
Este jornal oferece aos leitores e à leitora um painel de todas 
as obras e investimentos que a Prefeitura realiza na cidade. 
Seja na saúde ou na educação, na infraestrutura urbana ou 
no transporte, na geração de empregos e renda ou na assis-
tência social, os avanços continuam. Em todas as regiões da 
cidade, sem exceção e sem discriminação, a Prefeitura man-
tém uma presença ativa e cumpre seu papel na promoção do 
desenvolvimento da cidade. Esses investimentos estão trans-
formando Contagem numa cidade cada dia mais moderna, 
mais progressista e melhor para a sua gente.

Prefeitura faz obras em todas 
as regiões da cidade
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Prefeitura e ONU investem na 
segurança em Contagem
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Prestação de Contas / Gestão Eficiente
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Prefeitura reduziu tamanho 
da dívida municipal

Prefeitura aumentou a receita e não fez dívidas novas

Prefeitura pagou 232 milhões  
de juros e encargos em 5 anos

No início de 2005, Contagem era o quarto município mais endividado do Brasil, 
estava sem crédito e sem condições de receber repasses federais.

A Prefeitura organizou a casa, renegociou parcelas da dívida; pagou juros e 
encargos e aumentou a receita. Além disso, não contraiu novos empréstimos, 
mesmo com a perda de receitas provocada pela crise econômica do ano passado. 
A Prefeitura recuperou seu crédito e a capacidade de endividamento. Em 2005, a 
dívida representava 125% o valor da receita e eram necessários 15 meses de arre-
cadação para pagá-la. Hoje, a dívida caiu para 62% da receita e corresponde a 7,9 
meses de arrecadação.

Além de alta, a dívida pública municipal 
foi negociada, no passado, em condições 
desfavoráveis ao município, com taxas de 
juros muito elevadas. Por isso, mesmo com 
os pesados desembolsos da Prefeitura com 
o pagamento de juros e encargos, ela cai 
pouco. Além disso, é uma dívida da má 
qualidade. Ela não foi feita para  pagar 
investimentos na cidade, mas para saldar 
obrigações sociais não recolhidas, como o 
INSS, IPSEMG, FGTS, IR, PIS-PASEP.

Evolução da dívida da PrEfEitura dE ContagEm dE 2004 a 2009

Ano Juros e encargos pagos
2005 43 milhões
2006 48 milhões
2007 45 milhões
2008 49 milhões
2009 47 milhões
Total 232 milhões

PagamEnto dE juros E amortização da 
dívida da PrEfEitura – 2005 a 2009
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Apoio Internacional

Instituição destinará Us$ 2 milhões para redução da violência

Prefeitura conquista 
investimentos da ONU

Contagem é um dos três mu-
nicípios brasileiros selecionados  
pela Organização das Nações 
Unidas – ONU, para investimen-
tos na área de segurança. 

Os investimentos serão feitos 
dentro do programa “Seguran-
ça com cidadania: prevenindo 
a violência e fortalecendo a 
cidadania, com foco em crian-
ças, adolescentes e jovens em 

Equipe técnica da ONU esteve em Contagem para conhecer 
as ações da Prefeitura e se reuniu com a comunidade

Em reunião com os moradores a 
Prefeita Marília Campos anunciou a 
parceria de Contagem com a ONU

O bairro São Mateus, na região Nacional, é um dos 
beneficiados com o investimento de US$ 2 milhões

condições vulneráveis nas co-
munidades brasileiras”. Esse 
Programa destina recursos do 
Fundo Espanhol Para Alcance 
dos Objetivos do Desenvolvi-
mento do Milênio. O valor esti-
mado para Contagem é de US$ 
2 milhões, em trinta e seis (36) 
meses, para desenvolvimento 
de ações de combate à violên-
cia e ampliação da cidadania.

A Prefeitura concorreu apre-
sentando as ações do Programa 
Municipal de Proteção a Crian-
ça e ao Adolescente para a 
região Nacional, especialmente 
os bairros São Mateus, Estrela 
Dalva, Tijuca e Confisco, além 
das vilas São Mateus e Maria-
no. Em abril desse ano, esses 
bairros sofreram um grave 
trauma causado por uma onda 

de violência, motivo pelo qual 
foram escolhidos. Em junho, 
uma missão da ONU esteve em 
Contagem para conhecer as 
ações da Prefeitura na região. 
Finalmente, em julho a ONU di-
vulgou o resultado que dá para 
Contagem prestígio internacio-
nal e representa mais investi-
mentos para a região.

