
Novo viaduto do Petrolândia;
Novo terminal de ônibus;
Mais duas novas UBSs: São Luiz e Tropical;
Dois novos Cemeis: Lúcio de Abreu e Tropical;
Reforma do Galpão Cecoc (novo espaço para a regional e Cras);
Reforma da Casa de Passagem Viver Bem.

PREFEITURA GARANTE MAIS
QUALIDADE DE VIDA PARA VOCÊ

A  Prefeitura de Contagem trabalha para o desenvolvimento da cidade. Na região do Petrolân-

dia,  será inaugurada, em breve, a nova avenida sanitária Imbiruçu, que já está em fase final de 

execução.  Estão sendo construídas duas novas escolas, a Sapucaias I e II, e foram entregues 112 

apartamentos para famílias do bairro Sapucaias II. Mais médicos foram contratados para os atendi-

mentos na região, garantido 100% de cobertura nas Equipes de Saúde da Família. Para garantir a 

segurança, está sendo implantada a 283ª Cia PM. Conheça neste informativo as principais ações 

realizadas pela prefeitura na região.
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INFORMATIVO CONTAGEM FAZ - REGIONAL PETROLÂNDIA

Serviços que podem ser solicitados na sua regional: 

REGIONAL PETROLÂNDIA

Telefone: 3352-5618 / 5619
regional.petrolândia@contagem.mg.gov.br

Funcionamento: 8h às 17h
Refinaria Gabriel Passos, 20 – Petrolândia

Carteira de Trabalho e Previdência Social;

Emissão de guias de IPTU;

Supressão e poda de árvore 

(encaminhamento);

Limpa Fossa (encaminhamento);

Vistoria das áreas de risco;

Operação Tapa-Buraco (OTB);

Recolhimento de inservíveis;

Capina;

Limpeza manual;

Limpeza mecanizada;

Fiscalização de lotes vagos;

Recolhimento de faixas irregulares;

Limpeza de boca de lobo (BL);

Serviço de varrição.

E vem muito mais por aí:
MAIS

INVESTIMENTOS

A Regional Petrolândia 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 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.

(15 unidades em funcionamento)

REABERTURA DA FUNEC

(sete já em construção)

MAIS 18 NOVAS UBSs

(em construção)

TRINCHEIRA DO ITAÚ

(entregue)

NOVA UPA JK

(inauguração em breve)

NOVA MATERNIDADE MUNICIPAL

(238 moradias já entregues)

598 NOVAS MORADIAS

(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

A prefeitura realizou 962 trocas de lâmpadas na região do Petrolândia e mais 
de 3.098 limpezas de fossas.

Avenida Imbiruçu

Escola no Sapucaias II

Mais Médicos

Administrador Regional  Emerson 
Lopes e prefeito Carlin Moura

Fale com a
REGIONAL

REGIONAL PETROLÂNDIA

Baixe o leitor de 
QR-Code no seu 

celular e  acesse.

283ª CIA da PM
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AVENIDA IMBIRUÇU URBANIZAÇÃO NO TROPICAL MORRO DA PROMESSA

A construção da avenida Imbiruçu 
atende a um desejo de mais de 25 
anos da população do Petrolândia. A 
prefeitura e a Copasa entregam, em 
breve, uma nova avenida sanitária, 
com aproximadamente 9 mil metros 
quadrados. Ruas no entorno também 
receberam pavimentação.

A Prefeitura de Contagem realizou a 
pavimentação e urbanização de 12 ruas 
e becos na região do Petrolândia, sendo 
oito delas no bairro Tropical. Outras 665 
ruas receberam recapeamentos da 
Operação Tapa-Buraco. Também foi 
implantada uma rotatória na avenida 
Durval Alves de Faria.

Atendendo a pedidos da população, 
as obras de pavimentação também 
melhoraram a situação do Morro da 
Promessa, de cinco ruas e do beco 
Santa Bárbara, no São Luiz, além 
do ponto final dos ônibus 301, 305 e 
7700, no bairro Estâncias Imperiais.

REDE DE ESGOTO

Instalação de redes de esgoto em 
cinco ruas dos bairros Tropical e 
Chácaras Contagem. Está sendo 
implantada ainda a rede pluvial na rua 
Mato Grosso, no bairro Petrolândia, 
divisa com Betim, e já foram feitas 
1.833 intervenções de drenagem na 
região.

