
INFORMATIVO DA PREFEITURA DE CONTAGEM

A parceria com a rede privada é uma das alternativas da Prefeitura para am-
pliar a oferta de leitos na cidade. Com o contrato assinado com o Hospital 
Santa Helena, que volta a atender pelo SUS em Contagem, são mais 42 leitos 
para internação hospitalar disponíveis. Outra novidade é o Programa de In-
ternação Domiciliar, criado pela Prefeitura que, além de dar mais conforto aos 
pacientes, ajuda a liberar leitos. A saúde também será beneficiada com mais 
investimentos em saneamento e nos esportes.
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 2 Prestação de CoNtas

A receita da Prefeitura cresceu e dívida municipal caiu

Prefeitura arrumou a casa 
e retomou a capacidade de 

investimentos

 9Nos últimos oito anos, os investimentos realizados pela Pre-
feitura com recursos próprios ou em parceria com os gover-
nos estadual e federal deverão totalizar R$ 1,4 bilhão;

 9Somente os investimentos realizados pelo município al-
cançaram R$ 98 milhões em 2011;

 9 Isso só foi possível porque a Administração Municipal ar-
rumou a casa e saneou as finanças da Prefeitura;

 9Em sete anos, a receita municipal passou de R$ 393 mi-
lhões para R$ 902 milhões;

 9Esse crescimento ocorreu mesmo com a manutenção da 
isenção do IPTU residencial;

 9A dívida do município caiu 5%. Essa redução, enquanto 
proporção da receita, foi ainda maior: de 126% para 50% 
da arrecadação;

 9Com mais recursos em caixa, a Prefeitura ampliou os gas-
tos na saúde e na educação;

 9Os recursos destinados à Saúde passaram de R$ 57 mi-
lhões em 2004 para R$ 175 milhões em 2011;

 9Na educação, os recursos subiram de R$ 82 milhões para 
R$ 184 milhões;

 9A melhoria das finanças da Prefeitura permite a reali-
zação de um grande plano de investimentos em obras 
de habitação, saneamento básico, trânsito, praças e 
parques, pavimentação nos bairros e vilas, revitalização 
dos centros comerciais e das principais avenidas, dentre 
outras;

 9Tudo isso foi feito sem arrochar os servidores. Os gastos 
de pessoal passaram em sete anos de R$ 197 milhões pa-
ra R$ 422 milhões.

Veja o aNtes e o agora das 
fiNaNças da Prefeitura

Receita coRRente líquida 
2004 ...............................................R$ 393 milhões 
2011 ...............................................R$ 902 milhões 
Crescimento ..................................................130%

dívida municipal 
2004 ...............................................R$ 494 milhões 
2012 ...............................................R$ 468 milhões
Crescimento ....................................................- 5%

dívida enquanto % da Receita 
2004 ..............................................................126%
2012 ................................................................50%
Diferença: ..........................................76% a menos 

investimentos da pRefeituRa 
2004 .................................................R$ 27 milhões 
2011 .................................................R$ 98 milhões
Crescimento: .................................................262%

Gastos com os seRvidoRes 
2004 ...............................................R$ 197 milhões 
2011 ...............................................R$ 422 milhões
Crescimento: .................................................115%

Gastos do municipio na saúde
2004 .................................................R$ 57 milhões
2011 ...............................................R$ 175 milhões
Crescimento: .................................................207%

Gastos da pRefeituRa com educação
2004  ................................................R$ 82 milhões 
2011 ...............................................R$ 184 milhões
Crescimento: .................................................125% 



3Programa mais saúde

Hospital vai atender pedidos de internações pela Prefeitura

Prefeitura faz convênio com 
Hospital santa Helena

A Prefeitura de Contagem e o Hospital Santa Helena fir-
maram uma parceria que vai aumentar o número de leitos 
disponíveis na cidade e acelerar a realização de cirurgias orto-
pédicas. Com a assinatura do convênio, o Hospital irá atender 
internações de clínica médica, clínica cirúrgica e cirurgias orto-
pédicas pelo SUS - mas somente para pacientes encaminhados 

pela Secretaria Municipal de Saúde.
O Hospital Santa Helena é tradicional na cidade, bem localiza-

do facilitando o acesso dos pacientes e já atendeu pelo SUS mu-
nicipal. Seu retorno mostra que as políticas de saúde na cidade 
estão conquistando a confiança dos usuários, dos servidores e 
também das empresas prestadoras de serviços.

