
INFORMATIVO DA PREFEITURA DE CONTAGEM

A Prefeitura ampliou o número de efetivos da Guarda Municipal em mais 
210 servidores. Agora Contagem tem 414 guardas. Esse reforço vai permi-
tir que a Guarda atue com mais eficiência na proteção do patrimônio públi-
co em todas as regiões.

Com medidas desse tipo, Contagem se torna uma cidade cada dia mais 
tranquila e segura para viver, como mostra o relatório anual da Secretaria 
de Estado de Defesa Social – SEDS. A Prefeitura faz a sua parte, melho-
rando a Guarda e ampliando a oferta de espaços públicos para o lazer e a 
convivência social.
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 2 Prestação de coNtas 

Prefeitura envia aos moradores o Comunicado de Isenção de 2012 

iPTu: Prefeitura isenta 
161 mil residências

 9Em Contagem, a população continua isenta do 
pagamento do IPTU residencial. São, ao todo, 
161.007 moradias beneficiadas, qualquer que 
seja o tamanho da área construída. 

 9A isenção inclui além das edificações utilizadas 
como residências, também seus respectivos ter-
renos até o limite de 720 metros quadrados.

 9Os moradores já estão recebendo em suas resi-
dências, como em anos anteriores, o Comunica-
do de Isenção do IPTU residencial remetido pela 
Prefeitura. 

 9Empresas e lotes vagos continuam pagando IP-
TU. Este ano, terrenos não construídos a partir 
dos 720 metros quadrados também são tributa-
dos. Essa medida afeta apenas 1,8% dos imóveis 
residenciais, ou seja, 2.837 terrenos de uso resi-
dencial. 

Veja onde a Prefeitura aplica o iPTu 
das empresas e lotes vagos

 9Na construção de 4 mil casas para famílias de vilas e de áreas de risco; 

 9Na construção de 24 Centros Municipais de Educação Infantil – CEMEI; 

 9Na pavimentação de 300 ruas e no recapeamento asfáltico em 
diversas regiões; 

 9Na construção de equipamentos de saúde: UBS, UPA, Pronto Socorro, 
Maternidade Municipal; 

 9Na reforma de praças, de parques e na implantação de pistas de 
caminhada; 

 9Em 20 grandes obras de saneamento nas oito regiões de Contagem. 



3 servidores

Valorização dos servidores visa à melhoria do serviço público

Prefeitura valoriza 
vencimentos dos servidores

 9Reposição de 100% do INPC acumulado de maio de 2011 a abril de 
2012, sobre o salário de abril, para todos os servidores: administração 
direta, administração indireta (incluindo os empregados públicos), 
cargos comissionados e apostilados, aposentados e pensionistas que 
têm direito à paridade;

 9Piso salarial, a partir de abril, de R$ 1.812,00 para professores com 
curso superior e pedagogos, mais o reajuste 100% do INPC em maio e 
jornada de 22h30 semanais;

 9Reajuste do valor da gratificação de  Diretor de Escola, a partir de 
abril, para R$ 3.189,00,  mais o reajuste 100% do INPC em maio;

 9Vale-Alimentação de R$ 180,00,  a partir de abril de 2012, para todos 
os servidores administrativos com jornada de 40 horas semanais;

 9Concessão do Vale-Alimentação de R$ 180,00 para os servidores do 
quadro administrativo da Educação com jornada igual ou superior a 
36 horas semanais.

A Prefeitura encaminhou à Câmara dos Vere-
adores a proposta de reajuste dos vencimentos 
dos servidores municipais para este ano. O envio 
foi antecipado devido à Legislação Eleitoral que, 
a partir de maio, permite apenas a reposição dos 
salários com base no INPC.

A proposta apresentada pela Prefeitura vai 
bem além disso. Entre outros avanços, coloca 
os vencimentos dos professores em níveis mais 
compatíveis com a realidade da região Metropo-
litana como, no passado, foi feito com os salários 
de outras categorias.

A Prefeitura tem demonstrado seu compro-
misso com a valorização dos servidores públicos, 
garantindo a reposição anual das perdas causadas 
pela inflação, com a criação do fundo previdenciá-
rio municipal e com o Plano de carreira para todos 
os setores. As contratações, em todas as áreas, são 
realizadas mediante concursos públicos.

