
INFORMATIVO DA PREFEITURA DE CONTAGEM

A Prefeitura de Contagem está cumprindo o compromisso de garantir 
melhores condições de moradia em toda a cidade. Nos próximos meses, 
três novos conjuntos habitacionais, com um total de 528 apartamentos, 
serão entregues. Isso significa melhor qualidade de vida para quem antes 
vivia em áreas de risco. Além disso, em parceria com os governos Federal 
e Estadual, a Prefeitura prossegue fazendo obras de infraestrutura urbana 
que trazem mais desenvolvimento para todos. Confira alguns desses em-
preendimentos neste jornal.
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em contagem, professores 
recebem mais que o 

dobro do piso nacional
 9Em Contagem, o piso dos professores para uma jornada de 
22,5 horas semanais, deverá atingir em maio R$ 1.900,00, con-
tra  R$ 870,60 do piso nacional proporcional;
 9Para a jornada ampliada de 40 horas semanais, o piso dos pro-
fessores deverá atingir, também em maio, R$ 3.800,00. O piso 
nacional é de R$ 1.451,00;
 9Muitos estados e municípios praticam somente o piso sala-
rial. Em Contagem o piso dos professores é acrescido de 
quinquênios e dos benefícios assegurados pelo Plano de 
Cargos e Salários – PCCV;
 9Além disso, os professores da educação infantil (alunos de 4 e 
5 anos) são equiparados aos demais professores da educação 
e recebem R$ 1.900,00 de vencimento base mais quinquênios 
e Plano de Cargos e Salários – PCCV;
 9É assim que a Prefeitura valoriza os trabalhadores da educa-
ção: pagando mais que o dobro do piso nacional.

ReAjuste dos pRofessoRes vARiou de 170% A 212%

Professores 2004 2012
PEB I habilitado R$ 609,00 R$ 1.900,00
PEB II R$ 704,00 R$ 1.900,00

 9Em 2004, os professores PEB 1 habilitados (antiga 1ª a 4ª 
séries) ganhavam R$ 609,00 e agora recebem R$ 1.900,00, 
um reajuste nominal de 212%.
 9Os professores PEB II (antiga 5ª a 8ª séries) recebiam, há 
oito anos R$ 704,00 e agora passaram para R$ 1.900,00, um 
reajuste de 170%.
 9Como a inflação, medida pelo Índice de Preços ao Consu-
midor - IPCA nos oito anos da atual Administração Munici-
pal deverá fechar em 75%, os ganhos reais dos professores 
vão variar de 54% a 78%.

piso NAcioNAl e sAláRios em coNtAgem
Jornada de 22,5 horas semanais Jornada de 40 horas semanais

Piso Nacional Piso Nacional

Piso em Contagem Piso em Contagem

r$ 870,60 r$1.451,00

r$ 1.900,00 r$ 3.800,00

pRestAção de coNtAs



Audiência pública apresentou novos investi-
mentos para a região de Vargem das Flores

3transParência

Entre outras ações, a Prefeitura vai concluir a pavimentação 
de vias em todos os bairros da região

região de Vargem das Flores 
recebe mais investimentos

A Prefeitura de Contagem 
está implementando as maiores 
obras de urbanização da his-
tória da região de Vargem das 
Flores. Em recente audiência 
pública, realizada no bairro No-
va Contagem, a população foi 
informada que mais 104 ruas e 
becos serão asfaltados nos bair-
ros Estaleiro, Buganvile, Icaivera, 
Vila Esperança e Ipê Amarelo.   
Com isso, estará concluído o 
trabalho de asfaltamento de 
todas as vias da região. Mais 
de 20 km de vias já foram pa-
vimentadas nos bairros Retiro, 
Darcy Ribeiro, Nova Contagem 
e outros. Também estão pre-
vistos novos investimentos na 
Saúde e na Educação, além de 
um complexo poliesportivo e 
mais praças. Confira o que será 
feito e acompanhe a evolução 
dos trabalhos.

