
PREFEITURA GARANTE MAIS
QUALIDADE DE VIDA PARA VOCÊ

A Prefeitura de Contagem investe em todas as regiões da cidade, levando as melhorias que 

a população realmente precisa.  A construção da Trincheira do Itaú, maior obra de mobilidade 

urbana dos últimos 30 anos, vai dar mais fluidez ao trânsito. A   entrega de 126 apartamentos  na Vila 

Barraginha trouxe mais segurança às famílias. A região do Industrial também ganhou 19 câmeras do 

“Olho Vivo”. Conheça neste informativo as principais ações realizadas pela prefeitura na sua região.

REGIONAL INDUSTRIAL
INFORMATIVO CONTAGEM FAZ - REGIONAL INDUSTRIAL

A Regional Industrial 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, basta 
procurar a regional e fazer a solicitação.

Conheça a sua regional

A prefeitura implantou o Programa Briga-
da da Limpeza, com conscientização, 
fiscalização e fechamento dos locais de 
bota-fora; instalação de um Ecoponto na 
região e o Projeto Carroceiro Legal. As 
vilas Barraginha, Bandeirantes e Nossa 
Senhora Aparecida contam com agente 
comunitário de limpeza.

BRIGADA DA LIMPEZA

REGIONAL INDUSTRIAL

Telefone:  3363-5572 / 5573
regional.industrial@contagem.mg.gov.br 

Funcionamento: 8h às 17h
Rua Éster Franzen de Lima, 171 - Industrial

Serviços que podem ser solicitados na sua regional: 
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Fale com a

REGIONAL
INDUSTRIAL

Emissão de Carteira de Trabalho (1ª e 2ª vias);

Poda e supressão de árvore;

Boca de Lobo (reposição de grelha, 

limpeza e desobstrução);

Limpeza de bueiro;

Limpeza de fossa;

Operação Tapa-Buraco (OTB);

Poço de Visita (PV);

Capina de rua;

Capina e limpeza de praça;

Fiscalização de lote vago e retirada de 

entulho;

Vistoria – invasão e casa abandonada;

Erosão de rua;

Defesa Civil.

E VEM MUITO 
MAIS POR AÍ!

A prefeitura faz obras por toda a cidade.
VEJA AS PRINCIPAIS AÇÕES:

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

Implantação das UBSs Bandeirantes, João Evangelista, Durval de 
Barros e Inconfidentes;
Construção do Parque Linear da Barraginha;
Mais 240 unidades habitacionais na Barraginha ;
Contenção de encostas nas vilas Bandeirantes I e II, Buraco da Zozó e 
Pedreira Santa Rita;
Construção do Centro de Memória do Trabalhador da Indústria de 
Contagem;
Cemei Jardim Industrial.

Administrador Regional  Emanuel 
Braga e prefeito Carlin Moura

Construção da Trincheira do Itaú
19 Câmeras “Olho Vivo”

126 moradias na Barraginha

(entregue)

NOVA UPA JK

(inauguração em breve)

NOVA MATERNIDADE MUNICIPAL

(sete em construção)

MAIS 18 NOVAS UBSs

(1.350 novas vagas)

NOVE CEMEIS JÁ ENTREGUES

(685 câmeras em todas as escolas)

MAIS 92 CÂMERAS DO “OLHO VIVO” 

(Eldorado, Ressaca e Nova Contagem) 

TRÊS RESTAURANTES POPULARES

REGIONAL INDUSTRIAL

Baixe o leitor de 
QR-Code no seu 

celular e  acesse.
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NOVAS MORADIAS TRINCHEIRA DO ITAÚ COMPLEXO VIÁRIO

A entrega do Conjunto Habitacional 
Cidade Industrial realizou o sonho da 
casa própria de 126 famílias da Vila 
Barraginha que passaram a ter 
moradia digna e segura. As vias 
do entorno receberam obras de 
drenagem e pavimentação.

Iniciada em março, a construção da 
Trincheira do Itaú segue à risca o 
cronograma de execução. Maior obra 
dos últimos 30 anos na cidade, a 
trincheira vai dar mais fluidez ao trânsito 
no cruzamento das avenidas David 
Sarnoff e Babita Camargos.

O Complexo Viário Domingos Costa 
interligou os bairros Vila São Pau-
lo, Cidade Industrial e das Indústri-
as  a  Belo Horizonte. A abertura de 
retorno na av. Tereza Cristina facilitou 
a entrada para a Vila São Paulo.