Atendendo pedidos da comunidade, a 
prefeitura, em parceria com a Cemig 
e a Copasa, instalou 63 postes de 
iluminação e ligação de água na Vila 
Nascentes Imperiais. Os bairros São 
Luís, Petrolândia e Tropical receberam 
nova sinalização, com redutores de 
velocidade e faixas.

DOIS NOVOS CEMEIS

A região do Petrolândia ganhou 
dois novos Centros Municipais de 
Educação Infantil (Cemeis): São Luiz 
e Cora Coralina. As duas unidades 
abriram novas vagas para 300 
crianças com idade entre zero e 5 
anos estudarem com mais conforto.

SEGURANÇA REFORÇADA

Mais tranquilidade para as famílias e 
comerciantes da região do Petrolândia. 
A prefeitura, em parceria com o governo 
estadual, está instalando quatro 
câmeras do Programa “Olho Vivo” nas 
principais ruas e avenidas. Com isso, 
aumenta-se a segurança local e o 
combate à violência na região.

MAIS SAÚDE 

Mais sete médicos do Programa “Mais 
Médicos” foram contratados para os 
atendimentos na região, garantido que 
cada Equipe do Programa Saúde da 
Família tenha um profissional médico. 
Com isso, a região foi a primeira  da 
cidade a alcançar 100% de cobertura 
no programa. 

DENTISTA DE GRAÇA

A pedido da população, estão em 
funcionamento quatro consultórios de 
dentista. No caso do Tropical, onde 
há uma alta demanda, a Unidade 
de Saúde Campo Alto Tropical é que 
faz os atendimentos de urgência e as 
consultas para os tratamentos.

COMBATE À DENGUE

Em maio deste ano, mais de 1.020 
residências foram visitadas pelo 
mutirão de combate à dengue e 
chikungunya, e foram recolhidos 
mais de 38 toneladas de lixo 
que poderiam se tornar focos do 
mosquito Aedes aegypti.

NOVAS MORADIAS

Moradia segura para 112 famílias 
que viviam em áreas de risco no 
bairro Sapucaias II, com a entrega 
do Conjunto Habitacional Recanto 
do Amanhecer. O condomínio tem 
espaço para lazer e esportes e fica 
próximo a comércio e escolas.

NOVA QUADRA DE ESPORTES NOVAS PRAÇAS NA REGIÃO

A prefeitura construiu a quadra de 
Esportes Raimundo Carlos da Silva 
(Dadico), no bairro Solar do Madeira, 
que se tornou referência para cerca 
de 400 crianças que estudam na 
Escola Municipal José Silvino Diniz. É 
mais qualidade de vida e lazer para a 
população.

Quatro bairros foram beneficiados 
com a implantação da praça Lúcio 
de Abreu, com Academia da Cidade, 
que deu fim a um antigo “bota-fora”. 
Ao todo, foram feitas intervenções em 
sete praças da região do Petrolândia, 
entre elas a da Santinha e da rua 
Dezenove.

EXERCITA CONTAGEM

A prefeitura mantém dois núcleos 
do Programa Exercita Contagem no 
Poliesportivo do Tropical. Mais de 400 
pessoas participam, semanalmente, 
das aulas de zumba e dança, sendo 
estimulados à prática de exercícios 
físicos e ao cuidado com a saúde.

ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO

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

A construção das duas escolas nos 
bairros Sapucaias II e Sapucaias III 
possibilitarão a abertura de 1.800 
vagas do Ensino Fundamental na 
região. Famílias de outros três bairros 
também serão beneficiadas.

1.800 NOVAS VAGAS

SEGUNDO TEMPO

Com o Programa Segundo Tempo, 
mais de 280 alunos participam das 
aulas de futsal, voleibol, basquetebol, 
tênis de mesa, atletismo e outras 
modalidades nos bairros São Luiz, 
Tropical, Bernardo Monteiro e 
Petrolândia. São oito núcleos na 
região, que incentivam alunos à prática 
esportiva, no contraturno escolar.

LIMPEZA URBANA

O Programa Brigada da Limpeza 
garantiu o fim dos pontos irregulares de 
“bota-fora” da praça Solar do Madeira, 
dos canteiros da rua Paraibuna e de 
um espaço na avenida Imbiruçu, que  
passaram por revitalização. 