 9Pavimentação de mais 104 ruas nos seguintes bairros: Estaleiro (41 ruas e becos), Bugan-
vile (17 ruas), Icaivera (18 ruas e becos), Vila Esperança (17 ruas), Vila Feliz (8 ruas), Ipê 
Amarelo (3 ruas);

 9Revitalização do centro comercial (Av. VP1 e entrada do Bairro Retiro), com recapeamento 
de vias, ampliação da drenagem pluvial e nova sinalização entre outras melhorias,  benefi-
ciando lojistas, clientes e moradores;

 9Conclusão da Unidade de Pronto Atendimento - UPA Nova Contagem;

 9Reforma e ampliação de mais cinco unidades de saúde;

 9Construção de mais três Centros Municipais de Educação Infantil – Cemei, nos bairros Vila 
Esperança, Darcy Ribeiro e Retiro;

 9Abertura de cinco academias de ginástica ao ar livre: duas no Retiro (na Praça do Conjun-
to Habitacional Parque Retiro e na Avenida Retiro dos Imigrantes); no Vila Esperança, na 
Praça da VC4 (próximo Espaço Bem Viver) e na Praça do Bairro Darcy Ribeiro;

 9Preservação 96 mil metros de áreas verdes;

 9Criação de duas novas praças com quadras, mesas de jogos e outros equipamentos de 
lazer;

 9Criação de um complexo poliesportivo e cultural com 3 mil metros quadrados, com salas 
multiuso, quadras, entre outros.



Residencial Águia Dourada 
vai abrigar 240 famílias

 4 Habitação

residencial no maria da 
conceição será inaugurado

Com este conjunto, 240 famílias serão beneficiadas
Residencial Águia Dourada. Este nome 

foi aprovado pelos futuros moradores 
para o conjunto habitacional em fase final 
de construção no bairro Maria da Concei-
ção. O conjunto vai abrigar 240 famílias 
removidas de áreas de risco em diversas 
regiões da cidade e que, atualmente, mo-
ram de aluguel com ajuda do programa 
bolsa moradia.

Foram investidos cerca de R$13 mi-
lhões na construção, incluindo a aquisição 
do terreno. Trata-se de mais uma obra 
realizada em parceria entre a Prefeitura de 
Contagem e o Governo Federal.

 9240 famílias beneficiadas;
 9Apartamentos de dois e três quartos;
 9Área de lazer, recreação e convivência;
 9Centro comunitário;
 9Unidade Básica de Saúde no local;
 9Fácil acesso ao metrô e à avenida João César de Oliveira;
 9Será instalada uma academia de ginástica ao ar livre.

sAibA mAis



sAibA mAis

 9Conjunto localizado na Rua Maria Cecília, 295 
– Maracanã;

 9128 famílias beneficiadas;

 9Obra reivindicada pelos moradores no Orça-
mento Participativo;

 9 Investimento de R$9 milhões na construção 
do conjunto;

 9A obras no bairro Maracanã incluíram redes 
de esgoto, de drenagem e pavimentação de 
vias;

 9A antiga área ocupada pelos moradores será 
transformada em área de lazer e esportes.

Conjunto Parque Maracanã é conquista da 
comunidade no Orçamento Participativo

 5 HAbitAção

Prefeitura vai entregar 
moradias no maracanã

Obra atende reivindicação aprovada pelo Orçamento Participativo
No bairro Maracanã está em curso mais uma importante 

obra de urbanização empreendida pela Prefeitura. Dezenas de 
famílias viviam em condições precárias às margens dos córre-
gos São João Del Rey e Matadouro que atravessam a região.

Além da construção de um conjunto habitacional para esses 
moradores, reivindicado pela comunidade no Orçamento Parti-
cipativo, a Prefeitura realizou obras complementares tais como 
a pavimentação das ruas, tratamento no leito dos córregos, 
obras de saneamento e construção de uma área de lazer nos 
terrenos anteriormente ocupados. Em breve, o conjunto rece-
berá também uma Academia de ginástica ao ar livre.

O projeto é uma parceria da Prefeitura com o Governo Fede-
ral. As chaves dos apartamentos estão entregues. 



