
Entre as obras que a Prefeitura vai inaugurar e 
entregar em março, algumas são especialmen-
te dedicadas às mamães: a maternidade muni-
cipal está de mudança para novas e melhores 
acomodações e mais escolas de educação 
infantil serão abertas. Mas também serão en-
tregues obras para toda a cidade, nas áreas de 
saúde, educação, espaços públicos, no espor-
te, no lazer, na urbanização e na infraestrutura 
da cidade. No total, são investimentos que 
somam mais de R$ 12 milhões. 

Maternidade municipal 
agora em novas instalações

Saneamento do Córrego 
Retiro começará em breve

Obras do Cefet Contagem 
já começaram
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Manutenção da cidade

Prefeitura gasta R$ 40 milhões por 
ano com manutenção da cidade
Serviços de manutenção são pagos exclusivamente com recursos próprios

Alguns bairros de Contagem ainda não dispõem de rede de 
esgoto. Nesses locais, a população utiliza fossas que precisam ser 
limpas quando enchem. A Prefeitura executa, em média, 1.200 
serviços de limpeza de fossas por mês. Diariamente, são coletadas 
cerca de 700 toneladas de lixo em toda a cidade. Há, ainda, os ser-
viços de capina e roçado (1.600 km de vias por ano), tapa buracos 
(18 toneladas de asfalto por ano) e outras atividades necessárias à 
manutenção da cidade.

Todos esses serviços são custeados exclusivamente com recursos 
próprios, ou seja, com as verbas que a Prefeitura arrecada com im-
postos e taxas. 

A Prefeitura agora 
pode notificar e multar 
os maus proprietários 
de terrenos vagos e 
abandonados. É o que 
garante a Lei Comple-
mentar 080, aprovada 
pela Câmara dos Ve-
readores no início do 
ano.

Operação Tapa Buraco consome 
18 toneladas de asfalto por ano

São capinados 1.600 km de 
vias todo ano em Contagem

Faça a Sua paRte. 
Cuide beM de COntageM

Em 2010, o valor previsto para gastar com a manutenção da 
cidade é de R$ 40 milhões.

O IPTU residencial e a taxa de coleta de lixo não são cobrados e 
poderiam gerar cerca de R$ 45 milhões aos cofres públicos todo 
ano. Para manter com os moradores o compromisso da isen-
ção do IPTU residencial e, ao mesmo tempo, garantir os inves-
timentos que Contagem precisa, a Prefeitura faz um enorme 
esforço de arrecadação de mais recursos junto aos governos 
federal e estadual, além de parcerias com o setor empresarial. 
Por isso é importante que cada um faça a sua parte para aju-
dar a manter Contagem cada dia melhor para se viver.

Ronaldo Leandro

Elias Ram
os

 � Cuide da calçada em frente à sua casa;
 � Coloque o lixo nos lugares e horários certos;
 � Preserve o patrimônio público;
 � Mantenha seu lote vago cercado e limpo;
 � Fale com seu vizinho para que ele colabore também;
 � Informe à Prefeitura sobre terrenos vagos e abandonados;
 � Informe sobre bota-foras e áreas de entulhos.
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Educação

Prefeitura garante mais uma 
escola na região da Sede

Nova escola municipal atenderá cerca de 1.200 alunos do ensino fundamental
Em fevereiro a Prefeitu-

ra oficializou a compra do 
prédio onde funcionava o 
Instituto Polyanna. Com a 
aquisição, a Prefeitura vai 
abrir a Escola Municipal Ely 
Horta Costa e atenderá à de-
manda dos bairros da região 
Sede.

O prédio será completa-
mente reformado e adequado 
aos padrões das escolas da 
rede municipal de educação. 

“Para mim é uma honra dirigir uma escola co-
mo essa. Acredito que esta escola vai acolher 
os estudantes da região, proporcionando mais 
qualidade no ensino. Espero atender todas as 
expectativas da comunidade escolar”.

Mary Gomes Dornela de Souza, diretora 
nomeada para a Escola Municipal Ely Horta 
Costa

Depoimento

A Prefeitura renovou todo o 
mobiliário, comprou com-
putadores novos, trocou os 
quadros de giz para quadros 
brancos e colocará rampas 
de acesso para os alunos com 
deficiência.

A previsão inicial é de que 
a escola atenda a cerca de 
1.200 alunos. O investimen-
to para a compra do imóvel 
foi da ordem de R$ 3,85 mi-
lhões.

Futura Escola Municipal Ely Horta Costa

Os Familiares do senhor Ely Horta Costa, a prefeita Marília Campos e o Secretario 
de Educação Lindomar Diamantino durante o ato de assinatura do contrato de 
compra e venda do prédio.

Ricardo Lim
a

Elias Ram
os
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Em março, a Prefeitura vai 
inaugurar mais um Centro 
Municipal de Educação In-
fantil - CEMEI, na região de 
Nova Contagem. Esse é o ter-
ceiro CEMEI construído pela 
Prefeitura nessa região. O 
primeiro funciona no bairro 
Icaivera, e o segundo no bair-
ro Nova Contagem. A cons-
trução do CEMEI Ipê Amarelo 
custou R$ 695 mil.

Localizado no bairro Ipê 
Amarelo, a escola terá ca-
pacidade para atender 188 
crianças de 0 até 5 anos. O 
CEMEI contará com toda a 
estrutura necessária para que 
as crianças sejam atendidas 
em boas condições de con-
forto e segurança. Também 
terá um elevador para garan-
tir a acessibilidade das pes-
soas, pois o prédio é de dois 
andares.

O Pólo de Educação Infantil do 
Bairro JK foi reformado e passará 
a se chamar Centro Municipal de 
Educação Infantil Dona Alice Fer-
reira França. Foram gastos cerca de 
R$ 200 mil na reforma do prédio, 
com nova pintura, troca de mo-
biliário e colocação de rampas de 
acesso. O CEMEI JK atende a 188 
crianças de 3 a 5 anos de idade.