Com o Hospital Santa Helena a Prefeitura 
aumenta número de leitos disponíveis



4 PrograMa Mais saúde

Pacientes terão cuidados médicos na própria residência

Prefeitura cria programa 
de internação domiciliar

A partir de agora, pacientes internados no Hospital Munici-
pal de Contagem poderão dar continuidade ao tratamento em 
casa. Isso será feito se houver parecer favorável dos médicos e 
se a família apresentar um cuidador devidamente apto para o 
cuidado em domicilio.

Além de reduzir o risco de infecção hospitalar, o programa 

 9Acompanhamento domiciliar 
por equipe de médico, enfer-
meiros, fisioterapeuta, fono-
audiólogo, assistente social e 
técnicos de enfermagem;

 9Todos os equipamentos ne-
cessários são fornecidos pela 
Prefeitura;

 9Vale para pacientes com insu-
ficiência cardíaca congestiva, 
sequelas neurológicas, trau-
matismos, usuários que neces-
sitem de cirurgia ortopédica, 
entre outros;

 9O paciente deve possuir o Car-
tão Nacional do SUS;

 9O paciente deve residir em 
Contagem;

 9A família deve apresentar o 
cuidador do paciente.

CoMo fuNCioNa

A prefeita Marília Campos e outras autoridades no 
lançamento do Programa Melhor em Casa

Melhor em Casa permite a recuperação mais rápida do paciente, 
que fica próximo da família. Outra vantagem é a liberação dos 
leitos, aumentando a capacidade de atendimento do hospital.

O Programa será implantado inicialmente no Hospital Mu-
nicipal de Contagem, com duas equipes, e será ampliado para 
todo o município.



5PrograMa Mais saúde

Para melhor atender a população de No-
va Contagem e demais bairros de Vargem 
das Flores, a Prefeitura está modernizando 
e ampliando os serviços de saúde na região. 
Com o programa Mais Saúde, esses traba-
lhos receberam novos investimentos e mais 

Prefeitura melhora e amplia os serviços 
prestados aos moradores da região

investimentos na 
saúde em nova 

Contagem e região

obras CoNCluídas

eM aNdaMeNto

 9Reforma da Unidade Básica de 
Saúde Retiro;
 9Reforma da Unidade Básica de 
Saúde São Judas Tadeu;
 9Reforma da Unidade Básica de 
Saúde Tupã;
 9Reforma da Unidade referência 
NUVAN.

 9Construção UPA Vargem das 
Flores;
 9Reforma e ampliação da Unida-
de Básica de Saúde Icaivera;
 9Reforma e ampliação da Unida-
de Básica de Saúde Ipê Amarelo.

serviços. A região em breve vai contar com 
uma nova Unidade de Pronto Atendimento 
– UPA, que está em fase final de construção, 
quatro unidades básicas de saúde foram 
recentemente reformadas e mais duas estão 
com reformas em andamento.



6 eduCação 

Escolas serão nos bairros Darcy Ribeiro e São Luiz

Prefeitura vai construir 
mais dois Cemei

Desde 2005, a Educação Infantil é 
uma das prioridades do município. 
Com a criação dos centros de Educa-
ção Infantil - Cemei, a Prefeitura tem 
aumentado a oferta de vagas para 
crianças de 0 a 5 anos na rede pública 
de ensino e garantido uma formação 
de qualidade para o ingresso no Ensi-
no Fundamental.

