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A  Prefeitura de Contagem investe como nunca em obras e programas sociais para melhorar 

a vida das pessoas. Vários compromissos assumidos já foram cumpridos, como a entrega da 

Nova UPA JK, do Restaurante do Eldorado, a construção da Trincheira do Itaú, a volta da Funec e 

a inauguração da primeira faculdade gratuita de Contagem, a Uaitec. Conheça neste informativo as 

principais ações realizadas pela prefeitura na sua região.

PREFEITURA GARANTE MAIS
QUALIDADE DE VIDA PARA VOCÊ

Qualidade de vida e praças revitalizadas

PRAÇA PAULO SÉRGIO FREITAS PARQUE ECOLÓGICO DO ELDORADO PRAÇA SÔ TECO

A prefeitura reformou e revitalizou mais de 15 praças e espaços públicos na região, como a Paulo    
Sérgio Freitas, no Novo Eldorado. O Parque Ecológico do Eldorado, o Complexo Esportivo Sô 

Teco (Água Branca) e o Campo Cruz Azul (Novo Eldorado) também receberam melhorias.

Exercita Contagem 

C om a implantação do Programa Exercita 
Contagem, mais de 2 mil pessoas da região 
do Eldorado podem se exercitar nas praças 
e espaços públicos. A região também ganhou 
um centro de excelência em Ginástica de 
Trampolim, no CSU Eldorado.

Inclusão Social e 
participação popular

E vem muito mais por aí:

Revitalização do CSU Eldorado;
Implantação de núcleos do Programa Segundo Tempo;
Implantação de núcleos do Programa Vida Saudável;
Revitalização da Feira do Eldorado;
Revitalização da praça Odete Valadares;

Reforma e revitalização do Horto Florestal; 
Iluminação do campo de futebol do Clube Avante;
Construção de 120 Unidades Habitacionais no Vila Beatriz
e de 32 na Vila Paris;
Urbanização da Vila Paris;
Faculdade de Medicina, PUC Contagem. 

A prefeitura  implantou a Central de  Li-
bras,  possibilitando a inclusão e acessi-
bilidade da pessoa deficiente auditiva ou 
surda-cega e a Escola da Cidadania de Con-
tagem “Osvaldo Orlando da Costa”.

Todas as regiões Industrial, Riacho,  Eldorado, Petrolândia, Vargem das Flores, Ressaca, 
Sede e Nacional recebem investimentos em políticas públicas que estão melhorando a 
vida das pessoas.

Conheça a sua regional

A Regional Eldorado é o principal canal 
de comunicação da prefeitura com os 

moradores. Ela é responsável pelos planos, 
projetos e programas executados e realiza os 
serviços urbanos demandados pela população. 
Caso você necessite de algum serviço público, 
procure a regional e faça a sua solicitação.

Serviços que podem ser solicitados na sua regional: 

INFORMATIVO CONTAGEM FAZ REGIONAL ELDORADO

REGIONAL ELDORADO

Telefone: 3352-5477 / 3352-5351
regional.eldorado@contagem.mg.gov.br

Funcionamento: 8h às 17h
Av. João César de Oliveira, 3.481, bairro Eldorado

Fale com a

REGIONAL
ELDORADO

INFORMATIVO CONTAGEM FAZ REGIONAL ELDORADO

REGIONAL ELDORADO

Entrega da Nova UPA JK

Construção da Trincheira do Itaú

Restaurante Popular

Prefeito Carlin Moura e administrador 
Regional  Renato Barros

REGIONAL ELDORADO

Baixe o leitor de 
QR-Code no seu 

celular e  acesse.

Carteira de Trabalho e Previdência Social;
Emissão de guias de IPTU;
Supressão e poda de árvore
(encaminhamento);
Limpeza de Fossa (encaminhamento);
Vistoria das áreas de risco;
Operação Tapa-Buraco (OTB);
Recolhimento de inservíveis;
Capina;
Limpeza manual;
Limpeza mecanizada;
Fiscalização de imóveis
(encaminhamento posturas);
Recolhimento de faixas irregulares;
Limpeza de boca de lobo (BL);
Serviço do Procon.
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A prefeitura trabalha e a região do Eldorado
passa por uma verdadeira transformação.

