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Contagem será beneficiada com três novas es-
tações do metrô.  A primeira a ser construída 
será no bairro Novo Eldorado. As outras duas 
serão no Barreiro e na Avenida Tereza Cristi-

Saúde

Transporte coletivo

Chuvas
Pronto Socorro JK vai mudar 
para novas e melhores 
instalações.

Frota municipal recebe 
42 ônibus novos e 
adaptados.

O período de chuvas começou. 
Saiba como ajudar a manter a 
cidade limpa e segura.

Obras viárias
Em toda a cidade, obras da 
Prefeitura ajudam a melhorar 
o trânsito.

PágiNaS 14, 15, 16 e 17

PágiNa 5

PágiNa 9

PágiNaS 10 e 11

na. Essas obras atendem parcialmente a uma 
reivindicação antiga da Prefeitura junto ao 
Governo Federal para a melhoria no transpor-
te intermunicipal. PágiNa 3

Novo Eldorado e região industrial serão beneficiados



ÓrgãO / SECrETaria TOTal 
SErvidOrES 

Secretaria de educação 6281

Secretaria de Saúde/FaMuc 5062

FuNec 503

Secretaria de adMiNiStração 370

Secretaria de deFeSa SociaL 360

Secretaria de FaZeNda 160

Secretaria de GoVerNo 146

Secretaria de deSeNVoLViMeNto 
SociaL 144

Secretaria de deSeNVoLViMeNto 
urBaNo 144

Secretaria de oBraS 99

GaBiNete da PreFeita 89

traNScoN 85

Secretaria de PLaNeJaMeNto 62

Procuradoria GeraL 57

Secretaria de direitoS e 
cidadaNia 52

Secretria de eSPorte 43

coNtroLadoria GeraL 35

Secretaria de deSeNVoLViMeNto 
ecoNÔMico 17

Secretaria de traBaLHo 15

Secretaria do Meio aMBieNte 12

À disposição de outros órgãos 89

em licença sem vencimentos 55

TOTal SErvidOrES 13880

 2 PrESTaçãO dE CONTaS – SErvidOrES

Outubro: 
mês do servidor público

99A Prefeitura de Contagem está com 13.880 servidores mu-
nicipais ativos (dados de setembro);

99Desse total, 85% estão nas áreas da Saúde e Educação. Em 
setembro eram 6.784 servidores na Educação e 5.062 na 
Saúde ( ver quadro geral na tabela);

99Nos últimos sete anos, a Prefeitura tem garantido respeito e 
valorização dos servidores;

99Todas as perdas salariais dos servidores, causadas pela 
inflação, foram repostas. Direitos como o quinquênio e as 
férias prêmio são respeitados;

99Novos direitos foram criados , como o vale alimentação pa-
ra jornada de 8 horas; os planos de carreira para todos os 
servidores, e a extensão da licença maternidade de quatro 
para seis meses;

99A Previdência municipal reorganizada;

99O ingresso na Prefeitura é por concurso público, mesmo pa-
ra os cargos temporários.

99Apenas 5% do total de servidores são de indicação da pre-
feita para cargos de chefia e assessoramento.

Parabéns ao servidor Público de contagem. é com seu esforço e dedicação 
que conquistamos uma cidade cada dia melhor Para todos.

Palestra sobre Previdência Municipal fez parte 
das atividades do mês do servidor

Saúde e educação concentram 85% dos servidores



3MObilidadE urbaNa

Metrô será ampliado 
para Novo Eldorado e 

região industrial
A presidente Dilma anunciou 

a liberação de recursos do Or-
çamento da União e do Banco 
Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social - BNDES, 
para melhorar e expandir o 
metrô. Entre as obras previstas, 
estão a expansão da chamada 
Linha 1, que liga a Estação do 
Eldorado à Estação Vilarinho, 
em Venda Nova (Belo Horizonte) 
e a retomada da Linha 2. Ambas 

trazem grandes benefícios para 
Contagem.

