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PREFEITURA FAZ

O final de ano chega com ótimas notícias. O município superou 
a crise e as dificuldades do primeiro semestre. A economia voltou a 
gerar empregos e os servidores públicos vão receber o 13º salário 
antecipado: será pago em 30 de novembro. Para festejar, a cidade 
receberá uma belíssima iluminação de Natal que vai enfeitar praças 
e espaços públicos. O Jornal Prefeitura Faz deseja a todos um fe-
liz Natal, boas festas e um 2010 cheio de realizações.

Fim de ano chega com 
otimismo e esperança

PÁGINAS 2, e 3 ENCARTE DA SAÚDE
ORÇAMENTO PRIORIZA SAÚDE 
E EDUCAÇÃO

VEJA TAMBÉM
NESTA EDIÇÃO

Praça da Glória
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Orçamento 2010

Orçamento da Prefeitura para 
2010 é de quase R$ 1 bilhão

Orçamento prioriza investimentos em Saúde e Educação
Em 2010, a Prefeitura de Contagem vai 

investir cerca de R$ 225 milhões na Edu-
cação, incluindo o Ensino Fundamental, 
a Educação Infantil, e a Funec. Na Saúde 
serão investidos R$ 238 milhões. Essas in-
formações estão na Lei Orçamentária Anual 
– LOA, entregue pela Prefeitura à Câmara 

Uma novidade prevista na Lei 
Orçamentária Anual – LOA, 
entregue à Câmara Municipal é 
a possibilidade dos vereadores 
fazerem emendas destinando 
recursos para obras ou inves-
timentos. As emendas podem 
ser coletivas ou individuais. O 
total de emendas pode chegar 
a R$ 2,1 milhões. Isso significa 
que as comunidades poderão 

É o plano que orienta a elaboração 
do orçamento municipal durante 
4 anos. As principais metas esta-
belecidas pelo PPAG são: garantir 
direitos, promover a cidadania e a 
qualidade de vida; promover uma 
gestão democrática, descentraliza-
da e integrada, na perspectiva mu-
nicipal e metropolitana; consolidar 
a participação popular e o controle 
social; promover o desenvolvimen-
to sustentável na perspectiva da 

Vereadores poderão apresentar 
emendas ao orçamento

O que é o Plano Plurianual 
de Ações Governamentais?

ONDE SERÁ INVESTIDO

Despesa Valor (R$)

Saúde 238 milhões

Educação 225 milhões

Administração 78 milhões

Urbanismo 76 milhões

Previdência Social 68 milhões

Encargos Especiais 60 milhões

Habitação 55 milhões

Gestão Ambiental 52 milhões

Saneamento 40 milhões 

Reserva de contingência 24 milhões

Legislativa 22 milhões

Assistência Social 19 milhões

Segurança Pública 15 milhões

Trabalho 6,6 milhões

Indústria 4,2 milhões

Desporto e Lazer 3,7 milhões

Essencial à Justiça 3,4 milhões

Cultura 1,6 milhões

Direitos e Cidadania 484 mil

Comércio e Serviços 233 mil

Total 998 milhões

apresentar aos seus represen-
tantes na Câmara propostas 
de intervenções consideradas 
urgentes e prioritárias em su-
as regiões. Essa é mais uma 
forma criada pela Prefeitura de 
Contagem para valorizar a par-
ticipação da sociedade na ges-
tão do município, e fortalecer o 
diálogo entre o Legislativo e o 
Executivo.

promoção social e da geração de 
trabalho e renda; garantir a susten-
tabilidade ambiental; reorganizar 
e requalificar o uso e ocupação do 
território municipal; assegurar a 
mobilidade urbana da população; 
garantir a oferta e a qualidade do 
atendimento e da gestão dos servi-
ços de saúde; garantir a educação 
básica e profissional de qualidade; 
e garantir a qualidade da gestão 
administrativa municipal.

dos Vereadores em outubro, com a previ-
são das receitas e despesas do município 
para o próximo ano. O orçamento pre-
visto é de R$ 998,1 milhões. A Prefeitura 
também entregou o Plano Plurianual de 
Ações Governamentais - PPAG, para o pe-
ríodo 2010 a 2013.

Lei orçamentária para 2010 foi entregue 
ao Presidente da Câmara em outubro

Elias Ram
os
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Orçamento 2010

Principais objetivos e metas 
da Prefeitura para 2010

Prioridade é a melhoria das condições de vida e de trabalho na cidade
Os recursos da Prefeitura pa-

ra 2010 serão investidos, prio-
ritariamente, em oito grandes 
frentes de trabalho. São áreas 
que afetam a vida diária das 
pessoas, o mundo dos negócios 
e a qualidade da vida em Con-
tagem. Com esses investimen-
tos, a Prefeitura vai melhorar a 
oferta de serviços públicos, as 
condições de moradia, o trans-
porte, a educação, a saúde, 
além de facilitar as atividades 
comerciais e produtivas. Pela 
primeira vez, Contagem pode 
contar com um planejamento 
estratégico que integra e coor-
dena as diferentes áreas da Pre-
feitura num mesmo propósito: 
fazer de Contagem uma cidade 
cada dia melhor.

Obras de saneamento córregos
e drenagem Urbana
O objetivo é universalizar o acesso ao sistema de esgotos e eliminar as tra-
gédias causadas pelas inundações. A meta é garantir, até 2011, 100% de 
esgoto coletado e tratado, e reduzir em 50% até 2012 o número de pontos 
de inundações e o número de famílias desabrigadas.