PriNciPais avaNços No 
veNciMeNto dos servidores

Além do piso salarial, gratificação 
por exercício de função especial (como 
diretor de escola) e do vale alimenta-
ção, os servidores têm direito a estabi-
lidade no emprego, quinquênio (10% a 
cada cinco anos), férias prêmio de três 
meses a cada cinco anos, Previdência 
Social e Licença-maternidade de seis 
meses. Outros direitos são similares ao 
do setor privado: salário mínimo, 13º 
salário, repouso semanal remunerado 
e nos feriados, horas extras com acrés-
cimo de 50%, férias de 30 dias corridos 
e pagamento de 1/3 de férias, adicio-
nais diversos. Os servidores não têm 
direito ao Fundo de Garantia por Tem-
po de Serviço - FGTS, 40% do FGTS, 
aviso prévio e seguro-desemprego.

coMo é a reMuNeração 
dos servidores 

Públicos de coNtageM



4 Mês da Mulher

Dados do Censo 2010 mostram situação das mulheres na cidade

Mulheres são maioria da 
população em contagem

Em Contagem, as mulheres são maioria. A população mas-
culina representa 48,5% do total de habitantes e elas somam 
51,5%. Os dados são do Censo 2010, organizado pelo IBGE. 
Além disso, as mulheres com renda própria são “chefes de famí-
lia” em 27% das residências onde moram. Entretanto, ganham 
menos. O salário dos homens no primeiro emprego é sempre 
maior que o das mulheres, não importa a faixa etária: uma dis-
paridade que precisa ser corrigida. As informações foram orga-
nizadas pela Secretaria de Planejamento e Coordenação Geral, 
da Prefeitura de Contagem.

48,5%

HOMENS

MULHERES

HABITANTES

TOTAL

603.442
292.798

310.644

51,5%

Fonte: IBGE Censo Demográfico 2010/SEPLAN
Fonte: RAIS/Ministério do Trabalho e Emprego

REMUNERAÇÃO MÉDIA NO PRIMEIRO EMPREGO FORMAL
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010 (R$)

PEssOA 
REsPONsávEL 
PELO DOMIcíLIO 
EM cONtAGEM

MULhEREs chEFEs 
DE FAMíLIA

hOMENs chEFEs 
DE FAMíLIA

POPULAÇÃO REsIDENtE 
POR sExO - cONtAGEM

Faixa Etária Masculino

50.720

Feminino

27%

10 a 14 anos

15 a 17 anos

18 a 24 anos

25 a 29 anos

30 a 39 anos

40 a 49 anos

50 a 64 anos

Acima de 65 anos

 317,40

 443,68

 849,91

 1.227,65

 1.530,46

 1.835,76

 1.835,76

 1.834,29

 293,23

 390,63

 753,14

 1.025,81

 1.182,56

 1.285,69

 1.370,11

 1.234,58

Fonte: IBGE Censo Demográfico 2010/SEPLAN

77.969
42%

Ozana Gonzaga de Paula motorista de ônibus



5Mês da Mulher

A Constituição Federal garante, em diversos artigos, o princí-
pio da não discriminação. É dever do Poder Público promover o 
bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, ida-

Políticas da Prefeitura valorizam papel das mulheres na cidade

uma cidade sem preconceitos 
e sem discriminações

 9coordenadoria de Políticas para as Mulheres - Rua 
José Carlos Camargo, 218, Centro. Telefone: 3398-9929.

 9espaço bem-me-Quero – Centro de Referência à Mulher 
vítima de violência - Rua José Carlos Camargo, 218, Cen-
tro. Telefone: 3352-7543.

 9conselho Municipal da Mulher de contagem- Rua 
Bélgica, 486, Eldorado. Telelefone: 3352-8991.

 9Garantia da licença maternidade de seis meses para as 
servidoras municipais;

 9Constituição, juntamente com Belo Horizonte, Betim e 
Sabará, do consórcio Público Mulheres das gerais, 
que tem como foco principal a promoção da igualdade 
das mulheres e o enfrentamento a violência.

 9 Implementação de programas educacionais voltados pa-
ra a questão de gênero. Informações Seduc - Rua Portu-
gual, 20, Novo Glória. Telefone: 3352-2063.