Bonitos, modernos e com alto pa-
drão de ensino, os Cemei já são um de-
sejo dos pais e mães da cidade. Prova 
disso é o Cemei que será construído no 
bairro São Luiz, na região do Petrolân-
dia, conquistado pela população no 
Orçamento Participativo.

Outro Cemei também reivindicado 
pela população é o do bairro Darcy 
Ribeiro. 

 9Construções coloridas e atraentes para a criançada;

 9Profissionais com formação superior, competentes e dedicados;

 9Merenda e kit escolar;

 9Espaços para os cuidados infantis básicos (berçário, fraldário, lactá-
rio, 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.

CoNheça os CeMei

Reunião com moradores do bairro Darcy 
Ribeiro, na região de Nova Contagem, para 
anúncio do novo Cemei



7direitos soCiais

Contagem está progredindo no reconhecimento dos direitos e no 
respeito aos deficientes físicos.  Essa é uma luta da Prefeitura e de to-
dos os deficientes, suas famílias e do conjunto da sociedade.

Essa foi a principal conclusão da II Conferência Municipal dos Direi-
tos da Pessoa com Deficiência realizada em março deste ano.

O encontro avaliou os avanços obtidos desde a primeira conferên-
cia, realizada em 2008, aprovou novas propostas e também elegeu os 
representantes de Contagem para a III Conferência Estadual dos Direi-
tos da Pessoa com Deficiência.

Pessoas com deficiências físicas realizam segunda conferência

deficientes querem respeito 
e lutam por direitos

 9Cartão dos deficientes;
 9Obras de trânsito (lombadas e rampas);
 9Elevadores e plataformas em escolas e prédios públicos;
 9Frota de ônibus no transporte público adaptada com 
elevadores;
 9Programa Sem Limite;
 9Serviço de órteses e próteses e de saúde auditiva;
 9Vagas reservadas aos deficientes nos parquímetros;
 9Assistência à família por meio do PAIF – Programa de 
Atenção Integral à Família;
 9Serviço de atendimento especializado ao trabalhador 
com deficiência;
 9Atendimento educacional especializado nas escolas 
da rede municipal.

CoNquistas dos defiCieNtes 
físiCos eM CoNtageM

Pessoas com deficiências físicas realizam a II Con-
ferência municipal para discutir seus direitos

Van do Programa Sem Limite transporta 
crianças com necessidades especiais



 8 reConHeCimento

Contagem ganha 
prêmio nacional

Regularização fundiária em Nova Contagem 
conquista  Selo Mérito 2012

O projeto Regularização Fundiária Ple-
na de Nova Contagem, desenvolvido pela 
Prefeitura, resultou na entrega de 3.242 
títulos de propriedade de imóveis aos 
moradores, na legalização do bairro e em 
obras de infraestrutura que favorecem  
milhares de famílias, além de possibilitar a 
chegada de mais serviços à região.

Criado em 1984, o bairro estava irregu-
lar devido a um equívoco nos registros 
em cartório. Isso impedia a transferência 
de propriedade para os moradores, e 
atrapalhava a atração de investimentos 

empresariais. A própria Prefeitura tinha 
dificuldades para instalar equipamentos 
públicos na região.

Iniciada em 2007, a regularização de 
Nova Contagem foi concluída este ano. A 
importância dessa iniciativa foi reconhe-
cida pela Associação Brasileira de Cohab´s 
e Agentes Públicos de Habitação - ABC 
e pelo Fórum Nacional de Secretários de 
Habitação e Desenvolvimento Urbano  - 
FNSHDU. Essas entidades concederam 
à Prefeitura de Contagem o Selo Mérito 
2012, na categoria regularização fundiária.