Habitação
O objetivo é promover a melhoria das condições de moradia para a popu-
lação de baixa renda e planejar melhor a definição das áreas destinadas a 
construção de futuras residências. Isso inclui os projetos de regularização 
fundiária, de construção de moradias para famílias de baixa renda, obras 
de saneamento, urbanização e de prevenção de riscos. A meta é beneficiar 
mais de 17.000 famílias e construir cerca de 6.000 novas moradias até 
2012. Outra meta é ter 100% dos loteamentos implantados regularmente.

Espaços Coletivos
O objetivo é possibilitar o uso 
coletivo dos espaços públicos 
para o lazer, garantir a preser-
vação ambiental, a apropriação 
dessas áreas pela comunidade 
e o uso adequado das áreas 
verdes e institucionais. A prin-
cipal meta é revitalizar 80% 
das praças e 100% dos par-
ques municipais até 2012.

Transito e transporte 
coletivo
O objetivo é melhorar as condições 
de acesso, segurança, conforto e 
fluidez no trânsito de Contagem, e 
garantir uma tarifa justa no transporte 
coletivo urbano. A principal meta 
é iniciar a implantação do projeto 
Veículo Leve Sobre Trilhos (VLT), que 
deverá ser concluído em 2015.

Revitalização dos 
centros comerciais
O objetivo é estimular a ati-
vidade comercial, garantir o 
fluxo seguro e confortável dos 
pedestres nas calçadas e regu-
lamentar o comércio informal. 
Para isso, até 2012, 100% das 
calçadas dos centros comer-
ciais serão desobstruídas e, 
pelo menos 70% delas, deverão 
obedecer aos padrões oficiais. 
Até 2011, qualquer atividade re-
alizada nessas calçadas estará 
sujeita a prévia autorização.

Saúde
O objetivo é ampliar a oferta de serviços de saúde na atenção básica e a 
oferta de leitos. As metas são aumentar em 50% a oferta de leitos existentes 
até 2012; concluir a reforma das unidades básicas de saúde e iniciar a cons-
trução da nova maternidade municipal.

Educação Infantil
O objetivo é concluir a construção dos 21 Centros Municipais de Educação 
Infantil - CEMEIS. As principais metas são garantir que toda criança de 4 e 5 
anos seja atendida pelos CEMEIs e duplicar a oferta atual de vagas para crian-
ças de 0 a 3 anos pelas creches da rede conveniada até 2012.

Inclusão Social e Produtiva
O objetivo é garantir a inserção das 
pessoas no mundo do trabalho e com-
bater as situações de risco social. As 
principais metas são fortalecer os ser-
viços de assistência social para crian-
ças, idosos e famílias de baixa renda 
através de programas como o Bolsa 
Família e centros de convivência, 
fortalecer o SINE e implantar o ensino 
médio integrado profissionalizante na 
FUNEC.
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Educação

Família pode participar da vida escolar através de vários programas

Escolas de Contagem abertas 
para a comunidade

A Prefeitura de Contagem oferece diversos meios 
para que os pais possam participar da vida escolar, 
monitorar o aproveitamento de seus filhos e se be-
neficiar com as atividades extraclasse mantidas pelas 
escolas. 

Eleição para diretores e vices direto-
res das escolas

Em Contagem, os dirigentes escolares são esco-
lhidos através do voto direto, secreto e universal da 
comunidade escolar após o debate de propostas. 
Essa ação fortalece a gestão participativa entre co-
munidade e escola. Este ano, o processo eleitoral 
já está em andamento e em breve divulgaremos os 
resultados.

Programa de Acompanhamento 
Escolar

Permite que a família se integre mais à escola, 
acompanhe e participe do processo de aprendiza-
gem dos filhos. Uma das ações do programa é o 
informativo de registro do desenvolvimento e cres-
cimento escolar dos estudantes ao longo do ciclo 
de formação. Através do Informativo Escolar, os pais 
vão poder acompanhar o aproveitamento dos filhos.

Programa Escola Aberta
Abre as portas das escolas públicas municipais aos 

finais de semana, oferecendo atividades e oficinas de 
esportes, direitos humanos, sexualidade, meio am-
biente, artesanato, geração de renda e cultura.

“O curso de formação para membros dos 
colegiados escolares mostra que a presença 
dos pais na escola é importante para o apro-
veitamento escolar dos filhos. Devemos ter 
uma participação mais ativa”.

Marilene Aparecida P. Lima, integrante do 
colegiado da E.M. Sócrates Mariani Bittencourt

“A oficina de meio ambiente, realizada na 
escola foi um grande aprendizado. Aprendi 
como as sacolinhas plásticas podem transfor-
mar-se em bolsas e baús tão lindos. Agradeço 
a oportunidade que a escola nos deu.”