 9Construção do novo Centro Materno Infantil, Rede Ce-
gonha e diversos programas de prevenção ao câncer de 
colo do útero e de mama. 

de e quaisquer outras formas de discriminação. Confira abaixo 
os principais avanços na promoção dos direitos da mulher em 
Contagem.

Equipe de servidoras da Coordenadoria de Re-
cursos Humanos da Prefeitura de Contagem



 6 segurança

Medida reforça proteção ao patrimônio público em toda a cidade

Prefeitura convoca mais 
210 guardas municipais

A Prefeitura vai reforçar a 
Guarda Municipal com 210 
novos integrantes. Os no-
vos guardas foram selecio-
nados via concurso público 
e iniciaram, em março, o 
curso de preparação exigi-
do pela Secretária Nacional 
de Segurança Pública. 

A expectativa é que este-
jam formados e entrem em 
atividade no início de julho. 
Com a posse dos novos in-
tegrantes, a Guarda Munici-
pal chegará a um efetivo de 
414 servidores. 

eM coNtageM, criMes violeNtos caíraM Pela Metade Nos últiMos sete aNos

Dados da Secretaria de Estado de Defesa Social, SEDS divulgados 
neste início de ano mostram que o número de crimes violentos em 
Contagem recuou de 10.155 em 2004, para 5.631 em 2011. Foi uma 
redução de 44,6% no comparativo 2004-2011, conforme o relatório 
disponível no site da SEDS (https://www.seds.mg.gov.br). Este é um 

resultado que Contagem deve comemorar. A questão da segurança públi-
ca, entretanto, permanece como desafio. A Prefeitura de Contagem está 
fazendo a sua parte para garantir a segurança dos cidadãos e cidadãs, 
mas é uma tarefa de todos perseverar para que a violência diminua ainda 
mais nos próximos anos.

Fonte: Índices de criminalidade de 2011 nos 29 municípios de Minas Gerais com mais de 100 mil habitantes - Secretaria de Estado de Defesa Social

Ano 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Evolução de crimes violentos em contagem – 2004 a 2011

Ocorrências 10.155
9.598

8.614 7.516
6.625

5.190 5.146
5.631

Prefeita Marília Campos dá as boas-vin-
das aos novos Guardas Municipais
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Prefeitura faz audiência pública e anuncia metas para 2012

TransParência

Mais investimentos 
na região industrial

Mais de 500 pessoas participa-
ram da Audiência Pública realizada 
pela Prefeitura com os moradores 
dos bairros da região Industrial, em 
março. O objetivo foi prestar contas 
das realizações da Administração na 
região até o momento, bem como 
comunicar novos investimentos e 
obras previsto para este ano.

Essas audiências estão sendo 
realizadas em todas as regiões da 
cidade. A primeira foi na região do 
Petrolândia e ainda serão realizadas 
nas  regiões Eldorado, Nacional, 
Ressaca, Riacho, Sede e Vargem das 
Flores.

Procure a Regional Administra-
tiva que atende o seu bairro e in-
forme-se. A Prefeitura vai anunciar 
obras e investimentos que interes-
sam a você e a sua família.

iNvestiMeNtos Previstos
 9Revitalização do Centro Comercial (Av.Tiradentes, Av. JK e Av. Benjamim Guimarães);
 9Construção do CEMEI Vila da Paz;
 9Reforma do CEMEI João Evangelista;
 9Construção da UBS Amazonas e região;
 9Construção do CEMEI Vila São Paulo;
 9Construção da UBS Vila São Paulo;
 9Reforma das UBS Jardim Industrial, Industrial 3ª Seção, Cotuta, Durval de Barros II 
e Flamengo;
 9 Instalação de Academia da Cidade na Praça Nossa Senhora de Fátima;
 9Conclusão da Avenida Tereza Cristina;
 9Conclusão do Conjunto Habitacional Parque Arrudas;
 9Construção da UBS Santa Maria;
 9Construção de área de lazer com Academia da Cidade no bairro Santa Maria;
 9Revitalização do canteiro central da Avenida Arterial, no Bairro Santa Maria.

