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As obras da Trincheira do Itaú já 
começaram. Com isso, Contagem 
ganha em desenvolvimento e 
agilidade no trânsito. Para reduzir 
os incômodos, a prefeitura  orienta as 
pessoas para as novas rotas, desvios 
e mudanças de alguns pontos de 
ônibus. O incômodo passa e os 
benefícios ficam. 

COMPROMISSO 
LEVADO A SÉRIO

Obras da Maternidade Municipal 
e do Pronto-Socorro do JK 
em ritmo acelerado. Página 10
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Mais segurança, agilidade no trânsito 
e desenvolvimento para toda a cidade
trincheira do Itaú faz parte de um amplo plano de mobilidade urbana 

A construção da Trincheira do Itaú faz parte de um amplo 
pacote de obras articulado, em 2013, pela prefeitura com o 

governo federal, por meio do PAC Mobilidade – Médias 
Cidades.  Serão investidos R$ 220 milhões para a cons-

trução da trincheira, três viadutos, três corredores e 
34 estações de ônibus. 

Com isso, o trânsito vai fluir melhor, eliminan-
do gargalos e reduzindo os transtornos no trá-

fego. É também mais desenvolvimento para 
Contagem. 

VEjA MAIS:
4Quando a obra for concluída, quem segue pela Da-

vid Sarnoff vai passar por dentro da trincheira, sem 
semáforos. Já quem acessa a Babita Camargos vai pas-

sar por cima. Com isso, o tempo de espera no trânsito 
será reduzido em 30% em relação ao atual, sobrando mais 

tempo para as pessoas ficarem com a família.

“Moro em Contagem e estudo no Barreiro. No horário de pico, principalmente, 
o trânsito aqui agarra. A trincheira vai resolver esse problema”.
 
 Crislaine da Conceição, estudante.

“Há muitos anos, este local precisava de uma obra. Nós que passamos 
aqui, todos os dias, sabemos disso. Com a construção da trincheira o trânsito 
vai melhorar muito, facilitando a vida dos motoristas e dos passageiros”. 
 
Edvaldo Silva, motorista de ônibus. 

“Pra nós que trabalhamos aqui no Shopping Itaú, a trincheira vai ser de grande ajuda. 
Eu venho trabalhar de carro e o trânsito aqui é sempre complicado. Acho que, com a 
conclusão da intervenção, a mobilidade urbana da região, vai melhorar”. 
 
Felipe Luiz Silva, gerente lojista.
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Prefeitura de Contagem dá início 
às obras da Trincheira do Itaú
A expectativa é que a obra seja construída em 1 ano e três meses

A Prefeitura já começou à construção da Trincheira do Itáu, 
a maior obra do município dos últimos 30 anos. A intervenção 

pretende desafogar o trânsito no cruzamento entre as avenidas 
Babita Camargos e General David Sarnoff, na Cidade Indus-

trial, considerado um dos pontos mais críticos da cidade. 
Para amenizar os transtornos, muitas alterações foram 

feitas, como novas rotas, desvios e mudanças de pon-
tos de ônibus. A prefeitura conta com sua compre-

ensão durante as obras. Os incômodos passam e 
os benefícios serão de todos. 

4Duração da obra: previsão de              
    1 ano e três meses

4Investimento: R$ 23 milhões.

4O cruzamento é o mais movimentado de  
    Contagem. 70 mil veículos passam pela  
    região por dia. Durante o horário de   
    pico, 7 mil veículos.

VEjA MAIS:

Os recursos para 
a construção da Trincheira 
do Itaú já estão garantidos, 

por meio de convênio assinado 
no ano passado com o 

Ministério das Cidades e a 
Caixa Econômica Federal.

Prefeito de Contagem, Carlin Moura, 
assinou a ordem de serviço para o 
início das obras da Trincheira do Itaú.

obras
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Prefeitura orienta para cinco rotas alternativas:

obras

Rotas facilitam deslocamento 
de veículos durante as obras 
A prefeitura orienta aos motoristas a utilizarem 
as cinco rotas alternativas, evitando assim o 
congestionamento do tráfego de veículos no local 
onde estão sendo realizadas as intervenções da 
Trincheira do Itaú.

ROtA 01 - Eldorado sentido Via Expressa / BH / Barreiro

Caso você venha do Eldorado, sentido Via Expressa e água branca:
Desça a João César de Oliveira, pegue a av. Francisco de Mattos, faça 
o retorno por trás do Hermes Pardini, atravesse a David Sarnoff e 
pegue a Marechal Castelo Branco, evitando o ponto central da obra.