Natália Gomes Vieira, mãe de alunos da 
E.M. Joaquim Teixeira de Camargos

Depoimentos

Elias Ram
os

As regras da eleição para Diretores de 
escolas foram apresentadas em setembro

Reunião de acompanhamento escolar 
com os pais de alunos

Você pode acessar este jornal pelo endereço eletrônico

www.contagem.mg.gov.brna internet
Prefeitura Faz
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Investimento total será de R$ 200 milhões em saneamento e urbanização

PAC Ferrugem

Convênio garante obras no 
Ferrugem e em Nova Contagem

Estas obras estão avaliadas em 
R$ 170 milhões, com recursos do 
Orçamento Geral da União, do 
governo Estadual e da Copasa. 
Serão gastos R$ 95 milhões em 
drenagem, saneamento e pavi-
mentação. Em obras de urbaniza-
ção serão gastos R$ 30 milhões. 
O projeto prevê a implantação 
de equipamentos, e infraestrutu-
ra urbana e área verde no local 
destinado ao reassentamento das 
famílias que vivem nas áreas de 
riscos. Será implantado também 
o parque Urbano Ferrugem, na 
área ocupada pela Vila Itaú. Os 
moradores serão contemplados 
com a implantação de vias urba-
nas (passeios, ciclovias e pistas de 
caminhadas). Além disso, R$ 45 
milhões serão investidos na cons-
trução de novas moradias para 
cerca de mil famílias que moram 
em áreas de riscos nas vilas Sa-
mag, PTO e Itaú. As obras serão 
iniciadas em 2010, após o perío-
do de chuvas.

No começo de novembro a 
prefeita de Contagem, Marília 
Campos, e a presidenta da Caixa 
Econômica Federal, Maria Fernanda 
Ramos Coelho, assinaram convênio 
para iniciar as obras de contenção 
do córrego Ferrugem e saneamen-
to do córrego Retiro, em Nova 
Contagem. As obras serão executa-
dos com recursos do Programa de 
Aceleração do Crescimento - PAC. A 
liberação dos recursos foi autoriza-
da no início do ano pelo presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva. Os investi-
mentos chegam a R$ 200 milhões.

Obras no Ferrugem são essenciais para 
acabar com inundações e tragédias

Elias Ram
os
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PAC Retiro

Córrego em Nova Contagem 
será saneado e vilas urbanizadas

Avaliada em R$ 30 milhões, obra vai sanear córrego do Retiro

A obra
Serão construídos interceptores de esgoto, proteção das nascentes, 

drenos para escoamento de águas pluviais, parques lineares e áreas 
verdes. Devido à grande extensão do córrego do Retiro, que divide a 
região em três partes, essa obra trará muitos benefícios para todos. 
Vai melhorar a qualidade ambiental, valorizar os patrimônios, permitir 
a melhoria do trânsito e do acesso e estimular novos investimentos. A 
Prefeitura já obteve a licença de instalação junto ao Conselho de Meio 
Ambiente de Contagem – Comac e, o próximo passo, é contratar, me-
diante licitação, a empresa que executará o projeto.

População ribeirinha ganhará novas moradias
Parte dos recursos, cerca de R$ 12 milhões, será utilizada para o 

reassentamento das famílias que hoje moram em áreas de riscos às 
margens do córrego do Retiro. Cerca de 220 famílias, principalmente 
aquelas que moram na Rua Hercules e na VL 26, serão beneficiadas 
com novas moradias em conjuntos habitacionais, na mesma região. 
Além disso, serão pavimentadas diversas vias públicas no seu entorno 
e a urbanização dos bairros com criação de áreas verdes e um parque.

Sistema viário

Córrego do Retiro

Área verde

Área para criação 
de parque2

2

1

1

1

O córrego do Retiro, em Nova Conta-
gem, tem 1,87 km de extensão e seus dois 
braços dividem a região em ilhas quase 
isoladas. Além disso, seu leito provoca 
inundações no período das chuvas, é usado 
como depósito de lixo e é foco para a proli-
feração de doenças. 
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PAC Arrudas

Famílias das Vilas Dom Bosco e 
São Paulo preparam mudança

Moradores recebem orientações para se adaptarem à vida em condomínios
Cerca de 900 famílias moradoras em áreas de risco às mar-

gens do Ribeirão Arrudas vão receber apartamentos novos, gra-
ças aos investimentos do PAC Arrudas. As obras de saneamento 
e urbanização da região estão estimadas em R$200 milhões, 
com recursos do Governo Federal, Governo Estadual, Prefeitura 
de Belo Horizonte e Prefeitura de Contagem. Apenas na constru-
ção dos conjuntos habitacionais são investidos R$ 25 milhões. 
Os primeiros apartamentos estão em fase final de acabamento e 
a mudança ocorre em dezembro.

Síndicos são eleitos e recebem capacitação
As 368 famílias que ocuparão os 23 prédios estão visitando 

as unidades e recebem orientações para se adaptarem à vida no 
conjunto. Através do programa Pré-Morar, elas aprendem, por 
exemplo, sobre o acondicionamento e destinação do lixo, como 
economizar energia elétrica, como cuidar adequadamente da 
água e do esgoto doméstico e como preservar o patrimônio co-
letivo.

O programa inclui a eleição e capacitação dos futuros síndicos 
e subsíndicos e do conselho consultivo dos condomínios.

Moradora escolhe futuro apartamento 
em reunião do Pré-Morar

Prédios da Vila Dom Bosco e Vila São Paulo 
estão quase prontos e a mudança ocorrerá 
em dezembro

D
ivulgação

Ronaldo Leandro
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Contagem com 100% de 
esgoto coletado até 2011

Melhoria da infraestrutura beneficia qualidade de vida e ajuda a atrair empresas
Cerca de 30 mil famílias contagenses (20% da população) 

ainda não contam com ligações domiciliares de esgoto e são 
atendidas pelo serviço de limpeza de fossas sanitárias. 