Cerca de 500 moradores participaram da 
Audiência Pública na Regional Industrial
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avenida José Faria da 
rocha fica mais segura

Lombofaixas e sinalização trazem mais segurança para pedestres
Um trânsito tranquilo e seguro no Eldorado é bom para Con-

tagem inteira. Por isso, entre outros investimentos já realizados 
na região, a Prefeitura instalou 23 lombofaixas para pedestres 
na avenida José Faria da Rocha e vai renovar a sinalização em 
toda a extensão dessa avenida.

A chamada “lombofaixa” é uma lombada mais larga que um 
redutor de velocidade normal, sobre a qual é pintada a faixa 

trâNsito

de segurança por onde os pedestres, inclusive cadeirantes, 
deverão fazer a travessia. A sinalização horizontal, por sua vez, 
é feita em cores contrastantes para facilitar a visibilidade dos 
motoristas.

Com investimentos desse tipo, a Prefeitura disciplina e me-
lhora a fluidez do trânsito, além garantir mais tranquilidade ao 
ir e vir das pessoas.



9PrograMa Mais saúde

Programa Mais saúde 
avança em todas a regiões

Novo modelo de atenção básica facilita acesso a todos os serviços
Com o Programa Mais Saúde, a Prefeitura está  

transformando os antigos Postos de Saúde em es-
truturas modernas, com todos os serviços básicos 
em um mesmo local. Com isso, a população passa 
a contar com mais médicos e mais facilidades pa-
ra marcar consultas – inclusive com especialistas. 
Algumas unidades já foram inauguradas e outras 
estão em construção ou em reforma. Confira aqui 
os investimentos na ampliação da rede de atenção 
básica a serem realizados este ano.

Obras de construção da UBS Vila Pérola

 9Unidade Básica de Saúde Amendoeiras – EM cONstRUÇÃO

 9Unidade Básica de Saúde Colorado – EM cONstRUÇÃO

 9Unidade Básica de Saúde Nacional II - EM cONstRUÇÃO

 9Unidade Básica de Saúde Água Branca - EM cONstRUÇÃO

 9Unidade Básica de Saúde Morada Nova - EM cONstRUÇÃO

 9Unidade Básica de Saúde Eldorado - EM cONstRUÇÃO

 9Unidade Básica de Saúde Amazonas - EM cONstRUÇÃO

 9Unidade Básica de Saúde Praia - EM cONstRUÇÃO

 9Unidade Básica de Saúde Maria da Conceição - EM cONstRUÇÃO

 9Unidade Básica de Saúde Parque São João - EM cONstRUÇÃO

 9Unidade Básica de Saúde Vila Perola - EM cONstRUÇÃO

 9UCER Ressaca/Nacional - REFORMA DO PRÉDIO

 9Unidade Básica de Saúde Ipê Amarelo - REFORMA E AMPLIAÇÃO

uNidades básicas de saúde



10 eMPrego e renda
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A escola Giovanni Chiodi é uma das seis 
que a Prefeitura empresta ao Estado

eNsiNo Médio

A Prefeitura tem auxiliado o governo do Estado na garan-
tia de ensino médio para todos em Contagem. Seis escolas 
municipais em Nova Contagem, na Sede e no Nacional foram 
emprestadas, sem nenhum ônus ao Estado, para a oferta de 
ensino médio aos jovens contagenses.   

A legislação da educação vem passando por importantes 
modificações nos últimos anos. Somente o ensino fundamen-
tal - de 6 a 14 anos - era obrigatório no Brasil. Para financiá-lo 
existia o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 
Fundamental e de Valorização do Magistério – Fundef. 

Com a aprovação da Emenda Constitucional 59, toda a edu-
cação básica - 4 a 17 anos - passará a ser obrigatória a partir de 
2016. A Prefeitura tem feito a sua parte com a construção dos 
CEMEI para a faixa de 4 e 5 anos, cabendo ao Estado garantir 
escolas para todos os alunos do ensino médio - 15 a 17 anos e 
EJA médio. Para financiar essa ampliação da educação foi consti-
tuído o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação 
Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – Fundeb.

