 
as obras sejam concluídas em dezembro deste ano.

A Vila Jardim Eldorado fica às margens da Av. Francisco Fir-
mo de Matos, nas proximidades do Conjunto Califórnia. Trata-
se de uma área densamente povoada, com forte tráfego de 
veículos e comércio intenso. A região estava degradada devido 
ao lançamento de esgoto, lixo e entulhos no córrego Santa 
Isabel, além de sofrer todo final de ano com as enchentes no 
córrego.

Além dos moradores da vila, essa obra beneficia as regiões 
do Riacho e do Eldorado. O Valor do investimento é de R$ 3,6 
milhões.

o que já foi feiTo:
 � Remoção, indenização e demolição das residências das 
107 famílias que moravam na beira do córrego Santa 
Izabel;

 � Tratamento de fundo de vale e canalização do córrego 
Santa Isabel entre a Avenida Francisco Firmo de Mattos e 
a Rua Manoel Teixeira Camargos, numa extensão de 540 
metros;

 � Implantação dos interceptores de esgoto e ligação de 
redes que chegam das ruas perpendiculares na avenida 
para despoluição do leito;

 � Rede de drenagem e recomposição de pavimento na Rua 
Bélgica. 

o que eSTá em AndAmenTo:
 � Pavimentação de aproximadamente 6.500 m² de encaixes 
das ruas laterais e da avenida que vai ligar a Rua Manoel 
Teixeira até a Avenida Francisco Firmo de Mattos, desafo-
gando grande parte do trânsito da região do Eldorado;

 � Execução da drenagem na avenida, coleta de águas de 
chuva para lançamento no canal.

Pavimentação da avenida Santa Isabel, na 
Vila Jardim Eldorado, está em fase final

“Esta obra é muito importante para nós, e 
todos aqui estão felizes, porque a Prefeitura 
olhou para nós e valorizou nossa Vila. Hoje 
está tudo muito valorizado”.

José Coelho Simões, aposentado, 73 anos, 
morador da Rua Santa Isabel há 35 anos.

“Há cinqüenta anos moro aqui na Vila e nun-
ca tive rua. Hoje, estou feliz por poder ver 
esta obra, que tanto reivindicamos, sendo 
feita”.

Antônio Ferreira dos Santos, aposentado, 
84 anos, morador da Rua Pompéia.

Depoimentos

Odilon Rocha Odilon Rocha
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Na Vila Maracanã, 128 famílias 
vão receber novas residências
Há decadas, os moradores 

da Vila Maracanã aguardam 
por uma solução definitiva pa-
ra o problema das enchentes. 
Essa solução começou com 
as obras de saneamento dos 
córregos São João Del Rey e 
Matadouro que atravessam 
a região. Essa obra atendeu 
a uma antiga reivindicação 
da comunidade. A Avenida 
Carmelita Drumond Diniz (an-
tiga Avenida Maracanã), bem 
como vias do entorno foram 
recuperadas. 

Para completar o trabalho, 
128 famílias que moravam em 
áreas de risco no chamado 
setor II da vila, vão receber no-
vas moradias.

Para essas famílias está em 
construção um conjunto ha-
bitacional, nas proximidades 
da própria Vila, com 64 apar-
tamentos de três quartos, e 
outros 64 de dois quartos.

A construção do conjunto 
é financiada com recursos do 
Plano de Aceleração do cres-
cimento – PAC, do Governo 
Federal. Orçada em cerca de 
R$ 8,9 milhões, as obras fo-
ram iniciadas em abril deste 
ano e a previsão de entrega é 
agosto de 2011. A antiga área 
ocupada pelos moradores será 
transformada em área de lazer 
e esportes, além de uma bacia 
de detenção de águas.

Futuros moradores foram conhecer os apartamentos em construção

O Conjunto Maracanã terá apartamentos 
de 2 e 3 quartos

Futuros moradores e autoridades 
visitaram as obras do Conjunto 
Habitacional da Vila Maracanã

“Nossa vida aqui na vila não era nada fácil. O 
esgoto corria a céu aberto e quando chovia 
aquela água podre vinha tudo pra dentro de 
casa. Saí para o bolsa aluguel, e agora, não 
vejo a hora de voltar, mas morando num lu-
gar digno”.