A proposta da Prefeitura é garantir, junto com a Copasa, 
100% de cobertura de rede esgoto nas residências da cidade 
até 2011, quando Contagem completará 100 anos. A cober-
tura atual é de 81% e, após a conclusão das obras em anda-
mento e da operação caça-esgoto em curso, será de 90%.

Atualmente, a Copasa está realizando a implantação de 
redes coletoras e interceptores de esgoto nas regiões do Na-
cional, Nova Contagem e Praia. Ao mesmo tempo, a Prefeitu-
ra e a Copasa continuam a realizar obras de saneamento dos 

córregos Sandra Rocha (Vila Parque São João) e Santa Isabel 
(Vila Jardim Eldorado), que também garantem as redes cole-
toras. Em breve, terão início as intervenções no bairro Belém.

Programa caça-esgoto
Desenvolvido em parceria entre a Prefeitura e a Copasa, o 

programa caça-esgoto visa localizar as ligações irregulares 
de águas pluviais no sistema de esgotamento sanitário, e as 
ligações irregulares de esgoto no sistema de drenagem. Com 
isso, é possível separar o sistema de coleta do esgoto do sis-
tema de drenagem de águas pluviais. O investimento é de R$ 
20 milhões.

Infraestrutura

Implantação de rede de esgoto no 
bairro Tijuco na Ressaca

VL 14 no Darcy Ribeiro

Além de gerar focos de doenças, degradar o ambiente e afastar os investidores, 
todo dejeto jogado nos córregos de Contagem vai para as cidades vizinhas na Região 
Metropolitana de Belo Horizonte. Por exemplo, a sujeira jogada nos córregos de Var-
gem das flores, deságua na Bacia da Pampulha, em Ribeirão das Neves e Esmeraldas. 
Se a sujeira for jogada na bacia do córrego Imbiruçu, vai chegar em Betim.

Ricardo Lim
a

Ronaldo Leandro
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Orçamento Participativo

Orçamento Participativo 
2010/2012 aprova 27 obras

Orçamento Participativo fortalece cidadania e amplia acesso a direitos

ORçAMENTO PARTICIPATIVO EM NúMEROS

Caravana Regional de Prioridades leva os 
delegados para conhecerem cada região

Implantado em 2005, o Orçamento Participativo de Contagem 
inaugurou uma nova maneira de governar, convocando a popula-
ção da cidade para ajudar a definir as prioridades orçamentárias 
do município. Nestes cinco anos, cerca de 26 mil pessoas partici-
param e decidiram a execução de mais de 100 obras. A terceira 
edição do OP foi realizada nos meses de julho a outubro desse 
ano, em todas as regionais da cidade. Mais de seis mil moradores 
participaram das assembléias para a votação das obras prioritárias 
nas suas regionais.

Obras aprovadas
em 2005 e 2007 85

Obras concluídas 39

Obras em andamento 46

População beneficiada 200 mil

Obras aprovadas em 2009 27

Recursos totais investidos no
Orçamento Participativo

R$ 38,3 
milhões

Para oferecer aos parti-
cipantes do OP uma visão 
global das prioridades or-
çamentárias da cidade, a 
Prefeitura levou os delega-
dos aos locais das obras in-
dicadas na 2ª rodada, para 
conhecerem a realidade e 
as necessidades de cada 
região. A Caravana, com 
773 delegados, percorreu 
todos os bairros e vilas que 
tiveram suas demandas 
aprovadas.

Elias Ram
os

Elias Ram
os
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Prefeitura vai investir R$ 12 
milhões nas obras do OP

Orçamento Participativo

Moradores priorizam Educação e aprovam construção de sete CEMEIS

OBRAS ESCOLhIDAS PELA POPULAçãO NO ORçAMENTO PARTICIPATIVO 2010/2012

REgIONAl VARgEm DAS FlORES
l Pavimentação de ruas. Rua 04, a partir do nº 142 até o nº 599 da Rua 

João de Deus, Bairro Buganville. Valor estimado em R$ 353.000,00.
l Construção de PSF na Rua N, s/nº - (E.M. Ilda Nunes dos Santos) - Bairro 

Tupã. Valor estimado em R$ 367.000,00.
l Pavimentação de ruas. Ruas: Ibacobi, Iapira, Maguari. Valor estimado em 

R$ 795.096,22.

REgIONAl RIAchO
l Plano de Intervenção Integrado - PIIN. Vilas: Frigo Diniz, São Vicente, San-

to Antônio. Valor estimado em R$ 400.000,00.
l Construção de CEMEI. Valor estimado em 

R$ 750.000,00.
l Ampliaçao e reforma PSF. Rua Monsenhor Messias, nº 456, Bairro Flamen-

go. Valor estimado em R$ 350.000,00.

REgIONAl SEDE
l Tratamento de encosta, retaludamento e drenagem pluvial.Entre a rua 6 e 

rua 3, Vila Itália. Valor estimado em R$ 270.000,00.
l Pavimentação asfáltica Ruas: Alameda das Paineiras e Alameda das Acá-

cias, Bairro Chácaras Del Rey. Valor estimado em R$ 479.519,00.
l Construção de CEMEI em area institucional no Bairro Ouro Branco. Valor 

estimado em R$ 750.000,00.