Escolas emprestadas são em Nova Contagem, Sede e Nacional

Prefeitura empresta seis 
escolas para o ensino 

médio do estado

 9Escola Municipal Hilda Nunes (Vargem das Flo-
res/ Nova Contagem)

 9Escola Municipal Ivan Diniz (Vargem das Flores/ 
Nova Contagem)

 9Escola Municipal Francisco Sales (Vargem das 
Flores/ Nova Contagem)

 9Escola Municipal Geovanini Chiodd (Vargem das 
Flores/ Nova Contagem)

 9Escola Municipal José Lucas filho ( Sede)

 9Escola Municipal Walter Fausto( Nacional)

escolas MuNiciPais oNde fuNcioNaM turMas 
de eNsiNo Médio do goverNo estadual

Este ano, as escolas estaduais ofereceram 
10.628 vagas de ensino médio regular, incluindo 
a Educação de Jovens e Adultos - EJA . Mais da 
metade é no turno diurno, 6.280 vagas, período 
onde há a maior demanda. No período da noite 
serão 4.330 vagas. O compromisso do governo 
do Estado com a Prefeitura é a oferta de vagas 
para toda a demanda dos concluintes do ensino 
fundamental do estado e do município. 

goverNo do estado oferece 10.628 
vagas Para o eNsiNo Médio 

vagas dia vagas Noite

6.280 4.330



13eNsiNo Médio ProfissioNalizaNte

Pronatec é a maior ação profissionalizante da história brasileira

contagem conquista 
6.905 vagas no Pronatec

Contagem terá, somente em 2012, 6.905 vagas para o 
Pronatec, Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técni-
co e Emprego lançado pelo governo Dilma Rousseff. São 
2.799 vagas para cursos técnicos em diversas áreas (carga 
horária mínima de 800 horas voltados para estudantes do 
ensino médio) e 4.106 vagas de Formação Inicial e Conti-
nuada (FIC), com carga horária mínima de 160 horas para a 
qualificação profissional de trabalhadores. 

Além do ensino gratuito e de todo o material didático, 
há ainda a Bolsa Formação para custeio de gastos dos alu-
nos com transporte e alimentação. 

Os cursos serão ministrados pelo SENAI e SENAC. As 
inscrições e seleção para os cursos técnicos, com duração 
mínima de 800 horas, serão realizadas pelo governo do 
Estado. Já as inscrições para os cursos de Formação Inicial 
e Continuada (FIC) para o público do Bolsa Família estão 
sendo feitas nas Casas da Família da Prefeitura.

 9Pronatec é o Programa Nacional de Acesso ao Ensi-
no Técnico e Emprego, lançado pelo governo Dilma 
Rousseff.
 9Serão oferecidas 8 milhões de vagas em todo o Bra-
sil até 2014, sendo 2,4 milhões para cursos técnicos 
com carga horária mínima de 800 horas e 5,6 mi-
lhões para cursos de curta duração visando a qualifi-
cação profissional. 
 9Para que se tenha a dimensão do Pronatec, existem 
hoje no Brasil apenas 1 milhão de vagas em cursos 
técnicos. O Pronatec vai triplicar essa oferta com as 
2,4 milhões que serão oferecidas. 
 9Os investimentos do governo federal serão de R$ 
24 bilhões até 2014. 
 9O Pronatec vai garantir, além de educação e material 
didático gratuitos, ajuda de transporte e alimenta-
ção para que os alunos frequentem os cursos.

coNheça o ProNatec

iNforMações

31 3391-4553
31 3352-5466
31 3391-8539

Cursos técnicos no Ensino Médio

Cursos de qualificação

Diretoria de proteção Básica da 
Secretaria de Desenvolvimento Social

Funec - Diretoria de Educação Profissional

O Pronatec foi lançado pela 
Presidenta Dilma em 2011
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Benedito Maia

Elias Ramos

Odilon Rocha

Ricardo Lima

ensino FundaMenTal

Prêmio valoriza dedicação dos educadores e alunos de 20 escolas

estudantes de contagem 
recebem prêmio nacional

Orgulho para os professores, alunos e famílias, além de pres-
tígio para Contagem. É o que significa o resultado da sétima 
edição da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Pú-
blicas (OBMEP), organizada pelos ministérios da Educação e de 
Ciência e Tecnologia. Foram premiados 61 alunos de 20 escolas 
da rede municipal de ensino.

"Esse resultado premia um trabalho 
que os professores fazem há anos, com 
muita dedicação, e que nos dá muita 
alegria. A proposta da olimpíada é 
importante, pois incentiva as crianças 
a perderem o medo da matéria. Uma 
atividade extra da escola é o projeto de 
monitoria, em horário extra aula e com 
a autorização da família”.