Jacira Nascimento, Doméstica, 59 anos

“Moro aqui há 35 anos e sempre foi tudo 
muito difícil, principalmente quando chovia. 
A gente perdia tudo. Antes, ninguém tinha 
olhado pra gente e agora, finalmente vamos 
ter nossa casinha. Foi o maior presente que 
já ganhei em minha vida!”.

Maria de Lourdes Teixeira , Auxiliar de Servi-
ço Gerais, 52 anos

Habitação – Morar bem em Contagem

Benedito Maia

Benedito Maia

Benedito Maia Benedito Maia
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Habitação – Morar bem em Contagem

O terreno fica na rua Bar-
ragem do Retiro, junto à 
Caixa d'água da Copasa, no 
bairro Retiro e tem 60 mil 
metros quadrados. Já foi 
terraplanado, ganhou mu-
ro de arrimo e as primeiras 
paredes começaram a ser 
erguidas. No local, serão 
construídos 248 unidades 
habitacionais com 2 e 3 

A construção do conjunto habitacional no bairro Retiro 
é parte integrante do programa de requalificação urbana e 
ambiental do Córrego Retiro, o PAC Retiro. A obra prevê a 
construção de interceptores de esgoto, proteção das nas-
centes, drenos para escoamento de águas pluviais, e mais 
de 90.000 m2 de áreas verdes ao longo do córrego. Essa 
obra está avaliada em R$ 30 milhões, com recursos do Pro-
grama de Aceleração do Crescimento – PAC e da Prefeitura 
Municipal (R$ 1,5 milhão).

Construção de moradias em 
Nova Contagem já começou

Serão contempladas 248 famílias moradoras em áreas de risco

Saneamento, qualidade de vida e moradia digna para Nova Contagem

As famílias do beco Hércules, na vila Beira Campo, serão removidas e 
reassentadas no novo conjunto. No detalhe, residência já marcada para 
demolição

Na maquete, como serão as futuras 
residências

As fundações para a construção do conjunto 
habitacional já foram assentadas

quartos destinados ao 
reassentamento das famí-
lias que hoje moram em 
situação de risco às mar-
gens do Córrego Retiro e 
afluentes, em Vargem das 
Flores.

As famílias foram esco-
lhidas em função do grau 
de risco que correm e su-
as atuais residências ava-

liadas para demolição. Além 
disso, elas se organizaram 
em comissões para acompa-
nhar o andamento da obra e 
se prepararem para a futura 
vida em condomínio.

O futuro conjunto con-
tará com todos os recursos 

para uma vida saudável e 
confortável, tais como qua-
dra de esportes, praça com 
equipamentos para jogos e 
ginástica, pomar com pista 
de caminhada, área para co-
mércio e uma escola de edu-
cação infantil.

Elias Ramos

Elias Ramos

Odilon Rocha
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Rumo ao Centenário

Cidade se prepara para seus 100 anos com otimismo no futuro

População fez a festa nos 
99 anos de Contagem

Uma mensagem de paz e espe-
rança num futuro cada vez mais 
próspero. Essa é a melhor definição 
para os eventos de comemoração 
do aniversário de 99 anos de Conta-
gem, celebrado em agosto. É assim 
que a cidade se prepara para seu 
centenário: cada dia mais moderna, 
mais progressista, mais justa e mais 
bonita.

Em todas as regiões administra-
tivas aconteceram eventos festivos, 
com destaques como o Passeio Ci-
clístico, que já está em sua segunda 
edição, e os grandes shows com o 
grupo Parangolé e com a cantora 
Mart'nalia.

Saulo Laranjeira e sua Caravana Arrumação 
animaram os moradores de Vargem das Flores

A população aderiu à segunda edição 
do Passeio Ciclístico de aniversário da 
cidade

Tadeu Franco trouxe o Clube da 
Esquina Instrumental para abrilhantar o 
aniversário de Contagem

O Circuito Viola, com música sertaneja 
de raiz, emocionou as família nas regiões 
da Sede e Ressaca

A juventude contagense também comemorou, 
embalada pelo Parangolé

A cantora Mart'nalia encerrou as comemorações 
com um grande show na Praça da Glória

Benedito Maia

Ricardo Lima Elias Ramos

Benedito Maia Ricardo Lima Elias Ramos
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Espaços públicos - esportes

Prefeitura garante mais uma opção de esporte para a cidade

Contagem ganha mais um 
ginásio poliesportivo

Prefeitura também revitalizou o ginásio 
do Riacho e construiu um no Tropical

Está pronta a mais nova 
opção de esporte, e também 
de lazer, dos moradores de 
Contagem. Trata-se do ginásio 
poliesportivo localizado no 
início da pista de caminhada 
da Avenida Firmo de Mattos, 
no bairro Califórnia, região do 
Riacho.