REgIONAl ElDORADO
l Construção do CEMEI Área do sambódromo Bairro Jardim Eldorado. Valor 

estimado em R$ 750.000,00.
l Construção de Centro de Referência em Direitos Humanos. Rua Portugal, 

s/nº. Valor estimado em R$ 223.300,00.
l Projeto do sistema viário da Avenida José Diniz e Silva (duplicação) Bairro 

Bela Vista. Valor estimado em R$ 120.000,00.
l Reforma de praça. Praça da paróquia Nossa Senhora Rainha dos Apóstolos 

- Bairro JK. Valor estimado em R$ 85.250,00.
l Implantação de um Centro Social e Cultural. (reforma de quadra esportiva 

com iluminação e construção de salas para oficinas) Área do Curumin do 
Bairro Parque São João. Valor estimado em R$ 326.10,00.

REgIONAl NAcIONAl
l Parque ecológico, quadra de esporte, pista de caminhada, área de lazer. 

Rua Turfa com Rua Esmeralda - Bairro Vale das Amendoeiras / Pedra Azul 
/ Senhora da Conceição. Valor estimado em R$ 530.000,00.

l Pavimentação asfáltica Ruas: Jasmin, Orquídea, Girassol, Dama da Noite 
e Cinco. Valor estimado em R$ 246.488,00.

l Drenagem pluvial. Ruas: Carangola Tibucio / Coromandel; Dom Aristides 
/ Carolina Diniz - Bairro Xangrilá. Valor estimado em R$ 446.471,00.

l Pavimentação asfáltica Rua "A" - Bairro Chácaras Planalto. Valor estimado 
em R$ 214.320,00.

REgIONAl INDuSTRIAl
l Construção de CEMEI. Área a definir no Bairro Jardim Industrial. Valor esti-

mado em R$ 750.000,00.
l Parque ecológico - espaço cultura e educação. Rua Hum, Rua Dois e Aveni-

da Stª Maria - Bairro Santa Maria. Valor estimado em R$ 249.375,00.
l Construção de auditório na E.M. Julia Kubistchek Oliveira. Rua Nascimento 

Teixeira, nº 62 Bairro Industrial. Valor estimado em R$ 548.865,00.

REgIONAl RESSAcA
l Contenções, tratamento de encosta, acesso e escadaria.Vila Boa Esperan-

ça, entre o B. Milanez e a BR 040. Valor estimado em R$ 250.000,00.
l Área de lazer e pista de caminhada.Rua Magnólia e rua Cássia - Bairro Ar-

voredo. Valor estimado em R$ 295.866,48.
l Construção de CEMEI. Rua Mandarim, Bairro Jardim do Lago. Valor esti-

mado em R$ 750.000,00.
l Construção de quadra esportiva. Rua Vinte e Três, s/nº Bairro Milanez. Va-

lor estimado em R$ 141.523,66.
l Pavimentação asfáltica nas Ruas internas 1 e 2, Bairro Oitis. Valor estima-

do em R$ 155.200,00.

REgIONAl PETROlâNDIA
l Projeto de uma escola de ensino fundamental. Área pública no Bairro Sa-

pucaias II. Valor estimado em R$ 50.000,00.
l Construção de CEMEI. Área entre os Bairros: Stª Helena, Lucio de Abreu, 

Belém e Chácaras. Valor estimado em R$ 750.000,00.
l Construção de CEMEI Área da E.M. Hilton Rocha no Bairro Industrial São 

Luis. Valor estimado em R$ 750.000,00.
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Obra vai acabar com inundações 
no bairro Chácaras Contagem

Obra valoriza a região e melhora a qualidade de vida dos moradores
O bairro Chácaras Con-

tagem, na região do Pe-
trolândia, sofre na época 
das chuvas. Devido a um 
problema de drenagem nas 
ruas Ciprestes, Santo Antônio 
e Pequi, a água se acumula 
em alguns pontos e invade as 
casas.

Atendendo reivindicação 
dos moradores, a Prefeitura 
vai investir R$ 295 mil, com 
recursos próprios, na constru-
ção de uma nova rede de dre-
nagem nessas ruas, além das 
bocas de lobo. As obras tive-

ram início no final de setem-
bro e dependendo do regime 
de chuvas, serão concluídas 
até o Natal. Cerca de 150 fa-
mílias serão beneficiadas.

Essa obra vai resolver o 
problema das inundações, 
valorizar a região e melhorar 
a qualidade de vida no bair-
ro. Os moradores também 
querem a rede de esgoto 
no local. Esta reinvidicação 
depende da Copasa que já 
está fazendo o levantamento 
topográfico para elaborar o 
projeto.

Petrolândia

“Difícil descrever nossa alegria com esta 
obra, que coloca um ponto final em nosso 
pesadelo, especialmente porque a antiga 
rede passa por baixo das casas, e não su-
portando o volume, poderia causar até um 
desabamento”

Eloías Alves, conhecido por “cabo Alves”, 
32, morador da Rua Pequi, esquina de Ipê

“Esta é, sem dúvidas, a mais importante 
obra feita aqui no bairro, pois a chuva não vai 
mais destruir nossas casas e nossos móveis. 
Agradecemos, à Prefeitura pela especial aten-
ção para com a comunidade”

Alexandre Ferreira Pádua, 34, vendedor 
autônomo, morador da Rua Ipê

Depoimentos

Implantação de rede de drenagem 
no Chácaras Contagem

Será inaugurado, ainda em dezembro, o Parque Tro-
pical Antônio Pereira Cardoso, no bairro Tropical. Para 
a conclusão da obra falta apenas terminar o projeto de 
arborização, regularizar o terreno e sanear o córrego, 
ações que estão sendo providenciadas pela Prefeitura e 
pela Copasa.