outras ações de 
regularização fuNdiária

CoNCluídas

eM aNdaMeNto

Região TíTulos 
enTRegues

nova Contagem 3.242
Vila Vaquinha 87
Vila itália 187
sapucaias i 699
Total 4.215

Região Famílias a seRem 
beneFiCiaDas

bairros estrela Dalva, são 
mateus, Confisco e vilas no 
entorno

3.000

Vila maracanã 141
Vila beatriz 148
nascentes imperiais 94
Total 3.383

Em março, a Prefeitura concluiu a entrega de 3.242 títu-
los de propriedade em Nova Contagem



9esPaços PúbliCos

região nacional 
vai ganhar centro 

de esportes e lazer
Centro reúne cultura, esportes e 

atividades socioeducativas e de lazer
Será inaugurado, ainda este semestre, 

o Parque das Amendoeiras, na região 
Nacional.

Trata-se de um grande centro esporti-
vo e de lazer que beneficiará cerca de 30 
mil pessoas de 26 bairros da região.

O Parque é um equipamento inovador 

 9Área total de 22 mil m²;
 9Pista de caminhada;
 9Pista de skate;
 9Quadra de futebol de areia;
 9Quadra de futebol (normal);
 9Quadra poliesportiva coberta 
com vestiários (condições de 
acessibilidade);
 9Teatro de arena;
 9Centro de convivência - possui 4 
salas - espaço para reuniões, cursos, 
ginásticas e encontros da 3ª idade;
 9Academia da cidade;
 9Paisagismo, incluindo a colocação 
de bancos, lixeiras, iluminação, entre 
outros.

CoMo será o Parque 
das aMeNdoeiras

que reúne no mesmo espaço iniciativas 
de convivência comunitária, atividades 
esportivas e socioeducativas.

O projeto, desenvolvido a partir de pro-
posta aprovada pelos moradores no Or-
çamento Participativo, é uma parceria da 
Prefeitura com o Ministério dos Esportes.

O Parque das Amendoeiras será um dos maiores equipa-
mentos de lazer da cidade







12  esPortes

Futebol amador recebe 
investimentos

Prefeitura entra em campo para apoiar campeonato da Liga 
O campeonato da Divisão Especial da Liga Desportiva de 

Contagem deste ano terá um brilho novo. A Prefeitura está 
reformando todos os campos de futebol do município. Os cam-
pos receberão nivelamento do solo, alambrados e banheiros 
serão reformados. Além disso, todos os times da Liga Desporti-
va vão receber uniformes completos e bolas profissionais.

A Divisão Especial da Liga Desportiva é a maior competição 
de futebol amador da América Latina, envolve 110 equipes e é 
uma tradição na cidade. O campeão garante uma vaga na Co-
pa Itatiaia de Futebol Amador.

O investimento teve o apoio da deputada Jô Morais (PC do 
B) que destinou recursos do Orçamento Geral da União para 
reforma de seis campos.

 9 Campo do Avante
 9 Campo do Estrela de Ouro
 9 Campo do Terrestre
 9 Campo do Centro Recreativo 
Águia de Ouro

 9 Campo da Associação 
Esportiva Tropical

 9 Campo do Cruzeirinho 
Futebol Clube

CaMPos beNefiCiados

“Os esportistas e a população 
do munícipio merecem essas 
reformas, pois há 15 anos não 
havia uma intervenção dessa 
magnitude.”
Carlos Olavo, 
gerente de futebol da Secretaria de 
Esporte e Lazer.

 9 Campo do Esporte Clube Laguna
 9 Campo da A.A. Estrelinha
 9 Campo do Atlético Esporte 
Clube

 9 Campo do Vila Nova Futebol 
Clube

 9 Campo S. E. Santa Cruz
 9 Campo do Esporte Clube Nova 
Contagem

 9 Campo do Camarões
 9 Campo do Benfica Futebol Clube
 9 Campo do Cruzmaltino
 9 Campo do Esporte Clube Santa 
Helena

 9 Campo do Fonte Grande Futebol 
Clube

 9 Campo do Clube Atlético 
Perobas

 9 Campo do Estaleiro Futebol 
Clube

 9 Campo da Associação 
Esportiva Nova Esperança

 9 Campinho Bela Vista
 9 Campo do Farroupilha F. 
Clube

 9 Campo do Ipiranga Futebol 
Clube

O campo do Fonte Grande é um dos 
23 reformados pela Prefeitura



13esPortes

esporte especializado 
também recebe incentivos

Mais de 3.000 pessoas já participam de programas esportivos
Os programas de esportes especializados também fazem 