Zenaide Aparecida Ribeiro,
Diretora da E. M. Vasco Pinto da Fonseca

Escola Municipal Vasco Pinto da Fonseca; Escola Municipal Vereador Benedito 
Batista; Escola Municipal Isabel Nascimento de Matos; Escola Municipal Carlos 
Drumond de Andrade; Escola Municipal Sócrates Mariani Bittencourt; Escola 
Municipal Professor Hilton Rocha; Escola Municipal Dona Babita Camargos; Escola 
Municipal Cel. Antônio Augusto da Costa; Escola Municipal Estudante Leonardo 
Sadra; Escola Municipal Newton Amaral Franco; Escola Municipal Ver. Jesus Milton 
dos Santos; Escola Municipal Joaquim Teixeira Camargos; Escola Municipal Macha-
do de Assis; Escola Municipal Otacir Nunes dos Santos; Escola Municipal Prefeito 
Sebastião Camargos; Escola Municipal Rita Carmelinda Rocha; Escola Municipal 
Ver. José Ferreira de Aguiar; Escola Municipal Virgílio de Melo Franco; Escola Muni-
cipal Ivan Diniz Macedo; Escola Municipal N.Sra. Aparecida.

escolas PreMiadas de coNtageM

Alunos da Escola Municipal Vasco Pinto da Fonseca 
finalistas da Olimpíada Nacional de Matemática

Mais de 18,5 milhões de estudantes de 44,6 mil escolas pú-
blicas brasileiras participaram da competição.

Os jovens contagenses receberam medalhas de bronze e 
prata, e terão a oportunidade de participar do Programa de 
Iniciação Científica Júnior. As inscrições para a Obmep 2012 já 
estão abertas no site www.obmep.org.br. 
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Conjunto Residencial Parque Retiro foi 
concluído e entregue aos moradores

habitação

Moradias garantem vida 
nova para 248 famílias

Além dos apartamentos, a Prefeitura anuncia escola infantil
O Conjunto Habitacional Parque do Retiro foi construído 

para abrigar pessoas que moravam em áreas de risco às mar-
gens do Córrego do Retiro, localizado na região de Vargem das 
Flores. Foram beneficiadas 248 famílias que viviam nas ruas 
Hércules e VL 26, e nas vilas Soledade, Formosa e Beira Campo, 
todas no bairro Nova Contagem. O córrego também recebeu 
obras de saneamento.

A entrega dos apartamentos foi concluída no início de mar-
ço, junto com a assinatura da ordem de serviço para a constru-
ção de um Centro Municipal de Educação Infantil – Cemei, no 
local. O conjunto foi construído com recursos da Prefeitura e 
do Programa de Aceleração do Crescimento, PAC, do Governo 
Federal.

Longe do esgoto a céu aberto e livres do risco de inunda-
ções, as famílias começam uma nova vida com mais saúde, 
conforto e dignidade. Agora podem usufruir de um espaço 

"Estou muito feliz por ter 
conseguido entrar para a ca-
sa própria, com água enca-
nada e rede de esgoto. Estou 
muito feliz"

Maria da Penha da Rocha, 
54, Passadeira Industrial

com áreas verdes, anfiteatro e brinquedos para crianças, praças 
e quadras de esportes. Tudo isso já implantado com ruas asfal-
tadas, drenagem pluvial, rede de esgotos e de abastecimento 
de água e iluminação pública.
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ressaca ganha área 
de lazer com 1,6 km

Canteiro central da Avenida João Gomes Cardoso é revitalizado
Bancos e jardins, pista de caminhada nos dois sentidos da 

via, mesas para jogos, áreas para descanso e convivência, pi-
sos adequados para deficientes visuais e acessibilidade para 
cadeirantes. Essas são algumas das melhorias que estão em 
andamento em todo o canteiro central da Avenida João Gomes 
Cardoso, na região Ressaca.

A medida beneficia todos os bairros da região, pois a ave-

aNtes

agora

nida é uma das principais artérias locais de trânsito, com uma 
extensão de aproximadamente 1,6 km, e atende uma popula-
ção estimada em 80 mil pessoas. A obra favorece também aos 
comerciantes à medida que melhora a estética urbana e a sen-
sação de segurança das pessoas.