Vargem das Flores ganha mais 
um centro de educação infantil

Investimento garante escola para 188 crianças de 0 a 5 anos

Educação

Nos últimos cinco anos, o atendimento na educação infantil de Contagem 
aumentou em 95%. Atualmente, são atendidas 5.020 crianças entre 0 e 5 
anos, somadas as atendidas pelas creches e as matriculadas na rede municipal 
de educação infantil.

Fachada do Centro Municipal de Educação Infantil 
Ipê Amarelo, em fase final de acabamento

Ronaldo Leandro

Ronaldo Leandro
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Construção do CEFET-Contagem 
já começou

Escola federal oferecerá ensino gratuíto a 2000 alunos
O sonho de um CEFET em Contagem, formando mão de obra 

especializada, está cada vez mais perto de se tornar realidade. A 
Prefeitura conquistou junto ao Governo Federal a implantação 
de um Campus do Centro Federal de Educação Tecnológica de 
Minas Gerais, CEFET-MG e as obras, finalmente, começaram.

A primeira fase das obras, que inclui a construção dos prédios 
de administração, portaria e as salas de aula, tem orçamen-

Educação

to previsto de R$ 10 milhões, já liberados pelo Ministério da 
Educação. Numa segunda fase serão construídos mais prédios 
escolares. Quando ficar pronto, o campus Contagem do Cefet-
MG deverá receber aproximadamente 2.000 alunos nos níveis 
médio, técnico e superior. O Campus será construído no bairro 
Cabral (divisa das regiões Ressaca e Nacional), em terreno doado 
pela Prefeitura.

Imagem em perspectiva mostra 
como vai ficar o campus do Cefet 
Contagem depois de pronto
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Programa Nossa Escola busca melhoria do aprendizado

Prefeitura incentiva pais a 
participarem da educação

A Prefeitura criou o Programa Nossa Escola. Sua finalidade é 
fortalecer o diálogo entre a escola e a famílias, e garantir a melho-
ria do ensino. Com esse programa, os papais e mamães também 
ganham um “para casa”: acompanhar de perto o desenvolvimento 
escolar dos filhos.

Para ajudar os pais nessa tarefa, a Prefeitura vai emitir, ao final 
de cada período, um boletim escolar contendo:

 � um gráfico indicando o desenvolvimento escolar do aluno em ca-
da disciplina ou área de atividade, e também o resultado geral;

 � o indicador mostrando onde o aluno mais se desenvolveu e on-

Educação

1) Como a senhora vê a 
educação hoje em Conta-
gem?

A educação no município 
de Contagem avançou sig-
nificativamente nos últimos 
anos. Isso se deve aos esforços 
de todos os educadores e aos 
investimentos tanto do gover-
no municipal quanto federal. 
A formação continuada dos 
educadores também contribuiu 
para a melhoria do ensino.

Acredito que vamos melhorar mais 
nos próximos anos.

2) O que a senhora destaca-
ria em investimentos?

Muitos investimentos foram 
feitos, posso destacar: Kit escolar, 
reformas dos prédios das escolas, 
construções dos CEMEIs, novos 
mobiliários, investimentos na for-
mação continuada dos trabalha-
dores em educação, o repasse das 
verbas e a autonomia das escolas 
em aplicá-las.

3) Qual a importância do 
Programa de Acompanhamen-
to Escolar para a Educação?

O sentido é favorecer a parti-
cipação ativa da comunidade es-
colar na escola. Acredito que essa 
participação irá contribuir muito 
na qualidade do ensino e conse-
quentemente na aprendizagem 
dos estudantes. Acredito que a for-
mação integral do educando só se 
dá quando a parceria escola/família 
é efetiva.

IVANA LOTT | DIRETORA DA ESCOLA CAIC RIACHOentrevista |

Boletim Escolar vai mostrar 
desenvolvimento do aluno

Lançamento do Programa 
Nossa Escola

Ricardo Lim
a

de precisa trabalhar mais;
 � o número de dias letivos e faltas do estudante no período;
 � orientações sobre como a família pode ajudar o estudante a me-
lhorar seu desempenho e as ações que serão desenvolvidas pela 
escola para melhorar cada vez mais esses resultados.
Dessa forma, será mais fácil que os pais, mães e responsáveis 

compreendam as práticas educativas, possam acompanhar, ajudar 
seus filhos e participar mais ativamente da vida escolar. O boletim 
de acompanhamento escolar também poderá ser acessado pela 
Internet. Procure mais informações na escola de seu filho.
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Educação

Os primeiros colocados do 
processo seletivo Funec/2010

Processo seletivo ofereceu 600 vagas de ensino profissionalizante

A concorrência pelas 
vagas oferecidas na FU-
NEC é cada vez maior. 
Isso se deve à constante 
busca por ensino profis-
sionalizante e que qua-
lifique os jovens para o 
mercado de trabalho, e 
ao prestígio dessa insti-
tuição na cidade. A FU-
NEC obteve o primeiro 
lugar no ENEM em 2007 
e 2008, o que a coloca 
como de alto padrão de 
excelência. 

A Prefeitura tem garantido a existência da FUNEC com 
recursos próprios. Em 2009, foram investidos R$ 21 mi-
lhões na manutenção da Fundação. Além disso, a Prefei-
tura realizou concurso público para efetivar os servidores, 
garantiu a qualificação dos professores, fez convênios com 
empresas para a oferta de estágios e expandiu as tarefas 
e atribuições da FUNEC. A Prefeitura também conseguiu a 
ampliação da oferta de vagas para o ensino médio regular 
nas escolas estaduais, inclusive no turno da manhã, onde 
a demanda é maior.

• 8.530 mil alunos;

• 1 unidade oferece a Educação de Jovens e Adultos -
      EJA com qualificação profissional;

• 5 unidades oferecem o ensino técnico de nível médio;

• 869 servidores efetivos;

• R$ 21 milhões de investimentos por ano, com recurs-
sos do Tesouro Municipal.

