
INFORMATIVO DA PREFEITURA DE CONTAGEM

A equipe de vôlei Sada Cruzeiro sagrou-se campeã da Su-
perliga masculina de Vôlei. É um resultado que trás prestígio 
nacional para Contagem, que continuará a ser a casa do 
time. Este é um dos sinais dos novos tempos que pairam 
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sobre a cidade, que vem se modernizando com o maior con-
junto de investimentos já vistos nos últimos 20 anos. São 
obras em todas as regiões e em todas as áreas de políticas 
públicas. Confira neste jornal.



 2 prestAção de coNtAs

Prefeitura arruma a casa e realiza os maiores 
investimentos e obras dos últimos 20 anos

Prefeitura investe em todas 
as áreas e todas as regiões

 9A partir de 2005, Contagem passou a viver seu maior 
ciclo de crescimento dos últimos vinte anos. Os inves-
timentos comandados pela Prefeitura – já concluídos, 
em andamento e os previstos – totalizam aproxima-
damente R$ 1,4 bilhão;

 9São mais de 1.000 obras em todas as regiões da cida-
de – Petrolândia, Sede, Nova Contagem, Ressaca, Na-
cional, Industrial, Eldorado e Riacho;

 9Além das regiões, todas as áreas de políticas públicas 
foram contempladas: saúde, educação, lazer e es-
portes, saneamento básico, pavimentação de ruas e 
recapeamento de avenidas, construção de conjuntos 
habitacionais, revitalização de centros comerciais, 
trânsito e urbanização;

 9Esse trabalho universalizou o acesso às políticas públi-
cas, levou infraestrutura social para toda a cidade e es-
tá tornando Contagem uma cidade mais justa e com 
menores diferenças regionais;

 9Para investir, a Prefeitura arrumou a casa e saneou as 
finanças municipais;

 9Em 2005 faltavam projetos para as obras, recursos 
próprios para as contrapartidas exigidas pelos go-
vernos federal e estadual e as contas estavam em de-
sacordo com as normas federais. A Prefeitura estava 
impedida de receber repasses de verbas;

 9Além de regularizar os repasses, a Prefeitura fez novas 
parcerias com os governos federal e estadual e tam-
bém com empresas privadas, aumentando ainda mais 
a capacidade de investimentos;

 9Tudo isso foi feito sem arrochar os servidores munici-
pais. Todos os ganhos da receita do município foram 
repassados aos servidores;

 9Os servidores foram valorizados, os conflitos diminuí-
ram e a cidade praticamente não teve greves nos anos 
recentes.



3Contagem: Cidade sustentáVel

Prefeitura realiza seminário sobre desenvolvimento sustentável

a sustentabilidade 
é uma tarefa de todos

O crescimento das cidades 
trouxe problemas e desafios 
novos. Contagem não fica 
imune a esta realidade. Para 
discutir esse assunto, a Prefei-
tura promoveu o seminário 
Contagem: Cidade Sustentável 
que, entre outros, contou com 
a participação do empresário 
e fundador do Instituto Ethos 
de Empresas e Responsabili-
dade Social, Oded Grajew.

O Seminário foi realizado 
em conjunto com a Câmara 
Municipal dos Vereadores e 
Fiemg, e teve o apoio da Rede 
Globo de Televisão e do jornal 
O Tempo.

O tema sustentabilidade motivou o 
interesse de políticos, lideranças popu-
lares e empresários

O que é Programa Cidade Sustentável?
É um Programa que visa comprometer a sociedade e os gestores públicos municipais com 
uma agenda de sustentabilidade em diferentes áreas de gestão pública. Essa agenda incor-
pora de maneira integrada as dimensões social, ambiental, econômica, política e cultural.

Uma cidade industrial como Contagem pode ser sustentável?
Sim, se o parque industrial oferecer condições dignas de trabalho, operar com materiais 
degradáveis e recicláveis, não for poluidor, etc. As empresas devem ter compromisso com a 
responsabilidade social e devem ser parceiras no desenvolvimento sustentável da cidade.