ROtA 02 - BH / Barreiro sentido Metrô / Via Expressa 

Caso você venha de bH/barreiro, sentido metrô/Via Expressa:
Siga pela Cardeal Eugênio Pacelli, entre à direita na rua Zezé Camar-
gos, passe por trás do shopping, evitando o cruzamento em obras.
Caso você venha do Barreiro, sentido Metrô/Via expressa, siga pela 
marginal da Cardeal Eugênio Pacelli, pegue a rua Dr. José Américo 
Cançado Bahia e avenida Babita Camargos.



5

abril | 2015

Prefeitura orienta para cinco rotas alternativas:

obras

ROtA 04 - Praça da Cemig sentido Via Expressa / Eldorado / BH 

Caso você venha da Praça da Cemig, para o metrô/Via Expressa:
A avenida Babita Camargos estará liberada. Porém, para evitar o ponto 
central da obra, opte pela rua Antônio Chagas Diniz, avenida Firmo de 
Matos, General Castelo Branco e acesse a Babita Camargos.

ROtA 05 - Via Expressa sentido Eldorado / BR-381

Caso você venha da Via Expressa/água branca, sentido Eldorado:
Siga pela Babita Camargos. Pegue a alça da avenida Castelo Branco, 
passe atrás das obras da Direcional e entre à direita na João César 
de Oliveira.

ROtA 03 - BH / Barreiro sentido Eldorado

Caso você venha de bH/barreiro, sentido Eldorado:
Siga pela Cardeal Eugênio Pacelli, entre na rua Antônio Gonçalves 
Neto, depois Antônio Chagas Diniz e siga para o seu destino.

VEjA MAIS:

A prefeitura criou um hot-site, em sua página 
na internet, para orientar as pessoas sobre os 
novos pontos de embarque e desembarque, 

rotas alternativas e desvios obrigatórios. 
Acesse: www.contagem.mg.gov.br 
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veja as Mudanças de alguns PonTos de ônIbus

POntO DA CASA AzuL

POntO DO MC DOnALD’S

fIque lIgado!
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veja as Mudanças de alguns PonTos de ônIbus

POntO DA GE

POntO DA DAVID SARnOff/tOM jObIM
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fique atento aos desvios 
e evite o local das obras
Eles foram feitos para garantir a segurança e facilitar o deslocamento

fIquE AtEntO àS MuDAnçAS:
    Caso venha de BH, no sentido bairros da Sede, Nova Contagem e Petrolândia, opte 

pela Via Expressa. Se o deslocamento for para o Industrial, prefira a avenida Tereza 
Cristina. Evite trafegar por esse trecho no sentido avenida Amazonas.

As obras da Trincheira do Itaú já começaram. Desde o dia 10 de março, as vias na avenida David Sarnoff (continuação da avenida 
João César de Oliveira, próximo ao McDonald´s), no sentido Eldorado, foram fechadas. No sentido João César de Oliveira/Barreiro, as 
ruas foram reduzidas de três para duas faixas. Para diminuir os incômodos, a prefeitura criou seis desvios. Fique atento às mudanças 
e evite o local das obras.

Desvio 1: alargamento retorno av. Teleférico Desvio 2:  Av. Firmo de Matos (ponto de ônibus)

Desvio 3: Canteiro abertura central av. Babita Camargos Desvio 4:  Av. David Sarnoff

Desvio 5: Av. David Sarnoff com av. Antônio Chagas Diniz Desvio 6: Praça Itaú

obras
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SERãO REALIzADAS quAtRO GRAnDES ObRAS:

Mais três viadutos para 
agilizar o trânsito
Obras vão reduzir gargalos e melhorar a mobilidade urbana

Além da trincheira, serão construídos três viadutos no bairro Petrolândia; na avenida Teleférico, sobre a BR-040, no bairro 
Morada Nova, e na avenida das Américas, sobre a Severino Ballesteros, na Ressaca. As obras fazem parte do pacote de interven-
ções do PAC Mobilidade - Médias Cidades. As obras serão monitoradas de perto, para garantir o cumprimento dos prazos e a 
entrega dentro do cronograma estabelecido.

  

4tRInCHEIRA DO SHOPPInG ItAú

     Entroncamento das avenidas Babita Camargos 
       e General David Sarnoff, na Cidade Industrial. 

