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Com festa e 
orgulho de ser 
contagense, 
mais de 200 mil 
pessoas participaram dos diversos 
eventos promovidos pela Prefeitura 
em comemoração ao centenário de 
emancipação da cidade. 
Que venham os próximos 100 anos!

Prefeitura implanta 
cartão para
idosos e
deficientes
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A Prefeitura vai implantar o Cartão Cidadão para idosos e defi-
cientes físicos. Com o cartão, as pessoas com 65 anos ou mais 
poderão passar gratuitamente pela roleta e usar os assentos da 
parte traseira dos coletivos. Para as pessoas com deficiência, de 
qualquer idade, trata-se de uma conquista há muito esperada: o 
direito de usar – também gratuitamente – o sistema de transporte 
coletivo.  Além de assegurar mais conforto a esses passageiros, 
este é mais um passo para promover a dignidade e o respeito aos 
idosos e a quem padece com alguma insuficiência física. Confira 
nesta edição como esse sistema vai funcionar.

orçamento Participativo

Programa mais Saúde

transporte

População, nas urnas, escolheu obras a serem 
realizadas a partir de 2012, com recursos do 
Orçamento Participativo.

Prefeitura inicia mutirão para consultas especializadas 
nas regionais e para cirurgias ortopédicas.

Sistema eletrônico vai monitorar horários e itinerário 
dos ônibus em Contagem.
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 2 PreStaÇÃo De CoNtaS

Empréstimos serão usados em obras na cidade

Prefeitura arruma as 
finanças e recupera o crédito

Os dois empréstimos contraídos pela 
Prefeitura serão aplicados em políticas fun-
damentais para a cidade, para melhorar a 
infraestrutura e para resgatar a dívida social 
com a população mais pobre. Serão inves-
tidos em obras de trânsito, de saneamento 
básico, de construção de conjuntos habita-
cionais para moradores de áreas de risco e 
de pavimentação de ruas em bairros onde o 
asfalto ainda não chegou.

99A Câmara Municipal autori-
zou a Prefeitura contrair dois 
empréstimos para obras de 
saneamento básico, constru-
ção de conjuntos habitacio-
nais, urbanização de vilas e 
pavimentação asfáltica. 

99O primeiro empréstimo, já 
liberado para a Prefeitura, 
é no valor de R$ 38,044 
milhões. São recursos do 
Programa de Apoio ao Finan-
ciamento das Contrapartidas 
do Programa de Aceleração 
do Crescimento (CPAC). Esse 
empréstimo está garan-
tindo as contrapartidas da 
Prefeitura em obras como a 
conclusão da Avenida Tereza 
Cristina e na construção de 
diversos conjuntos habita-
cionais.

99O segundo empréstimo, 
que está em processo de li-
beração, no valor R$ 13,501 
milhões, se refere ao PAC Pró 
Transporte. Será utilizado 
para a pavimentação asfál-
tica de seis bairros, que con-
tam ainda com poucas vias 
asfaltadas. 

Prefeita Marília Campos na assinatura de contrato de 
financiamento com a Caixa para obras em Contagem

Veja onde a 
Prefeitura Vai 

aPlicar os 
recursos dos 
emPréstimos

99A obtenção desses finan-
ciamentos demonstra a cre-
dibilidade da Prefeitura de 
Contagem junto aos órgãos 
de financiamento do gover-
no federal. Credibilidade 
conquistada graças à forte 
recuperação das finanças 
municipais, que colocam 
Contagem em uma posição 
de destaque entre os maiores 

Construção de conjuntos habitacionais 13,133 milhões

Urbanização de Vilas 11,995 milhões 

Saneamento de córregos 1,527  milhão

Habitação e urbanização (Arrudas) 11,387 milhões

Pavimentação asfáltica 13,501 milhões

Total 51,543 milhões

obra Valor
(em reais)

municípios brasileiros. 