283ª CIA DA PM

A Prefeitura de Contagem continua 
fazendo a parte dela para garantir mais 
segurança. No último dia 5 de novembro, 
o prefeito Carlin Moura assinou o Termo 
de Cessão de Uso do terreno para a 
construção das instalações que vão 
abrigar a 283ª Companhia de Polícia 
Militar, no Petrolândia.

Gabarito JOrnal - PETROLÂNDIA.indd   2 13/11/2015   16:56:04



322 4

AVENIDA IMBIRUÇU URBANIZAÇÃO NO TROPICAL MORRO DA PROMESSA

A construção da avenida Imbiruçu 
atende a um desejo de mais de 25 
anos da população do Petrolândia. A 
prefeitura e a Copasa entregam, em 
breve, uma nova avenida sanitária, 
com aproximadamente 9 mil metros 
quadrados. Ruas no entorno também 
receberam pavimentação.

A Prefeitura de Contagem realizou a 
pavimentação e urbanização de 12 ruas 
e becos na região do Petrolândia, sendo 
oito delas no bairro Tropical. Outras 665 
ruas receberam recapeamentos da 
Operação Tapa-Buraco. Também foi 
implantada uma rotatória na avenida 
Durval Alves de Faria.

Atendendo a pedidos da população, 
as obras de pavimentação também 
melhoraram a situação do Morro da 
Promessa, de cinco ruas e do beco 
Santa Bárbara, no São Luiz, além 
do ponto final dos ônibus 301, 305 e 
7700, no bairro Estâncias Imperiais.

REDE DE ESGOTO

Instalação de redes de esgoto em 
cinco ruas dos bairros Tropical e 
Chácaras Contagem. Está sendo 
implantada ainda a rede pluvial na rua 
Mato Grosso, no bairro Petrolândia, 
divisa com Betim, e já foram feitas 
1.833 intervenções de drenagem na 
região.

Atendendo pedidos da comunidade, a 
prefeitura, em parceria com a Cemig 
e a Copasa, instalou 63 postes de 
iluminação e ligação de água na Vila 
Nascentes Imperiais. Os bairros São 
Luís, Petrolândia e Tropical receberam 
nova sinalização, com redutores de 
velocidade e faixas.

DOIS NOVOS CEMEIS

A região do Petrolândia ganhou 
dois novos Centros Municipais de 
Educação Infantil (Cemeis): São Luiz 
e Cora Coralina. As duas unidades 
abriram novas vagas para 300 
crianças com idade entre zero e 5 
anos estudarem com mais conforto.

SEGURANÇA REFORÇADA

Mais tranquilidade para as famílias e 
comerciantes da região do Petrolândia. 
A prefeitura, em parceria com o governo 
estadual, está instalando quatro 
câmeras do Programa “Olho Vivo” nas 
principais ruas e avenidas. Com isso, 
aumenta-se a segurança local e o 
combate à violência na região.

MAIS SAÚDE 

Mais sete médicos do Programa “Mais 
Médicos” foram contratados para os 
atendimentos na região, garantido que 
cada Equipe do Programa Saúde da 
Família tenha um profissional médico. 
Com isso, a região foi a primeira  da 
cidade a alcançar 100% de cobertura 
no programa. 

DENTISTA DE GRAÇA

A pedido da população, estão em 
funcionamento quatro consultórios de 
dentista. No caso do Tropical, onde 
há uma alta demanda, a Unidade 
de Saúde Campo Alto Tropical é que 
faz os atendimentos de urgência e as 
consultas para os tratamentos.

COMBATE À DENGUE

Em maio deste ano, mais de 1.020 
residências foram visitadas pelo 
mutirão de combate à dengue e 
chikungunya, e foram recolhidos 
mais de 38 toneladas de lixo 
que poderiam se tornar focos do 
mosquito Aedes aegypti.

NOVAS MORADIAS

Moradia segura para 112 famílias 
que viviam em áreas de risco no 
bairro Sapucaias II, com a entrega 
do Conjunto Habitacional Recanto 
do Amanhecer. O condomínio tem 
espaço para lazer e esportes e fica 
próximo a comércio e escolas.