A construção do ginásio foi 
uma reivindicação da comu-
nidade através de Orçamento 
Participativo. Em 2005, os 
moradores do bairro Califórnia 

reivindicaram a reforma da 
quadra existente no bairro. E 
ganharam um moderno giná-
sio. 

No ginásio também serão 
oferecidas aulas de esportes, 
as chamadas escolinhas espor-
tivas para as crianças e jovens 
no contra-turno escolar. A 
noite e nos fins de semana, 
será destinado as atividades 
esportivas da comunidade e 
para a realização de eventos e 
campeonatos esportivos.

CARACTeRíSTiCAS do gináSio:
 � Capacidade estimada de público para 800 pessoas;
 � Quadra poliesportiva com dimensões oficiais máximas 
permitidas;

 � Projetado para abrir partidas de Futsal, Vôlei, Basquete, 
Handebol, Peteca, etc;

 � Único de Contagem adaptado para Hóquei in line;
 � Maior quadra pública de Hóquei do país (50 metros de 
comprimento por 25 metros de largura).

 � Placar eletrônico;
 �  Investimento foi de R$ 2,5 milhões.

Ginásio foi inaugurado com partida de Hóquei

O Ginásio Poliesportivo do Califórnia é o terceiro grande 
equipamento esportivo da cidade construído pela Prefeitu-
ra. O primeiro é o Poliesportivo do Riacho, que foi comple-
tamente reformado e devolvido à população em fevereiro 
de 2009. O segundo fica no Parque Tropical, na região do 
Petrolândia, construído pela Prefeitura e entregue à comu-
nidade em março deste ano. Nos três casos, as obras foram 
reivindicadas pela comunidade através do Orçamento Parti-
cipativo.

Ronaldo Leandro

Elias Ramos
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Saúde

UbS vai beneficiar 10 mil pessoas das Vilas beatriz e Maria da Conceição

bairro Maria da Conceição 
ganhará Unidade de Saúde

A prefeita Marília Campos 
autorizou, em setembro, a 
construção de uma nova no-
va Unidade Básica de Saúde 
(UBS) no bairro Maria da 
Conceição. A unidade atende 
aos padrões estabelecidos 
pelo Ministério da Saúde e 
vai oferecer todos os serviços 

A nova unidade vai prestar, no mesmo local, todos os 
serviços de atenção básica à saúde

básicos de saúde.
A UBS Maria da Concei-

ção vai contar com sala para 
atendimento odontológico 
com duas cadeiras, escovário, 
sala de curativo, sala para 
aplicação de medicamentos, 
sala de vacina, sala de inala-
ção, sala para reuniões, sala 

de esterilização e preparo, oi-
to consultórios médicos, três 
salas de enfermagem, recep-
ção e sanitários.  O prédio foi 
projetado para as melhores 
condições de acolhida e de 
trabalho para  a população e 
os servidores.

No total, cerca de 10 mil 

moradores das Vila Beatriz e 
no Bairro Maria da Conceição 
serão beneficiados.

Além da UBS Maria da 
Conceição, também estão 
sendo construídas as Uni-
dades Integradas Vale das 
Amendoeiras, Colorado, Praia 
e Sapucaias.

"A UBS Maria da Conceição irá beneficiar cer-
ca de 10 mil pessoas e atenderá a população 
do bairro Maria da Conceição, Vila Beatriz e 
adjacências. O modelo de unidade integrada 
melhora a qualidade do atendimento para a 
população e as condições de trabalho para 
os servidores".

Raid Soares, Diretora do Distrito Sanitário Sede

"Para melhorar é preciso que todos partici-
pem. Hoje, somos privilegiados por mais essa 
obra que vai melhorar o atendimento para 
todos nós".