99Há sete anos, a dívida da Pre-
feitura era de R$ 493 milhões 
e a receita de R$ 393 milhões. 
Ou seja, a dívida representava 
125% o valor da receita. Hoje, 
a situação é outra. A dívida 
recuou para R$ 461 milhões 
e a receita mais que dobrou, 
chegando a R$ 886 milhões. 

Ou seja, a dívida representa 
agora 52% da receita. 

99Contagem pode legalmente 
contrair novos empréstimos 
de até R$ 600 milhões, mas 
a Administração Municipal 
mantém a cautela e a res-
ponsabilidade. Os novos 
empréstimos são de aproxi-
madamente R$ 52 milhões.



VocêSabia? A estação Eldorado do metrô é a maior em número 
de usuários. Ela atende 40% de toda a demanda de 
passageiros do metrô, integra 158 linhas urbanas e me-
tropolitanas da Transcon e do DER-MG e recebe 60 mil 
passageiros diariamente.

3trâNSito

Cerca de 60 mil usuários do metrô serão beneficiados

obra da Prefeitura 
melhora acesso ao metrô
A Prefeitura de Contagem 

recuperou a pavimentação as-
fáltica, colocou nova sinalização 
e melhorou os passeios na Rua 
Jequitibás e seu entorno, no 
bairro JK, em frente à estação do 

Trabalhadores marcam nova sinalização 
na Rua Jequitibás, no Bairro JK

metrô. O sentido da circulação 
dos veículos também foi altera-
do, com a criação de mão única 
para acessar a estação.

O objetivo é oferecer mais 
conforto e segurança aos usuá-

rios do transporte coletivo, espe-
cialmente as 60 mil pessoas que 
embarcam e desembarcam dia-
riamente na Estação Eldorado.

A nova sinalização inclui 
placas seletivas, que ajudam 

a organizar melhor o trânsito. 
Essas placas indicam qual o 
destino do ônibus, ou seja, se 
vai no sentido bairro ou sentido 
Cidade Industrial / Estação Dia-
mante. 



VocêSabia?
Conforme o Censo Demográfico de 2010, divulgado pelo 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, Contagem 
tem 17 homens e 33 mulheres com 100 anos ou mais de idade.  
No centenário da cidade, nossos parabéns a esses fundadores do 
município.

4 DireitoS Do CiDaDÃo

acesso livre para idosos nos 
bancos traseiros dos ônibus

como Vai funcionar

99O cartão será fornecido apenas às pessoas com 65 anos 
ou mais;

99Para receber o cartão é necessário se cadastrar. A Prefei-
tura vai informar o número de telefone para os idosos 
agendarem o cadastro;

99Para passar de graça pela roleta será obrigatória a apre-
sentação do cartão;

99O cartão é de uso pessoal e intransferível: não pode ser 
utilizado por outra pessoa;

99O cartão é gratuito;

99Em caso de irregularidade, o cartão poderá ser recolhi-
do pelo agente de bordo (mediante recibo);

documentos necessários

99Carteira de identidade;

99Comprovante de endereço atualizado;

Prefeitura cria cartão para
garantir mais conforto

ao idoso no tranporte coletivo
Em breve, os cerca de 36 mil idosos de Contagem poderão solicitar junto à Prefei-

tura o Cartão Cidadão. Com esse cartão, eles poderão passar pela roleta dos ônibus e 
usar os bancos da parte traseira sem pagar a passagem. Atualmente, os idosos  po-
dem viajar gratuitamente, mas desde que se limitem a parte da frente dos ônibus e, 
muitas vezes, fazem a viagem em pé.

A iniciativa vai reduzir o sufoco e o aperto nos coletivos, além de ajudar a promover 
atitudes de respeito à dignidade para com os idosos. Outras vantagens são a gratuida-
de na aquisição do Cartão (inclusive no caso de segunda via, quando houver perda ou 
extravio) e o uso do cartão sem limite de viagens.