O
dilon Rocha

Ricardo Lim
a

Ricardo Lim
a
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Educação / Ensino Fundamental

Prefeitura abriu mais duas 
escolas de ensino fundamental
Novas escolas representam mais 2.400 vagas para alunos nos três turnos

No primeiro semestre deste 
ano, a Prefeitura inaugurou 
duas novas escolas para alu-
nos do ensino fundamental: 
a Escola Municipal Ely Horta 
Costa e a Escola Municipal Ri-
cardo Braz Barreto, ambas na 
região da Sede. Cada escola 
tem capacidade para atender 
cerca de 1.200 alunos nos 
três turnos.

Seguindo os padrões esta-
belecidos pela Prefeitura, as 
novas escolas contam com 
toda a infraestrutura necessá-
ria para o processo de ensino/ 
aprendizado, e instalações 
modernas e confortáveis, in-
clusive para as pessoas com 
deficiências físicas.

Escola Municipal Ricardo Braz Barreto, no bairro Perobas (região Sede) 
Aprovada no Orçamento Participativo, custou mais de R$ 2 milhões

Escola Municipal Ely Horta Costa, na Sede
A Prefeitura investiu R$ 3,85 milhões para 
comprar e adaptar o antigo Instituto Pollyana

Ronaldo Leandro

Ronaldo Leandro
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Os novos Centros Municipais de Educação Infantil - Cemeis 
estão em obras nos bairros Laguna e Oitis, ambos na região 
Ressaca, no bairro Estrela Dalva na Região Nacional, e no bair-
ro Sapucaias na região Petrolândia.

Eles representam um investimento superior a R$ 5,3 milhões 

Crianças de 0 a 5 anos vão 
ganhar mais 4 escolas

Mais de 800 crianças serão atendidas com novos CEMEIs

Educação Infantil

Obra do Centro Municipal de Educação 
Infatil Laguna, na região Ressaca

Obra do Centro Municipal de Educação 
Infantil Estrela Dalva, na região Nacional

Obra no Centro Municipal de Educação 
Infantil Oitis, na Região Ressaca

Obra do Centro Municipal de Educação 
Infantil Sapucaias, na região Petrolândia

A educação infantil é uma das prioridades da Prefeitura. No primeiro semestre desse ano 
foi entregue o Centro de Educação Infantil Ipê Amarelo na região de Vargem das Flores. 
Além dele, a Prefeitura já construiu os Cemeis do Icaivera e Nova Contagem (região Vargem 
das Flores), Perobas (região Sede) e Bom Jesus (região Nacional). Até 2012, serão construídos 
30 Centros Municipais de Educação Infantil – Cemeis. 

e vão atender mais de 800 crianças de zero a cinco anos. Neles, 
as crianças contam com berçário, refeitório, sala multiusos, pátio 
com brinquedos e toda a infraesturutura necessária para uma 
permanência confortável e educativa. Além disso, são projetados 
para garantir acessibilidade às pessoas portadoras de deficiência.

Ronaldo Leandro

Ronaldo Leandro

Ronaldo Leandro

Ronaldo Leandro
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Educação / Reforma de escolas

Visando a manutenção das condições de trabalho e 
aprendizagem nas escolas da cidade, a Prefeitura não des-
cuida das obras de pequenos e até grandes reparos. No pri-
meiro semestre desse ano, 8 escolas em diversos bairros da 
cidade receberam melhorias e outras sete estão com obras 
em andamento. O investimento é de quase R$ 6 milhões. 
Foram realizados consertos de telhados, pintura das pare-
des e das quadras, restauração da rede elétrica e hidráulica, 
substituição de carteiras e outros materiais escolares.

ESCOLA REfORMADA BAiRRO

ESCOLAS REfORMADAS NO 1º SEMESTRE

Educarte Campo Alto Campo Alto

E. M. Josefina de souza Lima Bela Vista

INECAC Monte Castelo

E. M. Babita Camargos sede

E. M. Francisco Borges santa Cruz

E. M. Dora de Matos Eldoradinho

E. M. Glória Marques Bom Jesus

Pólo Dona Alice F. França JK

ESCOLAS COM OBRAS EM ANDAMENTO

E. M. Julia kubitscheck de Oliveira Industrial

E. M. Dona Gabriela Leite Industrial

E. M. Heitor V. Lobos Inconfidentes

E. M. Carlos Drumond de Andrade
CAIC Riacho Riacho

CEI – Vereador João Evangelista Industrial

E. M. Hilda Nunes Tupã

E. M. Maria silva Lucas - CAIC Laguna Laguna

Prefeitura já entregou 8 escolas 
reformadas em 2010

De 2005 até agora foram investidos R$ 35 milhões em reformas de escolas

Pólo Educacional Dona Alice F. 
França CEMEI JK - bairro JK

Escola Municipal Heitor Villa 
Lobos - bairro Inconfidentes

INECAC - bairro Monte Castelo

E. M. Carlos Drumond de Andrade 
CAIC Riacho - bairro Riacho

E. M. Babita Camargos - bairro Sede

Ronaldo Leandro

Ronaldo Leandro

Ronaldo Leandro

Ronaldo Leandro

Odilon Rocha
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Prefeitura trabalha para melhorar a saúde em Contagem