E qual o papel do cidadão?
A sustentabilidade é tarefa de todos. O cidadão pode e deve reciclar o lixo, poupar os recur-
sos naturais gastando menos água e menos energia, por exemplo. A sustentabilidade deve 
ser buscada sempre e em todos os lugares: em casa, na rua, na escola, no trabalho, etc.

Oded Grajew,
empresário e fundador do Instituto Ethos de 
Empresas e Responsabilidade Social

ENTREVISTA
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“Essa taça não é só nossa. É também da torcida de Contagem”

sada Cruzeiro vem a 
Contagem agradecer apoio
A conquista inédita e brilhante do Sada Cruzeiro, que venceu 

o campeonato da Superliga Masculina de Vôlei, repercutiu de 
modo positivo para Contagem. A equipe adotou o Ginásio Po-
liesportivo do Riacho como sua casa e sempre recebeu o apoio 
dos torcedores e também da Prefeitura. Com isso, o nome da 
cidade foi projetado em todo o pais.

A importância desse apoio foi reconhecida pelos jogadores 
em encontro com a prefeita Marília Campos. Não faltaram agra-
decimentos nem elogios ao Poliesportivo Riacho.  “Essa taça 
não é só nossa. É também da torcida de Contagem que esteve 
sempre presente lotando o Poliesportivo do Riacho. Só temos a 
agradecer”, disse Rogério, que joga na posição central.

No encontro com os jogadores do Sada Cruzeiro, a pre-
feita Marília Campos garantiu: “podem usar o Ginásio 
Poliesportivo do Riacho sempre que precisarem”.

“A torcida em Contagem foi funda-
mental durante o campeonato. Essa 
conquista é nossa e de todos que 
nos apoiaram.”

Marcelo Mendez, 
Treinador

“Temos que agradecer a todos 
que nos incentivaram a conquis-
tar esse título, principalmente 
aos torcedores.”

Acácio, 
Central



5coNquistA iNéditA

Poliesportivo é considerado perfeito pela equipe

equipe campeã vai manter 
casa em Contagem

Durante o encontro mantido na Prefeitura, o capitão da 
equipe, William, garantiu que o Sada Cruzeiro continuará em 
Contagem. “O Poliesportivo está em perfeitas condições. Sem 
dúvida, essa taça vocês nos ajudaram a conquistar”, declarou o 
capitão.

Isso significa que o “Caldeirão do Riacho” continuará quente 
na próxima temporada e que a torcida contagense pode se 
preparar para novas e fortes emoções.

O ginásio poliesportivo do Riacho conti-
nuará a ser a casa do Sada Cruzeiro

O título inédito de campeão da 
Superliga Masculina de Vôlei es-
tá rendendo mais frutos ao Sada 
Cruzeiro: três jogadores da equipe 
estão na pré-lista do técnico da 
seleção brasileira de vôlei: Wallace, 
Willian e o ponta Maurício. Isso 
mostra a força da equipe que bri-
lhou ao longo de todo o campe-
onato. Prova disso é que, além de 
campeão, o Sada Cruzeiro faturou 
cinco dos sete troféus distribuídos 
no final da partida decisiva contra 
o Vôlei Futuro.

 9Wallace  
Melhor ataque

 9Felipe 
Melhor recepção

 9Serginho 
Melhor defesa

 9Willian  
Melhor levantador

 9Willian  
Melhor na final

AtLetAs premiAdos

“Eu acho ótimo tudo o que aconteceu. 
Agradeço aos patrocinadores, a pre-

feitura de Contagem e aos torcedores. 
Com certeza fomos muito ajudados 

por vocês durante todo o campeonato.”

Wallace,
Oposto



 6 progrAmA mAis sAúde

Região vai ganhar três novas unidades de saúde

investimentos em saúde 
na região nacional

A Prefeitura vem realizando impor-
tantes investimentos para melhorar a 
prestação de serviços de saúde na re-
gião Nacional. 