5DireitoS Do CiDaDÃo 

A Prefeitura de Contagem assegura o 
cumprimento de mais um direito social. 
Trata-se do uso gratuito do sistema de 
transporte coletivo de Contagem (ônibus 
gerenciados pela Transcon) pelas pessoas 
com deficiência física, mental, visual ou 
múltipla, de qualquer idade. Essa é uma 
conquista que traz mais respeito e digni-
dade para os deficientes. Atualmente, o 
transporte gratuito para essas pessoas é 
assegurado apenas no Programa Sem Li-
mite, mantido pela Prefeitura.

como Vai funcionar

99O Cartão Cidadão será estendido às pessoas com deficiên-
cia física, mental, visual ou múltipla, de qualquer idade;

99O Cartão será concedido também ao acompanhante, 
quando necessário;

99O Cartão será concedido apenas aos deficientes com ren-
da familiar por pessoa de até 1 salário mínimo;

99O solicitante do Cartão deve se cadastrar. A Prefeitura vai 
informar os locais para cadastramento;

99Será feita avaliação médica para determinar o grau da 
deficiência;

99O Cartão é de uso pessoal e intransferível: não pode ser 
utilizado por outra pessoa.

documentos necessários

99Cópia da carteira de identidade ou certidão de nascimen-
to do solicitante;

99Cópia do comprovante de endereço atualizado;

99Cópia do comprovante de renda do representante do gru-
po familiar;

99Comprovante de escolaridade (matrícula e frequência) 
para solicitantes com idade entre 5 anos e 1 dia e 21 anos; 

99Se o solicitante não for o representante legal, será  neces-
sária a apresentação de procuração ou termo de tutela ou 
termo de curatela.

Prefeitura garante passe 
livre nos ônibus para 

deficientes



6 Programa maiS SaúDe - CoNSultaS eSPeCializaDaS 

Prefeitura começou o 
mutirão para consultas 

especializadas nas regiões

A prioridade é para quem já está aguardando na fila de espera. 
Quem precisar do serviço e não estiver na fila, deve se informar 
junto à Unidade de Saúde mais próxima.

As consultas foram compradas pela Prefeitura junto a clínicas 
privadas para reduzir as filas e acabar com o sofrimento de quem 
aguarda por uma consulta. Essa é mais uma iniciativa do Programa 
Mais Saúde.

Até o final de setembro será iniciado mais um mu-
tirão de consultas especializadas de oftalmologia. O 
atendimento será realizado na região Industrial, em clí-

nica especialmente contratada. A meta é atender 10 mil 
pedidos de toda a cidade. Procure a Unidade de Saúde 
mais próxima e informe-se.

mutirÃo Para CoNSultaS oFtalmológiCaS

onde procurar
Distrito UniDaDE EnDErEço

Eldorado CErEst av. Pedro olimpio da Fonseca, 545 - Bairro santa Cruz

industrial Coordenadoria 
do Distrito r. Ester Frazen de Lima, 171 - Bairro industrial

ressaca UrsF rua Monsenhor João Martins, 2277 
rua Bragança - CaiC

Petrolândia UrsF av. Duque de Caxias, 298 - Bairro Petrolândia

nacional UrsF r. Floriano Peixto, 645 Bairro nacional

Vargem das 
Flores UrsF rua VL 06, 283 - Bairro nova Contagem

sede Coordenadoria 
do Distrito r. antônio Marçal Muniz, 34 - sede

Fonte: sMs - Contagem

A Prefeitura começou a primeira etapa do mutirão para consultas especializadas nos sete distri-
tos de Saúde de Contagem. Com a descentralização, o atendimento fica mais rápido e as pessoas 
não precisam se deslocar por grandes distâncias. As consultas serão realizadas nas unidades de 

referência de cada distrito. Confira os endereços na tabela.

ateNDimeNto Será em DuaS etaPaS
Primeira etapa: serão atendidos cerca de 15 mil pedidos de 

consultas para ortopedia, dermatologia, neurologia, urologia e he-
matologia.