No caso da Linha 1, o ganho 
é mais um terminal, a ser loca-
lizado no bairro Novo Eldorado. 
Este terminal vai ajudar a desa-
fogar o fluxo de passageiros na 
Estação Eldorado atendendo, 
aproximadamente, 15 mil pes-
soas por dia. O Terminal Eldo-
rado já atende, atualmente, 27 
mil pessoas. A previsão é que as 

A estação Eldorado do metrô é a maior em número de usuários. Ela 
atende 40% de toda a demanda de passageiros do metrô

obras comecem ano que vem.
Já na  Linha 2 haverá um no-

vo terminal no Barreiro e outro 
na Avenida Tereza Cristina, fa-
vorecendo diretamente a região 
Industrial de Contagem. 

A Prefeitura continua nego-
ciando com o Governo Federal 
propostas para mais obras no 
Metrô. Entre elas, a expansão 
até o bairro Bernardo Monteiro 
e Betim.

TErMiNaiS dE 
ôNibuS

O Governo Federal 
também anunciou a 
construção de mais três 
terminais de integração 
de ônibus em Contagem. 
Eles serão no bairro Ama-
zonas, no bairro Nova 
Contagem e no bairro 
Ressaca.



4 rESPEiTO aO idOSO E aO dEFiCiENTE

Veja como pegar o seu cartão

Cartão para idosos 
e deficientes

A Prefeitura está implantando os cartões 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 trans-
porte coletivo. Além de assegurar mais conforto aos passageiros, 
este é mais um passo para promover a dignidade e o respeito 
aos idosos e a quem padece com alguma insuficiência física. Veja 
como conseguir o seu cartão.

99Para os idosos 
 
quem tem direito: qualquer Pessoa com 65 
anos ou mais de idade

99como obter: agendar a data de cadastro pelos telefo-
nes (31) 3516-6063 ou 3516-6064, de segunda a sexta-
feira, das 8h às 19h.

99o que é necessário: carteira de identidade e com-
provante de residência em Contagem. 

99Para as Pessoas com deficiências 
 
quem tem direito

99Pessoas de baixa renda com deficiências (será feita a 
avaliação médica e socioeconômica). 
 
como obter

99Procurar as Casas da Família (CRAS) da região onde mora 
levando os documentos pessoais;

99Os residentes na Região do Riacho deverão procurar o 
Plantão Social;

99Estudantes nas escolas municipais devem se cadastrar 
na escola onde está matriculado.

EndErEços das casas da família (cras)

CraS ENdErEçO TElEFONE

centro/eldorado rua itapuã, nº. 246 - Novo eldorado 3911-6774 | 3352-5468

Sede rua Manoel Pinheiro diniz, nº.352- três Barras 3352- 5361 | 3357-4032

industrial rua coronel José Pedro araújo Lima, nº. 33. - industrial 3333-1867 | 3363-3832

Nacional rua Felipe dos Santos, nº 577 - Nacional 3913-9097 | 3397-8738

Petrolândia rua Madeirão, nº. 160 - industrial São Luiz. 3397-6381 | 3352-5608

ressaca rua rodrigues da cunha, nº. 227, ressaca. 3357-4013 | 3352-3028

icaivera rua um, nº. 110, aparecida (icaivera) 3911-6565 | 3352-5475

Nova contagem av. dos imigrantes, nº. 48 – retiro. 3913-1873 | 3356-8464



5PrOgraMa MaiS SaúdE

unidade terá capacidade para 400 atendimentos por dia

Prefeitura inicia obras 
do novo Pronto Socorro

A Prefeitura de Contagem deu mais um importante passo para a 
melhoria dos serviços de saúde na cidade: o Pronto Socorro JK vai 
ganhar novo endereço. Os trabalhos já foram iniciados.

O novo Pronto Socorro JK será construído na avenida João César 
de Oliveira, onde funcionava a antiga unidade XV (que também mu-
dou de endereço). Será uma unidade moderna, projetada dentro dos 
padrões sanitários recomendados pelo Ministério da Saúde e pela 
Organização Mundial de Saúde.

A obra é uma parceria da Prefeitura e Governo Federal. O custo 
desse investimento será de, aproximadamente, R$ 6 milhões.

Na imagem, maquete mostra como 
será o novo Pronto Socorro

As obras para a construção do novo 
pronto JK já foram iniciadas.