Obras ampliam e melhoram 
atendimento na saúde

saúde / Investimentos

Maternidade Municipal – No primeiro semestre, a Maternidade 
Municipal foi transferida para novas e melhores instalações. A meta é 
que todo contagense nasça em Contagem

UBS Colorado - A construção da Unidade Básica de Saúde do bairro 
Colorado, na região Ressaca, foram iniciadas em março deste ano

Unidade de Pronto Atendimento do Petrolândia - UPA-Petrolândia – 
Reinaugurada em maio, a UPA passa a contar agora com 26 leitos, sendo 14 
para adultos, oito de pediatria, três de urgência e um de isolamento

Elias Ram
os

Ronaldo Leandro

Ronaldo Leandro

Cerca de 30% da arrecadação da Prefeitura vai para 
a Saúde. Em 2009, esse valor chegou a R$ 217 milhões, 
entre recursos próprios e repasses dos governos federal e 
estadual. Isso é mais que o dobro do que manda a lei.

Graças a esse esforço, a cada dia novos equipamentos 
são entregues aos moradores, em todas as regiões da ci-
dade. Ainda há muito para ser feito. Mas o trabalho reali-
zado já está garantindo maior eficácia no atendimento aos 
usuários, além de proporcionar um lugar de trabalho mais 
adequado para os servidores da Rede Municipal de Saúde.
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Antigos postos de saúde são revitalizados e novas unidades serão construídas

Investimentos na saúde 
chegam a todas as regiões

A Prefeitura está transformando os antigos postos de saúde 
da cidade em modernas Unidades Básicas de Saúde – UBS. A 
diferença entre os velhos postos e as novas UBS é a qualidade 
do atendimento. Além de melhores instalações, cada UBS con-

saúde / Atenção básica

A UBS Estrela Dalva que está em construção, 
na região Nacional, foi escolhida pela 
população através do Orçamento Participativo

A UBS da Vila São Nicodemos, na região 
Industrial, também foi escolhida através do 
Orçamento Participativo e vai beneficiar cerca 
de seis mil moradores

A UBS do bairro Praia vai beneficiar cerca 
de 15 mil pessoas na região da Sede

Canteiro de obras da UBS Vale das 
Amendoeiras, na região Nacional

UBS Eldorado / Santa Cruz vai beneficiar uma população estimada 
em 23 mil pessoas e aliviar o CSU Eldorado e Unidade XV

As unidades de urgência e emergência da rede municipal de Saúde de 
Contagem realizam mais de 385 mil consultas médicas por ano, sem con-
tar os atendimentos nas unidades básicas e outros serviços.

ta com três equipes de saúde da família. Isso garante a amplia-
ção do número de médicos por paciente, a possibilidade de um 
serviço mais integrado entre os especialistas e maior agilidade 
no atendimento.

Ronaldo Leandro

Ronaldo Leandro

Ro
na

ld
o 

Le
an

dr
o

Ro
na

ld
o 

Le
an

dr
o

Ro
na

ld
o 

Le
an

dr
o



9

João César de Oliveira / Revitalização

Obra promove o desenvolvimento do maior corredor comercial da cidade

Avenida João César recebe 
segunda etapa de obras

A Prefeitura de Contagem iniciou à segunda etapa da revi-
talização da Avenida João César de Oliveira. As intervenções 
estão em andamento no trecho entre a Avenida Olímpio 
Garcia, conhecida como Norte-Sul, e a Avenida David Sarnoff 
(Praça do Itaú).

Um dos principais objetivos do projeto é promover a aces-
sibilidade. A obra impede que os carros invadam as calçadas 
e garante livre circulação dos pedestres.

Com investimentos que ultrapassam a casa dos R$ 2 mi-
lhões, essa obra vai deixar a avenida mais bonita, com maior 
mobilidade para os pedestres e mais atraente para as ativi-
dades comerciais. Isso significa mais desenvolvimento para a 
região, e para toda a cidade. A conclusão está prevista para 
agosto de 2010, no aniversário de 99 anos de Contagem.

A primeira etapa da revitalização da Avenida João César de Oliveira ocor-
reu entre os anos de 2007 e 2008 e atingiu o trecho que vai da Praça Paulo 
Pinheiro Chagas até a Avenida José Faria da Rocha. O trânsito melhorou 
com a abertura de mais uma pista para ônibus. Antes eram apenas duas.