parte dos esforços da Prefeitura para levar saúde e bem estar 
à comunidade.  Vôlei, handebol, futsal, ginástica artística, bas-
quete e até hóquei estão disponíveis na cartela de modalida-
des oferecidas. Mais de 3.000 jovens e adultos, devidamente 
cadastrados, já participam de programas como a Escolinha de 
Esporte, do Viva Vôlei, a Ginástica para Melhor Idade e outros. 
Outra novidade é que os mais de 30.000 cadastrados no Bolsa 
Família serão inseridos em programas esportivos do município.

Este ano, Contagem continua de portas abertas para se-
diar torneios nacionais como a Superliga Masculina de Vôlei, 
no Ginásio Poliesportivo do Riacho, onde atua o campeão da 
competição SADA Cruzeiro e o campeonato nacional de hó-
quei. Também está prevista a realização dos Jogos Escolares 
de Minas Gerais (JEMG), maior competição escolar do estado. 

“É de extrema importância a exis-
tência de programas de esporte. A 
prática da ginástica de trampolim 
ajudou muito na disciplina no meu 
filho de 11 anos que realiza a ativi-
dade há cinco anos.” 
Patrícia Camargos 
mãe de Vitor (atleta do programa de 
Ginástica de Trampolim)

Contagem também está confirmada no Dia do Desafio – even-
to mundial que pretende mobilizar o maior número de pessoas 
possíveis para praticar atividades físicas em espaços públicos 
do município.

Partida de hóquei no ginásio 
poliespotivo Califórnia



14 saNeaMeNto

saneamento do 
córrego imbiruçu 

foi retomado
Obras vão beneficiar a região Petrolândia
A Copasa retomou as obras de sanea-

mento do córrego Imbiruçu.  Localizado 
na região Petrolândia, na divisa de Con-
tagem com Betim, esse córrego é o prin-
cipal curso de água da chamada bacia do 
Imbiruçu. 

Cuidar desse córrego é importante 
para os moradores da região Petrolân-
dia, para Betim e para toda Contagem. 

 9O leito do córrego receberá 
obras de infraestrutura para 
controle de cheias;

 9Serão realizadas 676 ligações 
prediais de esgotos, com 
quase 3 quilômetros de redes 
coletoras;

 9 Implantação das redes de 
drenagem ao longo da Ave-
nida Imbiruçu e ruas Xisto, 
Serrinha, São Gonçalo, Cuba-
tão, Morro Vermelho, Pavão, 
Vitória, Liberdade, Itararé, 
Jaguarão, Parafina, Maripá, 
Morro do Pilar, Ressaquinha, 
Piche, Marginal Via Expressa, 
Maré, Ingá, Volta Redonda e 
Papagaio;

 9 Implantação de redes com-
plementares de esgoto em 
vias e becos da Vila Morro 
Vermelho;

 9Construção da avenida Im-
biruçu, da Via Expressa até 
a rua Monte Belo, no bairro 
Industrial/São Luiz;

 9Remoção de famílias das áre-
as de risco;

 9Revitalização do sistema 
viário, com pavimentação, 
meios-fios, sarjetas, passeios, 
bocas-de-lobo e sinalização;

 9A previsão de conclusão das 
obras no Imbiruçu e no córre-
go Estiva é de 18 meses;

 9Obra realizada pela Copasa 
no valor de R$ 11 milhões 
financiados pelo Governo Fe-
deral;

 9A Prefeitura investirá cerca de 
R$ 3,3 milhões com recursos 
próprios nas obras comple-
mentares.

saiba Mais sobre a obra

Com isso, fatores de risco à saúde serão 
eliminados, o córrego será despoluido e 
os moradores ganharão com mais quali-
dade de vida.