Segunda etapa: será iniciada ainda neste semestre. Serão con-
templados os pedidos para reumatologia, endocrinologia e angio-
logia, num total de 5 mil consultas.  



7Programa maiS SaúDe - CirurgiaS ortoPéDiCaS

as Vantagens do mutirão 
de cirurgias ortoPédicas

99Significativa redução do tempo de espera;

99Mais agilidade na atenção aos pedidos gerados pelos 
prontos socorro de Contagem (JK e Hospital Municipal);

99Os pacientes não precisam mais ir para Belo Horizonte pa-
ra operarem;

99Cerca de 96% da demanda será atendida em Contagem;

99Alívio da demanda para a Central de Leitos em Belo Horizonte;

99Fortalecimento das parcerias entre a a Prefeitura, o SUS e 
os serviços médicos privados da cidade.

Além das consultas especiali-
zadas, a Prefeitura comprou um 
pacote de cirurgias ortopédicas 
de média complexidade a serem 
realizadas pelo Hospital São 
José. O atendimento começou 
em junho e apresenta ótimos 
resultados. Apenas no primeiro 
mês, foram realizadas cerca de 
205 cirurgias. Esse número cor-

Convênio com Hospital são José evita novas filas

mutirão para cirurgias 
ortopédicas dá resultado

responde ao total de pedidos 
gerados pelo Pronto Socorro JK 
e pelo Hospital Municipal no 
período.  Isso significa que não 
foram formadas novas filas de 
espera.

A compra foi realizada através 
do Programa Mais Saúde, com 
recursos estimados em R$ 2 mi-
lhões.

Compra das cirurgias ortopédicas acelerou o atendimento



VocêSabia? Cerca de 1000 ônibus circulam diariamente em Contagem. Deste total, 350 são gerenciados pela Trans-
con. São os ônibus verdes que fazem o transporte de passageiros entre bairros dentro da cidade. Os demais 
são gerenciados pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais - DER/MG.

8 traNSPorte PúbliCo

objetivo da Prefeitura é garantir respeito aos horários

Ônibus da transcon serão 
monitorados por gPS

A Prefeitura contratou um 
sistema de monitoramento 
eletrônico para os ônibus ge-
renciados pela Transcon - órgão 
responsável pelos assuntos 
relativos ao trânsito e ao trans-
porte coletivo e individual na 
cidade.

Com esse sistema será possí-
vel acompanhar a movimenta-
ção de cada ônibus em tempo 
integral. O objetivo é dar mais 
tranquilidade e segurança tan-

como Vai funcionar

99Cada ônibus será equipado com um aparelho tipo GPS pa-
ra localização automática de veículos;

99Via satélite, o aparelho enviará informações para a central 
de monitoramento;

99A Transcon saberá, a todo momento, onde o ônibus está;

99O controle do cumprimento do itinerário e dos horários 
de chegada e partida vai aumentar;

99Os riscos de atrasos, bem como de roubos e sinistros, vão 
diminuir.

Os ônibus verdes, gerenciados pela Transcon, 
serão monitorados via satélite

to aos passageiros quanto aos 
motoristas. Em caso de aciden-
te, por exemplo, o motorista 
será socorrido mais rapidamen-
te. Se o problema for atraso no 
horário, a Transcon saberá os 
motivos e poderá tomar as pro-
vidências necessárias.

Com essa iniciativa, a Pre-
feitura busca aumentar a efici-
ência do sistema de transporte 
coletivo e garantir mais respei-
to aos direitos dos usuários.



C A D E R N O E S P E C I A L

PrefeituraFAZ

Avenida Retiro dos Imigrantes

Região Vargem das Flores







C A D E R N O E S P E C I A L

PrefeituraFAZ
Passeio Ciclístico.