Programa Minha Casa, Minha Vida garantiu 
moradias a R$ 6.000,00 no Residencial São Luiz

 6 HAbitAção - pRogRAmA miNHA cAsA, miNHA vidA 

residencial são Luiz garante 
sonho da casa própria

Minha Casa, Minha Vida facilita moradia para 280 famílias
O Residencial São Luiz está localizado no bairro de mesmo 

nome na região Petrolândia. Graças ao financiamento facilitado 
pelo Programa Minha Casa, Minha Vida, 280 famílias com renda 
de até três salários mínimos, puderam comprar os apartamen-
tos pelo valor de seis mil reais.

As famílias favorecidas foram selecionadas pela Caixa Eco-
nômica Federal a partir dos inscritos no Cadastro Único para 
Programas Sociais, mantido pela Prefeitura.

 9Apartamentos com dois quartos e demais 
dependências;

 9Área com dois salões comunitários, duas qua-
dras e dois playgrounds e estacionamento;

 9O custo de cada apartamento foi de 46 mil 
reais;

 9As famílias pagarão apenas R$ 6.000,00 por 
cada unidade.

sAibA mAis



sAibA mAis

Moradores em áreas de risco serão contem-
plados com 160 apartamentos no conjunto 
em construção no bairro Fonte Grande

 7HAbitAção 

conjunto no Fonte grande 
vai atender 160 famílias

Futuros moradores foram retirados de áreas de risco
No bairro Fonte Grande, região da Sede, está em construção 

um conjunto habitacional destinado a 160 famílias que viviam 
em áreas de risco em vilas da cidade, como o Cachorro Sentado, 
Buraco da Coruja, Vila Nacional, Vila Paris e outras.

Com um investimento estimado em quase R$ 8 milhões, essa 
obra é fruto do trabalho conjunto da Prefeitura e do Governo Fe-
deral que ajudou no financiamento com recursos do Programa 
de Aceleração do Crescimento – PAC.

A previsão é que as moradias sejam entregues aos futuros 
moradores no próximo semestre. Obras como essa, garantem 
moradia digna e de qualidade para quem, antes, vivia nas piores 
condições possíveis.

 9Endereço: Rua Pedra Azul, 230, Bairro Fonte 
Grande;

 9160 famílias beneficiadas;

 9As famílias moravam em áreas de risco;

 9Atualmente, pagam aluguel com ajuda do bol-
sa moradia até a conclusão das obras;

 9As famílias recebem orientação para a futura 
vida em condomínio;

 9O conjunto contará com toda a infraestrutura 
necessária para se viver bem, tais como play-
ground, área de convivência, pomar e áreas 
verdes.

"Será uma alegria receber a mora-
dia. Após 5 anos, posso dormir

tranquila, sabendo que teremos 
um local seguro para morar."

Isabel de Paula Souza, 
Presidente da Associação dos Catadores de 
Materiais Recicláveis de Contagem (Asmac)



Canteiro de obras para construção da UBS 
Vila Pérola, na região Ressaca

8 pRogRAmA mAis sAúde

Entre outros, serão construidas três Unidades Básicas de Saúde (UBS)

investimentos em nove 
unidades de saúde 
na região ressaca

A Prefeitura realiza importantes investimentos para a me-
lhoria da rede de Atenção Básica à Saúde na região Ressa-
ca. Entre outros, estão previstas a construção de três novas 
unidades básicas de saúde – UBS, nos bairros Morada Nova, 
Colorado e Vila Pérola, a reforma e ampliação da UBS Jardim 
Laguna, a transferência de endereço da Unidade de Consultas 
e Serviços Especializados – UCER para instalações maiores e 
mais adequadas, e a revitalização de quatro outras unidades.