99O novo Pronto Socorro vai se chamar Unidade de 
Pronto Atendimento JK - UPA JK;

99Capacidade de 400 atendimentos por dia;

99Todos os serviços de urgência no local;

998 consultórios médicos;

9940 leitos de observação;

99Sala de emergência com 6 leitos;

99Novos equipamentos de Raio-X e outros;

99 Instalações melhores e mais confortáveis;

99Prédio com 3 pavimentos;

99Cerca de 2 mil e 500 metros quadrados de área cons-
truída.

O NOvO PrONTO SOCOrrO

uPa JK



 6 PrOgraMa MaiS SaúdE

Simulação de como será a UBS Parque São João

Cerca de 10 mil moradores 
do Bairro Parque São João, na 
região do Eldorado, serão bene-
ficiados com uma nova Unidade 
Básica de Saúde (UBS). As obras 
já foram iniciadas.

Com a nova unidade, os mo-
radores terão todos os serviços 
básicos de saúde (como vacina 

Nova unidade básica de 
Saúde beneficiará Parque 

São João

99Equipe formada por três unidades do Programa 
Saúde da Família;

99Todos os serviços de atenção básica reunidos no 
mesmo local;

99Serviços odontológicos;

99Sala especiais para curativo, aplicação de medica-
mentos, vacina, inalação, etc;

99Equipamento para realização de eletrocardiograma 
e outros;

99mais espaço: 650 metros quadrados de área construída.

COMO SErá a ubS 
ParquE SãO JOãO

e odontologia) no mesmo local 
e mais próximos de suas resi-
dências. A futura UBS Parque 
São João segue o novo padrão 
de atendimento do Mais Saúde, 
programa da Prefeitura que ga-
rante investimentos, ampliação 
e melhoria dos serviços de saú-
de em Contagem.



 7PrOgraMa MaiS SaúdE

Mais de 450 cirurgias realizadas em dois meses

Mutirão para cirurgias 
ortopédicas supera 

expectativas
Enquanto muitos municípios da Região Metropolitana sofrem 

com as longas filas para o atendimento das cirurgias ortopédicas 
de urgência, Contagem encontrou uma solução eficiente para es-
te problema.

A Prefeitura comprou do Hospital São José mil cirurgias. O 

trabalho começou em agosto e está superando as expectativas. 
A meta era realizar 183 cirurgias por mês. Mas foram realizadas 
218 cirurgias em julho e 236 em agosto. Com isso, nenhum pa-
ciente fica na fila de espera por uma cirurgia ortopédica de ur-
gência de média complexidade em Contagem.

resultados do Mutirão - Julho e agosto
cirurgias Previstas cirurgias realizadas

366 454



8 PrOgraMa MaiS SaúdE 

Meta é acabar com filas para consultas especializadas

Mutirão já realizou mais 
de 6.000 consultas

A Prefeitura comprou um pacote de 50 mil consultas especializadas, além de 
mais de 20 mil exames, com o objetivo de reduzir as filas e acabar com o sofrimen-
to de quem está aguardando por uma consulta.

Com a compra, foi iniciado, em junho, o mutirão de atendimentos para consultas 
oftalmológicas. Em agosto, começaram os atendimentos para ortopedia, urologia, 
neurologia e dermatologia. Desde o início dos trabalhos até agora, mais de 6000 
consultas foram realizadas.

Além disso, continuam sendo realizadas mais de 2 mil consultas por mês no 
Centro de Especialidades Iria Diniz.

A compra das consultas foi feita através do Programa Mais Saúde, criado para 
ampliar e melhorar os serviços de saúde na cidade.

99mutirão atenderá somente aos pacientes que 
aguardam na fila de espera;

99Quem não está na fila e precisa do serviço deve 
informar-se na Unidade Básica de Saúde (UBS) 
mais próxima da residência;

99Os mutirões de atendimento ocorrerão ao longo 
dos próximos meses contemplando todas as es-
pecialidades;

99A oferta inicial varia de distrito para distrito. Infor-
me-se sobre as especialidades já disponíveis na 
sua região.

iNFOrME-SE

aMPliaçãO daS CONSulTaS 
OFTalMOlÓgiCaS

A partir de outubro, a Prefeitura vai ampliar a oferta de consultas oftalmológicas. Foi 
contratada uma clínica para atender mais 10 mil solicitações de consultas. Informe-se na 
unidade de saúde mais próxima da sua casa.