O parque ocupa uma área com 44 mil m2 que estava 
abandonada e servia como ponto de acúmulo de lixo. 
No local, já pode ser vista a estrutura de um complexo 
esportivo com quadras, ginásio, pistas de caminhadas 
e ampla área verde. Haverá também um núcleo do Pro-
grama de Esporte e Lazer na Cidade - PELC, em parceria 
com governo federal. A Prefeitura e os representantes 
dos moradores já estão fazendo reuniões para planejar a 
gestão e o uso do Parque pela comunidade. 

Prefeitura entrega mais um parque para a cidade

Ronaldo Leandro

Ronaldo Leandro
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Petrolândia

Saneamento de córregos no 
Beija-flor está em fase final

Obras avaliadas em R$ 16 milhões beneficiam cerca 30 mil pessoas
Mais saúde e qualidade de vida. É isso que a população da Região Pe-

trolândia está ganhando com as obras de saneamento realizadas pela Prefei-
tura em parceria com a Copasa. Duas delas já estão na reta final: as obras de 
canalização dos córregos da Avenida Imbiruçu e do Beija-Flor.

Obras no córrego da Avenida Imbiruçu
No Imbiruçu, há pouco tempo a população convivia com esgoto a céu 

aberto, focos de doenças, inundações na época de chuvas, barro e poeira. 
A realidade agora é outra. O leito do córrego foi tratado e suas margens 
transformadas numa bela e moderna avenida. Para completar a obra foram 
instaladas redes de drenagem, as ruas do entorno foram pavimentadas e 
implantados os interceptores e redes coletoras de esgoto. O investimento até 
agora é de R$ 13,4 milhões. Para a conclusão da obra faltam pequenos repa-
ros nas ruas mais próximas.

Obras no córrego Beija-Flor
O Córrego do Bairro Beija-Flor é um afluente próximo do Córrego Imbiruçú 

e contribui para suas cheias. O leito do córrego foi reconstruído em canal de 
concreto armado. Também foram instalados os interceptores e redes coletoras 
de esgoto, as redes de drenagem e as ruas próximas foram reconstruídas. Fal-
ta apenas o tratamento das margens do córrego e a colocação das proteções. 
Até o momento, foram investidos R$ 3,8 milhões nessa obra.

Outras obras de saneamento
Outras obras de saneamento de Córregos na região Petrolândia estão pa-

ralizadas e a Prefeitura está em negociações com a Copasa para que sejam 
retomadas e concluídas. Depois de prontas, essas intervenções vão beneficiar 
os bairros Petrolândia, São Luiz, São Caetano, Santa Helena, Tropical, Cháca-
ras, Beija-flor, Campo Alto, Sapucaias, Lúcio de Abreu e Belém entre outros, 
favorecendo diretamente mais de 30 mil pessoas. 

“Na época das chuvas era uma dificuldade 
para sair de casa. O córrego Imbiruçu enchia, 
inundava as casas e trazia várias complicações 
para as famílias que moravam mais próximas. Era 
realmente muito triste ver todas aquelas pessoas 
lutando para salvar seus pertences”.

Regina Maria Valentino, moradora do bairro 
Beija-flor a mais de 20 anos

“Antes dessas obras, as inundações eram 
constantes, tinhamos que acionar o corpo de 
bombeiros e a defesa civil. As pessoas tinham 
que ser retiradas de suas casas e colocadas 
num ponto mais alto para não serem arrasta-
das pela enxurrada”.

Maria Aparecida Pereira Jorge, presidente 
da Associação Comunitária do bairro Beija-flor

Depoimentos

Para cada R$ 1,00 investido em saneamento básico são 
economizados pelo menos R$ 5,00 em remédios e 
tratamentos de saúde na rede hospitalar.

Encontro das avenidas sanitárias 
Imbiruçu e Beija-Flor

Avenida Sanitária Beija-Flor

Ronaldo Leandro

Ronaldo Leandro
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Sede

Região Sede passa por 
alterações no trânsito

Mudança prioriza embarque e desembarque de usuários do transporte coletivo
A Prefeitura prossegue com as alterações no trânsito da re-

gião central de Contagem para dar maior segurança e fluidez 
no tráfego de veículos. A prioridade é o embarque e o desem-
barque de usuários de transporte coletivo. Os pontos de ôni-
bus terão nova localização, os semáforos serão sincronizados e 

algumas ruas terão o sentido alterado. Atualmente 200 mil car-
ros, motos, ônibus e caminhões circulam pela região. Apenas 
no entorno da praça São Gonçalo e do casario histórico,onde 
as alterações se concentram, o volume diário de veículos chega 
a 12 mil.

Na praça Silviano Brandão (vizinha à Igreja de São 
Gonçalo), os pontos de ônibus terão mais espaço de 
manobra, e o estacionamento em 45° será removido. O 
ponto de táxi será transferido e ficará ao lado da praça 
paroquial. O objetivo das alterações neste local é retirar 
parte do tráfego no entorno da Praça.