RelAção 
dAs uNidAdes 

de sAúde

RevitAlizAção
 9UBS Arvoredo
 9UBS Jardim Laguna II
 9UBS Jardim Laguna III
 9UBS Oitis

coNstRução de NovAs uNidAdes
 9UBS Vila Colorado
 9UBS Vila Pérola
 9UBS Morada Nova

RefoRmA e AmpliAção
 9UBS Laguna
 9UCER Ressaca/Nacional

Com esses investimentos, os moradores de toda a re-
gião vão poder contar com serviços de atenção básica de 
melhor qualidade, dentro do modelo de atendimento do 
Programa Mais Saúde. Já a mudança de endereço da UCER 
irá beneficiar uma população de mais de 170 mil pessoas, 
pois a unidade também atende aos moradores da região 
Nacional. A previsão é que as obras sejam concluídas até o 
final do ano.



Mutirão de consultas Oftalmológicas 
já reduziu fila pela metade

9pRogRAmA mAis sAúde

A fila de espera para consultas com derma-
tologistas em Contagem acabou. Este é um dos 
resultados do mutirão de consultadas especializa-
das que a Prefeitura vem realizando desde o ano 
passado. Nessa especialidade, foram agendados e 
atendidos 2.886 pedidos, reduzindo 100% da de-
manda reprimida. 

O atendimento via o mutirão é feito em todas 
as regiões da cidade, somente aos pacientes que 
já aguardam na fila. De agosto de 2011 a fevereiro 
deste ano, foram realizadas 24.221 consultas, con-
forme os dados da Secretaria Municipal de Saúde.

Redução das filas chegou a 100% na dermatologia

mutirão realizou mais de 24 
mil consultas especializadas

ResultAdos do mutiRão de coNsultAs especiAlizAdAs
Especialidade Número de consultas Redução da demanda
Dermatologia 2886 100%
Otorrinolaringologia 2124 95%
Neurologia 4124 83%
Ortopedia 6962 69%
Urologia 1503 63%
Oftalmologia 6460 52%
Endocrinologia 162 19%

A Prefeitura assinou convênio com o Hospital São José 
para realização de cirurgias ortopédicas de média com-
plexidade. De julho de 2011, quando o convênio foi fir-
mado, até fevereiro deste ano já foram realizadas 1.663 
cirurgias, uma média de 240 por mês.

ciRuRgiAs 
oRtopédicAs 



10 trânsito
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Curso de Montador de Móveis será 
oferecido no Senai Cedetem

12 eNsiNo pRofissioNAlizANte  

Cursos oferecem bolsas para transporte e alimentação

inscrições abertas para 
cursos de qualificação

Continuam abertas as inscrições para os cursos de 
qualificação profissional oferecidos pelo Senai. São 256 
vagas, em 15 modalidades, com carga horária entre 180 
a 320 horas. Os interessados devem ter ensino funda-
mental completo.

Os cursos fazem parte do Programa Nacional de Aces-
so ao Ensino Técnico e Emprego – Pronatec, lançado pelo 
Governo Federal. Em Contagem, serão oferecidos, ao 
longo do programa, mais de 4.000 vagas nos chamados 
cursos de Formação Inicial e Continuada (FIC). Pessoas 
com renda familiar de até R$ 140,00 por pessoa têm 
vagas assegurada. Além do ensino gratuito e de todo o 
material didático, os cursos oferecem ainda a “Assistência 
Estudantil” – uma bolsa para ajudar na alimentação e 
transporte para aqueles que não moram próximos aos 
locais de realização dos cursos.

 9Soldador no Processo de Eletrodo Revestido Aço 
Caborno e Aço Baixa Liga
 9Soldador TIG em Aço
 9 Instalador de Aquecedores Residencial a Gás
 9Eletricista Industrial
 9 Instalador de tubulações industriais
 9Soldador no processo MIG MAG
 9Caldeireiro
 9Administrador de Banco de Dados
 9Agente de Inspeção da Qualidade
 9Auxiliar Administrativo
 9Desenhista Mecânico
 9Carpinteiro de Telhados
 9Montador de Móveis
 9Pintor de Móveis
 9Confeccionador de Móveis Metálicos

iNfoRmAçÕes

secRetARiA muNicipAl de 

deseNvolvimeNto sociAl

3391-8539 e 3352-5463 

cuRsos de QuAlificAção



Reunião entre as equipes da Prefeitura de Con-
tagem, do Governo Estadual e do Grupo Ello 
para acelerar a liberação das obras do futuro 
Centro Empresarial de Contagem - Cecon.  
Na foto menor, maquete do Cecon

13ecoNomiA e empRegos

Em reunião com a prefeita Marília Campos e diretores do 
grupo Ello, representantes do governo estadual afirmaram que, 
em 60 dias no máximo, estará finalizado o licenciamento am-
biental do futuro Centro Empresarial de Contagem – CECON. 
Com isso, as obras poderão ter inicio e concluídas em 2013, 
como previsto.