Vocêsabia? Atualmente, a Transcon gerencia uma frota de 294 ônibus, distribuídos em 45 linhas. A idade média dos 
veículos é de 4 anos e 6 meses e 65% da frota é adaptada para pessoas com deficiências.

9FrOTa NOva NO TraNSPOrTE PúbliCO

empresas atenderam a solicitação da Prefeitura

Transporte coletivo 
recebe ônibus novos

A Prefeitura solicitou e foi atendida. Em setembro, 42 ônibus velhos fo-
ram trocados por carros novos e adaptados para pessoas com deficiências 
físicas (elevadores, espaços reservados e leitores óticos para os cartões do 
idoso e do deficiente).

Foram trocados 22 carros das linhas que atendem as regiões Nacional e 
Ressaca e 20 carros das demais linhas.

O objetivo é melhorar o cumprimento das viagens, oferecendo mais res-
peito, conforto e segurança aos usuários do transporte coletivo da cidade.

Para divulgar a chegada dos novos veículos, a Transcon promoveu 
uma carreata que percorreu diversas ruas da cidade



10 PrEvENçãO CONTra aS ChuvaS

Contagem se prepara para 
mais um período chuvoso

cuidado com o lixo é fundamental para evitar riscos
O período de chuvas come-

çou e vai se estender até mar-
ço de 2012. Este ano, muitas 
tragédias, que eram comuns 
no passado, não vão ocorrer 
devido às ações que a Prefei-
tura vem realizando. Mas, o 

99 Coloque o lixo na lixeira so-
mente nos dias e horários 
da coleta;

99 Não jogue lixo nas bocas de 
lobo, terrenos baldios e nos 
córregos;

99 Faça a limpeza do telhado 
de sua residência (calhas e 
ladrões);

99 mantenha limpos os ralos, 
esgotos, e valas de sua resi-
dência;

99 Retire o entulho dos quin-
tais, becos e ruas.

vOCê POdE aJudar
perigo existe, especialmente 
para quem vive nas proximi-
dades dos córregos da cidade. 
Cuidar do lixo é essencial para 
evitar as inundações. Ajude a 
manter a cidade limpa e se-
gura.

Bombeiros: 193
Polícia: 190
Defesa Civil: 199
Conparq: 3911-9373
Habitação: 3352-5438
Limpeza Urbana: 0800 28 31 225

Telefones úTeis:alErTa

NãO PErMaNEça EM árEaS dE riSCO
Preserve sua vida e a de sua família. Em caso 

de chuva prolongada fique alerta e não durma 
em casa. Ligue para a Defesa Civil ou para o Cor-
po de Bombeiros e solicite uma vistoria.



Vocêsabia? O trabalho de prevenção em áreas de risco realizado pela Prefeitura, foi premiado este ano, com o "Selo 
Cidade Cidadã". Este prêmio é oferecido pela Comissão de Desenvolvimento Urbano, da Câmara dos Deputa-
dos. De 2006 até agora foram investidos mais de R$ 5 milhões apenas na prevenção em vilas da cidade.

11PrEvENçãO CONTra aS ChuvaS

ações da Prefeitura 
reduzem inundações

a Prefeitura faz sua parte. Faça a sua também.
Diversas obras realizadas pela Prefeitura estão ajudando a reduzir os 

riscos de inundações em residências e empresas. É o caso, entre outras, 
das intervenções em curso no Ribeirão Arrudas (na região Industrial). 

99Cerca de 4 mil famílias estão 
sendo retiradas das margem 
dos córregos;

99Nas vilas e áreas de risco são 
realizadas diversas obras de 
contenção, tais como os muros 
de arrimo;

99mais de 20 grandes obras de 
saneamento de córregos aju-
dam a evitar inundações;

99mais de 300 milhões de Re-
ais em obras de controle de 
cheias nas áreas afetadas pelo 
córrego Ferrugem e pelo Ri-
beirão Arrudas;

99manutenção regular dos ser-
viços de limpeza das ruas e de 
coleta de lixo.

O quE a PrEFEiTura 
ESTá FazENdO

Essas obras garantem melhores sistemas de drenagem para as águas de 
chuvas, galerias nos leitos dos córregos, urbanização das ruas do entor-
no e, também, moradias mais seguras para as famílias ribeirinhas.