ACESSIBILIDADE DAVID SARNOFF MELHORIAS NA DRENAGEM

A prefeitura atendeu uma antiga 
demanda dos moradores do bairro 
Amazonas. O barranco que havia na 
rua Coronel João Rennó foi substituído 
por uma escada. Além da construção 
de muro de arrimo e revitalização da 
rua Francisco Rodrigues Pereira, no 
Industrial.

A av. Gal. David Sarnoff recebeu obra 
de drenagem  e foram revitalizados 
o  canteiro central e a sinalização. 
Ruas no entorno também receberam 
intervenções, como a rua Costa 
Capanema e avenida Presidente 
Castelo Branco.

Foram realizadas melhorias no siste-
ma de drenagem e pavimentação em 
ruas dos bairros Santa Maria, Jardim 
Industrial, Industrial, Inconfidentes e 
Amazonas, além da limpeza de 2.274 
bocas de lobo e 263 reposições de 
grelhas.  Mais de 2.400  lâmpadas 
foram trocadas.

ALVARENGA PEIXOTO MOBILIDADE TRÂNSITO SEGURO

A pista da av. Alvarenga Peixoto 
foi expandida. A via recebeu nova 
sinalização, plantio de palmeiras e 
gradil com floreiras. As ruas do entorno 
também passaram por intervenções, 
como a abertura da rua Juca Flávio 
que passou a ser mão única.

Conclusão da obra de ligação da 
av.  Marco Aurélio Rabelo, antiga dos 
Austríacos,  com a BR-381.  Implantação 
de sentido único de direção nas ruas 
Paraguai e Alemanha, entre a av. Cel. 
Benjamim Guimarães e av. JK, no 
bairro Industrial.

Pavimentação e sinalização das ruas 
Paraguai, Garcia Rodrigues, Maracá, 
Rio Negro e José Penido. Mais de 
1.200 ruas e avenidas receberam re-
capeamento na Operação Tapa-Bu-
raco.  Instalação de lombofaixas  nas 
ruas Tiradentes e Monsenhor João 
Rodrigues.

MAIS SEGURANÇA MAIS SAÚDE EDUCAÇÃO DE QUALIDADE

Implantação de 19 Câmeras do “Olho 
Vivo”  nos principais corredores e 
vias da região. Adesão do comércio 
e moradores às redes de Vizinhos 
e  Comerciantes Protegidos  e 
fiscalizações rotineiras, em todas as 
vias do bairro.

A  UBS Amazonas I  foi reformada, 
ampliada e ganhou novos profissionais 
do Programa Mais Médicos. A unidade 
Confrade Geraldo Cotuta ampliou o 
atendimento com a contratação 
de médicos especialistas. Foram 
ampliados os serviços dentários em 
várias especialidades.

Com a reabertura da Funec, em 2013, 
as unidades Industrial e Amazonas 
foram reativadas.  Cerca de 400  jo- 
vens da região estão recebendo 
educação de qualidade, gratuita. To-
dos os alunos, inclusive das escolas 
municipais, receberam kits escolares.

CSU AMAZONAS REVITALIZAÇÃO

O escadão da rua Vicente Ferreira 
Carneiro, no Industrial, foi recuperado, 
acabando com o bota-fora irregular 
de lixo e entulho que existia no local. 
O mesmo ocorreu na rua Guilherme 
Sirieme e Vila Pedreira Santa Rita.

Está em fase de conclusão a 
revitalização do CSU Amazonas, 
que vai ganhar um novo complexo 
esportivo com campo de futebol, pista 
de caminhada e academias da cidade. 
O espaço vai beneficiar mais de 40 mil 
pessoas, que terão um local para a 
prática de atividades físicas.

LAZER PARA A POPULAÇÃO

A prefeitura implantou a praça na rua 
Cel José Pedro, com rua Vicente Fer-
reira, e revitalizou outras seis praças 
na região: Cecília de Freitas, Nova 
Olinda, da rua Industrial, Santa Maria, 
Nossa Senhora de Fátima (foto) e dos 
Trabalhadores.

