
PREFEITURA GARANTE MAIS

INFORMATIVO CONTAGEM FAZ - REGIONAL VARGEM DAS FLORES

QUALIDADE DE VIDA PARA VOCÊ

A Prefeitura de Contagem trabalha para melhorar a qualidade de vida da população. Na região 

de Vargem das Flores, foram mais de 100 ruas e becos pavimentados e urbanizados, com 

destaque para a avenida VP 2. Ao todo serão 250 ruas a receberem o asfalto e nova sinalização. Em 

parceria com a Copasa, foram construídas três novas Estações Elevatórias de Esgoto, o controle de 

odor está sendo desenvolvido e a região ganha uma nova UBS, a São Judas Tadeu. Conheça neste 

informativo as principais ações realizadas pela prefeitura na região.
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E vem muito mais por aí:

A prefeitura faz obras por 
toda a cidade.
VEJA AS PRINCIPAIS AÇÕES:
Todas as regiões Industrial, Riacho, Petrolândia, Vargem das Flores, 
Ressaca, Nacional, Sede e Eldorado recebem investimentos em políticas 
públicas que estão melhorando a vida das pessoas.

(sete já em construção)

MAIS 18 NOVAS UBSs
(em construção)

TRINCHEIRA DO ITAÚ

(Entregue)

NOVA UPA JK

(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)

DOIS RESTAURANTES POPULARES

A Regional Vargem das Flores 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

Serviços que podem ser solicitados na sua regional: 

REGIONAL VARGEM DAS FLORES

Telefone: 3352-5886 / 5887
regional.vargemdasflores@contagem.mg.gov.br

Funcionamento: 8h às 17h
VL 07, 47 – Nova Contagem

Informações gerais (recepção);
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 imóveis 
(encaminhamento posturas);
Recolhimento de faixas irregulares;
Limpeza de boca de lobo (BL);
Serviço de varrição.

INFORMATIVO CONTAGEM FAZ - REGIONAL VARGEM DAS FLORES

REGIONAL VARGEM DAS FLORES

Restaurante Popular;

Pavimentação de mais nove ruas;

UBS Vila Soledade e Nova Contagem;

Praça do Esporte e da Cultura;

Nova sede do Cras;

Obras de contenção de encostas nos bairros Nova Contagem, Estaleiro I, Estaleiro II e Beira Campo;

Modernização e reforma do campo de Nova Contagem;

Implantação dos programas Vida Saudável e Segundo Tempo;

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

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

MAIS
INVESTIMENTOS

Fale com a

REGIONAL
NOVA CONTAGE M

Administrador Regional  Naldo de Assis 
e prefeito Carlin Moura

Avenida VP2

UBS São Judas Tadeu

ETE Nova Contagem

REGIONAL VARGEM DAS FLORES

Baixe o leitor de 
QR-Code no seu 

celular e  acesse.
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A prefeitura trabalha e a região de Vargem das Flores passa por uma verdadeira transformação.

RUAS E AVENIDAS SINALIZADAS

As avenidas, ruas e praças passam 
por mudanças que atendem a 
pedidos de todos os moradores. Além 
da normatização do trânsito, foram 
instaladas placas com nome dos locais 
e CEP, e lombofaixas que dão acesso a 
pontos de grande movimento.

SEGURANÇA NAS ESCOLAS

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

FUNEC VOLTOU

Para o ensino médio e técnico, a 
prefeitura inaugurou a unidade da 
Funec Darcy Ribeiro, com capacidade 
para atender cerca de 500 estudantes. 
Ela se junta à unidade de Nova 
Contagem, que atende cerca de 250 
estudantes.

SANEAMENTO ESTAÇÃO DE TRATAMENTO

Em parceria com a Copasa, a 
prefeitura já entregou duas estações 
elevatórias, nos bairros Darcy Ribeiro 
e Icaveira, beneficiando mais de 2 mil 
famílias. No Estaleiro II, a obra já está 
em fase final de execução.

A Estação de Tratamento de Esgoto 
também passa por obras. Está sendo 
feita a extensão da capacidade de 
atendimento e o controle de odor está 
em fase de testes. A ampliação dos 
sistemas de esgotamento sanitário 
também está em andamento.

INFRAESTRUTURA

A prefeitura atendeu uma das 
maiores demandas da população: 
a pavimentação, urbanização e 
drenagem de ruas e becos. Foram 
mais de cem obras de urbanização, 
com destaque para a avenida VP 2, 
que recebeu também intervenções de 
recapeamento. Mais de 500 ruas da 
região receberam melhorias com a 
Operação Tapa-Buraco.

EDUCAÇÃO PARA TODOS

Mais de 300 vagas foram criadas 
para crianças com idade entre zero 
e 5 anos, com a entrega dos Cemeis 
Retiro e Darcy Ribeiro. As escolas 
municipais Professora Ana Guedes 
Vieira e o anexo Maria do Carmo 
Orechio também passaram por 
melhorias e foi feita a construção do 
muro da E. M. Ápio Cardoso.

INVESTIMENTOS EM SAÚDE

Para ampliar o atendimento em saúde, 
a prefeitura entrega, em breve, a UBS 
São Judas Tadeu, que vai beneficiar 
diretamente mais de 9 mil pessoas. O 
número de médicos também foi ampli-
ado. São 95 profissionais, entre clínicos 
gerais, fonoaudiólogos, pediatras, nutri-
cionistas, psicólogos e fisioterapeutas, 
para atender as pessoas. Do Programa 
“Mais Médicos”, do governo federal, são 
oito médicos na região.