NOVA QUADRA DE ESPORTES NOVAS PRAÇAS NA REGIÃO

A prefeitura construiu a quadra de 
Esportes Raimundo Carlos da Silva 
(Dadico), no bairro Solar do Madeira, 
que se tornou referência para cerca 
de 400 crianças que estudam na 
Escola Municipal José Silvino Diniz. É 
mais qualidade de vida e lazer para a 
população.

Quatro bairros foram beneficiados 
com a implantação da praça Lúcio 
de Abreu, com Academia da Cidade, 
que deu fim a um antigo “bota-fora”. 
Ao todo, foram feitas intervenções em 
sete praças da região do Petrolândia, 
entre elas a da Santinha e da rua 
Dezenove.

EXERCITA CONTAGEM

A prefeitura mantém dois núcleos 
do Programa Exercita Contagem no 
Poliesportivo do Tropical. Mais de 400 
pessoas participam, semanalmente, 
das aulas de zumba e dança, sendo 
estimulados à prática de exercícios 
físicos e ao cuidado com a saúde.

ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO

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

A construção das duas escolas nos 
bairros Sapucaias II e Sapucaias III 
possibilitarão a abertura de 1.800 
vagas do Ensino Fundamental na 
região. Famílias de outros três bairros 
também serão beneficiadas.

1.800 NOVAS VAGAS

SEGUNDO TEMPO

Com o Programa Segundo Tempo, 
mais de 280 alunos participam das 
aulas de futsal, voleibol, basquetebol, 
tênis de mesa, atletismo e outras 
modalidades nos bairros São Luiz, 
Tropical, Bernardo Monteiro e 
Petrolândia. São oito núcleos na 
região, que incentivam alunos à prática 
esportiva, no contraturno escolar.

LIMPEZA URBANA

O Programa Brigada da Limpeza 
garantiu o fim dos pontos irregulares de 
“bota-fora” da praça Solar do Madeira, 
dos canteiros da rua Paraibuna e de 
um espaço na avenida Imbiruçu, que  
passaram por revitalização. 

283ª CIA DA PM

A Prefeitura de Contagem continua 
fazendo a parte dela para garantir mais 
segurança. No último dia 5 de novembro, 
o prefeito Carlin Moura assinou o Termo 
de Cessão de Uso do terreno para a 
construção das instalações que vão 
abrigar a 283ª Companhia de Polícia 
Militar, no Petrolândia.
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A construção da avenida Imbiruçu 
atende a um desejo de mais de 25 
anos da população do Petrolândia. A 
prefeitura e a Copasa entregam, em 
breve, uma nova avenida sanitária, 
com aproximadamente 9 mil metros 
quadrados. Ruas no entorno também 
receberam pavimentação.

A Prefeitura de Contagem realizou a 
pavimentação e urbanização de 12 ruas 
e becos na região do Petrolândia, sendo 
oito delas no bairro Tropical. Outras 665 
ruas receberam recapeamentos da 
Operação Tapa-Buraco. Também foi 
implantada uma rotatória na avenida 
Durval Alves de Faria.

Atendendo a pedidos da população, 
as obras de pavimentação também 
melhoraram a situação do Morro da 
Promessa, de cinco ruas e do beco 
Santa Bárbara, no São Luiz, além 
do ponto final dos ônibus 301, 305 e 
7700, no bairro Estâncias Imperiais.

REDE DE ESGOTO

Instalação de redes de esgoto em 
cinco ruas dos bairros Tropical e 
Chácaras Contagem. Está sendo 
implantada ainda a rede pluvial na rua 
Mato Grosso, no bairro Petrolândia, 
divisa com Betim, e já foram feitas 
1.833 intervenções de drenagem na 
região.

Atendendo pedidos da comunidade, a 
prefeitura, em parceria com a Cemig 
e a Copasa, instalou 63 postes de 
iluminação e ligação de água na Vila 
Nascentes Imperiais. Os bairros São 
Luís, Petrolândia e Tropical receberam 
nova sinalização, com redutores de 
velocidade e faixas.

DOIS NOVOS CEMEIS

A região do Petrolândia ganhou 
dois novos Centros Municipais de 
Educação Infantil (Cemeis): São Luiz 
e Cora Coralina. As duas unidades 
abriram novas vagas para 300 
crianças com idade entre zero e 5 
anos estudarem com mais conforto.