Revitalização da Av. João César de Oliveira, 
2ª etapa das obras

O qUE SERá fEItO
 �Requalificação dos passeios;
 �Acessibilidade para pessoas com 
deficiências;
 �Reorganização dos locais de estaciona-
mento;
 � Instalação de novo mobiliário urbano 
(cabines telefônicas, pontos de ônibus etc);
 �Novo projeto paisagístico;
 �Novo projeto de iluminação pública;
 �Nova sinalização;
 �Plantio de novas espécies de árvores;
 �Recapeamento das vias marginais;
 �Recapeamento das pistas de acesso.

O
dilon Rocha
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Urbanização / saneamento

Grandes obras de saneamento promovem o desenvolvimento economico e social das regiões de Contagem

saneamento dos córregos melhora a qualidade de vida
ruas pavimentadas, esgoto canalizado, áreas de lazer, parques 
e praças. Isso significa progresso e desenvolvimento com mais 
saúde e qualidade de vida.

Entre as obras de saneamento em curso, estão as do Ri-
beirão Arrudas (na região Industrial), o córrego Retiro (em 
Vargem das Flores); o córrego Nacional (na região Nacional), 
o córrego Santa Isabel (na vila Jardim Eldorado) e o córrego 
Sandra Rocha (Parque São João).

Investimento avaliado em R$ 200 milhões vai acabar com décadas 
de sofrimento na região do Ribeirão Arrudas

Obra de saneamento e urbanização no Parque São João, região 
Eldorado, está em ritmo avançado

As obras de saneamento e urbanização da Avenida Nacional, região 
Nacional, foram retomadas

Contagem é rica em recursos hídricos. Mas, sem o trata-
mento adequado, os córregos da cidade se tornam depósitos 
de sujeira, fontes de doenças e ameaças aos moradores. Para 
enfrentar esse problema, a Prefeitura em parceria com os go-
vernos federal e estadual, realiza o maior programa de sanea-
mento de córregos da história da cidade.

No lugar de áreas degradadas por córregos poluídos e peri-
gosos, surgem espaços urbanizados com avenidas sanitárias, 

Ronaldo Leandro
Ronaldo Leandro

Ronaldo Leandro



11

Grandes obras de saneamento promovem o desenvolvimento economico e social das regiões de Contagem

saneamento dos córregos melhora a qualidade de vida

O saneamento do córrego Santa Isabel, e a urbanização da Vila Jardim 
Eldorado, vão contribuir para o fim das inundações no córrego Ferrugem

OBRAS DE SAnEAMEntO SãO 
IMPORtAntES PORqUE:

 �Promovem o desenvolvimento;
 �Evitam inundações, pois os fundos de 
vale são preparados para a época das 
cheias;
 �Evitam tragédias. As populações em áre-
as de risco são transferidas para novas 
moradias;
 �Melhoram a qualidade do meio ambien-
te e ajudam a prevenir doenças;
 �Melhoram a infraestrutura urbana. Com 
isso, melhoram o trânsito e facilitam o 
acesso das pessoas aos endereços que 
precisam;
 �Permitem a chegada de mais serviços 
públicos, como a coleta de lixo, linhas 
de ônibus, escolas, unidades de saúde e 
outros;
 �Valorizam as propriedades, atraem inves-
timentos e estimulam o comércio local.

A obra de saneamento do Córrego do Retiro, em Nova Contagem, está 
avaliada em R$ 30 milhões e vai beneficiar cerca de 70 mil moradores

Ronaldo Leandro

Ronaldo Leandro
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Urbanização / Rede de Esgoto

Mais 19 bairros serão atendidos e meta é 100% de cobertura até 2011

Prefeitura garante direito da 
população à rede de esgotos

O atual programa de implantação de redes de esgotos, em 
execução pela Copasa (concessionária do serviço de água e es-
gotos), contempla 19 bairros nas regiões de Vargem das Flores, 
Sede e Nacional. Serão feitas, ao todo, cerca de 12.700 liga-
ções prediais. Além dessas, outras ligações são realizadas com 
as obras de saneamento de córregos. 

O esgoto que não vai para a rede coletora, vai para a fossa, 

ou para a rua. Se for para as fossas, o subsolo e os mananciais 
de água da cidade, ficam infectados. Se for para a rua, o dano 
é ainda maior. Surgem focos de atração de animais pestilentos 
(como ratos), maus odores, degeneração do ambiente e uma 
péssima qualidade de vida. A melhor solução são as redes co-
letoras que levam os dejetos até as estações de tratamento da 
Copasa.