TRANSPORTE NA EDUCAÇÃO ATENÇÃO AOS MAIS CARENTES MORADIAS

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.

A prefeitura mantém a Cozinha 
Comunitária de Nova Contagem, 
beneficiando 400 pessoas por dia. Já 
são mais de 7 mil famílias atendidas na 
região pelo Bolsa Família.

A prefeitura entregou aproximada-
mente 250 títulos de regularização 
fundiária para os moradores e comer-
ciantes da região, realizando o sonho 
de centenas de pessoas.

QUADRA IPÊ AMARELO

Atendendo a uma demanda antiga 
da população, a prefeitura realizou a 
reforma da quadra do Ipê Amarelo. O 
alambrado, o gradil e a arquibancada 
receberam melhorias e passaram por 
pinturas. Foram construídos ainda 
banheiros e bebedouros no local.

BRIGADA DA LIMPEZA

O Programa Brigada da Limpeza es-
teve na região e recolheu mais de 3 
mil toneladas de entulhos. Também 
foram instaladas mais de 40 placas de 
proibido jogar lixo e implantados três 
Ecopontos, nos bairros Darcy Ribeiro, 
Nova Contagem e Estaleiro I.

MANUTENÇÃO DA FEIRA DESENVOLVIMENTO

Beneficiando mais de 3 mil visitantes 
e 170 barracas, a Feira Livre 
de Nova Contagem, que existe 
há 20 anos, também recebeu 
melhorias. Os feirantes passaram 
por recadastramento, foram abertas 
novas vagas e criados banheiros para 
o público.

Em maio deste ano, o pedido dos 
moradores foi realizado com a 
inauguração de uma agência bancária. 
Também foi entregue o primeiro posto 
de gasolina da região, para atender os 
milhares de motoristas que transitam 
pelo local.

URBANIZAÇÃO

Construção da escadaria no beco de 
ligação da VP 1 com VC 1, no bairro 
Nova Contagem, atendendo uma das 
reivindicações da população local.

LAZER E ESPORTE

Foram revitalizadas 15 praças e 
construídas outras três na região. A 
prefeitura também revitalizou a praça 
da VP 2 com VC 5 e o canteiro da 
avenida VP 2.

MAIS INVESTIMENTOS

A prefeitura realizou mais de  mil  
intervenções de drenagens na região, 
3.098 limpezas de fossas e foram 
realizadas 1.053 trocas de lâmpadas.

PRESERVAÇÃO DA BACIA
Para proteger a importante Bacia 
de Vargem das Flores, a prefeitura 
mantém ações de preservação, como 
a conscientização da comunidade e 
orientações. Também são realizadas 
constantes fiscalizações de ocupações 
irregulares.
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INFORMATIVO CONTAGEM FAZ - REGIONAL VARGEM DAS FLORES

QUALIDADE DE VIDA PARA VOCÊ

A Prefeitura de Contagem trabalha para melhorar a qualidade de vida da população. Na região 

de Vargem das Flores, foram mais de 100 ruas e becos pavimentados e urbanizados, com 

destaque para a avenida VP 2. Ao todo serão 250 ruas a receberem o asfalto e nova sinalização. Em 

parceria com a Copasa, foram construídas três novas Estações Elevatórias de Esgoto, o controle de 

odor está sendo desenvolvido e a região ganha uma nova UBS, a São Judas Tadeu. Conheça neste 

informativo as principais ações realizadas pela prefeitura na região.
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E vem muito mais por aí:

A prefeitura faz obras por 
toda a cidade.
VEJA AS PRINCIPAIS AÇÕES:
Todas as regiões Industrial, Riacho, Petrolândia, Vargem das Flores, 
Ressaca, Nacional, Sede e Eldorado recebem investimentos em políticas 
públicas que estão melhorando a vida das pessoas.

(sete já em construção)

MAIS 18 NOVAS UBSs
(em construção)

TRINCHEIRA DO ITAÚ

(Entregue)

NOVA UPA JK

(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)

DOIS RESTAURANTES POPULARES

A Regional Vargem das Flores 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

Serviços que podem ser solicitados na sua regional: 

REGIONAL VARGEM DAS FLORES

Telefone: 3352-5886 / 5887
regional.vargemdasflores@contagem.mg.gov.br

Funcionamento: 8h às 17h
VL 07, 47 – Nova Contagem

Informações gerais (recepção);
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 imóveis 
(encaminhamento posturas);
Recolhimento de faixas irregulares;
Limpeza de boca de lobo (BL);
Serviço de varrição.

INFORMATIVO CONTAGEM FAZ - REGIONAL VARGEM DAS FLORES

REGIONAL VARGEM DAS FLORES

Restaurante Popular;

Pavimentação de mais nove ruas;

UBS Vila Soledade e Nova Contagem;

Praça do Esporte e da Cultura;

Nova sede do Cras;

Obras de contenção de encostas nos bairros Nova Contagem, Estaleiro I, Estaleiro II e Beira Campo;

Modernização e reforma do campo de Nova Contagem;

Implantação dos programas Vida Saudável e Segundo Tempo;

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

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

MAIS
INVESTIMENTOS
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