4VIADutO DA AVEnIDA DAS AMÉRICAS

     Sobre a avenida Severino Ballesteros, no bairro 
      Ressaca. Vai desafogar o trânsito próximo 
         à BR – 040, Ceasa e Shopping Contagem.

4VIADutO nA AVEnIDA tELEfÉRICO

     Passando por cima da BR-040, ligando                              
a avenida à Ressaca.

4VIADutO DO PEtROLânDIA

    Sobre Via Expressa, na divisa de Betim.

obras
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saúde

Maternidade Municipal e jK 
com obras em ritmo acelerado
Mais de 100 funcionários trabalham para agilizar as construções

VOCê SAbIA?
4O setor de reabilitação do Centro de Consultas 
Especializadas (CCE) Iria Diniz modernizou toda a 
infraestrutura. Foram investidos cerca de R$ 30 
mil na compra de novos equipamentos.

Hoje, são realizados cerca de 250 partos por mês. O novo 
prédio vai dobrar a capacidade de atendimentos para 600 par-

tos/mês. A maternidade terá em torno de 168 leitos, incluindo os 
40 de UTI Neonatal e 10 de UTI Pediátrica. Além disso, as crianças 

terão um local de referência para os atendimentos pediátricos 24 h 
e urgência ginecológica.

PARtOS SERãO AMPLIADOS

As obras da nova Maternidade Municipal e do novo Pron-
to-Socorro do JK estão na reta final. Já foram concluídas 
mais de 80% das obras. A previsão é que as duas unida-
des sejam entregues à população ainda este ano. Mais de 
100 funcionários trabalham, diariamente, para cum-
prir a meta e inaugurar as unidades.

4A unidade terá três andares, 40 leitos de observação, 
sala de emergência com seis leitos e oito consultórios. 
Sua capacidade de atendimento será ampliada para 
cerca de 400 pessoas por dia. 

uPA jK: MAIS COnfORtO 
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Contagem amplia ações e 
reduz 96% os casos de dengue
A prefeitura faz a parte dela. juntos vamos acabar com a dengue.

saúde

 A Prefeitura de Contagem está fazendo a parte dela para acabar 
com a dengue. Com isso, no ano passado, o município apresentou 

queda de 96% nos casos de dengue em relação a 2013. 
Os Agentes de Combate a Endemias (ACE’s) visitam, dia-

riamente, as residências para monitorar o mosquito trans-
missor da dengue, o Aedes Aegypti, e orientar as pessoas 

para o combate ao mosquito. No ano passado, os agentes 
estiveram em mais de 130 mil residências e comércios 

da cidade. 

fIquE AtEntO!
4 Se você ou algum familiar apresentar 

dois ou mais sintomas da dengue (febre 
alta, dor de cabeça, no corpo, nos ossos, 

nas articulações e atrás dos olhos, náuseas, 
vômitos, tonturas, cansaço extremo e manchas 

na pele) procure a unidade de saúde mais 
próxima de sua casa.

ADOtE MEDIDAS SIMPLES PARA 
ELIMInAR fOCOS DA DEnGuE:

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

4 Jogue no lixo todo objeto que possa acumular água como potes,   
latas e garrafas vazias;

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

4 Elimine os pratinhos de vasos das plantas;

4 Não deixe água de chuva acumulada sobre a laje;

4 Remova folhas, galhos e tudo que possa impedir a água de correr  
pelas calhas;

4 Mantenha a caixa d’água sempre fechada e com tampa   
adequada;

4 Mantenha bem tampados toneis e barris d’água;

4 Lave, semanalmente, por dentro, os tanques utilizados  
para armazenar água.

Solicite vistoria no seu imóvel 
na Administração Regional 
do seu bairro
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Contagem recebe mais 70 
novos médicos para o Psf
Profissionais vão reforçar o atendimento nas unidades de saúde

saúde

VEjA MAIS:
4 Contagem possui mais de mil médicos para o atendimento das pessoas;

4 Os investimentos na saúde também ultrapassam os 15% determinados 
pelo Ministério da Saúde. Em 2013, a prefeitura investiu cerca de R$ 
329 milhões na saúde, sendo aplicados 25, 7%, ou seja, 10,7% a 
mais do que determina a lei;

4 Já em 2014, foram investidos R$ 362,5 milhões na saúde.    
Este valor equivale a 26,9% da receita do município, 11,9%   
a mais do que é determinado pela lei;

4 Em 2015, estão previstos investimentos de 
     R$ 378,5 milhões (28,8%), totalizando quase o dobro 
    de investimentos do que é exigido pela lei.