Mayra do Carmo Siqueira
(Química Industrial)

Priscila Rates Contarelli
(Administração – Pós-Médio)

Patrícia Cristina de Souza
(Médio Regular)

Hudson de Aguiar Bicalho
(Técnico de Informática)

Sávia Marília Silva
(Análises Clínicas –  Méd. Integ.)

Pedro Henrique de Araújo
(Téc. de Informática – Internet)

O
dilon Rocha
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Investimento de quase R$ 4 milhões garante melhoria do atendimento

Recursos para futuro Centro 
Materno-Infanfil de Contagem 

já estão garantidos

Saúde

Maternidade municipal muda 
para novas instalações

A Prefeitura vai transferir a maternida-
de para um novo prédio construído no 
Hospital Municipal. Ela vem funcionando 
em condições precárias, num prédio an-
tigo, e localizado em área endêmica de 
escorpiões. Devido a esses problemas, 
realiza apenas 200 partos por mês, o que 
atende a menos da metade da demanda 
do município.

No novo prédio, a maternidade vai fun-
cionar com sua capacidade máxima, ou 
seja, cerca de 350 partos mensais. Serão 
realizados, ainda, atendimentos de assis-
tência ao parto e nascimento, atendimen-
to ginecológico de urgência e emergência, 
cirurgias ginecológicas e cirurgias de ma-
ma, atendimento a mulheres vítimas de 
violência sexual, entre outros.

O investimento na construção das no-
vas instalações foi de R$ 4 milhões, com 
recursos do Governo do Estado e da Pre-
feitura.

A prefeitura de Contagem investe 29% do orçamento em Saúde. Isso é o 
dobro do que manda a lei. De acordo com a Constituição, a Prefeitura pode-
ria investir apenas R$ 69 milhões por ano, contra os R$ 136 milhões que são 
investidos.

O Ministério da Saúde e a Secretaria Estadual de Saúde já confirmaram 
a aprovação dos recursos estimados em R$ 14 milhões, para a construção 
do futuro Centro Materno-Infantil de Contagem que substituirá a atual 
maternidade. A construção desse Centro Materno-Infantil foi escolhida 
pela população através de votação via Internet, em 2007, no Orçamento 
Participativo. Ele será construído no mesmo terreno do Hospital Municipal 
e terá capacidade para atender, em média, 7.200 partos por ano, com 
um total de 150 leitos. Após a assinatura do convênio com o Ministério, a 
Prefeitura vai contratar os projetos e licitar a construção. As obras devem 
começar no segundo semestre desse ano e concluídas em 2012.

Interior do novo prédio da Maternidade

Perspectiva do futuro Centro Materno-Infantil

Ronaldo Leandro
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Reforma garantiu melhores condições de trabalho e de atendimento

No Petrolândia, Unidade de 
Pronto Atendimento está pronta

Saúde

Na região do Petrolândia, a Unidade de Pronto Atendimento - 
UPA, (chamada de "policlínica" pela população) atende cerca de 130 
pessoas por dia. Para melhorar as condições de trabalho e a quali-
dade de atendimento, a Prefeitura reformou completamente essa 
unidade, com investimentos estimados em R$ 670 mil. As obras já 
foram concluídas.

A área da UPA foi praticamente dobrada, passando dos 537,4 
m2 para 1039,01 m2. Na primeira etapa da reforma, entregue em 

“Um grande passo para a Saúde da região 
do Petrolândia, estávamos precisando des-
sas melhorias na unidade. Agradecemos a 
Prefeitura por mais essa obra”.

Júlio Medeiros Prata, 58 anos, técnico em 
Tubulação de Gás, morador do B. Petrolândia

“A região cresceu e a antiga policlínica não 
estava atendendo a demanda existente, essa 
ampliação veio em ótima hora. A cidade está 
organizada, Contagem vive uma nova era”.

Afonso Paulo Gomes, 57 anos, operador 
de máquinas, morador do bairro Petrolândia

Depoimentos

março de 2009, foram construídas duas enfermarias para adultos, 
laboratórios, sala de curativos e sala de acolhimento.

Na segunda etapa, foram ampliadas as partes de urgência e pe-
diatria, além de construída uma nova sala para raios-X, nova Cen-
tral de Esterilização e nova farmácia. Os leitos de urgência foram 
ampliados de um para três e os de pediatria de cinco para sete. A 
unidade conta ainda com 14 leitos de observação adulta, totali-
zando 24 leitos.

Ronaldo Leandro

ANTEs: ATENdImENTo PREcÁRIo AGoRA: NovAs E mElhoREs INsTAlAçõEs
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Prefeitura investe nas 
unidades básicas de saúde

Antigos postos de saúde são revitalizados e novas unidades serão construídas

Na Sede, Nacional e Ressaca,
mais investimentos na saúde

O atendimento à saúde nos 
bairros vai melhorar para os 
moradores da cidade. A Prefei-
tura está reformando os prédios 
onde funcionam os antigos 
postos de saúde e iniciando a 
construção das novas e moder-
nas Unidades Básicas de Sáude 
– UBS.

Os novos prédios vão contar 

Saúde

Ainda este ano, serão construídos prédios novos para 
abrigar as Unidades Básicas de Saúde localizadas no bairro 
Praia, na região Sede; no bairro Colorado, na Região Ressa-
ca e no Vale das Amendoeiras, na Região Nacional.

Essas obras vão beneficiar mais de 40 mil moradores dos 
bairros Granja Ouro Branco, Granja Vista Alegre, Vila Barro-
quinha, Milanez, Colorado, Oitis, Vale das Amendoeiras, Pe-
dra Azul e Carajás. O investimento para a construção desses 
equipamentos será superior a R$ 2,5 milhões.

Em reunião com a comunidade, Prefeitura anuncia 
reforma da Unidade Básica de Saúde do Estrela Dalva

A Unidade Básica de Saúde Campo 
Alto/Sapucaias foi revitalizada com 
investimento de R$ 500 mil

Elias Ram
os

Ricardo Lim
a

com áreas específicas para con-
sultórios, salas de acolhimento, 
sala de medicação, de odonto-
logia, de curativos, de vacinas, 
de esterilização, sala de reu-
nião, recepção, sanitários, entre 
outras benfeitorias, dentro dos 
padrões estabelecidos pelo 
Ministério da Saúde. Isso trará 
mais conforto e agilidade ao 

atendimento, melhores condi-
ções de trabalho e permitirá a 
ampliação das equipes.