Obras de ampliação da rede de esgoto 
no bairro Praia na região da Sede

Obras de ampliação da rede de esgoto 
no bairro Tijuco na região NacionalObras de ampliação da rede de esgoto em Vargem 

das Flores no bairro Estaleiro

BAIRROS COntEMPLADOS:

REGIãO SEDE

Chácaras Del Rey • Recanto da Mata • Colonial
Jocum • Praia/Colonial • Quintas Coloniais • 
Linda Vista • Santa Luzia • Granjas Vista Alegre

REGIãO vARGEM DAS fLORES

Darcy Ribeiro • Nova Contagem • Buganville • 
Icaivera • Santa Filomonema • Vila Estaleiro

REGIãO nACIOnAL

Bom Jesus • Tijuco • Vale das amendoeiras • 
Xangri-lá

Ronaldo Leandro
Ronaldo Leandro

Ricardo Lim
a
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Em Nova Contagem, a pavimentação das vias 
facilita acesso a serviços - Bairro Estaleiro

Rua Coromandel - Bairro Xangri-láAvenida Alvarenga Peixoto - Bairro Amazonas

Pavimentação melhora trânsito, acesso a serviços e segurança

Prefeitura pavimenta
mais bairros em Contagem

Em muitos bairros de Contagem, a população ainda sofre com 
a falta de asfalto. Além da poeira e da lama, o serviço de trans-
porte coletivo é prejudicado e o acesso a serviços fica mais difícil.

A Prefeitura está enfrentando o desafio de trazer o progresso a 
esses bairros, pavimentando quilômetros de vias. Em alguns casos 
é necessário aguardar as obras de saneamento e drenagem a se-
rem realizadas pela Copasa.

A pavimentação é completada com meio fio e sarjeta. Isso me-
lhora o escoamento da água da chuva e aumenta a proteção e a 
durabilidade do asfalto, além de valorizar ainda mais os imóveis.

Urbanização / Programa de Pavimentação de Vias

OBRAS DE PAvIMEntAçãO  
EM AnDAMEntO
rEssaCa
Ruas Doze e Três, no bairro Morada Nova.

vargEm das florEs
Bairro Icaivera: Ruas Ibacobi, Yapira e Maguari;
Bairro Nazaré: Ruas Porangá, Tyé, Pitanguá, Liga-
ção 5, Beco Porangá 1, Beco Porangá 2, parte da 
Rua Aty, Rua 1, Rua 8  e Rua Sema
Bairro Darcy Ribeiro: Ruas VL 14, VL 16, VL 28, VL 
29, VL 17, VL 18, VL 19, VL 20, VL 21, VL 22, VL 30.

naCional
Bairro Xangri-lá: Ruas Carangola, Coromandel, 
Dom Aristides, Carolina Diniz, Antônio Almada, Do-
na Jovita Menezes Almada, Francisco Dias de Mene-
zes, Carandaí, Campina Grande e Bela Vista.
Bairro Nacional: Ruas Pascoal da Silva Guimarães, 
Tindaro e Dona Maria Gomes Araújo.

Além dessas, a Prefeitura recuperou a pavimenta-
ção asfáltica de diversas ruas do entorno da Praça 
Cemig e nas avenidas Babita Camargos e Alvarenga 
Peixoto, na Região Industrial, entre várias outras.

Elias Ram
os

Ronaldo Leandro

Ronaldo Leandro
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Programa Morar Bem

Prefeitura investe na 
construção de mais moradias
Os investimentos em habitação anunciados pela Prefeitura 

vão beneficiar, diretamente, milhares de famílias moradoras em 
áreas de risco. Além dos conjuntos já entregues no primeiro 
semestre, foi anunciada a construção de seis novos conjuntos 
habitacionais em diversas regiões da cidade. Eles serão destina-
dos, principalmente, às pessoas que já perderam suas casas e 
que são assistidas pelo Programa Bolsa Moradia. 

A exemplo do que aconteceu com as moradias já entregues 
pela Prefeitura, os novos conjuntos, além da ótima qualidade 
da construção, vão garantir aos moradores acesso ao lazer, ao 
transporte coletivo, aos serviços de saúde e educação, ou seja, 
com todas as condições necessárias para que possam morar 
bem, com dignidade e qualidade de vida.

Conjunto habitacional em construção 
no bairro Maria da Conceição 

As obras para construção do conjunto 
habitacional na vila Maracanã já foram iniciadas

Meta é atender 6 mil famílias moradoras em áreas de risco

Habitação pelo Minha Casa, Minha Vida
Além do Programa Morar 

Bem, estão em andamento as 
obras de habitação executadas por 
empresas privadas com recursos 
do Programa Minha Casa Minha 
Vida. O Conjunto no Bairro Parque 
Jardim Maracanã está quase pron-
to, e o do Bairro Industrial São 
Luiz está em ritmo acelerado. Os 
dois conjuntos vão atender 560 fa-
mílias com renda de 0 a 3 salários 
mínimos.