Atendendo uma solicitação da população de Contagem, a 
prefeitura está contratando mais médicos para trabalharem 
nas unidades de saúde do município. Mais 70 novos médi-
cos, dos programas “Mais Médicos”, “Revalida” e “Provab”, 
foram contratados pelo atual governo. Com isso, já são 
mais 375 médicos, entre clínicos gerais e especialistas, 
contratados pelo município desde 2013.

Hoje Contagem tem mais de mil médicos, sen-
do 364 especialistas para atender nas unidades de 
saúde, UPA´s , Hospital Municipal e Maternidade 
Municipal.

Cristiano Cintra Lugli, médico, natural de Paranavaí (PR)

 “A expectativa é ampliar ainda mais a experiência 
aqui no município, contribuindo com os atendimentos”.

Geralda Mendes de Jesus, moradora do bairro Retiro. 

“Deus sabe como a chegada dos médicos colabora no 
atendimento da comunidade. Estamos muito felizes”.
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saúde

Prefeitura amplia exames e 
reduz espera para os resultados
As pessoas também poderão acessar resultados dos exames pela internet

Contagem já conta com um 
novo serviço de exames laborato-

riais nas unidades de saúde, UPA´s, 
Hospital Municipal e Maternidade Mu-

nicipal. A prefeitura ampliou os postos 
de coleta de 9 para 12. Com isso, o tempo 

de espera para entrega dos exames será re-
duzido, de 15 para cinco dias. A região da Res-

saca, por exemplo, que antes não contava com 
o serviço, vai ganhar dois postos para exames. Os 

usuários do SUS também poderão, em breve, acessar 
e retirar os resultados pela internet.

CtI nEOnAtAL É REfORMADO 
E AMPLIADO: 

O Centro de Tratamento Intensivo (CTI) Neonatal 
da Maternidade Municipal de Contagem foi ampliado. 
Foi construída uma área para descanso médico, um espa-
ço para conforto das mães, sala de reunião médica e área de 
expurgo (local para receber materiais e fazer lavagens de ins-
trumentos). A reforma modernizou o ambiente onde ficam ins-
talados 14 leitos. O CTI Neonatal da maternidade atende cerca de 
30 crianças por mês.
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edUCaÇÃo

Prefeitura distribui mais de 50 mil 
kits escolares de qualidade
Alunos com deficiência estão recebendo kits com materiais especializados

A prefeitura está distribuindo mais de 50 mil kits escolares de qua-
lidade para todos os estudantes da rede. E, neste ano, os alunos com 
deficiência vão receber um kit adaptado, com materiais especia-
lizados para estimular o ensino. Além disso, os alunos estão 
mais protegidos com as câmeras do “Olho Vivo”, instaladas 
nas escolas. Outra boa notícia é que a cidade vai ganhar, 
em breve, um Polo de Ensino Superior. 

VEjA MAIS: 
4Diante da crise hídrica, as escolas iniciaram as aulas com 

palestras sobre o consumo consciente da água; 

4Mais de 50 mil kits escolares de qualidade estão sendo 
distribuídos nas escolas da rede;

4Alunos com deficiência ganham kits com materiais adaptados;

4As escolas servem, mensalmente, 915 mil refeições de boa qualidade;

4A prefeitura vai beneficiar mais de 6 mil crianças e adolescentes 
com o Programa de Educação Integral;

4Mais segurança com a instalação de 685 câmeras do 
“Olho Vivo” e alarmes dentro e no entorno das escolas 
municipais além da Patrulha Escolar.
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Cemei são luiz é entregue 
à comunidade do Petrolândia
A unidade amplia o número de vagas para o ensino infantil

edUCaÇÃo

 Prefeitura de Contagem investe em educação desde os primeiros 
anos de vida das crianças e assume o compromisso de aprimorar a 

qualidade do ensino e ampliar o número de vagas.  Em fevereiro, 
a prefeitura inaugurou mais um Centro Municipal de Educa-

ção Infantil, o Cemei São Luiz, no bairro São Luiz, na região 
do Petrolândia. Esse é o sétimo Cemei entregue à população 

pela atual administração. A unidade tem capacidade para 
atender até 150 crianças de zero a cinco anos, oferecendo 

um ambiente adequado para o aprendizado e adaptado 
para receber crianças com deficiência.  Foram investi-

dos cerca de R$ 1,3 milhão na sua construção. 