Após a conclusão dos trabalhos pela 
Copasa, a Prefeitura fará obras de pavi-
mentação asfáltica e complementares 
(instalação de meios-fios, construção de 
sarjetas, bocas de lobo e sinalização).

Em reunião com os moradores do Petrolân-
dia, equipe da Prefeitura apresentou o pro-
jeto de saneamento do córrego Imbiruçu



 15saNeaMeNto

no santa Helena, córrego 
também será saneado

Obras serão iniciadas após os trabalhos no córrego Imbiruçu

O projeto de saneamento do córrego Imbiruçu 
inclui também o saneamento do córrego Estiva, 
localizado no bairro Santa Helena, na região Pe-
trolândia.

O início dos trabalhos depende da conclusão das 
intervenções no Imbiruçu e da negociação com os 
moradores que estão no caminho das obras. O cór-
rego passa por cerca de 70 lotes que serão afetados 
pelos trabalhos. Essas negociações envolvem o va-
lor das indenizações. A expectativa é que essa fase 
seja rapidamente concluída e os trabalhos passam 
começar no prazo previsto.

O investimento previsto é de R$ 8,8 milhões, em re-
cursos da Copasa financiados pelo Governo Federal.

O córrego Estiva  no bairro Santa Helena 
também será saneado.

 9Canalização de 1,3 quilômetro de leito do córrego;

 9Cerca de 180 ligações domiciliares de esgotos;

 9Cerca de 3,8 quilômetros de redes de interceptores de esgoto;

 9Despoluição do córrego;

 9Construção de quase 1 quilômetro de rede de drenagem pluvial;

 9Remoção de famílias das áreas de risco.

o que está PreVisto



16 saNeaMeNto – PaMPulha Meta 2014

Contagem é decisiva para 
a despoluição da lagoa 

da Pampulha
Contagem receberá obras de saneamento em 24 bairros e vilas

Muitos córregos que nascem em 
Contagem deságuam na Lagoa da 
Pampulha. Assim, a despoluição da 
Lagoa só é possível com o sanea-
mento desses córregos.

Este é um dos objetivos do Pro-
jeto Pampulha – Meta 2014. A ideia 
é deixar o Complexo da Pampulha 
(Lagoa, Mineirão, Mineirinho, Igre-
ja, Zoológico) pronto para turismo 
na Copa do Mundo 2014.

Serão investidos R$ 105 milhões 
neste projeto, dos quais cerca de 
70% em Contagem.

As obras são uma parceria entre 
o Governo do Estado (Copasa), 
Governo Federal, Prefeitura de 
Contagem e Prefeitura de Belo Ho-
rizonte.

 9Obras em 24 bairros e/ou regiões de Contagem;   

 9Cerca de 23.500 famílias beneficiadas;

 9A cobertura urbana de coleta de esgotos em Contagem passará para 95%;

 9O índice de tratamento do esgoto coletado chegará a 100%;

 9Os córregos das avenidas Dois, Alterosas e Nacional serão canalizados;

 9Nos demais serão instaladas as redes de interceptores e coletores de esgoto 
e os córregos mantidos em leito natural;

 9Serão instalados cerca 4,5 quilômetros de redes coletoras de esgoto, benefi-
ciando 8.600 residências e evitando a poluição dos córregos;

 9Serão mais de 12 quilômetros de obras complementares (redes de drenagem).