A cada dia, mais moradores da re-
gião passam a contar com serviços de 
saúde de melhor qualidade, dentro do 
modelo de atendimento estabelecido 

o que já foi feito

em ANdAmeNto

 9UPA Ressaca/Nacional – a Unidade 
de Pronto Atendimento – UPA, que 
atende a população local, e também 
a região Ressaca, foi reconstruída;

 9UBS Estrela Dalva – A Unidade Bá-
sica de Saúde Estrela Dalva é uma 
conquistada dos moradores no Or-
çamento Participativo. Reformada e 
ampliada pela Prefeitura, trouxe be-
nefícios para mais de 14 mil pessoas;

 9Farmácia Distrital – Essa unidade foi 
aberta pela Prefeitura no bairro São 
Mateus e atende mais de 20 mil mo-
radores da região;

 9Academia de ginástica – Localiza-
da na Avenida Tancredo Neves, foi 
inaugurada em março deste ano.

 9Construção da UBS Nacional II (Joa-
quim Murtinho);

 9Construção da UBS Vale das Amen-
doeiras;

 9Nova sede para o Centro de Consul-
tas e Exames Especializados Ressaca/
Nacional.

Obras de construção da Unidade Básica 
de Saúde - UBS  Vale das Amendoeiras

pelo programa Mais Saúde, e com uni-
dades mais confortáveis para usuários 
e trabalhadores. Em breve, a população 
poderá contar com os serviços de mais 
duas UBS (Nacional II e Vale das Amen-
doeiras) e do novo Centro de Consultas 
e Exames Especializados Ressaca/Na-
cional.
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A reforma e ampliação da UBS Fla-
mengo é mais uma reivindicação dos 
moradores no Orçamento Participativo 
atendida pela Prefeitura. Com instala-
ções mais amplas e modernas, a UBS 
Flamengo poderá atender os usuários e 
trabalhadores com muito mais conforto.

O prédio atual será ampliado e ganha-
rá mais consultórios médicos. Para facili-

Prefeitura investe meio milhão 
na melhoria da unidade

reforma e 
ampliação da 

ubs Flamengo

sAibA mAis

 9A unidade vai passar dos 
atuais 162 metros quadra-
dos para 278 metros qua-
drados de área construída;

 9Construção de mais dois 
consultórios médicos, num 
total de seis;

 9Acesso facilitado a pessoas 
com dificuldade de loco-
moção;

 9A sala de espera e a recep-
ção serão reformadas e am-
pliadas;

 9Novas salas de procedi-
mento, vacina e curativo;

 9Dependências para servi-
dores e administração;

 9 Investimento superior  
a R$ 500 mil.

Maquete mostra como ficará a Unidade 
Básica de Saúde - UBS  Flamengo

tar o acesso às pessoas com mobilidade 
reduzida, a UBS contará com rampa de 
acesso e os moradores poderão contar 
com todos os serviços de atenção básica 
no local. A obra integra o Mais Saúde, 
programa da Prefeitura que envolve uma 
série de ações e investimentos para am-
pliação, modernização e melhoria dos 
serviços de Saúde em Contagem.
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Academia da Cidade do 
Residencial Parque Retiro

Programa mais saúde

retiro e inconfidentes 
ganham academia

Prevenção é o melhor caminho para vida saudável
A cada dia, mais pessoas 

descobrem que cuidar da 
saúde e se prevenir é melhor 
que buscar tratamento mé-
dico e remédios. A Prefeitura 
incentiva essa consciência e 
as politicas de promoção da 
saúde e da qualidade de vida.

Um exemplo é o Programa 
Academia da Cidade. Criado 
em 2009, esse programa deu 

certo e foi adotado pela po-
pulação. A Prefeitura recebe 
constantemente pedidos de 
moradores que querem uma 
academia no seu bairro.

Em março, mais duas aca-
demias foram entregues nos 
bairros Inconfidentes e Retiro. 
No total, já são 20 em funcio-
namento na cidade. A meta é 
chegar a 40 até o final do ano.

coNheçA As AcAdemiAs

 9 Instaladas em espaços abertos e adequados 
a outras atividades físicas, como caminhadas 
e corridas;

 9Sem custos para os usuários;

 9Atividades físicas orientadas por professores;

 9Exames regulares de pressão arterial e 
glicose;

 9Orientações e cuidados básicos com a 
saúde;

 9Assistência de Auxiliares de Enfermagem;

 910 tipos de aparelhos de ginástica.