Na  rua Maria da Conceição de São José 
(em direção aos bairros Alvorada e Arcá-
dia) foi retirado o semáforo e feito um 
canteiro central, direcionando o fluxo de 
veículos para a rua Dr. Cassiano. O acesso 
à Praça Silviano Brandão, para quem vem 
da avenida Prefeito Gil Diniz, será mantido 
com a alça à direita.

A rua Bernardo Monteiro, entre a Prefei-
tura e a Matriz, passa a ser mão única no 
sentido praça São Gonçalo. O caminho con-
trário será feito pela rua Joaquim Rocha, 
que terá sua extensão prolongada até a rua 
do Registro. Além disso, a rua Joaquim da 
Rocha fará a ligação com a rua do Registro, 
permitindo os acessos à Prefeitura, ao 
bairro Santa Helena e à Nova Contagem, 
e será instalado semáforo no cruzamento 
com a rua Bias Fortes em direção ao bairro 
Alvorada. Os veículos que trafegam em 
direção à Praça Silviano Brandão e bairro 
Alvorada descerão a rua Dr. Cassiano e 
subirão a Presidente Kenedy.

A rua Presidente Kenedy, atrás da Matriz de São 
Gonçalo, terá semáforo sincronizado com o que já 
existe na confluência da rua Dr. Cassiano com aveni-
da Gil Diniz. Dessa forma, os veículos que trafegam 
em direção ao bairro Alvorada ou Ressaca não vão 
parar na Presidente Kenedy.

Na Praça do Rosário, em direção à Caixa D'água (Alvorada), as inter-
venções farão a ligação da rua Dom Silvério (em frente à Unidade 16) 
com a rua Manoel Alves, facilitando o tráfego para quem seguir em 
direção ao Eldorado, com um retorno pela rua Bias Fortes (atrás da 
Unidade 16).
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Contagem se prepara para 
mais um período chuvoso

Chuvas

Riscos existem para todos. População deve se prevenir.

Faça você também sua parte. Confira algumas dicas de segurança. 

O período de chuvas começou oficialmente em setembro 
e vai até abril de 2010. Para evitar tragédias como as que 
ocorreram ano passado, sobretudo com a chuva de grani-
zo de 23 de setembro e o temporal na virada de 31 de de-
zembro, a Prefeitura já começou o trabalho de prevenção. 
Também está reforçando o estoque de colchões, cestas 
básicas e outros materiais em caso de necessidade. Além 
disso, foi realizado um curso de capacitação de agentes de 
apoio, especialmente guardas municipais e integrantes dos 
núcleos de Defesa Civil (Nudecs). 

SEJA CUIDADOSO AO CONSTRUIR SUA CASA

SEJA RÁPIDO NA POSSIBILIDADE 
DE INUNDAÇÕES E DESABAMENTOS

Construa sua casa em nível mais elevado que o curso d’água mais  ;
próximo;
Nunca construa casas sobre aterros, próximos a brejos, as margens  ;
de córregos ou em encostas;
Reforce e escore muros pouco confiáveis; ;
São sinais de deslizamento: cercas, árvores e postes inclinados,  ;
trincas e rachaduras nas paredes ou no chão e muros e paredes 
embarrigados.

Procure manter a calma, acima de tudo; ;
Nos casos de muita infiltração, algum barulho estranho ou  ;
rachaduras nas paredes, abandone a residência;
Quem mora às margens de rios ou próximos a encostas deve  ;
sair de casa;
Transmita alarme aos vizinhos em caso de súbita elevação  ;
das águas;
Mesmo que você saiba nadar bem, não se arrisque em  ;
travessias, as águas das enchentes são pesadas e violentas;
Converse com seus familiares sobre estes conselhos. ;

NÃO PERMANEÇA EM ÁREAS DE RISCO
Preserve sua vida e a de sua família. Em caso de chuva prolongada  ;
fique alerta e não durma em casa. Ligue para a Defesa Civil ou para 
o Corpo de Bombeiros e solicite uma vistoria.

VAMOS JUNTOS NOS PREPARAR 
PARA A ChEgADA DAS ChUVAS!

DURANTE AS ChUVAS INTENSAS

Faça limpeza dos telhados (calhas e ladrões); ;
Mantenha limpos os ralos, esgotos, valas etc; ;
Retire o entulho dos quintais, becos e ruas; ;
Deixe livre a passagem de água da chuva que vem do vizinho; ;
Corte bananeiras das encostas; ;
Encostas escavadas, desmatadas ou com erosões, estão  ;
sujeitas a deslizamentos;
Faça aterramento dos buracos que acumulam água; ;
Providencie a poda ou corte de árvores com risco de queda; ;
Não jogue lixo nas bocas de lobo, terrenos baldios, valetas,  ;
córregos e rios.

Mantenha um membro da família vigilante  ;
e atento ao nível de subida das águas. 
mesmo à noite;
Tenha sempre lanternas e pilhas em  ;
condições de uso;
Deixe rádio ligado em estação local  ;
para ouvir mensagens de alarme ou 
esclarecimento;
Aparelhos elétricos quando molhados ou  ;
úmidos tornam-se perigosos. É melhor 
desligá-los.