Antônio de Oliveira Machado, aposentado 
e representante do Conselho Local de Saúde

Depoimentos

Ronaldo Leandro Ricardo Lima
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Segurança – Apoio Internacional

Jovens e adolescentes em condições vulneráveis serão beneficiados

ONU e Prefeitura iniciam 
projeto de segurança

Uma oportunidade única 
para recuperar a autoestima e a 
confiança no futuro. É isso que 
significa o convênio inédito entre 
a Prefeitura e a Organização das 
Nações Unidas - ONU, para 26 
mil moradores de seis bairros da 
região Nacional, em Contagem. 
Esse convênio vai destinar US$ 2 
milhões (dois milhões de dólares) 
para reduzir a violência que afeta 
crianças, adolescentes e jovens 
em situação de vulnerabilidade.

Técnicos da ONU estiveram 
em Contagem para explicar à 
comunidade do bairro São Ma-
teus e adjacências as estratégias 
de desenvolvimento do projeto 
“Segurança com Cidadania”. 
O primeiro passo foi a assina-
tura do acordo jurídico para 
a execução do programa, que 
aconteceu em setembro, em 
Brasília. Com o acordo assinado, 
a organização vai começar o 
diagnóstico social da região e 

treinar equipes locais para que 
as atividades não demorem a 
ser iniciadas. Os investimentos 
a serem realizados apenas serão 
definidos após esses estudos, e 
tanto podem ser aplicados em 
iniciativas novas, quanto em 
projetos já existentes e que pre-
cisam ser fortalecidos.

Além do dinheiro, oriundo 
do Fundo Espanhol para o Al-
cance do Desenvolvimento dos 
Objetivos do Milênio, a ONU vai 
aplicar na região experiências 
consagradas internacionalmente 
no combate à violência. A previ-
são é que os trabalhos se esten-
dam até outubro de 2012.

A Organização das Nações Unidas – ONU é uma instituição internacional formada 
por 192 países. Foi fundada após a 2ª Guerra Mundial com o objetivo de estimular 
a colaboração entre os povos e promover a paz e a segurança no mundo. Ligados à 
ONU existem diversas agências e órgãos especializados em áreas tão diversas como 
saúde, agricultura, aviação civil, meteorologia e trabalho, etc.

Em setembro foi assinado o acordo jurídico entre a Prefeitura 
de Contagem e a Organização das Nações Unidas
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Conselho Tutelar eleito para o triênio 2010-2013 tomou posse em agosto

Contagem cumpre Estatuto 
da Criança e do Adolescente
Entre os principais avanços de Contagem na 

aplicação de políticas públicas para crianças e 
adolescentes em situação de vulnerabilidade, 
estão os abrigos para o acolhimento, os investi-
mentos em educação e programas que acolhem 
crianças e adolescentes no contra-turno escolar, 
oferecendo atividades recreativas e esportivas e 
tirando-os das ruas.

Em agosto, além da excelente notícia sobre 
o convênio com a ONU, foi dado mais um pas-
so no fortalecimento dessas políticas: os novos 
conselheiros tutelares eleitos pela população 
em julho tomaram posse. A eleição foi organi-
zada por representantes do Conselho Municipal 
dos Direitos das Crianças e Adolescentes e da 
Prefeitura de Contagem, contando com monito-
ramento do Ministério Público e da Vara da In-
fância e Juventude de Contagem, assegurando 
a legalidade de todo o processo. A eleição do 
Conselho é uma exigência do Estatuto da Crian-
ça e do Adolescente – ECA.

Crianças e adolescentes

Segundo a ONU, cerca de 16 mil jovens foram mortos 
no Brasil, em 2005, devido à violência.

Conselheiros Tutelares tomaram 
posse em agosto

“O Conselho Tutelar tem uma atuação direta 
na proteção dos direitos da criança e do ado-
lescente, garantindo que estes direitos não 
fiquem restritos somente ao texto da lei”.

Valquiria Eugênia Rosa, Presidente do Con-
selho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente de Contagem.

"Ser conselheiro é um desafio muito grande e 
uma enorme responsabilidade, pois zelamos 
pelo futuro de nossa nação que são as crian-
ças e os adolescentes".