SEGURANÇA REFORÇADA

Mais tranquilidade para as famílias e 
comerciantes da região do Petrolândia. 
A prefeitura, em parceria com o governo 
estadual, está instalando quatro 
câmeras do Programa “Olho Vivo” nas 
principais ruas e avenidas. Com isso, 
aumenta-se a segurança local e o 
combate à violência na região.

MAIS SAÚDE 

Mais sete médicos do Programa “Mais 
Médicos” foram contratados para os 
atendimentos na região, garantido que 
cada Equipe do Programa Saúde da 
Família tenha um profissional médico. 
Com isso, a região foi a primeira  da 
cidade a alcançar 100% de cobertura 
no programa. 

DENTISTA DE GRAÇA

A pedido da população, estão em 
funcionamento quatro consultórios de 
dentista. No caso do Tropical, onde 
há uma alta demanda, a Unidade 
de Saúde Campo Alto Tropical é que 
faz os atendimentos de urgência e as 
consultas para os tratamentos.

COMBATE À DENGUE

Em maio deste ano, mais de 1.020 
residências foram visitadas pelo 
mutirão de combate à dengue e 
chikungunya, e foram recolhidos 
mais de 38 toneladas de lixo 
que poderiam se tornar focos do 
mosquito Aedes aegypti.

NOVAS MORADIAS

Moradia segura para 112 famílias 
que viviam em áreas de risco no 
bairro Sapucaias II, com a entrega 
do Conjunto Habitacional Recanto 
do Amanhecer. O condomínio tem 
espaço para lazer e esportes e fica 
próximo a comércio e escolas.

NOVA QUADRA DE ESPORTES NOVAS PRAÇAS NA REGIÃO

A prefeitura construiu a quadra de 
Esportes Raimundo Carlos da Silva 
(Dadico), no bairro Solar do Madeira, 
que se tornou referência para cerca 
de 400 crianças que estudam na 
Escola Municipal José Silvino Diniz. É 
mais qualidade de vida e lazer para a 
população.

Quatro bairros foram beneficiados 
com a implantação da praça Lúcio 
de Abreu, com Academia da Cidade, 
que deu fim a um antigo “bota-fora”. 
Ao todo, foram feitas intervenções em 
sete praças da região do Petrolândia, 
entre elas a da Santinha e da rua 
Dezenove.

EXERCITA CONTAGEM

A prefeitura mantém dois núcleos 
do Programa Exercita Contagem no 
Poliesportivo do Tropical. Mais de 400 
pessoas participam, semanalmente, 
das aulas de zumba e dança, sendo 
estimulados à prática de exercícios 
físicos e ao cuidado com a saúde.

ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO

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

A construção das duas escolas nos 
bairros Sapucaias II e Sapucaias III 
possibilitarão a abertura de 1.800 
vagas do Ensino Fundamental na 
região. Famílias de outros três bairros 
também serão beneficiadas.

1.800 NOVAS VAGAS

SEGUNDO TEMPO

Com o Programa Segundo Tempo, 
mais de 280 alunos participam das 
aulas de futsal, voleibol, basquetebol, 
tênis de mesa, atletismo e outras 
modalidades nos bairros São Luiz, 
Tropical, Bernardo Monteiro e 
Petrolândia. São oito núcleos na 
região, que incentivam alunos à prática 
esportiva, no contraturno escolar.

LIMPEZA URBANA

O Programa Brigada da Limpeza 
garantiu o fim dos pontos irregulares de 
“bota-fora” da praça Solar do Madeira, 
dos canteiros da rua Paraibuna e de 
um espaço na avenida Imbiruçu, que  
passaram por revitalização. 

283ª CIA DA PM

A Prefeitura de Contagem continua 
fazendo a parte dela para garantir mais 
segurança. No último dia 5 de novembro, 
o prefeito Carlin Moura assinou o Termo 
de Cessão de Uso do terreno para a 
construção das instalações que vão 
abrigar a 283ª Companhia de Polícia 
Militar, no Petrolândia.
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Novo viaduto do Petrolândia;
Novo terminal de ônibus;
Mais duas novas UBSs: São Luiz e Tropical;
Dois novos Cemeis: Lúcio de Abreu e Tropical;
Reforma do Galpão Cecoc (novo espaço para a regional e Cras);
Reforma da Casa de Passagem Viver Bem.