“Tenho praticado atividades 
físicas todos os dias. A Acade-

mia da Cidade, foi a melhor 
coisa que nos aconteceu.”

Vanuza Ferreira Barbosa, 
moradora do bairro Retiro
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Maquete do Shopping Contagem que 
será construido no bairro Cabral, divisa 
das regiões Ressaca e Nacional

Por sua localização, tamanho da população e diversidade eco-
nômica, Contagem vem atraindo grandes empresas e negócios 
que ajudam a gerar mais renda para os trabalhadores, mais con-
forto as famílias e melhorar a arrecadação do município.

Entre eles, está o Shopping Contagem. Assim vai se chamar a 
mega estrutura comercial que será construída no bairro Cabral, 
na divisa das regiões Ressaca e Nacional. O projeto já passou 
pela fase de licenciamento ambiental e segue as demais etapas 

Regiões Ressaca e Nacional serão diretamente beneficiadas

Contagem terá mais um 
grande shopping nas 

regiões ressaca e nacional
de aprovação para início das obras. O prazo previsto de cons-
trução é de 18 meses.

A chegada desse empreendimento vai mudar o panorama 
das regiões Ressaca e Nacional, dinamizando o comércio e 
oferecendo mais opções de emprego e lazer para a população. 
Além das lojas, o projeto prevê oito salas de cinema, espaço 
para jogos eletrônicos, boliche e praça de alimentação. O in-
vestimento previsto é de R$ 200 milhões.

eConomia e emPregos
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12 educAção profissioNAL

Funec abre cadastro 
para 402 vagas de 

cursos técnicos
Cursos são para estudantes do ensino 

médio que buscam uma profissão
A Fundação do Ensino de Contagem está 

com inscrições abertas para diversos cursos 
técnicos destinados a alunos do ensino mé-
dio da rede pública e que buscam, também, 
um diploma de qualificação profissional.

Os cursos são de longa duração (carga 
horária mínima de 800 horas) e fazem parte 
do Programa Nacional de Acesso ao Ensino 

Técnico e Emprego lançado pelo governo Dil-
ma Rousseff, e serão oferecidos por meio de 
parceria firmada entre a Funec e o Senai. As 
aulas serão iniciadas em maio.

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

cursos dispoNÍVeis

iNformAçÕes

iNformAçÕes

cursos de quALificAção 
profissioNAL

 9TÉCNICO EM SEGURANÇA  
DO TRABALHO 
•	MANHÃ/ VAGAS 35
•	TARDE/ VAGAS 35

 9TÉCNICO EM DESIGN DE MÓVEIS
•	MANHÃ/ VAGAS 35
•	TARDE/ VAGAS 35

 9TÉCNICO EM MÓVEIS 
•	MANHÃ/ VAGAS 35
•	NOITE/ VAGAS 53

 9TÉCNICO EM MECÂNICA
•	MANHÃ/ VAGAS 40
•	TARDE/ VAGAS 40

 9TÉCNICO EM ELETRÔNICA 
•	MANHÃ/ VAGAS 40
•	NOITE/ VAGAS 40

 9TÉCNICO EM INFORMÁTICA 
•	TARDE/ VAGAS 32

Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Social
Telefone: 3391-8539 / 3352-5463

Também continuam abertas inscrições 
para cursos de curta duração (carga ho-
rária entre 160 e 360 horas), para quem 
é participante ou está inscrito nos Pro-
gramas Sociais. São os chamados cursos 
de formação inicial e continuada. Nesse 
caso, as inscrições devem ser feita nas 
Casas da Família.

FUNEC 
Telefone: 3391-4553

Cerimonia de lançamento do 
Pronatec com a presidente Dilma 
Rousseff em 2011



O Cefort é uma escola para traba-
lhadores mantida pela Prefeitura

13educAção profissioNAL

Jovens que buscam seu primeiro emprego 
têm a chance de conseguir uma qualificação 
por meio dos cursos oferecidos pelo Centro de 
Formação do Trabalhador – Cefort. Os cursos 
são à noite e podem ser feito também por jo-
vens trabalhadores, desde que maiores de 18 
anos.