VOCê SAbIA?VEjA O quE O CEMEI OfERECE:

4Dois pavimentos; 

4Seis salas de aula e de multiuso; 

4Lactário, solário e fraldário; 

4Playground, lavanderia, refeitório e área administrativa; 

4Banheiros adaptados; 

4Acessibilidade para pessoas com deficiência; 

4Merenda e Kit Escolar; 

4Profissionais competentes e dedicados. 

4Em menos de dois anos, a prefeitura já inaugurou sete 
Cemeis e abriu 1.050 novas vagas na Educação Infantil. 

4Outros três novos Cemeis se encontram em construção 
nos bairros Linda Vista, Funcionários e Central Park, 

todos localizados na Sede. Com isso, a rede municipal 
passará a contar com 36 Cemeis, atendendo quase 

8 mil crianças. 
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edUCaÇÃo

alunos da funec são aprovados 
em faculdades públicas de bH
Estrutura e professores qualificados são responsáveis pelas conquistas

Os investimentos da atual gestão têm contribuído para que alu-
nos da Funec alcancem bons resultados no vestibular. Casos 
como os dos estudantes Marllon Victor Rocha Ribeiro e Pris-
cila Mendes Alves Ferreira estão cada vez mais comuns. 
Eles foram aprovados nas duas maiores universidades 
públicas de Belo Horizonte. Para eles, a qualidade de 
ensino e a atenção especial dos professores ajuda-
ram na conquista.

PRIORIDADE E VALORIzAçãO 
DO EnSInO COMO fOCO

4 Alunos são incentivados à pesquisa científica por meio 
do Bic Júnior. Foram aprovados 26 projetos na II Feira 
Brasileira de Colégios de Aplicação e Escolas Técnicas          
(II Febrat);

4 Em 2014, as unidades da Funec receberam laboratórios novos, 
reformas, materiais e kits escolares;

4 Eventos artísticos e culturais foram realizados e deram a alunos e 
professores o suporte necessário para um bom aprendizado;

4 Mais de R$ 6 milhões foram investidos nas unidades;

4 Após a reabertura da Funec, quase 3 mil alunos se formaram no programa 
de qualificação profissional, por meio de parceria com o Pronatec.

“O apoio que recebi durante meu tempo de estudos 
na Funec, como materiais novos, professores 

dedicados e competentes e alimentação 
fizeram toda a diferença no resultado de 

meu aprendizado”.
 

Marllon foi aprovado em 2° 
lugar, no curso de Radiologia na 

UFMG. 
Ele foi aluno do ensino médio 

integrado ao Técnico em 
Química da unidade Centec. 

“Escolhi Letras 
por que tenho 

paixão por livros, e 
sempre tive vontade de 

melhorar minha escrita, já 
o curso de cinema escolhi pelo mercado de trabalho. 

Pretendo cursar ambas as especializações para trabalhar 
com roteiros de cinema”.

 
Priscila, formanda da unidade Cruzeiro do Sul, garantiu sua vaga no 

curso de Letras na Universidade do Estado de Minas Gerais (Uemg), 
além do 1° lugar em Cinema na faculdade UNA.
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habitaÇÃo

Prefeitura retoma obras de 
conjuntos habitacionais 
Apartamentos vão abrigar famílias que moravam em áreas de risco

Famílias de Contagem estão cada vez mais perto de realizar 
o sonho da casa própria. As obras dos conjuntos habitacionais 

Vila Barraginha, na região Industrial, e Maria da Concei-
ção, na região Sede, estão em fase de revestimento e aca-

bamento. Nos apartamentos da Vila Barraginha, 90% das 
obras estão concluídas e a previsão é que sejam entre-

gues no primeiro semestre de 2015. O conjunto Ma-
ria da Conceição está previsto para ser inaugurado 

em agosto de 2015.

“Moro aqui na vila há 20 anos. Participo das reuniões 
e quero muito vir morar no conjunto. Será mais seguro 
para toda a família, principalmente, para minha mãe 
que é idosa”.
 
Benito Nunes da Silva, pedreiro.  