PREFEITURA GARANTE MAIS
QUALIDADE DE VIDA PARA VOCÊ

A  Prefeitura de Contagem trabalha para o desenvolvimento da cidade. Na região do Petrolân-

dia,  será inaugurada, em breve, a nova avenida sanitária Imbiruçu, que já está em fase final de 

execução.  Estão sendo construídas duas novas escolas, a Sapucaias I e II, e foram entregues 112 

apartamentos para famílias do bairro Sapucaias II. Mais médicos foram contratados para os atendi-

mentos na região, garantido 100% de cobertura nas Equipes de Saúde da Família. Para garantir a 

segurança, está sendo implantada a 283ª Cia PM. Conheça neste informativo as principais ações 

realizadas pela prefeitura na região.
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INFORMATIVO CONTAGEM FAZ - REGIONAL PETROLÂNDIA

Serviços que podem ser solicitados na sua regional: 

REGIONAL PETROLÂNDIA

Telefone: 3352-5618 / 5619
regional.petrolândia@contagem.mg.gov.br

Funcionamento: 8h às 17h
Refinaria Gabriel Passos, 20 – Petrolândia

Carteira de Trabalho e Previdência Social;

Emissão de guias de IPTU;

Supressão e poda de árvore 

(encaminhamento);

Limpa Fossa (encaminhamento);

Vistoria das áreas de risco;

Operação Tapa-Buraco (OTB);

Recolhimento de inservíveis;

Capina;

Limpeza manual;

Limpeza mecanizada;

Fiscalização de lotes vagos;

Recolhimento de faixas irregulares;

Limpeza de boca de lobo (BL);

Serviço de varrição.

E vem muito mais por aí:
MAIS

INVESTIMENTOS

A Regional Petrolândia 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 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.

(15 unidades em funcionamento)

REABERTURA DA FUNEC

(sete já em construção)

MAIS 18 NOVAS UBSs

(em construção)

TRINCHEIRA DO ITAÚ

(entregue)

NOVA UPA JK

(inauguração em breve)

NOVA MATERNIDADE MUNICIPAL

(238 moradias já entregues)

598 NOVAS MORADIAS

(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

A prefeitura realizou 962 trocas de lâmpadas na região do Petrolândia e mais 
de 3.098 limpezas de fossas.

Avenida Imbiruçu

Escola no Sapucaias II

Mais Médicos

Administrador Regional  Emerson 
Lopes e prefeito Carlin Moura

Fale com a
REGIONAL

REGIONAL PETROLÂNDIA

Baixe o leitor de 
QR-Code no seu 

celular e  acesse.
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Novo viaduto do Petrolândia;
Novo terminal de ônibus;
Mais duas novas UBSs: São Luiz e Tropical;
Dois novos Cemeis: Lúcio de Abreu e Tropical;
Reforma do Galpão Cecoc (novo espaço para a regional e Cras);
Reforma da Casa de Passagem Viver Bem.

PREFEITURA GARANTE MAIS
QUALIDADE DE VIDA PARA VOCÊ

A  Prefeitura de Contagem trabalha para o desenvolvimento da cidade. Na região do Petrolân-

dia,  será inaugurada, em breve, a nova avenida sanitária Imbiruçu, que já está em fase final de 

execução.  Estão sendo construídas duas novas escolas, a Sapucaias I e II, e foram entregues 112 

apartamentos para famílias do bairro Sapucaias II. Mais médicos foram contratados para os atendi-

mentos na região, garantido 100% de cobertura nas Equipes de Saúde da Família. Para garantir a 

segurança, está sendo implantada a 283ª Cia PM. Conheça neste informativo as principais ações 

realizadas pela prefeitura na região.

55

REGIONAL PETROLÂNDIA
INFORMATIVO CONTAGEM FAZ - REGIONAL PETROLÂNDIA

Serviços que podem ser solicitados na sua regional: 

REGIONAL PETROLÂNDIA

Telefone: 3352-5618 / 5619
regional.petrolândia@contagem.mg.gov.br

Funcionamento: 8h às 17h
Refinaria Gabriel Passos, 20 – Petrolândia
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