O Cefort é uma escola para trabalhadores 
mantida pela Prefeitura e que também ofere-
ce cursos em parceria com outras instituições, 
como a Associação de Ensino Social e Profissio-
nalizante  - Espro, e com o Serviço Nacional de 
Aprendizagem Comercial - Senac.

Cursos visam oferecer capacitação básica para o trabalho

Prefeitura oferece cursos 
para primeiro emprego

cursos oferecidos peLo ceNtro de 
formAção do trAbALhAdor (cefort)

iNformAçÕes

 9Auxiliar de padaria (mínimo 18 anos);

 9Corte e costura (mínimo 18 anos);

 9Cabeleireiro (mínimo 18 anos);

 9 Informática (mínimo 14 anos);

 9Montador e ajustador de móveis (mínimo 18 anos);

 9Gestão e empreendedorismo (mínimo 16 anos);

 9Garçom (18 a 40 anos);

 9Em parceria com a Espro -  diversos cursos de capacitação básica 
para o trabalho para jovens entre 14 e 21 anos e 6 meses. Quem se inte-
ressar em fazer o curso deve ter concluído o ensino médio ou estudar no 
período noturno;

 9Em parceria com o Senac - cursos de auxiliar financeiro, cuidador de 
idosos, balconista de farmácia e auxiliar administrativo.

Centro de Formação do Trabalhador (Cefort)
Rua São Marcos, 247 - Água Branca
(31) 3393-4152
www.mg.senac.br/programasenacdegratuidade

Documentos necessários: CPF, RG e comprovante de residência 
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Centros de Educação Infantil vão atender 480 crianças

três novos Cemei 
na região sede

Os Centros Municipais de Educação Infantil 
criados pela Prefeitura oferecem às crianças o 
ambiente adequado para aprender brincando, 
com conforto e segurança. Na região da Sede, a 
a Prefeitura já entregou à comunidade os Cemeis 
Bernardo Monteiro e Perobas. Em breve, a região 
contará com mais três, cujas obras estão em an-
damento. Eles ficam nos bairros Central Park, Fun-
cionários e Linda vista. Acompanhe as obras. 

coNheçA o cemei

 9Construções coloridas e atraentes para a criançada;
 9Profissionais competentes e dedicados;
 9Merenda e kit escolar;
 9Espaços para os cuidados infantis básicos (berçário, fraldário, 
lactário, solário e refeitório);
 9Salas multiuso com livros, brinquedos, TV, etc;
 9Brinquedos apropriados para cada idade;
 9Pátio com playground e espaços lúdicos;
 9Acessibilidade para pessoas com deficiências;
 9Amplas áreas verdes.

O canteiro de obras do Cemei Funcio-
nários está ao lado da Escola Municipal 
Otacir Nunes dos Santos
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saneamento e 
urbanização na 

av. dos austríacos
Obra beneficia bairros Flamengo e 
Bandeirantes, na região Industrial

No próximo semestre, a Prefeitura da-
rá início a mais uma importante obra de 
saneamento na cidade. Trata-se da cana-
lização do córrego da avenida dos Austrí-
acos, localizada no bairro Bandeirantes, 
na região Industrial de Contagem.

A urbanização da área trará enormes 
benefícios à saúde dos moradores e 
ao bem estar na região. O córrego está 
poluído, provoca enchentes por oca-

o que será feito

 9Saneamento e despoluição 
do leito do córrego;

 9Construção das redes de 
drenagem;

 9Construção das redes de 
coleta de esgotos;

 9Remoção estimada de 40 
famílias das áreas de risco;

 9Construção de passagens 
sobre o córrego;

 9Abertura da Av. dos 
Austríacos;

 9Obras complementares e 
paisagismo.

Os moradores do bairro Bandeirantes rece-
beram informações sobre o projeto de sanea-
mento do córrego da Avenida dos austríacos

sião das chuvas e é um grave foco de 
doenças. Para a realização das obras de 
saneamento foram conseguidos junto ao 
Governo Federal R$ 1,5 milhões. A Prefei-
tura entrará com R$ 750 mil.