Bombeiros: 193
Polícia: 190
Defesa Civil: 199
Limpeza Urbana: 0800 28 31 225
Conparq: 3911-9373

TElEFONES ÚTEIS:
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Prefeitura investe R$ 5 milhões 
na redução de áreas de risco

Chuvas

Sete vilas de Contagem já receberam obras de prevenção
Com o objetivo de eliminar os riscos de deslizamentos e inun-

dações no período chuvoso e evitar tragédias, a Prefeitura criou, 
em 2007, o Plano Municipal de Redução de Riscos. Sete vilas já 
foram beneficiadas com melhorias estruturais, tais como muros 
de arrimo, muro de gabião, rede de drenagem, passarelas e es-
cadarias para facilitar a locomoção. Três vilas estão com obras 
em andamento: Vila Morro dos Cabritos, na Ressaca e Vila Santa 
Edwiges/Epa/Perobas e Vila Boa Vista, na Sede. O investimento, 
até agora, é de R$ 3,1 milhões em obras de contenção nas áreas 
de riscos. Para os próximos dois anos estão previstos mais R$ 2 
milhões. A comunidade participa de todo o processo através do 
Núcleo de Defesa Civil - Nudec.

O Núcleo de Defesa Civil, Nudec, é formado 
por cidadãos que, de maneira voluntária, 
participam das ações de prevenção. Eles 
aprendem a reconhecer situações de risco 
geológico, a identificar os agentes potencia-
lizadores (lixo, corte inadequado de barran-
cos, etc.) e são capacitados para orientar e 
prestar socorro mais imediato às pessoas 
nas situações de calamidade e emergência.

Em Contagem, cerca de cinco mil famílias residem em áreas de risco geológico 
ou sujeitas a inundação. E pelo menos seis mil famílias cadastradas no Programa 
Bolsa Família moram de aluguel ou de favor. 

As obras de saneamento de córregos realizadas 
pela Prefeitura também minimizam o risco de 
inundações. É o caso das intervenções em cur-
so na Vila Maracanã, Jardim Eldorado, Vila São 
Paulo, Dom Bosco com as intervenções do PAC 
Arrudas e agora as Vilas PTO, Itaú, Canal, com 
as Intervenções do PAC Ferrugem. Em toda a 
cidade são 17 grandes obras que garantem des-
de novas moradias as famílias ribeirinhas, até 
a urbanização de toda a área, com novas ave-
nidas, córregos tratados, áreas de lazer e mais 
serviços públicos para a população.

Obras de saneamento
de córregos também

evitam tragédias
Seja um voluntário do 
Núcleo de Defesa Civil

Vila Morro dos Cabritos, 
região Ressaca

Vila PTO, região 
Industrial

Vila Boa Vista, 
região Eldorado

Vila Jardim Marrocos, 
região Sede

Ronaldo Leandro

Ronaldo Leandro

Ronaldo Leandro

Ronaldo Leandro
Ronaldo Leandro

antes

depois

Pedreira Santa Rita, 
região Industrial
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Economia e empregos

Economia de Contagem 
volta a gerar empregos 

Nos últimos oito meses foram geradas 5.471 novas vagas em Contagem

Deixando a crise para trás, o nível de emprego em 
Contagem voltou a subir a partir de março desse ano, 
puxado pela construção civil e pelo comércio. Mas a 
indústria também voltou a empregar.  Segundo dados 
do Ministério do Trabalho e Emprego, nos últimos oito 
meses, foram gerados 5.471 novos empregos de carteira 
assinada no município. Desse total, a indústria contribuiu 
com 1.358 nova vagas.

País supera a crise econômica 
internacional

Entre os meses de outubro/2008 e fevereiro/2009, 
Contagem registrou muitas perdas de emprego devido à 
crise econômica internacional que afetou, principalmen-
te, o campo da produção industrial, carro chefe da eco-
nomia de Contagem.

Felizmente, a crise teve pequena repercussão no Brasil 
em comparação ao que aconteceu em outros lugares. 
Além disso, o nosso país foi um dos primeiros do mundo 
a sair dela. 

Alguns fatores foram fundamentais 
para isso:
•	 A	solidez	da	economia	que	estava	em	crescimento	

econômico mais vigoroso;
•	 Crescimento	equilibrado	com	políticas	mais	eficientes	

de distribuição de renda;
•	 O	aumento	da	importância	da	produção	para	o	mer-

cado de consumo interno;
•	 A	agilidade	e	acerto	das	medidas	adotadas	pelo	Go-

verno Lula para enfrentar as turbulências do mercado 
internacional e manter as linhas de produção.

Investimentos da Prefeitura também 
ajudam a atrair empresas e empregos

Além da recuperação da economia do país, os inves-
timentos que a Prefeitura tem realizado melhoram a 
infraestrutura necessária aos negócios, a segurança e 
criam atrativos para a instalação de novas empresas. É 
o caso da revitalização da Cidade Industrial, da Avenida 
João César de Oliveira e de outros centros comerciais. As 
grandes obras de saneamento de córregos também aju-
dam com a urbanização e pavimentação de novas ruas e 
avenidas.

EmPREgOS cOm cARTEIRA ASSINADA 
Em cONTAgEm

mêS Nº DE NOVOS EmPREgOS

Março + 608

Abril - 108

Maio + 826

Junho + 175

Julho - 397

Agosto + 1.036

Setembro + 1.725

Outubro + 1.606

ToTAL + 5.471

A Cidade Industrial Juventino Dias foi inaugurada em 1948 e 
na época pertencia ao município de Betim. Passou a fazer parte 
de Contagem em 1953.

Elias Ramos