Erivaldo Damacena, eleito conselheiro pela 
terceira vez.

Depoimentos
A eleiçÃo diSpuTAdA moVimenTou A CidAde
Cerca de 15 mil moradores compareceram às urnas. Esse é 
um sinal de que a cidade está mais cidadã, mais participati-
va. Puderam concorrer 80 candidatos aprovados na análise 
de currículo e na prova de seleção. Foram eleitos 30 conse-
lheiros tutelares para o triênio 2010-2013. Também foram 
eleitos 30 suplentes. 

o que é ConSelho TuTelAR?
O Conselho Tutelar é um órgão permanente e autônomo, 
eleito pela sociedade para zelar pelo cumprimento dos di-
reitos da criança e do adolescente. Em cada município há, 
no mínimo, um Conselho Tutelar composto por pelo menos 
cinco conselheiros e com mandato de três anos. Em Conta-
gem, os conselheiros cumprem jornada de 40h de trabalho, 
incluindo plantões, e são remunerados com R$1.700,00. 

CompeTe Ao ConSelho TuTelAR
 � Atender as crianças e adolescentes nas hipóteses previstas 
na lei;

 � Atender e aconselhar os pais ou responsável;
 � Promover a execução de suas decisões;
 � Representar junto à autoridade judiciária nos casos de 
descumprimento injustificado de suas deliberações;

 � Encaminhar ao Ministério Público notícia de fato que 
constitua infração administrativa ou penal contra os direi-
tos da criança ou adolescente.

Ronaldo Leandro

Ronaldo Leandro

Ricardo Lima
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É formado pelo conjunto dos serviços de segurança pú-
blica e defesa civil prestados ao cidadão contagense. Esse 
sistema possibilita a integração do Samu, da Defesa Civil, 
Guarda Municipal, Transcon, Polícia Militar e Polícia Civil. 
Ele funciona no Centro Integrado de Defesa Social - CIDS, 
criado em 2007, com investimento, à época, de quase 
R$ 3 milhões.

Segurança – Prefeitura faz a sua parte

Equipes recebem novos veículos e ganham mais agilidade

O que é o Sistema Integrado de 
Defesa Social de Contagem?

Prefeitura reforça Guarda 
Municipal e Defesa Civil

Em agosto, a Prefeitura reforçou a Guarda Municipal e a 
Defesa Civil de Contagem com 21 novas viaturas. Os veículos 
fazem parte de um lote de 30 que estarão em operação até 
2012. São veículos locados, entregues em perfeitas condições 
de uso, com a devida caracterização e os equipamentos neces-
sários, como sirene e giroflex.

Com as novas viaturas, o Sistema Integrado de Defesa Social 
em Contagem ganhou mais visibilidade e garantiu mais consis-
tência às ações que já vêm sendo realizadas, como o videomo-
nitoramento das escolas, o controle por alarme das unidades 
da Saúde e o videomonitoramento de ruas e avenidas que co-
meçará a ser operacionalizado até o final deste ano.

A Guarda Municipal de Contagem foi criada em 2005. Atualmente, con-
ta com 204 integrantes capacitados, sendo 39 mulheres e 165 homens. Pa-
ra solicitar o atendimento da Guarda Municipal, o cidadão deve ligar para 
o telefone (31) 3356-0072.

Autoridades civis e militares participaram da cerimônia de 
entrega das novas viaturas

Os novos veículos irão contribuir para a redução do tempo 
de resposta às demandas da Guarda Municipal e Defesa Civil

O Centro Integrado de Defesa Social funciona na Rua Vereador 
David da Costa, 14, no bairro Fonte Grande

Elias Ramos

Elias Ramos

Ronaldo Leandro
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Economia e Empregos

Geração de empregos em 2010 já chegou a 8.456 novas vagas
A economia de Con-

tagem continua dando 
sinais que deixou, de fato, 
a crise econômica para 
trás. Prova disso é que, no 
primeiro semestre deste 
ano, foi anunciada a vinda 
de novas empresas para a   
cidade,  enquanto outras 
inauguraram novas instala-
ções ou inciaram a  expan-
são de seus investimentos.