TRINCHEIRA DO ITAÚ REVITALIZAÇÃO DA JOÃO CÉSAR FLUIDEZ NO TRÂNSITO

Obras melhoram o trânsito

Mais saúde para todos

A lém de entregar a nova UPA JK, com mais médicos e instalações modernas, a região ganhou importantes 
unidades de saúde que já melhoram a qualidade de vida de várias pessoas. Em breve, a prefeitura também 

inaugura outra grande obra, a Nova Maternidade Municipal, que vai ampliar o número de leitos no município.

Centro de Atendimento Psicossocial 
para a Infância e nova sede do 
Centro de Atenção Psicossocial 
Álcool e Drogas (CAPS AD), no bairro 
Santa Cruz.

Casa de Apoio à Gestante e a 
Puérpera, com acolhimento e 
acompanhamento especializado às 
gestantes e puérperas

UBS Água Branca (foto), beneficiando 
mais de 14 mil pessoas e reforma e 
ampliação da UBS Jardim Eldorado.

A prefeitura deu início à construção 
da Trincheira do Itaú, que segue o 
cronograma à risca. Os recursos 
para a obra, iniciada em março, estão 
assegurados. A trincheira é a maior obra 
de mobilidade dos últimos 30 anos.

Para melhorar o trânsito da av. João 
César de Oliveira, a prefeitura construiu 
novas alças, como a da av. Trajano de 
Araújo Viana (foto), implantou travessias 
e revitalizou a sinalização. Os canteiros 
centrais também receberam novos 
pisos e plantas.

A rua Iretama foi aberta, com isso, a rua 
Hungria mudou a circulação e passou 
a ser mão única. A rua José Barra do 
Nascimento, próximo ao Sambódromo, 
recebeu quebra-molas.

Outras melhorias na saúde
A prefeitura reformou a reabilitação do Centro de 

Consultas Especializadas Iria Diniz, que também 

recebeu novos equipamentos. O Hospital 

Municipal de Contagem ganhou novos leitos de 

CTI e passou a fazer cirurgias ortopédicas.

Educação é prioridade

REABERTURA DA FUNEC 1ª FACULDADE DE GRAÇA NOVOS CEMEIS

A Funec voltou e já atende vários alunos 
da região do Eldorado nos ensinos 
médio, técnico e profissionalizante. 
Para facilitar o acesso dos alunos, a 
prefeitura também inaugurou a nova 
sede da Funec, que fica na avenida 
João César de Oliveira.

A região do Eldorado recebeu a primeira 
universidade gratuita de Contagem, 
a Uaitec. Com ela, o sonho de cursar 
o ensino superior ficou mais fácil para 
os contagenses. Em breve, Contagem 
terá o curso de Medicina, na PUC 
Contagem.

A região ganhou mais um Centro 
Municipal de Educação Infantil (Cemei), 
no Parque São João, e todas as escolas 
agora têm câmeras do “Olho Vivo”. Os 
alunos das 23 escolas municipais e da 
Funec também recebem Kit Escolar de 
qualidade.

Investimentos na segurança

Mais segurança para você e sua família com a 

implantação de 16 câmeras do “Olho Vivo” nos 

principais corredores e vias da região e a adesão 

do comércio e moradores à Rede de Vizinhos 

e Comerciantes Protegidos. Hoje, uma patrulha 

da Guarda Municipal atende, exclusivamente, à 

região do Eldorado.

Investimento no social

Agora, a região do Eldorado tem um Restaurante Popular, 
o primeiro de Contagem. Em funcionamento há dois 
anos, oferece alimentação boa e barata, infraestrutura 
moderna e capacidade para servir 4 mil refeições por 
dia. É mantido com recursos próprios do município. 
As refeições são elaboradas por nutricionistas e cada 
pessoa recebe uma opção de fruta como sobremesa.