Na região Petrolândia, já foi 
construída a Unidade Básica de 
Saúde que atende aos bairros 
Campo Alto e Sapucaias, bene-
ficiando mais de 9 mil morado-
res. Em fevereiro, foi assinada a 
ordem de serviço para inicio das 

obras na Unidade de Saúde da 
Família Estrela Dalva que aten-
derá os bairros Estrela Dalva, 
Confisco I e Pampulha, na região 
Nacional.  Essa obra foi escolhida 
pela população através do Orça-
mento Participativo 2007 e re-
ceberá investimentos de R$ 256 
mil. E mais investimentos serão 
anunciados em março.
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Saúde

Fique atento:
Procure a unidade de saúde mais próxima 
de sua casa se você ou algum familiar apre-
sentar dois ou mais dos seguintes sintomas:

A Prefeitura de Contagem intensifica as ações de 
combate à dengue no município em decorrência dos 
constantes temporais e das altas temperaturas que 
favorecem a proliferação da larva do Aedes Aegyptis 
e deixam o país em alerta. Iniciativas como visitas 
domiciliares para eliminar focos do mosquito, cam-
panha educativa e mutirões de limpeza estão sendo 
desenvolvidas em todas as regiões da cidade, sobre-
tudo nos bairros limítrofes.

O objetivo é conscientizar os moradores sobre a 
importância de não acumular lixo e não deixar água 
parada.

A prefeitura conta com a união de todos os mora-
dores no combate à dengue. Vamos nos mobilizar. É 
um dever meu, seu e de todos.

Prefeitura e população
se unem contra a dengue

- Coloque o lixo em sacos plásticos e mantenha a lixeira 
bem fechada. Não jogue lixo em terrenos baldios;

- Jogue no lixo todo objeto que possa acumular água co-
mo potes, latas, garrafas vazias, etc;

- Mantenha o saco de lixo bem fechado e fora do alcance 
de animais;

- Elimine os pratinhos de vasos de planta;
- Não deixe água de chuva acumulada sobre a laje;
- Remova folhas, galhos e tudo que possa impedir a água 

de correr pelas calhas;
- Mantenha a caixa d’água sempre fechada e com tampa 

adequada;
- Mantenha bem tampados tonéis e barris d’água;
- Lave semanalmente, por dentro, os tanques utilizados 

para armazenar água.

A ajuda da população é fundamental para eliminar focos do mosquito

- Manchas e erupções na pele
  (semelhantes ao sarampo);
- Febre alta com início súbito;
- Forte dor de cabeça;
- Dor atrás dos olhos;
- Dores nos ossos e articulações; 
- Perda do paladar; 
- Moleza e dor no corpo;
- Náuseas e vômitos; 
- Tonturas e cansaço. 

Agente de Zoonozes 
no combate a dengue

Ronaldo Leandro



12

Urbanização

Obras na Vila Beatriz 
garantem vida mais digna

Prefeitura e Governo Federal investem mais de R$ 10 milhões na Vila Beatriz

Novas moradias

A Vila Beatriz está localizada às margens da Via Expressa, na região 
da Sede e em área de risco. Ela será totalmente urbanizada. Trata-se 
de uma região historicamente abandonada pelo poder público e que 
vinha exigindo grandes soluções há anos. 

As obras começaram em setembro de 2009 e a comunidade  parti-
cipou da definição do projeto, indicando as ações necessárias para o 
desenvolvimento sócio-econômico local.

Já foi feita a demolição das residências situadas à margem do cór-

A maior parte dos recursos investidos na Vila Beatriz 
(cerca de R$ 6 milhões) será destinada ao reassentamen-
to de 184 famílias moradoras em áreas de risco, em con-
junto habitacional com apartamentos de 2 e 3 quartos, 
em área da própria vila. Serão beneficiadas, diretamente, 
cerca de 500 famílias em toda a região. A obra de urbani-
zação da vila tem custo estimado em R$ 10,5 milhões. Desse 
total, 76% são do Governo Federal (PAC/Fundo Nacional de Ha-
bitação de Interesse Social) e 24% da Prefeitura de Contagem.

Atualmente, cerca de mil pessoas utilizam a passarela 
sobre a linha férrea Ferrovia Centro Atlântica - FCA, que 
separa a Vila Beatriz da região do Cinco e do centro co-
mercial de Contagem. Mas essa passarela não existia. Ela 
só foi construída em 2008, como contrapartida para que 
um hipermercado se instalasse na avenida João César de 
Oliveira.

rego Beatriz, que será saneado e receberá proteção de encostas. Parte 
das famílias foi transferida para o conjunto habitacional Morada 
Nova, no bairro Maria da Conceição, e parte está no programa Bolsa 
Moradia, enquanto aguarda a construção de um novo conjunto.

A vila receberá obras de infraestrutura, drenagem, saneamento, 
novo sistema viário, um centro comercial, um centro comunitário e 
uma escola infantil. Também será construída uma área de lazer com 
quadras poliesportivas, parque infantil e pista de caminhada.

ANTEs: moRAdIAs AmEAçAdAs Em ÁREAs dE RIsco

AGoRA: moRAdoREs TRANsFERIdos E obRAs Em ANdAmENTo
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Urbanização

Prefeitura faz mais investimentos 
em Vargem das Flores

No bairro Nazaré, mais uma obra do Orçamento Participativo

praça na Rua Vl 15 fica 
pronta no final de março

No bairro Retiro, 12 ruas 
recebem meio-fio e sarjetas

A praça que a Prefeitura está construindo em parceria 
com uma empresa privada, na Rua VL 15, no bairro Nova 
Contagem, está em fase final. A praça conta com quadra de 
peteca, mesas para jogos e pista de caminhada. A praça é  
mais uma alternativa para os moradores de Nova Contagem 
praticarem o esporte, o lazer e a convivência social.