O grupo mexicano Bim-
bo, por exemplo, empresa 
expoente no ramo da pa-
nificação, inaugurou em 

Na foto a Prefeita Marília Campos 
em visita as instalações da Bimbo 
Alimentos, em Contagem

julho, sua primeira fábrica em 
Contagem. Outro exemplo 
foi a inauguração da primeira 
fábrica da General Eletric, no 
Brasil e América do Sul, espe-
cializada em equipamentos 
de saúde. A fábrica vai produ-
zir equipamentos de raios-X 
e aparelhos de diagnóstico 
por imagem (tomografia). O 
investimento será de US$ 50 
milhões em um período de 10 
anos. Graças a investimentos 
desse tipo, Contagem gerou 
8.456 novos empregos em 
2010.

Investimentos de R$ 200 milhões vão dinamizar comércio na região

Mega shopping será construído 
na região da Ressaca/Nacional

Mais um mega investimento chega a 
Contagem. Em setembro foi realizado o lan-
çamento da pedra fundamental do Shopping 
Giardino. O empreendimento será constru-
ído em terreno de cerca de 64 mil metros 
quadrados no bairro Cabral, na região da 
Ressaca/Nacional, e terá 223 lojas, dez salas 

de cinema, um centro médico e área verde. O 
investimento previsto é de R$ 200 milhões.

A previsão é que o novo shopping gere 2 
mil postos de trabalho durante o período de 
construção e de 3 mil empregos diretos após 
a inauguração. A construção começará em 
2011.

Maquete do futuro shopping

Elias Ramos



17

Urbanização - Centros comerciais

Medida vai melhorar o trânsito e beneficiar o comércio no bairro Estrela Dalva

Prefeitura revitaliza centro 
comercial na região Nacional
A Prefeitura de Contagem está recuperando a pavimentação 

asfáltica da Rua Búzios - da esquina com a Rua Arpoador até a 
Praça Estrela Dalva. Além do capeamento asfáltico, serão instala-
das sarjetas ao longo de toda a extensão da rua para escoamen-
to da água das chuvas e será feita nova sinalização horizontal.

A recuperação dessas vias vai acabar com os problemas de 
empoçamento das águas ao longo da rua, que incomoda pedes-
tres comerciantes e dificulta o trânsito.

Há muito reivindicada pela população do bairro, a obra já está 
em andamento. A previsão é de conclusão ainda em setembro.

Rua Búzios, no bairro Estrela Dalva, 
região Nacional, foi revitalizada

“Antes a região aqui era muito ruim. Com 
esta revitalização e outras obras que a Prefei-
tura tem feito aqui, melhorou, e muito. Nós, 
comerciantes, só temos que agradecer por 
tudo, porque, aos poucos, os negócios estão 
melhorando”.

José Antônio Martins de Souza, 48, proprie-
tário da Tony Lanches.

“Desde 85 tenho esta loja e aqui sempre so-
fremos com os buracos na rua, mas agora, 
que tudo foi asfaltado, ficou uma maravi-
lha. O comércio melhorou muito, porque as 
pessoas podem andar pela rua, mesmo com 
chuva”.

Nelson Ferreira, 58, proprietário da Sapata-
ria Shallon.

Depoimentos

Ricardo LimaRicardo Lima

Ricardo Lima
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Urbanização – pavimentação

Obras de urbanização melhoram qualidade de vida em toda a cidade

Prefeitura implantou sistema de drenagem na Rua Albert Schwartzer

Prefeitura pavimenta vias 
em toda a cidade

A prefeitura prossegue melhorando as vias públicas da cidade. 
Em agosto, foram iniciadas as obras de recapeamento da Aveni-
da Olímpio Garcia (Norte Sul) no trecho que vai do Parque Eco-
lógico do Eldorado até o cruzamento com a Avenida Francisco 
Firmo de Matos, nas proximidades do Mercado Central. Com in-
vestimento estimado em R$ 500 mil reais, essas obras incluem a 
recuperação do capeamento asfáltico e a melhoria da drenagem 
pluvial com a construção de sarjetas. O recapeamento da Aveni-

A prefeitura de Contagem investiu R$ 160 mil para con-
cluir a instalação de 150 metros de rede de drenagem, 320 
metros de sarjeta e diversas bocas de lobo, na rua Albert 
Schwartzer.