Em março deste ano, 160 apartamentos foram entregues às famílias que 
residiam em áreas de risco às margens do Ribeirão Arrudas, nas vilas São 
Paulo e Dom Bosco

BAIRROS OnDE SERãO COnStRUí-
DOS OUtROS COnjUntOS:

 �Retiro - região vargem das flores
 �Vila Itália - região sede
 �Sapucaias II - região Petrolândia
 �Vila Barraginha - região industrial

Parque Jardim MaracanãIndustrial São Luiz

Ronaldo Leandro

Ronaldo Leandro
Ronaldo Leandro

Ronaldo Leandro Ronaldo Leandro
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Programa de Urbanização de Vilas

Urbanização da Vila tem investimentos superiores a R$ 25 milhões

Vila Beatriz vai virar 
bairro de verdade

A Vila Beatriz, localizada às margens da Via Expressa, está vi-
vendo um revolução urbana. Essa é uma das maiores obras de 
requalificação de vilas da Prefeitura, com investimento superior 
a R$ 25 milhões.

O projeto prevê obras de infraestrutura, drenagem, sanea-

mento e novo sistema viário com abertura das ruas, reassenta-
mento das famílias moradoras em áres de risco, criação de um 
centro comercial, um centro comunitário, uma escola infantil e 
uma área de lazer com quadras poliesportivas, parque infantil 
e pista de caminhada. 

Aspecto da vila antes da obra

Novas moradias
Cerca de 184 famílias moradoras em áreas de risco na 

Vila Beatriz serão contempladas com apartamentos de 2 e 
3 quartos. São famílias já retiradas de suas antigas casas e 
assistidas pelo programa Bolsa Moradia. O conjunto será 
construído em área na própria vila. 

Ronaldo Leandro

Ronaldo Leandro

A Vila Beatriz na região Sede, será totalmente urbanizada
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Espaços públicos mais seguros

A Prefeitura resgata hábito de sair às ruas e das práticas saudáveis

Melhoria do espaço urbano 
dá mais vida à cidade

Um dos grandes investimentos da Prefeitura é com a recu-
peração e criação de espaços públicos, tais como praças, par-
ques e pistas de caminhadas. Neste primeiro semestre, diversos 
desses espaços foram entregues à comunidade. Esses investi-
mentos propiciam à população oportunidades de lazer, para 
as práticas culturais e para o esporte. Além disso, melhoram o 
aspecto dos centros comerciais, estimulam os negócios e con-
tribuem para a melhoria da qualidade de vida e da saúde dos 
moradores.

Academia da Cidade do campo Cruz Azul na região Eldorado foi 
entregue no primeiro semestre e recebe o prestígio da comunidade

Elias Ram
os

OBRas eNtRegues NO 1º seMestRe BaIRRO

Praça Paineira Vila Itália

Praça Silviano Brandão Sede

Academia da Cidade (Avenida Prefeito Gil Diniz) Fonte Grande

Praça Tiradentes (Próxima ao Fórum) Sede

Praça dos Funcionários (Praça Curumim) Funcionários

Espaço do Saber Eldorado

Academia da Cidade (Espaço Cruz Azul) Eldorado

Avenida Teleférico Água Branca

Parque Tropical Tropical

Quadra de Esportes Campo Alto

Praça Alvarenga Peixoto Amazonas

Academia da Cidade (Praça Alvarenga Peixoto) Amazonas

Avenida das Indústrias e Praça da Rua Tinguaçu Novo Eldorado

Praça Adelaide de Castro (Av. JK com Benjamin Guimarães) Jardim Industrial

Praça da Igreja São José Operário Industrial

Praça da Rua dos Tucanos Vila Beija Flor

Avenida Guilhermino de Oliveira (canteiro central e 2 praças) Novo Eldorado

OBRas eM aNDaMeNtO BaIRRO

Campo do Arvoredo Fonte Grande

Campo do Santa Luzia Vila Santa Luzia

Praça da Juventude Vale das  
Amendoeiras

Praça Tancredo Neves Camilo Alves

Avenida João Gomes Cardoso  
(reforma do canteiro central)

Ressaca

Avenida Aderbal Rodrigues Vaz  
(nova iluminação) 

Industrial 

2ª Academia da Cidade (Avenida Francisco Firmo de Mattos) Riacho

Academia da Cidade e play ground na Praça Dona 
Rosa do Isidoro Amaral  
(Rua França Campos)

Industrial

Praça Nossa Senhora das Graças 

(Praça da Igreja Santa Maria Rainha dos Apóstolos) 
JK

Praça Nossa Senhora da Conceição  
(Praça da Santinha) 

JK 

Praça VL 15 Nova Contagem

O Parque tropical 
na região Petrolândia 
é a mais nova opção 
de lazer e práticas 
esportivas da cidade

Ronaldo Leandro
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Espaços públicos

Antiga revindicação dos moradores do bairro Camilo Alves, a 
praça Tancredo Neves, em frente à Prefeitura, será revitalizada. 