Os moradores de 12 ruas no bairro Retiro, na região de Vargem 
das Flores, serão beneficiados com a colocação de 4.500 metros 
de meio fio e sarjeta nas vias, num investimento de R$ 430 mil.

A medida melhorará o escoamento da água da chuva e vai au-
mentar a proteção e a durabilidade do asfalto. Além disso, essas 
benfeitorias vão evitar a proliferação de focos de doenças e valori-
zar ainda mais os imóveis.

Avenida Hum, no bairro Nazaré, na região 
Vargem das Flores

Elias Ram
os

Elias Ram
os

Elias Ram
os

A pavimentação asfáltica 
da Avenida Um, no Bairro 
Nazaré, na região de Var-
gem das Flores, foi escolhi-
da pela população através 
do Orçamento Participativo.

A Prefeitura estava 
aguardando as obras de 
saneamento básico a serem 
realizadas pela Copasa. Essa 
parte já foi concluída e, em 
março, terão início os tra-
balhos de pavimentação e 
drenagem da via. O investi-
mento será de R$ 800 mil.
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Minha Casa, Minha Vida - Contagem 

Novo conjunto habitacional 
será construído no Sapucaias
Conjunto atenderá 280 famílias dentro do programa Minha Casa, Minha Vida

Prefeitura concede mais benefícios para 
construção de moradias

A construção do Conjunto Habita-
cional Jardins São Luiz já foi aprovada 
pela Caixa Econômica Federal e as 
obras começam ainda em março, com 
prazo de 12 meses para conclusão.

O custo de cada apartamento é de 
R$ 46 mil, dos quais R$ 40 mil são 
subsidiados pelo Programa Minha Ca-
sa, Minha Vida e R$ 6 mil financiados 
pelo futuro morador.

O conjunto ocupa uma área de 12 
mil metros, na rua Simonésia com rua 
Volta Redonda, no Bairro Sapucaias, 
região do Petrolândia. Serão constru-
ídos 280 apartamentos com 42 m2 de 
área privativa, 2 quartos, sala conju-
gada, cozinha e área de serviço.

Este é o segundo conjunto habi-
tacional do Programa Minha Casa, 
Minha Vida para famílias com renda 
até 3 salários mínimos, em Conta-
gem. O primeiro está em construção 
no bairro Parque Maracanã, na região 
da Sede.

A Prefeitura enviou mais um Projeto de Lei à Câmara Municipal 
com medidas de incentivo para a construção de moradias para 
famílias com renda de até três salários mínimos na cidade. O obje-
tivo é reduzir o déficit habitacional do município, principalmente 
entre as famílias de menor poder aquisitivo.

Entre as possibilidade anunciadas pela Prefeitura estão a doa-
ção de terrenos municipais e a ampliação de benefícios tributários 
para a faixa entre 3 e 6 salários, desde que vinculada a investimen-
to na faixa entre 0 e 3 salários.

Esse é o segundo Projeto de Lei da Prefeitura para alavancar a 
execução do Programa Minha Casa, Minha Vida na cidade. No ano 
passado, a prefeitura encaminhou Projeto de Lei com incentivos 
para a construção de moradias dentro do programa que incluíam 
isenção de ISSQN, suspensão de cobrança de dívida do IPTU e isen-
ção de ITBI para terrenos destinados a esses empreendimentos e, 
ainda, a agilização de alvarás, projetos, autorizações e licenças.

Terreno de 12 mil metros quadrados onde 
será construído o Conjunto Habitacional 
Jardins São Luiz

A prefeita Marília Campos, o presidente da Câmara dos 
Vereadores, vereador Irineu Inácio e a presidente da Caixa 
Econômica Federal (CEF), Maria Fernanda Ramos Coelho

Ronaldo Leandro

Ricardo Lim
a
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Habitação

Obras do Arrudas beneficiarão mais de 13 mil famílias
A revitalização da região do Ribeirão Ar-

rudas é uma obra gigantesca e complexa. 
O projeto prevê o saneamento do ribeirão 
e de seu entorno, com construção da rede 
de esgotamento sanitário, obras de drena-
gem, recuperação de 11 km de vias, cons-
trução de viadutos, conclusão da Avenida 

Tereza Cristina e o reassentamento das 
família, entre outras intervenções. Quando 
concluída, irá trazer benefícios para 13,8 
mil famílias. Essa obra tem um custo total 
de R$ 200 milhões, com recursos do Gover-
no Federal, Governo Estadual, Prefeitura de 
Belo Horizonte e Prefeitura de Contagem.

PAC Arrudas garante 
habitação para 672 famílias

Primeiro de cinco conjuntos já está pronto e será entregue em março
Na região Industrial de 

Contagem, está em andamen-
to a maior obra do Programa 
de Aceleração do Crescimen-
to – PAC, em Minas Gerais. 
Trata-se do saneamento do 
Ribeirão Arrudas, no trecho 
entre o viaduto do Barreiro e 
a avenida Castelo Branco. É 

uma obra monumental, orça-
da em R$ 200 milhões.

Entre outras ações, o cha-
mado “PAC Arrudas” prevê 
o reassentamento de todas 
as famílias que moravam em 
condições de risco, às mar-
gens do ribeirão nas vilas 
Dom Bosco, São Paulo e no 

bairro Jardim Industrial. Essas 
famílias serão transferidas 
para cinco conjuntos habi-
tacionais dotados de toda a 
infraestrutura necessária para 
se viver bem.

No final de março, serão 
entregues as chaves para 
as primeiras 368 famílias 

contempladas. O primeiro 
conjunto habitacional já está 
pronto. Ele tem 23 prédios, 
cada um com 16 apartamen-
tos de dois ou três quartos e 
apenas quatro apartamentos 
por andar. Os cinco conjuntos 
habitacionais vão abrigar, ao 
todo, 672 famílias.