Milhares de ciclistas

foram às ruas

comemorar os 1 00

anos de Contagem



9orÇameNto PartiCiPativo 2012/2013

Moradores votaram obras a serem realizadas a partir de 2012

População foi às urnas 
escolher obras do oP

A terceira edição do Or-
çamento Participativo de 
Contagem foi concluída em 
agosto. A população, respei-
tando os limites orçamentá-
rios estabelecidos para cada 
região, escolheu as obras 
que serão realizadas com re-
cursos do OP a partir do ano 
que vem. Confira o que foi 
aprovado para cada região. Urnas eletrônicas foram colocadas em 

diversos pontos da cidade para a votação

obras eleitas no orçamento ParticiPatiVo 2012/2013
eldorado

99Compra de terreno de 360m² para a construção do Centro 
Social, no Bairro Bela Vista;

99Reforma e cobertura da quadra de esportes da Vila Jardim 
Eldorado;

99Reforma do telhado da E. M. Sócrates Mariani Bittencourt, no 
Bairro Novo Eldorado;

99Construção de um hemocentro, no Bairro Eldorado;

industrial

99Projeto para construção de galeria de água pluvial - Ruas 
Jk, Chile, Salvador Ferraz, Petrópolis, Bento Gonçalves Filho 
e João Franco (entre Ruas Dom Bosco e Américo Leite), no 
Bairro Industrial Vila da Paz;

99Compra de terreno para construção de um ginásio 
poliesportivo (1200 m²) no Bairro Industrial 3ª Seção;

99Construção de Unidade Básica de Saúde no Bairro Bandeirantes;

riacho

99Reforma e ampliação da Unidade Básica de Saúde no Bairro 
Novo Riacho;

99Construção de um Centro de Referência de Assistência Social; 

99Construção de Centro Municipal de Educação Infantil na E.M. 
Carlos Drumonnd de Andrade no Bairro Riacho;

nacional

99Pavimentação da Rua B, entre Rua Sete e Avenida A no Bairro 
Chácaras Planalto;

99Revitalização do Parque Linear do Carajás no Bairro Carajás;

99Construção de Centro Municipal de Educação Infantil no 
Bairro Pedra Azul;

ressaca

99Construção de Unidade Básica de Saúde no mesmo terreno da 
E. M. Cândida Ferreira no Bairro Jardim do Lago;

99Pavimentação da área de risco da Rua 2 no Bairro Morada Nova;

Petrolândia

99Construção de praça em frente à comunidade São Geraldo no 
Bairro Lucio de Abreu;

99Abertura da Rua Óleo Diesel interligando com a Avenida 
Imbiruçu no Bairro Petrolândia / São Luiz;

99Construção da Rede de água pluvial nas Ruas Fronape e 
Refinaria Planalto;

99Reforma do Parque Ecológico no Bairro Sapucaias II;

sede

99 Instalação de rede de drenagem pluvial na Rua Coronel Augusto 
Camargos no trecho compreendido entre a Avenida Prefeito Gil 
Diniz até o Parque Gentil Diniz no Bairro N. S. do Carmo;

99Desapropriação de terreno para construção de Unidade Básica 
de Saúde no Bairro Parque Maracanã;

99Urbanização das Ruas 1, 2, 3,10 e extensão da Rua Contorno 
no Bairro Quintas do Jacuba;

Vargem das flores

99Ampliação do Espaço Bem Viver na Rua VL26 no Bairro Nova 
Contagem;

99Revitalização da Rua das Palmeiras do Nº 31 ao Nº 391 entre as 
Ruas Jaraguá e VP1 no Bairro Estaleiro I;

99Drenagem pluvial e colocação de meio-fio na Avenida Yete, 
entre as Avenidas Sema e Cicaba, Ruas Ruity, Pirapanema 
entre Sema e Yete no Bairro Icaivera.