A Praça tiradentes (próximo ao Fórum) foi 
recuperada e devolvida a comunidade

Quadra de esportes do bairro 
Campo Alto

Academia da Cidade da Avenida Gil 
Diniz na região Sede está sempre cheia

Praça da avenida Alvarenga Peixoto com 
Academia da Cidade, no bairro Amazonas

Ronaldo Leandro

Ronaldo Leandro

Ronaldo Leandro

Ronaldo Leandro

Ronaldo Leandro
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Trânsito e transporte

Prioridades são a segurança dos pedestres e a melhoria do transporte

Continuam as negociações para terminal rodoviário de Contagem

Prefeitura trabalha para 
melhorar o trânsito

A Prefeitura continua os investimentos na melhoria do 
trânsito da cidade. A prioridades são a maior segurança e 
fluidez no tráfego de veículos e no embarque e desembar-
que de usuários de transporte coletivo.

Boa parte das intervenções nessa área se dá através da 
pavimentação e recuperação das vias públicas, além da 

A Prefeitura apresentou 
o projeto ao Governo Fe-
deral e pleiteia os recursos 
para construir o terminal 
rodoviário intermodal para 
a cidade. Ele deverá ser 
construído no bairro No-
vo Eldorado. O terminal 
rodoviário intermodal é 
um equipamento de em-
barque e desembarque de 
passageiros que permite 
a integração, no mesmo 
local das linhas de ônibus 
intermunicipais, linhas do 
metrô e linhas de circula-
ção entre os bairros.

abertura de novas ruas e avenidas. Outras ações incluem a 
implantação e sincronização de semáforos, realocação dos 
pontos de parada dos ônibus, limitação do tráfego de ca-
minhões de carga e alteração do sentido da direção, como 
as que foram realizadas na região da Sede e concluídas no 
início do ano.

A rotatória entre as avenidas Francisco Firmo de Mattos e Olímpio Garcia será 
substituída por cruzamento semaforizado para facilitar o tráfego de veículos 
e a travessia de pedestres.

A Avenida Tereza Cristina, na região Industrial, será concluída dentro 
do Projeto de Requalificação Urbana e Ambiental do Ribeirão Arrudas 
– PAC Arrudas.

O terminal rodoviário intermodal de Contagem deverá ser construído 
no bairro Novo Eldorado. Ele vai vai permitir a integração das linhas de 
ônibus intermunicipais, interestaduais, locais e linhas do metrô.

Ronaldo Leandro

Ronaldo Leandro

Ronaldo Leandro
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Geração de emprego e renda

Inaugurados mais dois centros de qualificação profissional

Prefeitura investe na melhoria 
da mão-de-obra local

A Prefeitura está realizan-
do um grande investimento 
para promover o desen-
volvimento econômico e 
garantir mais empregos na 
cidade. Além das obras de 
infraestrutura, que atraem a 

No Centro Municipal de Agricultura Urbana e Familiar aprende-se o cultivo 
sadio de alimentos e formas de comercialização. O Centro fica na Avenida das 
Américas, 150, bairro São Sebastião, na região Ressaca

Instalado na Rua São Marcos, 247, no bairro Água Branca, 
região do Eldorado, o Centro de Formação do Trabalhador 
(Cefort) tem capacidade para atender 200 alunos por turno

instalação de novas empre-
sas, também se investe na 
qualificação da mão de obra 
local.

No primeiro semestre des-
te ano, foram anunciadas 
duas importantes iniciati-

vas nessa área: o Centro de 
Formação do Trabalhador 
(Cefort) e o Centro Munici-
pal de Agricultura Urbana e 
Familiar.

O Cefort e o Centro Muni-
cipal de Agricultura Urbana 

e Familiar são voltados para 
a capacitação profissional, 
em diversas especialidades. 
Ao final dos cursos, os alu-
nos são encaminhados ao 
mercado de trabalho através 
do Sine Contagem.