Veja o que será feito



Na foto maior, a Avenida Dois. 
Na foto menor, a Avenida Alterosas 
no trecho interrompido das obras
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região ressaca 
será a mais 
beneficiada

Principais obras serão nas 
avenidas Dois e Alterosas

A região Ressaca tem o maior número 
de córregos que deságuam na Lagoa 
da Pampulha. Por isso, será a mais be-
neficiada pelo Projeto Pampulha - Meta 
2014. Dos 26 bairros e vilas contempla-
dos em Contagem, 14 estão localizados 
na região Ressaca. 

Duas dessas obras são muito espe-
radas pela população: a conclusão da 
Avenida Alterosas e o saneamento e 
urbanização da Avenida Dois, no bairro 
Colorado e outros bairros próximos.

A Copasa vai realizar a canalização 
dos córregos das avenidas Dois e Alte-
rosas, obras de drenagem, implantação 
de redes coletoras e de interceptores 
de esgoto. Em seguida, a Prefeitura, 
fará as obras complementares de pavi-
mentação, sarjeta, e meio fio. 

A qualidade de vida vai melhorar 
na região Ressaca, com redes de es-
gotos em todas as residências, des-
poluição dos córregos e mais vias 
asfaltadas.

 9Avenida Dois – Colorado
 9Avenida Alterosas – 2ª etapa
 9Córrego Tapera
 9Bairro Milanez
 9Vila Colorado 
 9Córrego da Rua Três
 9Vila Padre Dionísio
 9Bairro Morada Nova
 9Vila União da Ressaca
 9Córrego da Rua Bragança
 9Avenida João Gomes
 9Bairro Campina Verde
 9Córrego Vila dos Cabritos
 9Vila Boa Vista

bairros/regiões 
que terão obras 
Na região ressaCa



Avenida Nacional terá obras retomadas

18 saNeaMeNto – PaMPulha Meta 2014

obras na avenida nacional 
serão concluídas

A Avenida será implantada com a terceira etapa das obras
Com o projeto Pampulha – Meta 2014, as obras na Avenida 

Nacional, na região Nacional, serão concluídas. Grande parte do 
córrego já foi canalizada, mas as obras foram paralisadas devido 
à insuficiência dos recursos previstos no convênio com a Copasa.

Após o término dos trabalhos da Copasa,  a Prefeitura fará as 
obras complementares na Avenida Nacional de pavimentação, 
sarjeta, e meios-fios. 

Também serão realizadas obras de saneamento básico em 
mais quatro áreas de chácaras existentes na região. Além 
disso, já foram implantadas na região redes coletoras de 
esgotos, em cinco bairros, favorecendo aproximadamente 
2.000 famílias.

 9Avenida Nacional – complementação 
 9Chácara Novo Horizonte / Bom Jesus
 9Chácaras Cotia / Córrego Diniz
 9Chácaras Santa Terezinha
 9Bairro Lua Nova 

 9 Córrego Pica Pau / Parque São João
 9 Bairro Cincão 
 9 Vila Nossa Senhora Conceição / Perobas II
 9 Bairro Jardim Marrocos
 9 Córrego Vila Beatriz
 9 Vila Bela Vista
 9 Maria da Conceição 

regiões 
eldorado e 
sede terão 
obras de 
saNeaMeNto

O projeto Pampu-
lha – Meta 2014 prevê 
obras de saneamento 
em sete bairros e vilas 
das regiões Eldorado 
e Sede, que também 
possuem córregos que 
deságuam na Lagoa da 
Pampulha.

bairros/regiões que terão 
obras Na região NaCioNal

bairros / regiões que terão obras 
No eldorado e sede

Córrego Pica Pau / Parque São João



Obras na avenida Cincinato Cajado 
Braga vão beneficiar comércio local

19PaViMeNtação

Prefeitura revitaliza 
área comercial no 

novo eldorado
Avenida Dr. Cincinato Cajado Braga vai 

receber nova pavimentação e sinalização
A Prefeitura iniciou a revitalização da pavimentação asfálti-

ca em mais uma importante área comercial da cidade. Desta 
vez, os trabalhados ocorrem na Avenida Doutor Cincinato Ca-
jado Braga, no Novo Eldorado.