O primeiro passo para a realização das 
obras será a identificação, remoção e 
reassentamento das famílias que vivem 
em áreas de risco nas proximidades do 
córrego.
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Os trabalhos de revitalização das avenidas Juscelino Ku-
bitschek de Oliveira e Coronel Benjamim Guimarães e da rua 
Tiradentes, na região Industrial foram inciados. O objetivo é 
melhorar as condições para circulação dos veículos, pessoas e 
mercadorias. 

Essas vias servem a diversos bairros da região (Amazonas, In-
dustrial, Santa Maria, Industrial Santa Rita e outros) e possuem 
estratégica importância para os negócios locais pois concentram 
um grande número de estabelecimentos.

Os trabalhos são realizados no período noturno para causar o 
menor transtorno possível e devem ser concluídos ainda neste 
semestre.

Revitalização do centro comercial da região Industrial já começou

obras na rua tiradentes 
e avenidas JK e 

benjamim guimarães
sAibA mAis

 9Recapeamento asfáltico das três vias;
 9Nova sinalização;
 9Novas sarjetas;
 9Melhoria do escoamento das águas;
 9Mais durabilidade da nova pavimentação;
 9Maior fluidez do trânsito;
 9Melhoria da segurança dos pedestres;
 9Melhoria do acesso aos estabelecimentos comerciais.

Obras na Avenida Benjamim Guima-
rães. Os trabalhos são realizados à 
noite para minimizar os transtornos
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Ruas e avenidas bem cuidadas, trânsito tranquilo e organiza-
do, passeios preservados e bons sistemas de escoamento das 
águas são fundamentais para a prosperidade comercial e para o 
bem estar das pessoas.

Como vem acontecendo em outras regiões, o centro co-
mercial de Nova Contagem será valorizado com obras que vão 
acabar com pontos de inundação, melhorar o trânsito e facilitar 
o acesso ao comercio local. Os trabalhos serão realizados em 
todas as ruas do centro comercial de Nova Contagem, com um 
investimento superior a R$3,6 milhões.

Obras vão acabar com pontos de inundação e melhorar acesso

Centro comercial de nova 
Contagem será revitalizado

o que será feito

 9Obras de drenagem pluvial;

 9Recapeamento asfáltico;

 9Tratamento das calçadas e meios fios;

 9Aberturas de sarjetas;

 9Nova sinalização em todas as vias;

 9 Implantação de cruzamentos com semáforos;

 9 Implantação de rotatórias.Rua VP1 vai receber nova pavimen-
tação no trecho da área comercial 
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Com essa obra serão 223 ruas pavimentadas na região

mais 103 ruas e becos na 
região de nova Contagem 

serão asfaltados
A Prefeitura de Contagem vai concluir a 

urbanização de todos os bairros da região de 
Nova Contagem. Mais 103 ruas e becos serão 
asfaltados em seis bairros da região. Com isso, 
estará completado o trabalho de asfaltamento 
iniciado no Retiro, Darcy Ribeiro e outros, onde 
cerca de 20 km de vias já foram pavimentadas.

É o maior programa de urbanização de 
bairros da história da região e um dos maio-
res em Contagem. Além da pavimentação as-

fáltica, as obras incluem a instalação de redes 
de drenagem, passeios, meio fio e sarjetas. Na 
realização desses trabalhos serão investidos 
cerca de 12 milhões de reais, com recursos do 
Governo Federal e da Prefeitura.

Essas obras vão mudar a qualidade de vida 
dos moradores, trazendo um trânsito me-
lhor, mais acesso a serviços, valorização dos 
bairros e imóveis e mais dignidade para os 
moradores.

bAirros 
beNeficiAdos

Em audiência pública a Prefeitura 
anunciou a pavimentação de mais 
103 ruas e becos da região de Nova 
Contagem

 9estaleiro ii 

 9 icaivera

 9buganville ii 

 9Vila esperança

 9Vila Feliz

 9 ipê amarelo

41

18

17

17

8

3

ruAs 
e becos

ruAs 
e becos

ruAs 

ruAs 

ruAs 

ruAs 



 19urbanização

região do água 
branca recebe obras 

de recapeamento
Asfalto será trocado em áreas centrais do bairro

Nos próximos meses, a Prefeitura vai revitalizar 
as ruas Cardeal Arco Verde, Damas Ribeiro e das 
Acácias, e a Travessa A3, na região do bairro Água 
Branca.