O Cecon é uma iniciativa privada, desenvolvida pelo grupo 

Obras devem ser iniciadas no próximo semestre

novo centro empresarial 
de contagem vai gerar 

20 mil empregos
Ello que investirá cerca de R$ 800 milhões no empreendimen-
to. Trata-se de um projeto moderno, que reúne no mesmo em-
preendimento segurança, espaços de entretenimento, lazer, e 
respeito aos princípios ecológicos

O Cecon será instalado na BR040, nas proximidades da Ceasa 
e Vargem das Flores. A expectativa é que 20 mil novos empre-
gos sejam criados a partir de sua inauguração.



Obras no canteiro central da Ave-
nida Rio São Francisco

14 Urbanização

Praças e canteiros centrais de avenidas são revitalizados

investimentos melhoram 
a vida na região riacho

A região Riacho ficará mais bonita e ainda mais acolhe-
dora. A Prefeitura está revitalizando 16 praças e os canteiros 
centrais da Rua Frei Henrique Soares e das avenidas Rio São 
Francisco, Cantagalo e Avenida Vila Rica, na região. Também 
está prevista a instalação de mais uma academia da cidade, 
desta vez na Praça da Avenida Cantagalo com Rua Manti-
queira.

 9Mais espaços de convivência e lazer;

 9Mais espaços para prática de esportes; 

 9Melhoria da sensação de segurança;

 9Melhoria da acessibilidade para deficientes;

 9Melhora do trânsito;

 9Valorização do comércio.

o Que os moRAdoRes vão gANHAR



Obras na avenida Um no bairro 
Colonial na região Sede agora

antes

15Urbanização 

A inundação das ruas é um dos grandes problemas enfrentados

no bairro colonial, obras de 
drenagem e pavimentação
O Bairro Colonial, na região da Sede, é muito rico em nas-

centes que contribuem para a represa de Vargem das Flores. 
Devido a ausência de redes de drenagem, que não foram feitas 
no passado, a água invade as ruas e prejudica os moradores, os 
imóveis e o trânsito local. Este é um problema que a Prefeitura 
vem enfrentando com obras.

A Avenida Hum e ruas como a Secoia, Quaresmeira, Jabotá 
e outras, estão recebendo obras de drenagem, pavimentação, 
passeio e meio fio e uma ponte sobre a Rua do Silêncio – con-
quista dos moradores no Orçamento Participativo. Em breve, o 
bairro receberá também uma academia de ginástica ao ar livre 
e a revitalização do canteiro central da Avenida das Palmeiras. 
A previsão é que as obras sejam concluídas até o final do se-
mestre.

Daniel de Oliveira,
estudante, 17 anos, morador do 
bairro Colonial há 10 anos.

"Esta obra é muito impor-
tante para o bairro. Agora 
estamos aguardando a 
instalação da academia de 
ginástica e a revitalização da 
avenida das Palmeiras."



agora

antes

A avenida dos Retirantes, no bairro 
Retiro região de Nova Contagem, 
foi inaugurada em março

16 sANeAmeNto 

Prefeitura inaugura 
avenida dos retirantes

Mais uma grande obra de saneamento concluída
A comunidade dos bairros Retiro e Nova Contagem comemo-

raram em março a inauguração da Avenida dos Retirantes. Com 
quase 1,5 quilometro de extensão, essa avenida representa o fim 
dos problemas causados pela cheia no córrego do Retiro nos 
períodos de chuva, melhoria do trânsito local e vai ajudar na pre-
servação da Lagoa de Vargem das Flores.