  MARIA DA COnCEIçãO 

    432  famílias beneficiadas;
  4Investimento: R$ 11,8 milhões

VILA bARRAGInHA

4126 famílias beneficiadas; 
4Investimento: R$ 11 milhões 
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Prefeitura faz a parte dela para 
evitar o desperdício de água
Administração institui programa para orientação e fiscalização do uso da água

meio ambiente

Para enfrentar a crise hídrica, a Prefeitura de Contagem 
instituiu, por meio do decreto nº 462, o Programa Muni-
cipal de Combate ao Desperdício da Água que fiscali-
za e orienta a população para evitar desperdícios. O 
programa prevê, além das restrições, a realização de 
campanhas educativas e a disponibilização de um 
disque-denúncia para ajudar no monitoramento. 

VEjA  AS RAzÕES PARA A IMPLAntAçãO 
   DO PROGRAMA: 

4Redução do volume de água da Lagoa Vargem das Flores. 
Atualmente o reservatório, que é responsável pelo 
abastecimento de cerca de 400 mil pessoas na Região 
Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), está com apenas 
30% da sua capacidade; 

4Recomendação de uso restrito de água pela COPASA 
devido aos níveis atuais.

COnStItuI DESPERDíCIO DE áGuA:

4Lavagem com água corrente, sob pressão ou não, de áreas internas 
e externas, dentre as quais as calçadas de edificações públicas ou 

privadas, sejam elas industriais, comerciais ou residenciais;

4A utilização da água corrente para molhar os logradouros públicos ou vias 
internas de condomínios residenciais, industriais ou comerciais;

4Deixar de prevenir e corrigir vazamentos em canos, conexões, torneiras, 
válvulas, caixas d’água, reservatórios, mangueiras, dentre outros 

equipamentos integrantes do sistema de distribuição de água;

4Lavar veículos automotores com uso contínuo de água, excetuando as empresas 
que explorem a atividade comercial de lavagem e limpeza de veículos, que deverão 

possuir ou instalar sistema que reduza o consumo de água ou que permita a 
reutilização;

4Substituição total ou reposição parcial de água de piscina de prédios públicos ou privados;

4Outras situações não listadas acima, que caracterizem a falta de cuidado com a preservação 
ou desperdício da água.

fIque lIgado!

Constatada alguma das situações, a Fiscalização Am-
biental irá advertir o usuário, em caráter educativo. Se 
não eliminar ou corrigir ações que estejam causando 
desperdício, o usuário poderá ser notificado e mul-
tado. A multa varia de R$ 379,11 até R$ 70 mil, de 
acordo com a gravidade.

Denuncie o desperdício 
de água: 3911-9362
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Ruas são asfaltadas para atender 
a região de nova Contagem

     A prefeitura dá continuidade às obras de urbanização da região de Nova 
Contagem. O bairro Retiro, por exemplo, já conta com 100% das ruas 
asfaltadas. Além de melhorar o acesso, a pavimentação está garantindo mais 
desenvolvimento à região e melhorando a vida dos moradores. As obras 
incluem drenagem, terraplenagem, pavimentação asfáltica completa 
com colocação de meio-fio, passeio e construção de sarjetas.

 

A prefeitura deu início às obras de reforma da Quadra 
Esportiva da praça do Solar do Madeira, na região do 

Petrolândia. Estão sendo realizadas intervenções para 
recuperar o espaço, como a reforma da cobertura 

da quadra, dos vestiários, arquibancadas e 
alambrados. No local, a população poderá 

praticar diversas modalidades esportivas, 
como vôlei, basquete, futsal e outras.

19

quadra no solar do Madeira está sendo reformada

Mais segurança, desenvolvimento e melhoria do acesso aos bairros

PEtROLânDIA

telefone Regional nova Contagem: 3352-5886

telefone Regional Petrolândia: 
  3352-5618

regionais

COnStItuI DESPERDíCIO DE áGuA:

nOVA COntAGEM

VEjA MAIS: 
4novas ruas asfaltadas em nova Contagem: ruas 

Cinco, Seis, Sete, Oito, e Nove A, no bairro Nazaré,          
e as ruas Dois, Três, Quatro e Nove.

  Investimento: cerca de R$ 320 mil 

4novas ruas asfaltadas no Retiro: ruas Retiro dos Pinheirais, 
Retiro dos Condomínios, Retiro dos Padres e Alameda do Retiro   
e avenida Retiro da Luz.