EXERCITA CONTAGEM PRESERVAÇÃO AMBIENTAL DIREITO GARANTIDO

O Exercita Contagem leva cerca de 
200 pessoas, semanalmente, às 
aulas realizadas na praça Nossa 
Senhora de Fátima. Mais de mil 
pessoas participaram do Circuito pela 
Paz, realizado na comunidade da Vila 
da Paz, no bairro Industrial. 

A prefeitura realizou o plantio de 119 
árvores na região. As mudas foram 
plantadas no passeio da UBS Amazonas, 
no entorno das escolas Machado de Assis 
e Confrade A. Pedro Castro, no canteiro 
central da av. Tereza Cristina, e na praça da 
av. Cel. Jove Soares.

Atendendo a antiga solicitação dos 
moradores dos bairros Santa Maria, 
Bandeirantes, Amazonas e região 
a “Feira de Carros da Toshiba” foi 
desativada. O encerramento ocorreu 
em 4/10 e contou com ação de vários 
órgãos municipais.

A prefeitura trabalha e a região do Industrial passa por uma verdadeira transformação.
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QUALIDADE DE VIDA PARA VOCÊ
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PREFEITURA GARANTE MAIS
QUALIDADE DE VIDA PARA VOCÊ

A Prefeitura de Contagem investe em todas as regiões da cidade, levando as melhorias que 

a população realmente precisa.  A construção da Trincheira do Itaú, maior obra de mobilidade 

urbana dos últimos 30 anos, vai dar mais fluidez ao trânsito. A   entrega de 126 apartamentos  na Vila 

Barraginha trouxe mais segurança às famílias. A região do Industrial também ganhou 19 câmeras do 

“Olho Vivo”. Conheça neste informativo as principais ações realizadas pela prefeitura na sua região.

REGIONAL INDUSTRIAL
INFORMATIVO CONTAGEM FAZ - REGIONAL INDUSTRIAL

A Regional Industrial 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, basta 
procurar a regional e fazer a solicitação.

Conheça a sua regional

A prefeitura implantou o Programa Briga-
da da Limpeza, com conscientização, 
fiscalização e fechamento dos locais de 
bota-fora; instalação de um Ecoponto na 
região e o Projeto Carroceiro Legal. As 
vilas Barraginha, Bandeirantes e Nossa 
Senhora Aparecida contam com agente 
comunitário de limpeza.

BRIGADA DA LIMPEZA

REGIONAL INDUSTRIAL

Telefone:  3363-5572 / 5573
regional.industrial@contagem.mg.gov.br 

Funcionamento: 8h às 17h
Rua Éster Franzen de Lima, 171 - Industrial

Serviços que podem ser solicitados na sua regional: 

5

Fale com a

REGIONAL
INDUSTRIAL

Emissão de Carteira de Trabalho (1ª e 2ª vias);

Poda e supressão de árvore;

Boca de Lobo (reposição de grelha, 

limpeza e desobstrução);

Limpeza de bueiro;

Limpeza de fossa;

Operação Tapa-Buraco (OTB);

Poço de Visita (PV);

Capina de rua;

Capina e limpeza de praça;

Fiscalização de lote vago e retirada de 

entulho;

Vistoria – invasão e casa abandonada;

Erosão de rua;

Defesa Civil.

E VEM MUITO 
MAIS POR AÍ!

A prefeitura faz obras por toda a cidade.
VEJA AS PRINCIPAIS AÇÕES:

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

Implantação das UBSs Bandeirantes, João Evangelista, Durval de 
Barros e Inconfidentes;
Construção do Parque Linear da Barraginha;
Mais 240 unidades habitacionais na Barraginha ;
Contenção de encostas nas vilas Bandeirantes I e II, Buraco da Zozó e 
Pedreira Santa Rita;
Construção do Centro de Memória do Trabalhador da Indústria de 
Contagem;
Cemei Jardim Industrial.

Administrador Regional  Emanuel 
Braga e prefeito Carlin Moura

Construção da Trincheira do Itaú
19 Câmeras “Olho Vivo”

126 moradias na Barraginha

(entregue)

NOVA UPA JK

(inauguração em breve)

NOVA MATERNIDADE MUNICIPAL

(sete em construção)

MAIS 18 NOVAS UBSs

(1.350 novas vagas)

NOVE CEMEIS JÁ ENTREGUES

(685 câmeras em todas as escolas)

MAIS 92 CÂMERAS DO “OLHO VIVO” 

(Eldorado, Ressaca e Nova Contagem) 
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