A construção da avenida faz parte do projeto de requalifica-
ção urbana e ambiental do córrego do Retiro e seus afluentes. O 
projeto incluiu o saneamento do córrego, implantação das redes 
drenagem pluvial e de esgotamento sanitário, remoção e reas-
sentamento de famílias que viviam em áreas de risco e diversas 
ações para melhorar a urbanização do entorno e preservar áreas 
verdes da região. Em breve, a Prefeitura vai instalar no local uma 
academia de ginástica ao ar livre.

Realizada em parceria com o governo federal, o projeto tem 
um custo superior a 30 milhões de reais.

"Eu fui praticamente 
criado na região que me-
lhorou 100% nos últimos 
oito anos. Antes aqui era 
um  bairro e hoje está 
virando uma cidade cada 
dia melhor"

Luiz Cláudio Fernandes,
40 anos, é coordenador do Proje-
to "Na Educação".



Complementação das obras de saneamento Córrego 
do Imbiruçu, na região Petrolândia, serão retomadas

17sANeAmeNto

saneamento no 
Petrolândia e no santa 
Helena será retomado

Parceria entre Prefeitura, Copasa e Governo Federal garante 
conclusão das obras de saneamento de córregos

As obras de saneamento dos córregos imbiruçu e Estiva, na 
região Petrolândia, foram iniciadas e depois paralisadas. Isso 
aconteceu devido a falta de recursos  no convênio assinado en-
tre a Prefeitura e a Copasa.

Esse problema foi resolvido com o apoio do Governo Federal 
que garantiu à Copasa recursos financiados. Com isso, as obras 
de saneamento da Bacia do Imbiruçu serão retomadas ainda 
este mês, com a complementação dos trabalhos no córrego 
Imbiruçu. No Córrego Estiva, localizado no bairro Santa Helena, 
o início das obras ocorrerá após negociações com alguns mo-
radores para a criação de faixas de servidão para a passagem 
das redes de drenagem na área a ser afetada.

Antes da paralisação, outras etapas deste empreendimento 
estavam concluídas no trecho do córrego Beija Flor, o trecho 

da avenida Imbiruçu entre a rua Simonésia e via Expressa,  e a 
implantação de interceptores de esgoto no córrego do Sítio. 
Após a conclusão dos trabalhos da Copasa, em meados de 
2013, a Prefeitura dará inicio ao restante da urbanização da 
avenida, com pavimentação asfáltica , sinalização do trânsito e 
outras intervenções.

 9Complementação de tratamento de fundo de 
vale no córrego Imbiruçu;

 9Obras de tratamento de fundo de vale no cór-
rego Estiva, no Santa Helena;

 9 Implantação de interceptores de esgoto;

 9 Implatantação das redes de drenagem;

 9 Implantação da Avenida Imbiruçu;

 9Remoção de famílias das áreas de risco;

 9 Investimento estimado em R$11 milhões.

sAibA mAis



 18 tRâNsito

av. José Faria da rocha mais 
moderna e mais segura
Obras ajudam a reduzir acidentes e modernizam a via

As obras da Prefeitura na Av. José Faria da 
Rocha, bairro Eldorado, trouxeram mais tranqui-
lidade e segurança aos pedestres e motoristas, 
melhoraram a travessia para pessoas com de-
ficiência e estão ajudando a reduzir o número 
de acidentes. E a avenida ficou mais bonita e 
moderna.

 9 Instalação de 14 travessias para pedestres 
(lombofaixas) com piso antederrapante;
 9Sinalização de advertência para os motoristas 
nas lombofaixas;
 9Revitalização da pintura de divisão das pistas;
 9 Instalação de sinalizadores (tipo “olho de gato” 
ou “taxões”);
 9 Instalação de parquímetros em parte da via;
 9Sinalização das áreas para estacionamento em 
toda a avenida;
 9 Instalação de 42 faixas de pedestres na Avenida 
e vias adjacentes;
 9 Implantação de sinalização com os nomes das 
ruas.

o Que foi feito



Atendimento no Centro de Apoio ao Idoso 

19 diReitos sociAis

cartão do idoso já atende 
mais de 7.500 pessoas

Para receber o cartão é necessário fazer o cadastramento
A Prefeitura implantou, ano passado, os cartões 

para idosos e deficientes físicos. Com o cartão, as 
pessoas com 65 anos ou mais podem passar gratui-
tamente pela roleta e usar os assentos da parte tra-
seira dos coletivos. Para as pessoas com deficiência, 
de qualquer idade, o cartão representa o direito de 
poder usar – também gratuitamente – o sistema de 
transporte coletivo.