Ronaldo Leandro

Ronaldo Leandro
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Direitos da População

Dicas dos direitos do Cidadão

Bolsa família
Os objetivos básicos do programa Bolsa Família, em relação aos seus benefi-

ciários, são: a) promover o acesso à rede de serviços públicos, em especial, de 
saúde, educação e assistência social; b) combater a fome e promover a segurança 
alimentar e nutricional; c) estimular a emancipação sustentada das famílias que 
vivem em situação de pobreza e extrema pobreza; d) combater a pobreza; e) pro-
mover a intersetorialidade, a complementaridade e a sinergia das ações sociais do 
poder público.

Constituem benefícios financeiros do programa: a) o benefício básico, 
destinado a unidades familiares que se encontrem em situação de ex-

trema pobreza; b) o benefício variável, destinado a unidades familiares 
que se encontrem em situação de pobreza e extrema pobreza e que 

tenham em sua composição gestantes, nutrizes, crianças entre 0 
e 12 anos ou adolescentes até 15 anos, sendo pago até o limite 
de 3 benefícios por família; c) o benefício variável, vinculado ao 
adolescente, destinado a unidades familiares que se encontrem 
em situação de pobreza ou extrema pobreza e que tenham em 
sua composição adolescentes com idade entre 16 e 17 anos, 
sendo pago até o limite de 2 benefícios por família.

Direitos legais dos(as) domésticos(as)
A Constituição Federal e a legislação ordinária definem os seguintes direitos 

trabalhistas para os empregados domésticos: a) registro em carteira; b) salário 
mínimo conforme definido em lei; c) salário superior ao mínimo quando acertado 
com o empregador; d) irredutibilidade de salário; e) 13º salário; f) salário mínimo 
regional quando definido nas leis estaduais; g) repouso semanal remunerado, 
preferencialmente aos domingos; h) 1/3 de acréscimo sobre as férias; i) licença 
à gestante de 120 dias; j) licença-paternidade de cinco dias; l) aviso prévio de 30 
dias; m) vale-transporte. O pagamento do FGTs ao doméstico é facultativo, ou se-
ja, o empregador pode pagar ou não. Caso receba o FGTs, o doméstico poderá ter 
direito também ao seguro-desemprego. 

A Lei 11.324, de 19 de julho de 2006, garantiu novos direitos aos empregados 
domésticos: a) ampliou as férias dos empregados domésticos para 30 dias cor-
ridos; b) concedeu a estabilidade no emprego à empregada doméstica gestante 
desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto; c) garantiu o des-
canso remunerado nos feriados civis e religiosos; d) vedou ao empregador efetuar 
descontos no salário do empregado por fornecimento de alimentação, vestuário, 
higiene ou moradia.

A legislação determina que os empregados domésticos são filiados obrigatórios 
à Previdência social, pagando mensalmente de 8% a 11%, de acordo com a faixa 
salarial, sobre o seu salário. O empregador deve pagar um percentual de 12% sobre 
o salário. Quando não tem a carteira assinada, o doméstico perde não somente 
direitos trabalhistas, mas fica sem vínculo com o INss. são os seguintes os di-
reitos previdenciários dos empregados domésticos: a) aposentadoria por tempo 
de contribuição; b) aposentadoria por idade; c) aposentadoria por invalidez; d) 
auxílio-doença; e) salário-maternidade; f) habilitação e reabilitação profissional; g) 
os dependentes dos empregados domésticos têm direito aos seguintes benefícios: 
pensão por morte e auxílio-reclusão.

isenção de imposto de Renda – doenças graves 
Ficam isentos do Imposto de Renda os seguintes rendimentos, na sua totali-

dade, percebidos por pessoas físicas: a) os proventos de aposentadoria motivada 
por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, 
tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, ceguei-
ra, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença 
de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, 
estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por 
radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, fibrose cística (Mucoviscidose), 
com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha 
sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; b) os valores recebidos a tí-
tulo de pensão quando o beneficiário desse rendimento for portador das doenças 
relacionadas no item anterior, exceto as decorrentes de moléstia profissional, com 
base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido 
contraída após a concessão da pensão. Importante destacar é a possibilidade de 
isenção de Imposto de Renda mesmo que a doença tenha sido contraída após a 
concessão da aposentadoria e da pensão. Nestes casos, ou o aposentado e pen-
sionista está informado e pleiteia junto ao órgão pagador a isenção ou, na prática, 
ficará sem o direito. 

são isentos também do imposto de renda os rendimentos percebidos pelas pes-
soas físicas decorrentes de seguro-desemprego, auxílio-natalidade, auxílio-doença, 
auxílio-funeral e auxílio-acidente.

Mais notícias sobre a Prefeitura pelo endereço eletrônico

www.contagem.mg.gov.br