A prefeitura inaugurou o Centro de Referência 
Especializado de Assistência Social (Creas), no Novo 
Eldorado, e o Centro de Referência de Assistência Social 
(Cras), no bairro Parque São João. Foram implantados 
dois pontos fixos do Programa Economia Solidária, 
gerando renda para cerca de 400 famílias, e o Centro 
Público de Economia Solidária, no Água Branca.

RESTAURANTE POPULAR ATENÇÃO AOS MAIS CARENTES

Cidade mais limpa e organizada

BRIGADA DA LIMPEZA

Para deixar a cidade mais limpa, foi 
criado o Programa Brigada da Limpeza, 
com conscientização da população, 
fiscalização, fechamento de pontos de 
“bota-fora”, e orientação aos carroceiros. 
Também foram implantados dois 
Ecopontos na região.

A AVENIDA DAS NASCENTES, antigo ponto de bota-fora, foi revitalizada, 
recebendo várias melhorias.

A prefeitura pavimentou várias ruas 
na região do Eldorado, entre elas 
as ruas Marechal Costa e Silva, no 
JK; o beco Guiricema e a rua 11, no 
Parque São João, e a rua Bélgica, no 
Eldorado. Mais de mil ruas e avenidas 
também receberam a Operação 
Tapa-Buraco, com aplicação de mais 
de 7,6 toneladas de asfalto.

PAVIMENTAÇÃO DE RUAS

ANTES AGORA

Limpeza de 4.276 bocas de lobo e 
796 reposições de grelhas e limpezas 
de fossas a cada dois meses.

BOCAS DE LOBO



322 4

A prefeitura trabalha e a região do Eldorado
passa por uma verdadeira transformação.

TRINCHEIRA DO ITAÚ REVITALIZAÇÃO DA JOÃO CÉSAR FLUIDEZ NO TRÂNSITO

Obras melhoram o trânsito

Mais saúde para todos

A lém de entregar a nova UPA JK, com mais médicos e instalações modernas, a região ganhou importantes 
unidades de saúde que já melhoram a qualidade de vida de várias pessoas. Em breve, a prefeitura também 

inaugura outra grande obra, a Nova Maternidade Municipal, que vai ampliar o número de leitos no município.

Centro de Atendimento Psicossocial 
para a Infância e nova sede do 
Centro de Atenção Psicossocial 
Álcool e Drogas (CAPS AD), no bairro 
Santa Cruz.

Casa de Apoio à Gestante e a 
Puérpera, com acolhimento e 
acompanhamento especializado às 
gestantes e puérperas

UBS Água Branca (foto), beneficiando 
mais de 14 mil pessoas e reforma e 
ampliação da UBS Jardim Eldorado.

A prefeitura deu início à construção 
da Trincheira do Itaú, que segue o 
cronograma à risca. Os recursos 
para a obra, iniciada em março, estão 
assegurados. A trincheira é a maior obra 
de mobilidade dos últimos 30 anos.

Para melhorar o trânsito da av. João 
César de Oliveira, a prefeitura construiu 
novas alças, como a da av. Trajano de 
Araújo Viana (foto), implantou travessias 
e revitalizou a sinalização. Os canteiros 
centrais também receberam novos 
pisos e plantas.

A rua Iretama foi aberta, com isso, a rua 
Hungria mudou a circulação e passou 
a ser mão única. A rua José Barra do 
Nascimento, próximo ao Sambódromo, 
recebeu quebra-molas.

Outras melhorias na saúde
A prefeitura reformou a reabilitação do Centro de 

Consultas Especializadas Iria Diniz, que também 

recebeu novos equipamentos. O Hospital 

Municipal de Contagem ganhou novos leitos de 

CTI e passou a fazer cirurgias ortopédicas.

Educação é prioridade

REABERTURA DA FUNEC 1ª FACULDADE DE GRAÇA NOVOS CEMEIS

A Funec voltou e já atende vários alunos 
da região do Eldorado nos ensinos 
médio, técnico e profissionalizante. 
Para facilitar o acesso dos alunos, a 
prefeitura também inaugurou a nova 
sede da Funec, que fica na avenida 
João César de Oliveira.