  Investimento: cerca de  R$ 419 mil
100% das ruas do bairro 
Retiro  já estão asfaltadas
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Rua é recuperada para evitar transtornos e garantir mais segurança

Moradores da região do nacional 
recebem mais uma obra

Para garantir mais segurança a motoristas e pedestres, 
a prefeitura recuperou um trecho de 60 metros 

na rua Águas Formosas, no bairro Chácara 
Santa Terezinha. Foram realizadas obras de  

recuperação e nivelamento da pista, drenagem e 
colocação de meio-fio. Antes da intervenção,  

motoristas sofriam com os transtornos 
causados pelo desnível do asfalto que 

provocava o alagamento de algumas 
casas próximas ao trecho.

20

guarda Municipal e PM intensificam ações de  segurança

nACIOnAL

RESSACA

telefone Regional nacional: 
3397-1098

telefone Regional Ressaca: 
3352-5576

VEjA MAIS: 
4Em parceria com a comunidade, a prefeitura realizou mutirão de 

limpeza que acabou com o bota-fora da rua Oitis. Foram recolhidos 
quatro caminhões de entulho e, no lugar do lixo, foram plantadas mudas 

de ipês e construída uma calçada;

4Os moradores e a prefeitura  revitalizaram o jardim do posto de saúde do 
bairro Novo Progresso. O posto recebeu grama esmeralda, além de rosas, 

orquídeas e azaleias;  

4A praça do Divino e o canteiro da avenida João Gomes Cardoso, no bairro 
Laguna, receberam o plantio de 65 árvores. Esse trabalho também foi 

realizado em parceria com a comunidade.

A prefeitura está trabalhando para melhorar a qualidade de vida das pessoas. 
Na região da Ressaca, ações preventivas de segurança pública foram 

intensificadas, por meio de trabalho integrado entre a Guarda Municipal 
e a Polícia Militar. No Novo Progresso e no Milanês, moradores e 

comerciantes receberam orientações, por meio de cartilhas, sobre as 
formas corretas de se prevenir contra a violência.

AntES

AGORA
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obras de saneamento básico 
são iniciadas na sede
Vários bairros serão beneficiados com as intervenções

A Prefeitura de Contagem trabalha para garantir o sa-
neamento básico em todo o município.  Neste mês, em 
parceria com a Copasa e o governo federal, foram ini-
ciadas as obras do Sistema de Esgotamento Sanitário 
do bairro Chácaras Del Rey, na Sede. Serão inves-
tidos R$ 7,15 milhões nas construções das Esta-
ções Elevatórias de Esgoto (EEE’s) Recanto da 
Mata e Jocum, na complementação da rede 
e construção de Estações de Tratamento 
de Esgoto (ETE’s). As intervenções incluem 
também os bairros Granja Vista Alegre, Jocum 
e Quintas Coloniais.

 

Atendendo a uma reivindicação de quase 20 anos dos 
moradores do Conjunto Residencial Jardim Riacho 

II, a Transcon alterou a circulação no bairro Jardim 
Riacho das Pedras, com a implantação de retorno 

na avenida Cristal, próximo à avenida Centau-
ro. A obra beneficia diretamente cerca de 120 

famílias que residem no conjunto, além de 
motoristas que transitam pela região.

Implantado retorno na avenida Cristal

SEDE

RIACHO

Mais de 25 mil moradores beneficiados

telefone Regional Sede: 3395-9550

telefone Regional Riacho: 
  3912-2020

21

Este retorno era uma antiga reivindicação dos moradores do 
condomínio, que agora foi atendida pela atual administração. 
A obra foi positiva e os moradores estão satisfeitos”.
 
Fabiano de Castro, militar da Marinha.
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A Prefeitura de Contagem realizou várias melhorias na praça 
Sérgio Freitas Araújo, localizada entre a avenida Dr. João 
Augusto Fonseca e Silva e rua Igaraçu, no bairro Novo 
Eldorado. A obra, solicitada pelos moradores, incluiu 
a recuperação do alambrado, a realização da 
pintura dos bancos, dos cordões de concreto, do 
entorno da quadra e do meio-fio, da capina, 
da limpeza, além da melhoria do piso.

vila aparecida ganha uma 
agente comunitária de limpeza 

A Vila Nossa Senhora Aparecida, no Industrial, 
ganhou uma aliada para a limpeza da região. Ago-

ra, os moradores contam com a figura da Agen-
te Comunitária de Limpeza, Maria Isabel, que 

vai percorrer o bairro, de segunda a sábado, 
orientando a população sobre a forma cor-

reta de descarte dos materiais e entulhos, 
além de coletar o lixo e pequenas por-

ções de entulho das residências, dan-
do a destinação adequada.

