
A PREFEITURA TRABALHA MUITO POR VOCÊ
A Prefeitura de Contagem realiza obras por toda a cidade. Na região de 
Vargem das Flores, o atual governo atendeu solicitações antigas dos moradores 
e inaugurou a unidade de saúde São Judas Tadeu. Está em andamento na 
região de Vargem das Flores o maior programa de pavimentação e urbanização. 
Desde 2013, já foram pavimentadas mais de 100 ruas e becos, beneficiando 
70 mil pessoas. Ainda este ano, serão entregues as obras de construção do 
Restaurante Popular de Nova Contagem, o terceiro da cidade a ser inaugurado.

A GENTE VÊ.

REGIONAL
VARGEM DAS FLORES
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A prefeitura está atenta ao vírus da gripe 
H1N1 e realizou de 25/4 a 20/5, a campanha 
de vacinação nas unidades de saúde do Darcy 
Ribeiro, Icaivera, Ipê Amarelo, Nova Contagem 
II, Retiro I e II e São Judas Tadeu.

Atendimento humAnizAdo
é prioridAde em ContAgem

VACINAÇÃO

UNIDADE DE HIDRATAÇÃO CASF VARGEM DAS FLORES

A prefeitura instalou um centro de hidratação, ao lado da UPA Var-
gem das Flores, para atender os pacientes com dengue e desafo-

gar as unidades de saúde.

A região de Vargem das Flores ganhou um Centro de 
Atendimento à Saúde da Família (Casf). Com isso, o 
agendamento de consultas especializadas será otimi-

zado, reduzindo o tempo de espera.

NÚMERO DE MÉDICOS AMPLIADO

A prefeitura contratou novos médicos para a região de Nova 
Contagem. Hoje, são 95 profissionais, entre clínicos, fonoau-
diólogos, pediatras e outros. Já o Programa “Mais Médicos” 

disponibiliza mais oito médicos.

Atendendo solicitações dos moradores, 
a prefeitura entregou a nova unidade 
de saúde São Judas Tadeu, com mais 
consultórios, serviço odontológico, novos 
equipamentos e outros serviços.

NOVA UBS
SÃO JUDAS 
TADEU

ENSINO E QUALIFICAÇÃO

Além da Funec Nova Contagem, a prefeitura inaugurou 
a Funec Darcy Ribeiro. A escola tem capacidade para 500 
estudantes e conta com cursos técnicos e de qualificação.

SEGURANÇA NAS ESCOLAS

A prefeitura implantou câmeras do “Olho Vivo” e alarmes nas 
escolas do município, além de manter duas viaturas e seis 
guardas municipais atuando na entrada e saída dos alunos.

TRANSPORTE NA EDUCAÇÃO

A Funec fornece uma van que busca os profissionais da 
educação em casa e leva até as duas unidades que se 

localizam na região de Nova Contagem.

Mais de 300 vagas foram criadas com a inauguração 
dos Cemeis Retiro e Darcy Ribeiro. A E.M. Prof.ª Ana 
Guedes Vieira e o anexo Maria do Carmo Orechio, 
também, receberam melhorias. Na E.M. Ápio Cardoso 
foi construído um novo muro e os alunos receberam 
kits escolares de qualidade.

EDUCAÇÃO
DE QUALIDADE

AtenÇÃo À eduCAÇÃo

CAPACITAÇÃO DE LIDERANÇAS

A prefeitura promoveu a capacitação de mais de 100 
lideranças da região, dentro do Programa de Formação 

Continuada da Secretaria de Educação.

EXAMES LABORATORIAIS

Além da UPA Vargem das Flores, a comunidade 
tem mais uma opção para a coleta de sangue e ma-
teriais para exames, com a implantação da unidade 

do laboratório Labclin na região.

Endereço Labclin:
Avenida VP2, 2.907, Nova Contagem
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RESTAURANTE POPULAR

As obras do Restaurante Popular seguem a todo vapor. O equi-
pamento vai servir 3 mil refeições/dia e terá um cardápio va-
riado e balanceado. A previsão é que seja entregue neste ano.

ESPORTES E LAZER

A Praça de Esportes, Lazer e Cultura de Nova Contagem está em 
andamento. A praça terá quadra, pista de caminhada, bicicletário, 
pista de skate, aparelhos de ginástica, teatro e outras atrações.

INFRAESTRUTURA II

Em fevereiro, foram iniciadas obras de pavimenta-
ção, drenagem e urbanização das ruas:
•	Retiro dos Retirantes;
•	Retiro da Colina (bairro Retiro);
•	Ângela Monteiro (Vila Renascer);
•	Palmeiras (Estaleiro) e Pirapanema (Icaivera).

Cerca de15 mil moradores serão beneficiados. Mais 
qualidade de vida e facilidade de deslocamento.

VP 2

A prefeitura realiza a obra de recuperação da avenida VP 2. As 
intervenções contemplam a construção de muro de arrimo, para 

contenção da erosão, recomposição e pavimentação da via.

PISTA DE CAMINHADA

A prefeitura inaugurou a pista de caminhada da avenida Retirantes. A 
via conta, agora, com mais de 600 metros de área protegida e segura 

para que os cidadãos possam praticar atividades físicas.

NOVAS PRAÇAS

A prefeitura concluiu as praças na VL 15; na VL 30 com VL 35, e 
VL 30 com VL 34; na VL 35 com VL 34 e VL 35 com VL 33. Nelas, 
a população poderá realizar atividades físicas, culturais e de lazer.