12 habiTaçãO

Novo conjunto Residencial Parque Retiro proporcionará 
vida mais digna para 248 famílias

Vila Rato Molhado, 
em Nova contagem

Prefeitura entrega moradias 
populares no bairro retiro
Famílias que viviam em áreas de risco são beneficiadas

A Prefeitura está construindo um conjunto residencial para 248 fa-
mílias no Bairro Retiro, na região de Vargem das Flores. Os primeiros 
48 apartamentos estão prontos e serão entregues aos futuros morado-
res.

As famílias atendidas viviam às margens do Córrego do Retiro, ex-
postas a condições degradantes e perigosas. No novo conjunto, vão 
contar com toda a infraestrutura necessária para viver bem e com dig-
nidade: quadra de esportes e praça com equipamentos para jogos e 
ginástica, pomar com pista de caminhada, área para comércio e escola 
de educação infantil.

agOra

aNTES
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Trecho revitalizado da Avenida dos 
Retirantes, em Nova contagem

ObraS NO CÓrrEgO dO rETirO

Programa de saneamento 
avança em Nova Contagem

obras no córrego retiro melhoram a região
A construção do conjunto 

residencial Parque do Retiro faz 
parte do Projeto de Requalifi-
cação Urbana e Ambiental do 
Córrego do Retiro, situado na 
região de Nova Contagem.

Esse córrego atravessa boa 
parte da região e é um impor-
tante contribuinte da bacia de 
Vargem das Flores.

O projeto de requalificação 

trará diversos benefícios. Além 
da retirada das famílias das 
áreas de risco, vai melhorar a in-
fraestrutura urbana, valorizar os 
imóveis, estimular investimentos 
e, principalmente, garantir uma 
melhor qualidade de vida para 
todos.

A obra é uma parceria da 
Prefeitura de Contagem e do Go-
verno Federal.

99Retirada de 248 famílias das áreas de risco;

99Recuperação do leito do córrego;

99Proteção das nascentes e da lagoa 
de Vargem das Flores;

99Conclusão da Avenida dos Retirantes;

99Revitalização da Avenida Hércules, da Rua Por do Sol 
e da Rua Vl26, entre outras;

99 Instalação das redes coletoras de esgoto;

99Redes de drenagem das águas pluviais;

99mais de 96.000 metros quadrados de áreas verdes;

99Construção de parques esportivos e ambientais.

bENEFíCiOS da Obra

agOra

aNTES



“Vários prefeitos sabiam do 
problema que vivíamos com 
esse córrego fedorento, mas 

nenhum teve coragem para so-
lucionar. Agradecemos muito à 
Prefeitura por atender essa 
reivindicação de mais de 

vinte anos”.

“A construção dessa avenida é 
uma grande vitória. Vai melho-

rar a higiene com o sanea-
mento e canalização do 

córrego. O ratos sumi-
ram graças a canalização 
do córrego e a constru-

ção da via”.

Iraídes Alves Ferreira,
Moradora da regiãoAntônio Gonçalves,

Aposentado e morador da região

 14 urbaNizaçãO

obra representa investimento urbanístico e na saúde

Prefeitura inaugura 
avenida Santa isabel

A Avenida Santa Isabel é a nova alternativa de trânsito que 
liga o centro comercial da Avenida João César de Oliveira à 
Avenida Francisco Firmo de Mattos, no Riacho.

Essa Avenida já mudou a vida dos moradores da Vila Jardim 
Eldorado. Por mais de  20 anos, a vila foi atravessada por um 
córrego a céu aberto, infestado por ratos e com diversas mo-
radias ameaçadas em suas margens. As pessoas sofriam com 

inundações em período chuvoso e com problemas de saúde du-
rante todo o ano.

A Avenida Santa Isabel é mais um exemplo de ações reúnem 
obras de saneamento básico com urbanização. Além de melho-
rar o trânsito e integrar ainda mais os bairros de Contagem, 
resultam na melhoria da qualidade de vida da população local e 
mais desenvolvimento econômico para o município.

aNTES

agOra

População comemora abertura 
da Avenida Santa Isabel



"Isto tudo é melhoria para o nosso bairro, esta obra será muito 
importante. Juntando esta e outras obras, vejo que a cidade está ficando 
cada vez mais bonita."