 10 urbaNizaÇÃo - SeDe

Prefeitura inicia obras 
no bairro Colonial

ruas vão receber asfalto e redes de drenagem
A Prefeitura iniciou o asfal-

tamento e instalação de redes 
de drenagem pluvial, sarjetas, 
meio-fio e passeio em sete 
ruas no Bairro Colonial, na 
região Sede. Essas obras esta-
vam prometidas à comunidade 
há algum tempo. Quatro delas 

obras do 
orçamento 
ParticiPatiVo

99Rua Quaresmeira;

99Av. Hum;

99Rua Pequi; 

99RuaSecoia/Jacarandá; 

99Construção de traves-
sia de ligação na Rua 
do Silêncio. 

outras ruas a serem 
PaVimentadas

99Ruas Paraju;

99Rua Vinte e Hum;

99Rua Cedro.
Em reunião com a comunidade do bairro Colonial, 
a Prefeitura anunciou o início das obras

Obra de pavimentação e drenagem na 
Rua Quaresmeira em andamento

foram, inclusive, conquistas 
dos moradores no Orçamen-
to Participativo. A Prefeitura 
precisou, entretanto, aguardar 
que a Copasa concluísse a im-
plantação da rede coletora de 
esgoto para iniciar o trabalho 
de pavimentação.

A meta da Prefeitura é eli-
minar pontos de inundação no 
município, além de situações  
desagradáveis como a lama e 
a poeira em vias sem pavimen-
tação. Obras assim valorizam 
os bairros e ajudam a promo-
ver o desenvolvimento local.



 11urbaNizaÇÃo - SeDe

Copasa concluiu 36 Km de 
redes de esgoto na Sede

rede está quase concluída no Colonial, Praia e santa Luzia 
A Copasa concluiu a instalação de quase 36 quilômetros de 

redes coletoras de esgotos em três bairros na região Sede: Colo-
nial, Praia e Santa Luzia. Para terminar os trabalhos nestes bair-
ros faltam apenas 3.880 metros de rede.

A instalação das redes coletoras beneficia centenas de resi-
dências que, após as obras de drenagem em execução pela Pre-

eSClareCimeNtoS Da CoPaSa

feitura, poderão contar com as ligações prediais e abandonar as 
fossas.

A ampliação do sistema de coleta de esgotos em Contagem é 
uma das prioridades da Prefeitura. Trata-se de um direito básico 
da população, e significa proteção para a saúde e defesa do meio 
ambiente. 

Representantes da Copasa se reuniram com os moradores do bairro Praia e 
com representantes da Prefeitura para explicar situação das obras.

Em reunião com moradores do 
bairro Praia e com representantes 
da Prefeitura, a Copasa prestou 
contas do andamento das obras 
de ampliação das redes de esgoto 
na região Sede. Faltam fazer as 
ligações domiciliares (que apenas 
podem ser realizadas após as obras 
de drenagem), a construção do 
sistema de elevatórias (espécie de 
bomba que permite subir o esgoto 
de um ponto mais baixo para outro 
mais alto que conduzirá o esgoto 

doméstico até a Estação de Tratamento 
do Onça, em Sabará) além do início dos 
trabalhos nos demais bairros. 

A empresa informou que será neces-
sário fazer uma nova licitação para a 
conclusão das obras, devido ao fim dos 
recursos no atual contrato. Além disso, 
essa licitação só poderá ser iniciada de-
pois que for resolvida a desapropriação 
de lotes para a instalação das elevató-
rias. A Prefeitura e a população cobram 
da Copasa uma rápida solução para 
este problema.



12 urbaNizaÇÃo - NaCioNal

Prefeitura pavimenta quase três quilômetros de via no bairro

vale das amendoeiras 
terá ruas asfaltadas

A melhoria da infraestrutura 
urbana da cidade é uma das prio-
ridades da Prefeitura. Um dos ob-
jetivos é acabar com transtornos 
como a poeira e o barro nas ruas 
nos períodos chuvosos, além do 

blicas. Entre elas, a Rua Filomena 
Jardim, que é uma importante via 
de acesso às escolas da região e 
que não tem asfalto e nem redes 
de drenagem.