O asfalto da avenida será trocado em todo o trecho da 
via, do início na praça Paulo Pinheiro Chagas até a rua Gui-

lhermino de Oliveira, passando pela praça Nossa Senhora 
da Conceição e rua Possuá. As ruas no entorno dessas 
praças também serão beneficiadas. Além da substituição 
da cobertura asfáltica, serão feitas obras de drenagem, 
construção de sarjetas, recuperação de meios fios, e nova 
sinalização.



20

CO
NT

AG
EM

 M
AI

S 
LI

M
PA

 - 
Co

la
bo

re
, n

ão
 jo

gu
e 

es
te

 jo
rn

al
 e

m
 v

ia
 p

úb
lic

a.
CO

NT
AG

EM
 M

AI
S 

LI
M

PA
 - 

Co
la

bo
re

, n
ão

 jo
gu

e 
es

te
 jo

rn
al

 e
m

 v
ia

 p
úb

lic
a.

nacional 
INVESTIMENTOS DA 

PREFEITURA NA REGIãO
 9Avenida Nacional – obra será retomada – Pelo menos cinco bairros se-
rão beneficiados com a retomada das obras de saneamento e conclusão 
da avenida. Mais de 30 famílias foram reassentadas em novas moradias;

 9Redes de esgotos para 2.000 famílias – O programa de esgotamento 
sanitário beneficiou 2.000 famílias em quatro bairros da região;

 9 Investimentos na educação – Dois novos Centros Municipais de Educa-
ção Infantil – CEMEI (Estrela Dalva e Bom Jesus) e seis escolas municipais 
reformadas;

 9Pavimentação e drenagem – 44 ruas em cinco bairros estão recebendo 
obras de pavimentação, drenagem e outras melhorias. Algumas estão 
concluídas e outras contratadas e em andamento;

 9Ampliação e melhorias na saúde – Duas novas unidades básicas de  
saúde – UBS (no Vale das Amendoeiras e no Nacional). A UBS do Estrela 
Dalva e a Unidade de Pronto Atendimento - UPA Ressaca / Nacional fo-
ram revitalizadas;

 9Praças e Parques – Em breve, a Prefeitura vai inaugurar na região o 
Parque das Amendoeiras. Além disso, sete praças foram reformadas, a 
região ganhou mais uma quadra de esportes e estão previstas diversas 
academias de ginástica ao ar livre e parques;

 9Túnel integra o Nacional às demais regiões  –  A Prefeitura construiu o 
Túnel Morada Nova / Água Branca, que garantiu o acesso rápido dos mo-
radores da região Nacional ao Eldorado e outras regiões;

 9Revitalização de avenidas e centros comerciais  –  A rua Búzios, no 
Estrela Dalva; as ruas Joaíma, Santa Maria e Francisco Passos, na região 
do Pedra Azul/Nacional, e a avenida Tancredo Neves receberam obras de 
revitalização;

 9Mais desenvolvimento para a região  – Nas proximidades do Parque 
do Sarandi será construído o Shopping Contagem, com investimentos 
de R$ 200 milhões. Na BR-040 será construído o Centro Empresarial de 
Contagem – Cecon, numa área do tamanho da Cidade Industrial; 

 9Regularização dos imóveis de 3.000 famílias – A região Nacional está 
sendo beneficiada também com o trabalho de regularização fundiária 
da Prefeitura, que está sendo executado nos bairros Estrela Dalva, São 
Mateus e Confisco, que irá beneficiar aproximadamente 3.000 famílias 
da região; 

 9Parceria da Prefeitura com a ONU – A Prefeitura de Contagem firmou 
parceria com a Organização das Nações Unidas – ONU no valor de 2 mi-
lhões de dólares, o equivalente a 3 milhões e 800 mil reais, para o desen-
volvimento de trabalhos na área social na região Nacional.
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