A primeira parte da obra foi realizada no final de 2008 
e início de 2009, com o início da ampliação do sistema de 
drenagem. Com mais essa etapa, espera-se que os proble-
mas de alagamento, especialmente no ponto mais baixo da 
Rua Santo Lenho, seja resolvido.

Com essa obra, as águas de chuva serão captadas na pró-
pria rua Albert Schwartzer, deixando de escoar para as ruas 
transversais.

Detalhe da obra de 
drenagem realizada na 
rua Albert Schwartzer no 
bairro Chácaras Califórnia - 
Região Sede

da Olímpio Garcia é parte integrante das obras de revitalização 
em curso na Avenida João César de Oliveira.

Outro destaque é a chegada do asfalto em diversos bairros 
da região de Vargem das Flores. Estão praticamente prontas as 
obras de pavimentação em diversas ruas do Bairro Darcy Ribeiro, 
faltando apenas a colocação dos meios-feios e sarjetas. Nos bair-
ros Icaivera e Nazaré, as obras de pavimentação estão em ritmo 
acelerado.

Diversas ruas no Bairro Darcy Ribeiro, região Vargem 
das Flores estão sendo pavimentadas

Antiga rotatória na Av. Firmo de Mattos com Av. Norte 
Sul foi trocada por um sistema de semáforos

Odilon Rocha

Ricardo Lima

Ricardo Lima
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Legislação

Proprietários de imóveis serão estimulados a adotar atitudes corretas

Prefeitura vai incentivar 
melhor uso do espaço urbano

O desrespeito aos Códigos 
de Postura e Obras da cida-
de provoca a degradação do 
ambiente, prejudica os níveis 
de qualidade de vida e de 
saúde do município e, ainda, 
aumenta os custos com a 
manutenção da cidade.

Para enfrentar esse pro-
blema, a Prefeitura criou o 
Programa de Responsabilida-
de Socioambiental Gentileza 
Urbana. O objetivo é incen-
tivar a população a adotar 
medidas que contribuam 
para melhorar a qualidade 
ambiental e sanitária do mu-
nicípio, e reduzir o número 

de infrações às leis munici-
pais.

O programa Gentileza 
Urbana prevê campanhas 
educativas, realização de 
vistorias em lotes e terrenos 
vagos, em edificações em 
fase de construção e em es-
tabelecimentos comerciais e 
residências em desconformi-
dade com as leis municipais. 
Os proprietários autuados 
deverão comparecer à Ad-
ministração Regional de seu 
bairro num prazo de sete 
dias, a partir do recebimento 
da notificação, para negociar 
prazos de adequação.

As inundações, um dos mais graves problemas urbanos, em muitos ca-
sos, são causadas pelo despejo de entulhos em vias públicas que vão parar 
na rede de esgoto, ocasionando alagamentos e poluição dos cursos d’água 
e de mananciais que abastecem a cidade.

o que é pRoibido lei mulTA
Ausência de muros e passeios 
em terrenos e lotes vagos  Lei 17/64/86  R$ 510,00

Despejo de materiais de cons-
trução em calçadas e vias 
públicas

Lei 2627/94 R$ 268,20

Lotes sem manutenção e ca-
pina Lei 2627/94 R$ 1.206,90

Uso do lote para depósito de 
lixo e entulho Lei 2627/94 R$ 134,40

Lançamento de águas servi-
das em vias públicas atendi-
das por rede de esgoto. 

Lei 055/10
Multa de R$ 2,50 
por metro qua-

drado de terreno

QUEM DESCUMPRIR OS PRAzOS NEGOCIADOS 
ESTARá SUJEITO A MULTAS
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Direitos da População

Dicas dos direitos do Cidadão

Contagem já gerou
8.456 novos empregos em 2010
Contagem gerou em 2010, de janeiro a agosto, 8.456 novos empregos de car-

teira assinada. Uma boa notícia é que a indústria, depois de desempregar muita 
gente na crise econômica, voltou a liderar as contratações em nossa cidade. Por 
segmentos, as contratações foram de 3.640 na indústria, 2.337 no setor de servi-
ços, 2.104 no comércio e 335 na construção civil. A expectativa é de que Conta-
gem feche 2010 com mais de 10.000 novos empregos de carteira assinada. 