Com a obra, os moradores 

Rua Um

Rua Quatro

Rua Dois

Rua Cinco Rua Três

Rua Filomena Jardim

alagamento de casas, empresas e 
vias públicas.

No bairro Vale das Amendo-
eiras, na região Nacional, obras 
desse tipo serão realizadas em 
quase 3 quilômetros de vias pú-

poderão transitar com mais tran-
quilidade por vias asfaltadas, com 
drenagem das águas pluviais. 
Também serão realizadas obras 
complementares, com a colocação 
de sarjetas e meios-fios.



 13moraDia

Prossegue a entrega de 
moradias no Parque arrudas
Famílias que viviam em áreas de risco passam a morar bem

Mais 48 famílias foram bene-
ficiadas com apartamentos no 
Residencial Parque Arrudas. Com 
isso, o total de moradias já entre-
gues subiu para 416.

O Residencial Parque Arrudas 
está em construção e se destina 
às famílias que viviam em con-

dições sub-humanas às margens 
do Ribeirão Arrudas, sujeitas a 
inundações e expostas ao esgoto 
a céu aberto. Os apartamentos 
são entregues gradualmente, 
à medida que as obras avan-
çam. No total serão 38 prédios 
divididos em cinco conjuntos 

Os apartamentos entregues ficam no núcleo habitacional 
Costa Capanema do Residencial Parque Arrudas

Em parceria com os governos Federal e Estadual, a Prefeitura 
está realizando um forte investimento em habitação popular. Ao 
todo, são 25 conjuntos habitacionais que vão beneficiar 4 mil 
famílias de 20 vilas, residentes em áreas de risco e em regiões 
atingidas por obras públicas. Os conjuntos são na mesma re-
gião de origem ou em áreas próximas para preservar os laços 

de vizinhança, de emprego e de escola, e contam com toda a 
infraestrutura: ruas pavimentadas, rede de esgotos, unidades 
de saúde e educação. O trabalho social acompanha a transição 
das famílias para suas novas moradias. Além disso, até agora, 
1.600 famílias receberam indenizações para a compra de mora-
dias em outros lugares.

PolítiCa De habitaÇÃo PoPular Da PreFeitura ateNDe CerCa De 4 mil FamíliaS

habitacionais, totalizando 672 
moradias.

A construção do conjunto 
faz parte do  Projeto de Requa-
lificação Urbana e Ambiental 
do Arrudas que inclui, ainda, o 
tratamento do leito do Ribeirão, 
um parque ecológico, mais ser-

viços públicos e a construção 
de um novo sistema viário com 
a conclusão da Avenida Tereza 
Cristina.

Este projeto é uma parceria 
das prefeituras de Contagem e 
Belo Horizonte, governo estadual 
e governo federal.
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Parque Sapucaias é mais 
uma opção de lazer e esporte

Parque tem 20 mil metros quadrados de mata nativa
A Prefeitura inaugurou, no 

começo de setembro, o Parque 
Sapucaias, no bairro de mesmo 
nome, na região Petrolândia. 
Este é o mais novo espaço de 
promoção da saúde e do lazer 
da cidade para quem busca uma 
vida saudável.

Com 38 mil metros quadrados 
e uma mata nativa de aproxi-
madamente 20 mil metros qua-
drados, o Parque Sapucaias é o 

segundo parque ecológico que 
a Prefeitura implanta na região. 
O primeiro foi o Parque Tropical, 
entregue à comunidade em mar-
ço de 2010.

O investimento e também as 
obras foram de responsabilidade 
de uma grande empresa como 
contrapartida pelos impactos 
urbanos e ambientais causados 
pelos conjuntos habitacionais 
que construiu na região.

Novo parque tem Academia de ginástica e 
600 metros de pista de caminhada

conheça o Parque saPucaias

99Lago natural e 20 mil metros quadrados de mata nativa;

99Pista de caminhada de 600 metros;

99Quadra esportiva;

99Praça de brinquedos;

99Mesinhas para jogos;

99Praça de pique-nique;

99Academia da Cidade;

99Banheiros, bebedouros, vestiários 
e demais dependências.