SANEAMENTO I

As obras das estações elevatórias do Estaleiro II estão em fase 
final de conclusão. Também estão em andamento, as interven-

ções para o controle de odores na ETE Nova Contagem

SANEAMENTO II

Em parceria com a Copasa, a prefeitura já entregou duas es-
tações elevatórias nos bairros Darcy Ribeiro e Icaivera, benefi-

ciando mais de 2 mil famílias.

AGÊNCIAS BANCÁRIAS

Nova Contagem agora tem duas agências bancárias, após mais 
de 20 anos de espera. Além disso, a região ganhou seu primeiro 
posto de gasolina para atender os milhares de motoristas que 

transitam pelo local.

BOLSA FAMíLIA

Hoje, cerca de 7 mil famílias da região recebem o auxílio do Bolsa 
Família para ajudar na complementação da renda. Além disso, a 
prefeitura pretende inaugurar uma nova sede do Cras/Casa da 

Família para ampliar a oferta de serviços e assistência social.

A prefeitura atendeu uma das maiores demandas da 
população: a pavimentação, urbanização e drenagem 
de ruas e becos.

•	 Mais de 100 ruas e becos, com destaque para a ave-
nida VP 2, foram asfaltadas;

•	 Mais de 500 ruas da região receberam melhorias 
com a Operação Tapa-Buraco.

INFRAESTRUTURA

A prefeiturA investe nA pAvimentAÇÃo 
de ruAs e em oBrAs de sAneAmento A GENTE VÊ.



mAis oBrAs pArA A suA regiÃo:
•	 Restaurante Popular de Nova Contagem;

•	 Nova sede do Cras e da Cozinha Comunitária;

•	 Revitalização do Campo de Futebol de Nova Contagem;

•	 Iluminação dos campos de futebol amador Estaleiro, Retiro e Vila Esperança;

•	 Construção de 1.344 unidades do Minha Casa, Minha Vida no bairro Icaivera;

•	 Implantação do Programa Vida Saudável.
Vargem das Flores foi a primeira região a receber ações do Programa 
Brigada da Limpeza. Neste ano, o programa lançou um plano emer-
gencial, com foco na prevenção e combate ao mosquito transmissor 
da dengue, da febre chikungunya e do zika vírus.

Ações:

•	 Mutirões	de	limpeza: durante 15 dias, equipes percorreram ruas e residências, recolhendo entulhos, lixo 
e pondo fim aos criadouros do mosquito;

•	 Até o momento, mais de 12 mil residências foram visitadas pelos Agentes de Combate a Endemias (ACEs), 
Agentes Comunitários de Saúde (ACSs) e fiscais da vigilância sanitária;

•	 Apoio do Exército nas vistorias;

•	 Implantação de unidades de hidratação;

•	 Distribuição de material de combate ao mosquito;

•	 Notificação de mais de 13 mil lotes vagos em toda cidade;

•	 Lançamento do plano emergencial de combate à dengue;

•	 Implantação do Decreto nº 639, em que o morador é notificado e tem o prazo de 72 horas para realizar a 
limpeza, sob pena de multa;

•	 Capacitação dos servidores da Saúde para maior precisão no diagnóstico destas doenças;

•	 Blitzes de fiscalização para orientar a população;

•	 Informações e denúncias, ligue 0800-2831225.

Prefeitura intensifica 
combate ao mosquito
da dengue, chikungunya
e zika

COnhEçA A SuA REgIOnAL:

A Administração Regional Vargem das Flores é o principal 

contato dos moradores com a prefeitura. É por essa porta 

que o morador pode solicitar serviços e apresentar suas 

demandas e reivindicações.

Administrador Regional: Francisco Naldo de Assis (Naldo)

Endereço: VL 07, nº 47, bairro Nova Contagem.

Telefone: 3352-5886 / 5887

E-mail: regional.vargemdasflores@contagem.mg.gov.br

Funcionamento: 8h às 17h
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“Como líder comunitário da região de 
Nova Contagem, estou muito feliz pe-
las obras realizadas pela prefeitura na 
nossa região. Agradeço ao prefeito Car-
lin Moura e a Administração Regional 
Vargem das Flores que nos atenderam 
e ajudaram a concretizar um sonho anti-
go. Em nome de todos os moradores, o 
nosso muito obrigado”.

45 anos, auxiliar administrativo 
e morador do bairro há mais 
de 26 anos.

Líder Comunitário
AMAuRI RAMOS



Conheça as principais realizações da prefeitura:

37 CEMEIS EM 
FunCIOnAMEnTO

nOVAS unIDADES 
DE SAÚDE

2.422 nOVAS MORADIAS

807 CÂMERAS DO 
“OLhO VIVO”

TRÊS RESTAuRAnTES 
POPuLARES

nOVAS AVEnIDAS 
SAnITÁRIAS

nOVA uPA JK REABERTuRA 
DA FunEC

TRInChEIRA DO ITAÚ

TRÊS nOVOS VIADuTOS 
EM COnSTRuçÃO

REGIONAL VARGEM DAS FLORES

EnTREgA EM AgOSTO

nOVA MATERnIDADE 
MunICIPAL

JÁ EnTREguE

JÁ EnTREguE 14 unIDADES EM FunCIOnAMEnTO

8 JÁ EnTREguES

2 JÁ EnTREguES

Petrolândia, Américas e Teleférico

4 em construção e 4 reformadas 2.184 em construção

238 JÁ EnTREguES

Nacional, Alterosa, Dois e Imbiruçu1 em construção (Nova Contagem)

9 EnTREguES DESDE 2013

1.350 novas vagas

685 nas escolas
e 122 nas principais vias

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.

Contagem faz, a gente vê.
a prefeitura trabalha muito por voCê.