servidores: aposentadoria integral
(emenda Constitucional 41)
Essa aposentadoria será concedida aos servidores públicos admitidos até 

31-12-2003 e que cumpram cinco critérios:
a) homem com 60 anos de idade, e mulher com 55 anos de idade;
b) homem com 35 anos de contribuição, e mulher com 30 anos de

contribuição;
c) 20 anos de efetivo exercício no serviço público;
d) dez anos de carreira;
e) cinco anos de efetivo exercício no cargo em que se der a aposentadoria.
Os professores se aposentam cinco anos mais cedo: o professor aos 55 anos 
de idade e 30 anos de contribuição e a professora aos 50 anos de idade e 25 
anos de contribuição. Essa aposentadoria garante a paridade. 

servidores: aposentadoria integral
(emenda Constitucional 47)
A Emenda Constitucional 47 criou uma nova regra de transição de acesso à 

aposentadoria integral dos servidores públicos admitidos até 16-12-1998, que é re-
sultado, principalmente, de uma combinação entre tempo de contribuição e idade. 
Essa aposentadoria será concedida com base nos seguintes critérios:

a) 35 anos de contribuição, se homem, e 30 anos de contribuição, se mulher;
b) 25 anos de serviço público, 15 anos na carreira e cinco anos no cargo em 

que se der a aposentadoria;
c) a idade mínima (60 anos, se homem, e 55 anos, se mulher) tem um redutor 

da seguinte maneira: cada ano que o servidor trabalhar além dos 35 anos, se 
homem, e 30 anos, se mulher, diminuirá um ano na idade. 

Essa convergência se dará aos 95 pontos para os homens (resultado da soma 
de 35 anos de contribuição mais 60 anos de idade), e terá a seguinte combinação 
de tempo de contribuição e idade: 35/60, 36/59, 37/58, 38/57, 39/56, 40/55 etc. E 
para as mulheres será aos 85 pontos (resultado da soma 30 anos de contribuição 
e 55 anos de idade) e terá a seguinte combinação de tempo de contribuição e 
idade: 30/55, 31/54, 32/53, 33/52, 34/51, 35/50 etc. Essa aposentadoria garante a 
paridade. 

Mais notícias sobre a Prefeitura pelo endereço eletrônico

www.contagem.mg.gov.br

Ausências remuneradas ao trabalho
O empregado pode deixar de comparecer ao trabalho sem prejuízo do 

salário nos seguintes eventos:
a) até dois dias consecutivos em caso de falecimento do cônjuge, 

ascendente, descendente, irmão ou pessoa que viva sob sua depen-
dência econômica;

b) até três dias consecutivos em virtude de casamento;
c) por cinco dias consecutivos em caso de nascimento de filho (licen-

ça-paternidade);
d) por um dia por ano em caso de doação voluntária de sangue;
e) até dois dias consecutivos ou não para fim de alistamento eleitoral;
f) durante o período de serviço militar;
g) nos dias em que estiver realizando o exame vestibular;
h) pelo tempo que se fizer necessário quando tiver que comparecer em 

juízo;
i) doença devidamente comprovada, sendo o pagamento dos primeiros 

15 dias de responsabilidade da empresa;
j) pelo tempo que se fizer necessário, quando, na qualidade de re-

presentante de entidade sindical, estiver participando de reunião 
oficial de organismo internacional do qual o brasil seja membro. 
Obviamente, mesmo diante da disposição legal, cabe ao empregado 
fazer a prova hábil dos motivos da ausência através de atestados e 
declarações. 

Não será considerada falta ao serviço, a ausência do empregado:
a) durante o licenciamento compulsório da empregada por motivo de 

maternidade, observados os requisitos para percepção do salário-
maternidade custeado pela Previdência Social;

b) por motivo de acidente do trabalho ou enfermidade atestada pelo 
Instituto Nacional do Seguro Social – 
INSS;

c) justificada pela empresa, enten-
dendo-se como tal a que não tiver 
determinado o desconto do cor-
respondente salário; 

d) durante a suspensão preventiva 
para responder a inquérito 
administrativo ou de prisão 
preventiva, quando for im-
pronunciado ou absolvido;

e) nos dias em que não te-
tenha havido serviço. 