As obras consistem na substituição da cobertura 
asfáltica dessas vias, abertura de sarjetas para me-
lhorar o escoamento das águas pluviais e contribuir 

 9Rua Cardeal 
Arco Verde
 9Rua Damas 
Ribeiro 
(Do início do viaduto 
Damas Ribeiro até a rua 
Joaquim Camargos);

 9Rua das Acácias
(Da rua Damas Ribeiro até 
a Travessa A3);

 9Travessa A3.

A raspagem do asfalto antigo já está 
sendo feita na rua Cardeal Arco Verde 

para preservar a nova pavimentação e nova 
sinalização.

As obras foram iniciadas pelas ruas Damas 
Ribeiro e Cardeal Arco Verde. Para minimizar os 
transtornos, os serviços são realizados no perío-
do da noite e devem ser concluídos ainda neste 
semestre.

trechos em obrA
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sede 
INVESTIMENTOS DA 

PREFEITURA NA REGIãO

PREFEITURA PRESENTE
EM TODAS AS REGIÔES

 9 Obras de saneamento de córregos e de urbanização. A região Sede foi 
contemplada com quatro grandes obras de saneamento de córregos e 
de urbanização realizadas pela Prefeitura em parceria com a Copasa;

 9 Rede de esgotos para 3.500 famílias. A Prefeitura conseguiu junto à Copa-
sa a construção de redes coletoras de esgotos que irão beneficiar 3.500 
famílias. Alguns locais não atendidos passaram a ter água da Copasa;  

 9 Pavimentação de ruas e avenidas. Foi implementado um grande progra-
ma de recapeamento asfáltico na região em inúmeras ruas e avenidas e 
outras mudanças positivas, que estão revitalizando a região Sede.   

 9 Mais lazer para a população. Cerca de 16 praças reformadas, entre elas 
algumas de valor histórico para a região, como as praças Tancredo Neves 
e Tiradentes. Mais pistas de caminhadas e quatro Academias da Cidade. 
O Parque Gentil Diniz está em reformas e em breve a região vai poder 
usar a Praça da Jabuticaba;

 9 Mais saúde para a região da Sede. A Prefeitura reabriu a Unidade XVI 
(que passou a se chamar Unidade de Pronto Atendimento – UPA Sede), 
criou o Centro de Especialidades Odontológicas e está reformando / 
construindo quatro Unidades Básicas de Saúde – UBS (Perobas, Praia, 
Bernardo Monteiro e Maria da Conceição); 

 9 Investimentos em Educação. Quatro novas escolas: duas de ensino 
fundamental (Ely Horta e Ricardo Barreto) e duas de educação infantil 
(Bernardo Monteiro e Perobas). Três novos Cemei estão em construção 
nos bairros Linda Vista, Central Park e Funcionários. Outras 13 escolas da 
rede municipal foram reformadas;  

 9 Construção de 1.016 moradias. Quatro conjuntos habitacionais para mo-
radores de vilas e de áreas de risco já foram construídos. Mais dois estão 
em obras garantindo dignidade e segurança para os beneficiados. A Pre-
feitura investe também em obras de contenção de riscos em vilas para 
garantir mais segurança para a população;

 9 Outros investimentos na Sede. Diversas obras estão melhorando trânsito 
na região: implantação de mão única em algumas ruas, novos semáforos 
e revitalização sinalização, instalação de 6 Câmeras de monitoramento 
“Olho Vivo” em pontos importantes da Sede; foi inauguração da Casa de 
Família na Sede; Reforma do Espaço Bem Viver para idosos; Instalação do 
Espaço Bem-Me-Quero (Mulheres em Situação de Violência); Criação do 
Centro de Defesa Social – Cids; e outros.