A região do Eldorado recebeu a primeira 
universidade gratuita de Contagem, 
a Uaitec. Com ela, o sonho de cursar 
o ensino superior ficou mais fácil para 
os contagenses. Em breve, Contagem 
terá o curso de Medicina, na PUC 
Contagem.

A região ganhou mais um Centro 
Municipal de Educação Infantil (Cemei), 
no Parque São João, e todas as escolas 
agora têm câmeras do “Olho Vivo”. Os 
alunos das 23 escolas municipais e da 
Funec também recebem Kit Escolar de 
qualidade.

Investimentos na segurança

Mais segurança para você e sua família com a 

implantação de 16 câmeras do “Olho Vivo” nos 

principais corredores e vias da região e a adesão 

do comércio e moradores à Rede de Vizinhos 

e Comerciantes Protegidos. Hoje, uma patrulha 

da Guarda Municipal atende, exclusivamente, à 

região do Eldorado.

Investimento no social

Agora, a região do Eldorado tem um Restaurante Popular, 
o primeiro de Contagem. Em funcionamento há dois 
anos, oferece alimentação boa e barata, infraestrutura 
moderna e capacidade para servir 4 mil refeições por 
dia. É mantido com recursos próprios do município. 
As refeições são elaboradas por nutricionistas e cada 
pessoa recebe uma opção de fruta como sobremesa.

A prefeitura inaugurou o Centro de Referência 
Especializado de Assistência Social (Creas), no Novo 
Eldorado, e o Centro de Referência de Assistência Social 
(Cras), no bairro Parque São João. Foram implantados 
dois pontos fixos do Programa Economia Solidária, 
gerando renda para cerca de 400 famílias, e o Centro 
Público de Economia Solidária, no Água Branca.

RESTAURANTE POPULAR ATENÇÃO AOS MAIS CARENTES

Cidade mais limpa e organizada

BRIGADA DA LIMPEZA

Para deixar a cidade mais limpa, foi 
criado o Programa Brigada da Limpeza, 
com conscientização da população, 
fiscalização, fechamento de pontos de 
“bota-fora”, e orientação aos carroceiros. 
Também foram implantados dois 
Ecopontos na região.

A AVENIDA DAS NASCENTES, antigo ponto de bota-fora, foi revitalizada, 
recebendo várias melhorias.

A prefeitura pavimentou várias ruas 
na região do Eldorado, entre elas 
as ruas Marechal Costa e Silva, no 
JK; o beco Guiricema e a rua 11, no 
Parque São João, e a rua Bélgica, no 
Eldorado. Mais de mil ruas e avenidas 
também receberam a Operação 
Tapa-Buraco, com aplicação de mais 
de 7,6 toneladas de asfalto.

PAVIMENTAÇÃO DE RUAS

ANTES AGORA

Limpeza de 4.276 bocas de lobo e 
796 reposições de grelhas e limpezas 
de fossas a cada dois meses.

BOCAS DE LOBO



322 4

A prefeitura trabalha e a região do Eldorado
passa por uma verdadeira transformação.

TRINCHEIRA DO ITAÚ REVITALIZAÇÃO DA JOÃO CÉSAR FLUIDEZ NO TRÂNSITO

Obras melhoram o trânsito

Mais saúde para todos

A lém de entregar a nova UPA JK, com mais médicos e instalações modernas, a região ganhou importantes 
unidades de saúde que já melhoram a qualidade de vida de várias pessoas. Em breve, a prefeitura também 

inaugura outra grande obra, a Nova Maternidade Municipal, que vai ampliar o número de leitos no município.

Centro de Atendimento Psicossocial 
para a Infância e nova sede do 
Centro de Atenção Psicossocial 
Álcool e Drogas (CAPS AD), no bairro 
Santa Cruz.

Casa de Apoio à Gestante e a 
Puérpera, com acolhimento e 
acompanhamento especializado às 
gestantes e puérperas

UBS Água Branca (foto), beneficiando 
mais de 14 mil pessoas e reforma e 
ampliação da UBS Jardim Eldorado.