Visão lateral do conjunto já 
pronto na Vila São Paulo

Ronaldo Leandro

Elias Ram
os

Interior de um dos apartamentos
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Saneamento

Prefeitura anuncia início das 
obras no Córrego Retiro

Investimento é de R$ 30 milhões e obras devem começar em breve
Os moradores da região Vargem 

das Flores receberam uma excelente 
notícia no começo de fevereiro. As 
obras de saneamento e urbanização 
do Córrego Retiro e seus afluentes 
devem começar ainda nesse semes-
tre.

Essa obra está avaliada em R$ 30 
milhões, com recursos do Programa 
de Aceleração do Crescimento – PAC 
e da Prefeitura Municipal (R$ 1,5 
milhões).

A obra prevê o tratamento de 
fundo de vale, despoluição, sanea-
mento, construção dos interceptores 
de esgoto, proteção das nascentes, 
drenos para escoamento de águas 
pluviais, parque linear e áreas ver-
des. O córrego tem 1,87 km de 
extensão e seus dois braços, que 
dividem a região em ilhas quase iso-
ladas, também serão saneados.

População ribeirinha 
ganhará novas moradias

Parte dos recursos destinados ao saneamento e 
revitalização do Córrego Retiro será investida no 
reassentamento das famílias que hoje moram em si-
tuação de risco nas áreas ribeirinhas. Cerca de R$ 12 
milhões serão investidos em moradias para 220 fa-
mílias que moram, principalmente, na Rua Hercules 
e na VL 26. Além disso, serão pavimentadas diversas 
vias públicas no seu entorno e será feita a urbaniza-
ção dos bairros, com a criação de áreas verdes e um 
parque. Essa obra vai melhorar a qualidade ambien-
tal, valorizar os imóveis, permitir a melhoria do trân-
sito e do acesso e estimular novos investimentos.

A represa de Vargem das Flores foi construída na década de 1970 pelas 
prefeituras de Contagem e Betim. Essa represa resolveu em definitivo a 
questão do abastecimento de água, que afetava as residências e indús-
trias de Contagem.

Sistema viário

Córrego do Retiro

Área verde

Área para criação 
de parque2

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. 

Córrego do Retiro em Vargem das Flores

Ronaldo Leandro
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Espaços Públicos

Parque Tropical é a nova opção 
de lazer e esportes na cidade

Área que estava abandonada foi transformada em centro de lazer e esportes
Depois dos atrasos provoca-

dos pelas chuvas, as obras do 
Parque Esportivo do Tropical, 
na região Petrolândia, foram 
concluídas e o parque entre-
gue à comunidade em março.

O parque Antônio Pereira 
Cardoso, ou simplesmente 
Parque Tropical, ocupa uma 
área com 44 mil m2, que esta-
va abandonada e servia como 

“Uma obra importante para a região, pois 
trará mais lazer, diversão e qualidade de 
vida a todos.  Espero que mantenham uma 
boa administração do nosso Parque”.

Sebastião Siqueira de Moura, 53 anos,
vigilante e morador do bairro Tropical

“Agora podemos fazer as nossas caminha-
das com  segurança, isso traz benefícios ao 
lazer e a saúde de todos”.

Maria do Carmo, 50 anos, costureira
e moradora do bairro Tropical

Depoimentos

ponto de acúmulo de lixo e 
foco de doenças devido aos 
dejetos lançados no córrego 
que corta a área. No local foi 
erguido um complexo espor-
tivo e de lazer que conta com 
ginásio, lanchonete integrada 
a uma área multiuso, quadra 
poliesportiva coberta, pistas 
de skate e caminhada, play-
ground, quadras de peteca e 

vôlei, mesas de jogos, e uma 
ampla área verde, entre ou-
tros atrativos. No local tam-
bém funcionará um núcleo do 
Programa de Esporte e Lazer 
na Cidade (PELC), em parce-
ria com governo federal. O 
núcleo vai oferecer aulas de 
futsal, basquetebol, voleibol, 
handebol e oficinas de capo-
eira, dança, tambor e violão.

Orçado em cerca de R$ 3 
milhões, a construção do Par-
que Tropical Antônio Pereira 
Cardoso foi aprovada pela 
comunidade no Orçamen-
to Participativo de 2007 e 
viabilizada com recursos do 
programa de saneamento do 
córrego do Imbiruçu, desen-
volvido pela Prefeitura em 
convênio com a Copasa. 

Construção do Parque Tropical foi 
aprovada no OP 2007

Ronaldo Leandro
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Serviços

Regionais ampliam prestação 
de serviços à população

Saiba como acessar diversos serviços sociais prestados nas regionais

Auxílio Documentação

Plantão Social

Juizado de Conciliação

EndErEços das rEgionais

As administrações regionais são os principais meios de contato 
dos moradores com Prefeitura. É por essa porta que o morador 
tem mais chances de ser ouvido e apresentar suas demandas e 

Para pessoas em situação de extrema vulnerabilidade social, 
a administração regional faz encaminhamentos para emissão 
de 2ª via de certidão de nascimento, casamento civil e óbito 
aos cartórios de referência. Também pode ser feito o encami-
nhamento para para emissão da 2ª via de carteira de Identida-
de para o Instituto de Identificação de BH. Esses serviços são 
gratuitos.

O Juizado de Conciliação é um fórum para resolver conflitos 
através da realização de acordos. Os acordos feitos no Juizado 
de Conciliação podem ser validados pela Justiça, se necessário. 
O Juizado de Conciliação também faz encaminhamentos para a 
Defensoria Pública, Procon, Juizado Especial, Promotoria, Justi-
ça do Trabalho, Conselho Tutelar e outros.

rEgional VargEm das FlorEs

Rua VC 2, 29 – Nova Contagem - Telefone: 3352-5886 ou 5887

rEgional sEdE

Rua Manoel Pinheiro Diniz, 352 – Três Barras - Telefone: 3352-9550 ou 9551

rEgional nacional

Rua Quintino Bocaiuva, 450 – Nacional - Telefone: 3397-1098

rEgional PEtrolândia

Rua Refinaria Gabriel Passos, 20 –  Petrolândia - Telefone: 3352-5618

rEgional industrial

Rua Ester Franzen de Lima, 171 – Industrial - Telefone: 3363-5573

rEgional rEssaca

Rua Turquesa, 729 – São Joaquim - Telefone: 3352-5575

rEgional Eldorado

Av. João César de Oliveira, 3481 – Eldorado - Telefone: 3352-5477

rEgional riacHo

Rua Rio Verde, 422 – Riacho das Pedras - Telefone: 3912-2448

reivindicações de sua comunidade, além de ter acesso a diversos 
serviços. Confira aqui os serviços prestados nas regionais adminis-
trativas da Prefeitura.

INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO
Av. João César de Oliveira, 3481, - Eldorado
Telefone: 3351-8384

Elias Ram
os

O Plantão Social atende famílias e pessoas em situa-
ção de risco, encaminhando-as para a Assistência Social. 
Através do Plantão Social, desde que a pessoa se encaixe 
nos critérios, é possível conseguir benefícios como cestas- 
básicas, vale-transporte para acesso ao primeiro dia de 
trabalho (comprovado) ou testes pré-admissionais, Cartão 
Metropolitano de Transporte para pessoa com deficiência, 
inscrição no Programa Sem Limite, entre outros.

Critérios para receber benefícios
Residir no Município de Contagem, na área de abrangência 

da regional, devidamente comprovado; apresentar risco social e 
pessoal; apresentar documentos de todos os moradores da ca-
sa; comprovante de residência, carteira de trabalho dos maiores 
de 18 anos, comprovante de renda e certidão de nascimento 
dos menores de idade; quando caracterizado como população 
de rua, estiver na área de abrangência da regional.
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Mulheres

Lugar de mulher é...
em todo lugar

Mulheres são, cada vez mais, protagonistas na sociedade

Elas estão em toda parte e sempre na luta para con-
quistar novos e maiores espaços. Nesse 8 de março as 
mulheres comemoram suas conquistas, sabendo que os 
desafios ainda são grandes. Mas, deixam claro que não 

desistem e que a luta vai continuar.  Nesta edição, a Pre-
feitura de Contagem presta uma homenagem especial a 
todas essas guerreiras que estão construindo a história do 
país e, também, do mundo. Com elas, a palavra.

“Em todo lugar a mulher tem que conquistar o 
seu espaço, mas principalmente dar sustentação 
a sua família. A mulher é a mais importante na 
educação dos filhos. Ela se desdobra. Quero in-

centivar outras mulheres a 
buscarem outras profissões 
como eu. Já sofri precon-
ceito, mas certamente, eu 
quebrei vários outros. Temos 
que ir a luta”.

Maria da Penha Bernardes Sil-
veira, 43 anos, motorista de ôni-
bus, moradora do bairro Granja 
Vista Alegre - Região Sede

“Hoje as mulheres ocupam todos os lugares e têm 
muito mais valor. Temos duas candidatas à presi-
dência, em Contagem somos governados por uma 
mulher. A mulher tem um papel fundamental na 
sociedade, é o esteio da 
casa. Eu vejo na mulher a 
imagem de um ser que é 
ao mesmo tempo forte e 
amoroso”.

Dona Brígida Diniz Belém 
Rocha, 87 anos, funcionária 
pública aposentada e estu-
dante da PUC Contagem, 
moradora do bairro Alvorada 
- Região Sede

“Não é mais só na cozinha, há muitos anos 
que as coisas mudaram e hoje está bem 
melhor. A minha satisfação é ter nascido mu-

lher, poder ser mãe. Sou 
uma pessoa batalhadora, 
nunca dependi de homem 
para sobreviver. É disso 
que eu tenho orgulho, de 
ser mulher”.

Maria das Graças Dias, 59 
anos, empregada doméstica, 
moradora do bairro Belém - 
Região Petrolândia

“Trabalhando fora e lutando pela paz. Fogão e 
tanque estão em terceiro plano. A mulher tem mais 
jeito. Sabe se comunicar e chegar mais calma para 
resolver os problemas. Eu 
torço para que o meu tra-
balho resulte em mulheres 
mais serenas, sem drogas, 
bebidas e principalmente 
sem violência”.

Geralda Aparecida Leão, 
54 anos, agente do Projeto 
Mulheres da Paz, moradora 
do bairro Amazonas - Região 
Industrial

“Lugar de mulher é trabalhan-
do. Eu sendo mulher sou mãe 
de gêmeos, empresária há 24 
anos e estou sempre a dispo-
sição para o que der e vier. 
Tenho coragem para encarar 
qualquer tipo de situação. Sou 
sempre mulher”.

Ivaneide Gonçalves Pimenta, 
42 anos, empresária, moradora do bairro Nova Conta-
gem - Região Vargem das Flores

"Ser uma mulher que luta e conquista os seus 
direitos, sem abrir mão de ser feminina, e,  cada 
vez mais contribuir por um 
mundo melhor. Sem violên-
cia, preconceitos e acima de 
tudo ser respeitada. É o que 
desejo para todas as mulhe-
res do planeta, em especial 
às mulheres de Contagem".

Emanuele Urquisa Dias Má-
ximo, 19 anos, recepcionista, 
moradora do bairro Colorado 
- Região Ressaca

"Ser mulher é ser mãe, esposa, cidadã, conscien-
te, saber errar e acertar, sorrir e chorar, compre-
ender, e acreditar sempre. Contribuir de forma 
única e especial para seu crescimento, exercendo 
todos os tipos de atividades 
com muita coragem, compe-
tência e determinação, bus-
cando sempre seus direitos 
e deveres de forma ética e 
cidadã".

Priscila Cristina Coelho, 22 
anos, estudante de Adminis-
tração e moradora do Bairro 
Nacional - Região Nacional

“Mulher agora está em 
todo lugar. Na cozinha, na 
construção civil, em tudo 
que você precisar da mu-
lher ela é útil. Eu faço de 
tudo em casa e também 
trabalho com pedreira, 
pintora, troco telhas. Sou 
mulher para toda obra. Ser 
mulher além de ser difícil é 
muita coisa! Ser mulher é 
ser muito feliz”.