InDuStRIAL 

Praça sérgio freitas araújo é revitalizada

  

Agente de limpeza realiza conscientização dos moradores 

ELDORADO

telefone Regional Industrial: 
 3363-6047

telefone Regional Eldorado: 
3352-5477

22

“As pessoas têm conversado comigo, procurado orientações sobre 
o descarte do lixo e me ajudado na manutenção da vila”.
 
Maria Isabel, Agente Comunitária de Limpeza.
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“O espaço estava abandonado. Temos que agradecer, principalmente, 
à prefeitura pela iniciativa. É um local importante para todos, mas 

é preciso que a população cuide do espaço”. 
 

Walter do Táxi, morador da região 
há mais de 30 anos e presidente da Associação 

Comunitária Sonho Feliz Nova Contagem. 

Para estimular a prática esportiva e o convívio social, 
a prefeitura iniciou a segunda fase das obras de revita-
lização do Centro Social Urbano (CSU) Amazonas. O 
centro pertencia ao Estado e estava totalmente dete-
riorado. No final de 2013, o CSU foi transferido ao 
município, por meio de comodato, o que possibi-
litou dar início ao processo de recuperação.

EtAPAS DA COnStRuçãO

4PRIMEIRA fASE: 

    levantamento topográfico, terraplenagem, reestruturação da rede 
de esgoto e da rede elétrica subterrânea, plantio de grama e a 
poda das árvores.

4SEGunDA fASE: 

   instalação de uma praça de esportes, com quadras de vôlei 
e futebol, campo de futebol, pistas de skate e caminhada e 
Academia da Cidade. As obras incluem também a reforma 
do prédio e a instalação de uma área para leitura.

quADRA DE ESPORtES 
IPê AMARELO É REfORMADA 

A Prefeitura de Contagem entregou à po-
pulação a quadra de esportes Ipê Amarelo, 
na região de Nova Contagem. No espaço, 
localizado à rua Coqueiros, foram reali-
zadas a reforma do alambrado e do gra-
dil, a pintura de toda a quadra e ar-
quibancada, além da construção de 
banheiros, feminino e masculino, e 
bebedouro.

“O bairro e a população só têm a ganhar com o novo 
CSU. Mas, a prefeitura precisa de apoio, porque não 
adianta quem for frequentar, não zelar. Cada um tem que 
fazer a sua parte, e assim, só temos a ganhar.”
 
Paulo Eustáquio, morador do bairro Amazonas.

obras do Csu amazonas 
entram na segunda fase 

esporte e lazer
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fAle COnOSCO: portal@contagem.mg.gov.br

www.contagem.mg.gov.br

facebook.com/prefeituracontagemSAIbA MAIS: 

lei que beneficia taxistas 
de Contagem é aprovada
transferência de exploração do serviço de táxi aos herdeiros está garantida

Os taxistas de Contagem já podem comemorar. 
Atendendo reivindicação antiga da categoria, a pre-

feitura propôs Projeto de Lei que garante a trans-
ferência do direito de exploração do serviço de 

táxi aos herdeiros do titular da concessão. O PL 
03/2015 autoriza as transferências também em 

caso de aposentadoria por invalidez do taxis-
ta. Neste caso, a transmissão poderá ser para 

parentes de até 2º grau. Além disso, abre 
a possibilidade da prorrogação da per-

missão da exploração do serviço de táxi 
por mais cinco anos, podendo chegar 
a 30 anos. O PL 03/2015, de autoria 

do Executivo Municipal, já foi aprova-
do pela Câmara Municipal.

“Isso é fazer justiça. A gente trabalha a vida 
inteira e ao final a família não tem direito a 

nada? A família tem o direito de fazer jus ao 
bem que lutamos para conseguir”.

 
Orlando Mário,  taxista de Contagem.

VOCê SAbIA?
4Com a nova lei, os taxistas, em caso de falecimento, 

poderão transferir aos seus herdeiros o direito do 
serviço de táxi pelo mesmo prazo original da 
outorga. Se a permissão era de 30 anos e o 
taxista a usou por 10 anos, a família o sucederá 
nos 20 anos seguintes.

O Projeto de Lei 03/2015 assegura também a 
taxa mínima de 5% das novas permissões para 

portadores de necessidades especiais, desde que 
compatíveis ao exercício da profissão de taxista.