A prefeitura deu início à construção 
da Trincheira do Itaú, que segue o 
cronograma à risca. Os recursos 
para a obra, iniciada em março, estão 
assegurados. A trincheira é a maior obra 
de mobilidade dos últimos 30 anos.

Para melhorar o trânsito da av. João 
César de Oliveira, a prefeitura construiu 
novas alças, como a da av. Trajano de 
Araújo Viana (foto), implantou travessias 
e revitalizou a sinalização. Os canteiros 
centrais também receberam novos 
pisos e plantas.

A rua Iretama foi aberta, com isso, a rua 
Hungria mudou a circulação e passou 
a ser mão única. A rua José Barra do 
Nascimento, próximo ao Sambódromo, 
recebeu quebra-molas.

Outras melhorias na saúde
A prefeitura reformou a reabilitação do Centro de 

Consultas Especializadas Iria Diniz, que também 

recebeu novos equipamentos. O Hospital 

Municipal de Contagem ganhou novos leitos de 

CTI e passou a fazer cirurgias ortopédicas.

Educação é prioridade

REABERTURA DA FUNEC 1ª FACULDADE DE GRAÇA NOVOS CEMEIS

A Funec voltou e já atende vários alunos 
da região do Eldorado nos ensinos 
médio, técnico e profissionalizante. 
Para facilitar o acesso dos alunos, a 
prefeitura também inaugurou a nova 
sede da Funec, que fica na avenida 
João César de Oliveira.

A região do Eldorado recebeu a primeira 
universidade gratuita de Contagem, 
a Uaitec. Com ela, o sonho de cursar 
o ensino superior ficou mais fácil para 
os contagenses. Em breve, Contagem 
terá o curso de Medicina, na PUC 
Contagem.

A região ganhou mais um Centro 
Municipal de Educação Infantil (Cemei), 
no Parque São João, e todas as escolas 
agora têm câmeras do “Olho Vivo”. Os 
alunos das 23 escolas municipais e da 
Funec também recebem Kit Escolar de 
qualidade.

Investimentos na segurança

Mais segurança para você e sua família com a 

implantação de 16 câmeras do “Olho Vivo” nos 

principais corredores e vias da região e a adesão 

do comércio e moradores à Rede de Vizinhos 

e Comerciantes Protegidos. Hoje, uma patrulha 

da Guarda Municipal atende, exclusivamente, à 

região do Eldorado.

Investimento no social

Agora, a região do Eldorado tem um Restaurante Popular, 
o primeiro de Contagem. Em funcionamento há dois 
anos, oferece alimentação boa e barata, infraestrutura 
moderna e capacidade para servir 4 mil refeições por 
dia. É mantido com recursos próprios do município. 
As refeições são elaboradas por nutricionistas e cada 
pessoa recebe uma opção de fruta como sobremesa.

A prefeitura inaugurou o Centro de Referência 
Especializado de Assistência Social (Creas), no Novo 
Eldorado, e o Centro de Referência de Assistência Social 
(Cras), no bairro Parque São João. Foram implantados 
dois pontos fixos do Programa Economia Solidária, 
gerando renda para cerca de 400 famílias, e o Centro 
Público de Economia Solidária, no Água Branca.

RESTAURANTE POPULAR ATENÇÃO AOS MAIS CARENTES

Cidade mais limpa e organizada

BRIGADA DA LIMPEZA

Para deixar a cidade mais limpa, foi 
criado o Programa Brigada da Limpeza, 
com conscientização da população, 
fiscalização, fechamento de pontos de 
“bota-fora”, e orientação aos carroceiros. 
Também foram implantados dois 
Ecopontos na região.

A AVENIDA DAS NASCENTES, antigo ponto de bota-fora, foi revitalizada, 
recebendo várias melhorias.