Iraci Maria da Silva, 61 anos, pedreira, pintora e 
dona de casa, moradora do bairro Riacho - Região 
Riacho

“Em casa, trabalhando e 
atendendo minhas clientes 
no meu salão, tenho muito 
orgulho de ser a mulher 
que eu sou. Estou realiza-
da como mãe, trabalhado-
ra e conquisto as pessoas. 
Isso me faz sentir muito fe-
liz. Lutei muito a vida toda, 
e isso não foi em vão. Sou 
uma mulher realizada”.

Vera Lúcia da Silva Dias, 58, cabeleireira, moradora 
do bairro Glória - Região Eldorado
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Direitos da População

Dicas dos Direitos do Cidadão

Saiba mais sobre a Prefeitura. Acesse:

www.contagem.mg.gov.br

programa piS - paSep
Os trabalhadores e trabalhadoras cadastrados 

no programa PIS-PASEP até 4 de outubro de 1988 
possuem uma espécie de caderneta de poupança que 
está depositada em um banco do governo, o BNDES. 
Tais trabalhadores têm direito, todo ano, aos rendi-
mentos anuais que, se não forem sacados, irão se 
incorporar aos valores já depositados.

Os recursos dos trabalhadores que possuem con-
tas individuais podem ser sacados integralmente nas 
seguintes situações:

a) aposentadoria;
b) invalidez permanente;
c) se for portador do vírus HIV (titular e dependente);
d) se tiver câncer (titular e dependente);
e) pela morte do trabalhador, quando o saldo será 

pago aos herdeiros;
f) idade igual ou superior a 70 anos;
g) benefício assistencial do deficiente ou idoso;
h) reforma militar;
i) transferência do militar para a reserva remunerada. 
Maiores informações sobre o PIS-PASEP podem 

ser obtidas nas agências da Caixa Econômica Federal, 
se você for trabalhador do setor privado e no Banco 
do Brasil, se for servidor público.

abono salarial ou 14º salário
O trabalhador cadastrado no programa PIS-PASEP 

tem direito ao abono salarial, ou 14º salário, no valor 
de um salário mínimo, desde que atenda aos seguin-
tes critérios: a) tenha recebido, em média, até dois 
salários mínimos no ano base (2008); b) tenha exer-
cido atividade remunerada com carteira assinada pelo 
menos 30 dias no ano base e tenha sido informado 
pelo empregador na RAIS - Relação de Informações 
Sociais; c) esteja cadastrado há pelo cinco anos no 
programa PIS-PASEP. Importante: o Abono Salarial de 
2009/2010 será pago até o dia 30/06/2010. Informe-
se sobre esse benefício na Caixa Econômica Federal, 
se você for trabalhador do setor privado e no Banco 
do Brasil, se for servidor público.

8 de março e os direitos da mulher 
Essa data tem sido comemorada anualmente 

desde a década de 1920 do século passado, em todo 
mundo, como símbolo da luta das mulheres pela sua 
emancipação. A referência é o episódio ocorrido em 
1857, quando 129 mulheres foram queimadas vivas 
no interior de uma fábrica em Nova York por pleite-
arem dos patrões melhores condições de trabalho. 
A partir de 1975, a Organização das Nações Unidas 
- ONU, instituiu o 8 de março como o Dia Internacio-
nal da Mulher. Nos últimos 100 anos, as mulheres 
conquistaram muitos direitos: leis de promoção do 
trabalho feminino; conquistas na previdência, como 
a aposentadoria antecipada e o salário-maternidade; 
proteção da maternidade; igualdade no casamento; 
direito de voto; etc. 

Foi aprovada uma nova Lei que trata 
da Tarifa Social de Energia Elétrica. A 
Lei anterior dividia os consumidores 
de acordo com o consumo de energia, 

gerando distorções, como, por exem-
plo, conferir desconto para pessoas ricas 

com residências com pequeno consumo 
(casas de praia, sítios, etc). Agora só terão 

direito à Tarifa Social de Energia as famílias 
que, de fato, precisam, de acordo com os 
seguintes critérios: a) seus moradores deverão 
pertencer a uma família inscrita no Cadastro 
Único para Programas Sociais do Governo 

Federal - CadÚnico, com renda familiar mensal 
per capita menor ou igual a meio salário míni-
mo nacional; ou tenham entre seus moradores 
quem receba o benefício de prestação continu-
ada da assistência social. 

Excepcionalmente, será também beneficia-
da com a Tarifa Social de Energia Elétrica a uni-
dade consumidora habitada por família inscrita 
no CadÚnico e com renda mensal de até 3 sa-
lários mínimos, que tenha entre seus membros 
portador de doença ou patologia cujo tratamen-
to ou procedimento médico pertinente requeira 
o uso continuado de aparelhos, equipamentos 

ou instrumentos que, para o seu funcionamen-
to, demandem consumo de energia elétrica.

Os descontos da nova Tarifa Social de 
Energia Elétrica serão os seguintes: a) para a 
parcela do consumo de energia elétrica inferior 
ou igual a 30 kWh/mês, o desconto será de 
65% ; b) entre 31 kWh/mês e 100  kWh/mês, 
o desconto será de 40%; c) entre 101 kWh/
mês e 220 kWh/mês, o desconto será de 10%. 
Segundo cálculos do governo federal, a nova 
lei beneficiará, além das atuais 18 milhões de 
famílias, mais 3 milhões de famílias em todo o 
país, a partir de julho. 

tarifa social de energia elétrica é ampliada

Contagem começou o ano com o pé direito com 
a geração, em janeiro, de 1.321 novos empregos de 
carteira assinada. E o mais importante: está se con-
solidando a recuperação da indústria na cidade, que 
liderou a geração de empregos (512 novas vagas), 
construção civil (513 novas vagas), serviços (176 
novas vagas) e comércio (137 novas vagas). A ex-
pectativa é que esses números positivos continuem 
durante todo o ano. 

Contagem: 1.321 novos empregos em janeiro