Agenor Almeida Luz
Comerciante na Avenida Londres - bairro Santa Cruz

 15CENTrOS COMErCiaiS

avenidas Madri e Londres e a rua Haia recebem melhorias

Prefeitura revitaliza área 
comercial no Santa Cruz

Mais um bairro de Contagem vai re-
ceber obras que favorecem o comércio 
local e promovem o desenvolvimento. 
Desta vez, a área beneficiada é a do 
bairro Santa Cruz, na região Eldorado.

As Avenidas Madri e Londres e a 
Rua Haia, estão em obras de pavimen-
tação asfáltica e, em breve, vão rece-
ber nova sinalização. A região também 
irá receber uma Academia da Cidade.

Essas medidas são de extrema 
importância para o bairro. Estas vias 
dão acesso à Avenida João César de 
Oliveira e, além disso, concentram um 
grande número de estabelecimentos 
comerciais gerando intensa movimen-
tação de pessoas e veículos.

As obras vão permitir maior fluidez 
do trânsito, dar segurança aos tran-
seuntes e beneficiar os lojistas do local.

As Avenidas Madri, Londres e 
Rua Haia concentram o centro 
comercial do Bairro Santa cruz, 
na região Eldorado



"Moro há 30 anos no bair-
ro e sei que essa obra vai 

melhorar nosso comér-
cio e nossa qualidade de 

vida. Quero agradecer 
também pela Praça da 

Juventude que está em 
construção."

"Agradecemos a Prefeitura 
de Contagem pelo reca-
peamanto das ruas Santa 
Maria, Francisco Passos e 
Joaíma. Essa obra era espe-
rada há muitos anos e vai 
trazer vários benefícios aos 
comerciantes e moradores 
da região."

Eduardo Mascarenhas,
Comerciante

Natan, Presidente da Associa-
ção dos Comerciantes do Nacio-
nal - Ascopana

 16 CENTrOS COMErCiaiS

ruas Joaíma e Francisco Passos também são beneficiadas

rua Santa Maria, na região 
Nacional, recebe melhorias
A rua Santa Maria é a principal via pública do bairro Pedra Azul, na 

região Nacional. É nela que está concentrado o comércio da região, 
além de um grande número de moradias.

Essa rua, e mais as ruas Joaíma e Francisco Passos estão recebendo 
recapeamento asfáltico e nova sinalização.  Há mais de 20 anos os 
moradores reivindicavam essas melhorias.

Além de melhorar o trânsito, essa obra trará benefícios para o co-
mércio, mais desenvolvimento  e uma vida melhor para todos.

Revitalização da rua Santa MariaRevitalização da rua Joaíma

Revitalização da rua Francisco Passos



 17PaviMENTaçãO

trabalhos incluiram nova sinalização em 16 ruas do bairro

Prefeitura concluiu obra na 
avenida das américas

A Avenida das Américas é uma via arterial do bairro Kennedy, com 
extensão de 1,6 Km, que liga as regiões do Ressaca e Nacional ao 
Centro de Contagem. Ela recebe, em média, 18 mil veículos por dia, a 
maioria com destino à CEASA MINAS.

Essa avenida recebeu diversas melhorias que vão beneficiar o trân-
sito e dar mais segurança a motoristas e pedestres. O asfalto foi recu-
perado e foi feita a nova sinalização em 16 ruas de seu entorno, todas 
no bairro Kennedy.

99Recuperação de 1,2 Km de asfalto na Av. das Américas;

99Sinalização com faixa para pedestres;

99Abertura de mais uma pista para passagem de veículos;

99 Introdução dos sentidos de mão e contra mão de direção em vias adjacentes;

99Recuperação da sinalização em 16 ruas do bairro.

Revitalização e sinalização da 
Avenida das Américas

O quE FOi FEiTO



“Essa obra é um sonho realizado. Luta-
mos por ela há mais de 20 anos, passa-
ram muitas administrações e não tivemos 
nenhum resultado. Toda época de chu-
va, tínhamos que tirar a lama de nossas 
casas, suspender os móveis, era um so-
frimento muito grande. Estamos muito 
felizes e iremos colaborar para que a 
obra seja concluída com êxito."