A prefeitura pavimentou várias ruas 
na região do Eldorado, entre elas 
as ruas Marechal Costa e Silva, no 
JK; o beco Guiricema e a rua 11, no 
Parque São João, e a rua Bélgica, no 
Eldorado. Mais de mil ruas e avenidas 
também receberam a Operação 
Tapa-Buraco, com aplicação de mais 
de 7,6 toneladas de asfalto.

PAVIMENTAÇÃO DE RUAS

ANTES AGORA

Limpeza de 4.276 bocas de lobo e 
796 reposições de grelhas e limpezas 
de fossas a cada dois meses.

BOCAS DE LOBO



55
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PRAÇA PAULO SÉRGIO FREITAS PARQUE ECOLÓGICO DO ELDORADO PRAÇA SÔ TECO

A prefeitura reformou e revitalizou mais de 15 praças e espaços públicos na região, como a Paulo    
Sérgio Freitas, no Novo Eldorado. O Parque Ecológico do Eldorado, o Complexo Esportivo Sô 

Teco (Água Branca) e o Campo Cruz Azul (Novo Eldorado) também receberam melhorias.

Exercita Contagem 

C om a implantação do Programa Exercita 
Contagem, mais de 2 mil pessoas da região 
do Eldorado podem se exercitar nas praças 
e espaços públicos. A região também ganhou 
um centro de excelência em Ginástica de 
Trampolim, no CSU Eldorado.

Inclusão Social e 
participação popular

E vem muito mais por aí:

Revitalização do CSU Eldorado;
Implantação de núcleos do Programa Segundo Tempo;
Implantação de núcleos do Programa Vida Saudável;
Revitalização da Feira do Eldorado;
Revitalização da praça Odete Valadares;

Reforma e revitalização do Horto Florestal; 
Iluminação do campo de futebol do Clube Avante;
Construção de 120 Unidades Habitacionais no Vila Beatriz
e de 32 na Vila Paris;
Urbanização da Vila Paris;
Faculdade de Medicina, PUC Contagem. 

A prefeitura  implantou a Central de  Li-
bras,  possibilitando a inclusão e acessi-
bilidade da pessoa deficiente auditiva ou 
surda-cega e a Escola da Cidadania de Con-
tagem “Osvaldo Orlando da Costa”.

Todas as regiões Industrial, Riacho,  Eldorado, Petrolândia, Vargem das Flores, Ressaca, 
Sede e Nacional recebem investimentos em políticas públicas que estão melhorando a 
vida das pessoas.

Conheça a sua regional

A Regional Eldorado é o principal canal 
de comunicação da prefeitura com os 

moradores. Ela é responsável pelos planos, 
projetos e programas executados e realiza os 
serviços urbanos demandados pela população. 
Caso você necessite de algum serviço público, 
procure a regional e faça a sua solicitação.

Serviços que podem ser solicitados na sua regional: 

INFORMATIVO CONTAGEM FAZ REGIONAL ELDORADO

REGIONAL ELDORADO

Telefone: 3352-5477 / 3352-5351
regional.eldorado@contagem.mg.gov.br

Funcionamento: 8h às 17h
Av. João César de Oliveira, 3.481, bairro Eldorado

Fale com a

REGIONAL
ELDORADO

INFORMATIVO CONTAGEM FAZ REGIONAL ELDORADO

REGIONAL ELDORADO

Entrega da Nova UPA JK

Construção da Trincheira do Itaú

Restaurante Popular

Prefeito Carlin Moura e administrador 
Regional  Renato Barros

REGIONAL ELDORADO

Baixe o leitor de 
QR-Code no seu 

celular e  acesse.

Carteira de Trabalho e Previdência Social;
Emissão de guias de IPTU;
Supressão e poda de árvore
(encaminhamento);
Limpeza de Fossa (encaminhamento);
Vistoria das áreas de risco;
Operação Tapa-Buraco (OTB);
Recolhimento de inservíveis;
Capina;
Limpeza manual;
Limpeza mecanizada;
Fiscalização de imóveis
(encaminhamento posturas);
Recolhimento de faixas irregulares;
Limpeza de boca de lobo (BL);
Serviço do Procon.