Por ser uma região carente de espaço para prática esportiva, 
essa obra atende a uma antiga aspiração da comunidade.
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investimentos melhoram 
a vida na região nacional

Região recebe duas Academias da Cidade e pista de caminhada
A Prefeitura vem realizando diversos investimentos 

na região Nacional para assegurar mais qualidade de 
vida aos moradores. Entre eles, está a abertura de no-
vos espaços de convivência e a revitalização de vias 
públicas, melhorando o acesso entre os bairros e a se-
gurança no trânsito.

É o caso da Avenida Tancredo Neves. Essa avenida é 
central para a região e serve aos bairros Estrala Dalva, 
Xangri-lá, Nacional, Pedra Azul e Carajás, entre outros.

Além das obras de drenagem no cruzamento com 
a Avenida Nacional, o canteiro central da avenida está 
com obras de revitalização e serão instaladas duas Aca-
demias da Cidade. A primeira Academia foi inaugurada 
em março e a segunda será entregue à comunidade 
após a recuperação de terreno que vinha sendo utiliza-
do para despejo de entulho.

"A Academia da Cidade e o espaço 
revitalizado da avenida será um local 
de referência para os moradores se en-
contrarem e conviverem, nossa região 
estava precisando de um lugar assim. 
Certamente, a Academia irá propor-
cionar mais qualidade de vida para a 
população"

Erli Medina de Souza Silva,
moradora na região há 19 anos, 
cuidadora de idosos
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av. são Francisco, na região 
riacho, recebe melhorias

Comissão de moradores vai monitorar o andamento dos trabalhos
O canteiro central da avenida Rio São Fran-

cisco, na região do Riacho, bem como as praças 
existentes no trajeto da avenida vão receber 
obras de revitalização. A avenida é estratégica 
para a área, abriga um comércio forte e liga a 
rua Rio Comprido, na altura dos bairros Monte 
Castelo e Santa Cruz Industrial, à avenida Fran-
cisco Firmo de Matos, no Riacho das Pedras.

Os objetivos do projeto são dar mais seguran-
ça ao trânsito, melhorar a estética, criar condi-
ções de acessibilidade para os deficientes físicos 
e ampliar os espaços de convivência.

Um conselho de moradores foi criado para 
fiscalizar as obras e apresentar sugestões. O pro-
jeto está estimado em R$ 400 mil, em recursos 
da Prefeitura.

esPaços Públicos

"Vejo hoje pessoas de todas as 
idades, principalmente os mais jo-
vens, se sociabilizando nos espaços 
públicos. A região do Riacho está 
ficando com uma nova cara e tudo 
isso com a participação do povo. 
Tanto o canterio central da Avenida 
São Francisco, quanto as praças 
estão retomando o prazer de sair 
de casa"

Corália Maria de Lima, 
aposentada, 59 anos,
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Mais duas antigas reivindicações dos mo-
radores das regiões Riacho e Industrial foram 
atendidas em fevereiro deste ano. A popu-
lação passa a ser atendida por duas novas 
agências dos Correios, uma na Rua Rio Negro, 
504, bairro Riacho das Pedras, e a outra na rua 
Rua Tiradentes, 2795 Bairro Industrial.

Com as novas instalações, a  população terá 
acesso facilitado ao serviço,  e não precisará 
percorrer longas distâncias para ser atendida. 
Além dos serviços tradicionais, as agências 
contam com o Banco Postal, que além da 
comodidade, ajudam a promover desenvolvi-
mento.

Em breve, uma nova agência será aberta na 
Avenida José Faria da Rocha, no Bairro JK.

Agências atendem Riacho, Industrial e Eldorado com Banco Postal

contagem ganha mais três 
agências dos correios

"Quero agradecer a acolhida e a 
parceria com a prefeita Marília 
Campos e garantir que além das 
atividades comerciais, somos o bra-
ço do Governo Federal na aplicação 
das políticas públicas. A meta dos 
Correios é a universalização dos 
serviços postais buscando a totali-
dade dos municípios brasileiros, por 
mais longínquos que sejam."

Pedro Amengol,
Diretor dos Correios em Minas Gerais
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