Edna Melgaço,
Vice-presidente da Associa-
ção de moradores do Bairro 
Monte Castelo

 18 urbaNizaçãO

investimento aprovado no oP será concretizado

Obras no Monte Castelo 
vão evitar alagamentos

Os moradores do Bairro Monte 
Castelo, na região do Riacho, co-
memoraram em setembro o início 
das obras de drenagem da Rua 
Cubatão. Reivindicada pelos mora-
dores há mais de duas décadas, es-
sa obra foi aprovada no Orçamento 
Participativo, em 2005. Mas não 
pode ser realiza à época devido ao 
seu alto custo: R$1,3 milhão.

A Prefeitura conseguiu, este 
ano, um convênio com o Governo 
Estadual para obras de drenagem 
na cidade e priorizou a da rua 
Cubatão. Também serão instaladas 
novas redes de drenagem nas ruas 
Caraça e Itapemirim.

Na foto início das obras de 
drenagem na rua cubatão
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avenida João Gomes se transforma em alternativa de lazer

região ressaca terá pista 
de caminhada e academia 

da Cidade
A Avenida João Gomes Cardoso é uma das principais vias da região 

Ressaca. Há tempos, a população vinha revindicando melhorias na ave-
nida, principalmente no canteiro central, utilizado para caminhadas.

A boa notícia é que as obras estão avançadas. A reforma do 
canteiro central atinge todo o percurso da avenida, beneficiando os 
moradores dos bairros Vila Padre Dionísio, Oitis, Colorado, Jardim 

Laguna, Progresso Industrial e outros. No total, serão quase 1,6 km 
de pista.

Em breve, será instalada uma Academia da Cidade e áreas de 
convivência ao longo de toda a avenida. A obra é uma parceria entre 
a Prefeitura e o Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo – Sin-
tran.

“A obra é uma reivindicação antiga dos moradores da Ressaca, não esperáva-
mos que nosso pedido fosse atendido tão rapidamente, pois lutamos muito. 
Estamos muito felizes com o trabalho que a Prefeitura está fazendo. Agora, 

tudo vai ser diferente, até nossas crianças vão poder brincar e andar de bici-
cleta tranquilamente”. 
Adalgizo Soares Matos Filho (Preto),
Morador do Bairro Novo Progresso
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O Estaleiro Esporte clube será um dos representantes 
de contagem na copa Itatiaia 2011

Estaleiro vence a divisão 
Especial do Centenário

conquista inédita leva o clube para a copa itatiaia 2011
O dia 25 de setembro foi especial para Nova Contagem, em espe-

cial para os moradores do bairro Estaleiro. O Estaleiro Esporte Clube 
venceu a forte equipe do Riachinho Futebol Clube na partida final da 
Divisão Especial da Liga Desportiva de Contagem - a taça da mais 
importante competição do futebol amador de Contagem.

Com a conquista inédita, o Estaleiro garantiu, junto com o Fri-
goarnado, uma vaga na 51ª Copa Itatiaia, que envolverá 32 times 

de Minas Gerais e está programada para começar em dezembro. O 
Frigoarnaldo, pentacampeão da Copa Itatiaia, já disponibilizou o 
estádio Rinaldo Cota Arnaldo, sede do clube, para os futuros treinos 
do Estaleiro.

Há tempos o clube lutava por este título. Parabéns ao Estaleiro 
que mostrou garra, contou com o vibrante apoio da torcida e se tor-
nou motivo de orgulho para toda a região de Nova Contagem. 

diviSãO ESPECial da liga 
dESPOrTiva dE CONTagEM 

COPa dO CENTENáriO

A Divisão Especial da Liga Desportiva de Contagem – Copa do Centenário contou 
com a participação de 28 equipes, divididas em quatro chaves. A equipe do Estaleiro 
chegou à final com a melhor campanha da competição: 11 vitórias, três empates e duas 
derrotas. O goleiro do clube, Benedito, foi eleito o melhor do campeonato.

OS CaMPEõES dO CENTENáriO
técnico e presidente do clube: Cosme dos Santos
equipe: Benedito, Erivelton, Daniel, Edson e Helbert, Diego, Erlim, 

Geraldo, Geovane, Luiz Carlos, Leandro, Reinaldo, Deyvison, Valter, Ander-
son, Cássio, Wallace, Sérgio, Vinícius, Cristiano, Joilson e Cleiton.