Ângela Maria da Silva,
53 anos, presidente da Associação Sapucaias II 
e moradora da região há sete anos

“Fiquei muito satisfeita com o Parque Sapucaias. Agora temos um lugar para 
passear, trazer os filhos e ainda fazer ginástica na Academia da Cidade. É um 
ganho para a população e mais saúde, diversão e um excelente espaço para 
conviver com as pessoas”.
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Prefeitura investe no 
esporte na região Nacional
Lazer para todos. Com 

este lema, a Prefeitura 
continua investindo em 
alternativas para que a 
população tenha onde 
praticar esportes e se di-
vertir. Agora foi a vez do 
bairro Jardim Alvorada, na 
região Nacional, receber 
uma quadra poliesportiva 
coberta com 1000 m2.

Para cuidar da preser-
vação e organização dos 
eventos na nova quadra, 
será  criado um conselho 
comunitário seguindo a 
orientação da Prefeitura 
de dividir com as comuni-
dades a responsabilidade 
no zelo com os espaços 
públicos.

Moradores do Jardim alvorada agora têm quadra poliesportiva

A quadra do Jardim Alvorada fica na rua Assembléia, esquina com rua da Constituição

A Prefeitura renovou o Termo de Permissão de Uso do Campo Cruz 
Azul, localizado no Novo Eldorado, por mais cinco anos. O Cruz Azul 
mantem um importante trabalho social que, beneficia, atualmente, cerca 
de 100 crianças e adolescentes carentes.  Além disso, o campo Cruz Azul 
recebeu melhorias, com a reforma do espaço, nova iluminação e uma 
Academia da Cidade.

ParCeria Da PreFeitura Com o Cruz azul Foi reNovaDa

"Essa renovação tem muito signi-
ficado para o clube, pois nos dá 
a oportunidade de continuar 
um trabalho social que con-
tribui para a formação da 
cidadania e possibilita a 
crianças e jovens do Novo 
Eldorado e região modi-
ficar a vida, através do 
esporte. É muito gratifi-
cante para nós continu-
armos contando com o 
apoio da Prefeitura."

José de Alencar Caproni,
presidente do Cruz Azul
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Correios anunciam mais 
3 agências em Contagem
Parcerias aumentam a oferta de serviços aos moradores

A pedido da Prefeitura, serão 
abertas, ainda este ano, três 
novas agências dos Correios 
em Contagem: uma no bairro 
Riacho das Pedras, outra no 
Bairro Eldorado e a terceira no 
Bairro Industrial. A informação 
foi dada pelo diretor regional da 
Empresa Brasileira de Correios e 
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O centenário de Contagem 
está registrado em selos dos 
Correios com as as imagens da 
Igreja Matriz de São Gonçalo, 
da Chaminés da Companhia de 
Cimento Portland Itaú e da Casa 
da Cultura Nair Mendes.

Agência dos Correios no bairro Pedra Azul 
na região Nacional
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Telégrafos em Contagem, senhor 
Pedro Amengol, durante o lan-
çamento dos selos e do carimbo 
postal alusivos ao centenário da 
cidade.

Com fortes parcerias, a Prefei-
tura aumenta a oferta de servi-
ços em Contagem e torna a vida 
dos cidadãos mais simples.

as noVas agências a serem abertas

99Riacho das Pedras - Avenida Rio Negro, 504

99Eldorado - Rua José Faria da Rocha, 5911

99Bairro Industrial - na Rua Tiradentes, 2795

outros inVestimentos realizados desde 2005

99Criação de novas agências nos bairros Nova Contagem, 
Petrolândia e Pedra Azul;

99Novas instalações para a agência da Ceasa;

99Abertura de um novo Centro de Distribuição Domiciliar na 
Sede;

99Melhorias no Centro de Entrega de Encomendas da Via 
Expressa.