De outubro de 2011 até  final de março, mais de 
7.500 idosos obtiveram o cartão, bem como 112 de-
ficientes físicos.

Além de assegurar mais conforto aos passageiros, 
o cartão é mais um passo para promover a digni-
dade e o respeito aos idosos e a quem padece com 
alguma insuficiência física.

 9No caso dos idosos, o cartão ape-
nas é fornecido às pessoas com 65 
anos ou mais;

 9No caso dos deficientes físicos, exis-
tem critérios de renda e também é 
necessária a avaliação médica;

 9O cartão é de uso pessoal e intrans-
ferível: não pode ser utilizado por 
outra pessoa;

 9O cartão é gratuito.

AteNção como coNseguiR 

o seu cARtão 

posto de AteNdimeNto  

No big sHoppiNg

(31) 3516-6000iNfoRmAçÕes: 
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 9 construção do túnel de integração morada nova / água branca –  
Esta obra ampliou a integração das regiões Ressaca e Nacional ao res-
tante da cidade. A Avenida das Américas foi revitalizada e a rotatória 
do bairro Cabral será substituída por sinalização semafórica;

 9 grandes obras de saneamento e de urbanização – Saneamento das 
avenidas João Gomes Cardoso, Alterosas, Gandhi e no bairro Novo 
Boa Vista. Com o Programa Pampulha – Meta 2014, parceria da Pre-
feitura e dos governos estadual e federal, todos os córregos da região 
que desaguam na Lagoa da Pampulha serão saneados.

 9 mais desenvolvimento econômico e empregos – No bairro Cabral 
será construído um grande Shopping – o Shopping Contagem. Na 
BR-040 será implantado o Centro Empresarial de Contagem – Cecon. o 
CEFET – Campus Contagem também será instalado na região;

 9 mais investimentos na saúde – A Unidade de Pronto Atendimen-
to – UPA Ressaca/Nacional foi reconstruída e ampliada. Cinco novas 
unidades de saúde estão sendo construídas ou ampliadas (UBS Colo-
rado, UBS Vila Pérola, UBS Morada Nova, UBS Jardim Laguna, Unidade 
de Consulta Especializada – UCER), e mais quatro unidades de saúde 
serão revitalizadas;

 9 construção e reforma de escolas – A região Ressaca ganhou duas 
novas escolas de educação infantil (uma no Oitis e a outra no Jardim 
Laguna) e a Escola Municipal Albertina Alves do Nascimento, também 
no Oitis. Foram reformadas e, em alguns casos, reconstruídas as 8 
escolas da rede municipal de ensino existentes na região;

 9 novos investimentos na educação – Será construído um novo 
Cemei no bairro Novo Boa Vista. Além disso, a Prefeitura negocia com 
o Ministério da Educação outros dois Cemei para o Ressaca: um no 
Sarandi e outro no São Joaquim;

 9 investimentos no lazer e na qualidade de vida – A Prefeitura revi-
talizou o Parque Linear do Sarandi e diversas praças da região, e está 
reformando o canteiro Central na Avenida João Gomes Cardoso que 
também terá umaAcademia de ginástica ao ar livre. Novas praças 
serão reformadas, com destaque para a Praça do Divino;

 9 outros investimentos na região ressaca – Realização de diversas 
obras de urbanização e pavimentação de ruas para melhorar o trânsi-
to acabar com pontos de inundação; construção de passarelas; insta-
lação de abrigos nos pontos dos ônibus, etc).


