
INFORMATIVO DA PREFEITURA DE CONTAGEM

Em Contagem existe uma forte demanda por cursos de qualificação profissio-
nal. É o que revelou o alto número de candidatos cadastrados para as 420 
vagas oferecidas na cidade este semestre pelo Programa Nacional de Acesso 
ao Ensino Técnico e ao emprego – Pronatec, do Governo Federal. O creden-
ciamento dos candidatos foi realizado pela Funec. A seleção, bem como a 
execução dos cursos, serão executados pelo Sesi e Senai. A oferta de vagas 
vai continuar no próximo semestre.
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 2  servidores MuNicipais

Com a valorização dos servidores, praticamente 
não aconteceram greves nos últimos anos 

uma cidade sem greves 
de servidores públicos

priNcipais coNquistas dos servidores Nos últiMos aNos outros direitos 
dos servidores 964,26% de reajuste salarial (índice acumulado de 2005 a 2012); 

 9Plano de Carreira para todos os servidores, com diversas melhorias salariais;

 9Consolidação dos concursos públicos para contratação dos cargos perma-
nentes e de processos seletivos para cargos temporários; 

 9Efetivação dos agentes de saúde e de endemias;

 9Reajuste de 54,68% para aposentados e pensionistas;

 9Vale alimentação de R$ 180,00 para jornada de 36 e de 40 horas semanais; 

 9Licença maternidade ampliada de 4 para 6 meses; 

 9Pagamento em dia dos salários e adiantamento do 13º salário;

 9 Investimentos em qualificação profissional e pagamentos de passivos tra-
balhistas; 

 9Reorganização da previdência municipal, que tem R$ 50 milhões em caixa; 

 9Diversas categorias receberam reajustes muito acima da inflação. Professo-
res, por exemplo, passaram a receber piso salarial de R$ 1.900,00 mais quin-
quênios e PCCV, um dos melhores de Minas e do Brasil; 

 9A valorização dos servidores está expressa nos seguintes números: os gas-
tos de pessoal eram de R$ 197milhões, em 2004, e devem atingir R$ 498 
milhões em 2012. Os gastos de pessoal cresceram, no período, 153%, muito 
superior à inflação do período, de 49%.

 9Estabilidade no emprego - Para 
o servidor concursado depois de 
estágio probatório de três anos; 
 9Quinquênio - A cada cinco anos 
é garantido reajuste de 10% da 
remuneração; 
 9Férias Prêmio - A cada cinco 
anos, são garantidos três meses 
de férias prêmio, além das férias 
regulamentares; 
 9Aposentadoria integral - Para 
os servidores que ingressaram no 
serviço público até 2003. Para os 
que ingressaram após essa data, a 
aposentadoria é pela média sala-
rial, de forma similar ao INSS, mas 
sem o fator previdenciário;

 9Jornadas especiais - Professores 
e médicos têm jornadas de traba-
lho de 22 a 24 horas semanais e 
podem acumular duas aposenta-
dorias, caso tenham dois vínculos.
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Copasa e Prefeitura 
retomam saneamento 

da av. nacional
Os trabalhos já foram iniciados. Essa é uma 

parceria entre a Prefeitura de Contagem e a Co-
pasa para construir o Sistema de Esgotamento 
Sanitário da Avenida Nacional e concluir a cons-
trução da avenida. Serão investidos nesse em-
preendimento cerca de R$ 12,7 milhões, sendo 

o que será feito

 9Canalização do cór-
rego com galerias de 
concreto armado em 
toda a extensão;

 9Construção de redes 
de drenagem pluvial;

 9Construção de 2,3 
quilômetros de redes 
coletoras de esgotos;

 9 Implantação de li-
gações prediais de 
esgotos em 1.200 resi-
dências;

 9Conclusão da Avenida 
Nacional, com pavi-
mentação e urbani-
zação da via entre a 
Av. Campina Grande e 
Rua 1º de Maio;

 9Passeio, meio-fio, sar-
jeta, bocas de lobo.

Terceira etapa da obra de saneamento 
da avenida Nacional foi iniciada

"Essa obra ajudará não só o Xangrilá como toda a Região 
do Nacional. Antes era um córrego sujo com mal cheiro 
e com muitos ratos. Vamos ganhar muito na mobilidade 
tanto para quem dirige quanto para quem utiliza o trans-
porte público"

Onofre Xavier de Oliveira,
comerciante

R$ 7,1 milhões da Copasa e R$ 5,6 milhões por 
parte da Prefeitura. Assim que a Copasa encer-
rar as obras de saneamento, a Prefeitura fará os 
trabalhos de pavimentação e urbanização da 
via, bem como as intervenções complementares 
(passeio, meio-fio, sarjetas e bocas de lobo).
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Inscrições mostram forte demanda por educação profissional

Vagas do Pronatec têm 
mais de 3.000 candidatos

Cerca de 3.000 pessoas se candidataram às primeiras 420 
vagas oferecidas pelo Programa Nacional de Acesso ao Ensino 
Técnico e Emprego (Pronatec), em Contagem. Mais vagas serão 
abertas no próximo semestre. No total, o Pronatec vai oferecer 
no município 2.799 vagas para cursos técnicos de nível médio 
em diversas áreas, até 2014.

O credenciamento dos candidatos foi realizado pela Funec. A 
seleção, bem como a execução dos cursos, será do Sesi e Senai. 
Além do curso gratuito, os selecionados terão direito ao mate-
rial didático, ajuda de transporte e alimentação.

O alto número de candidatos mostra que existe uma forte 
demanda para o ensino profissionalizante em Contagem.  Além 
disso, os jovens interessados em ter uma profissão querem cur-
sos mais voltados para a área de tecnologia. Análise preliminar 
dos inscritos indica que o curso para técnico em eletrônica re-
cebeu mais de 1400 inscrições – quase 50% do total.

 9Programa criado pela presidenta Dilma em 2011;

 9Objetiva atender a forte demanda por mão de 
obra qualificada;

 9  2.799 vagas em Contagem até 2014;

 9Garante perspectiva profissional aos jovens;

 9Destinado a quem concluiu ou está cursando o 
Ensino Médio na Rede Pública;

 9Cursos gratuitos,  com material escolar e ajuda 
para transporte e alimentação.

eNteNda o proNatec

Cerimônia de lançamento do 
Pronatec com a presidenta Dilma 
Rousseff em 2011
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A ampliação da oferta de ensino mé-
dio profissionalizante em Contagem é 
uma prioridade. Isso se deve ao crescen-
te número de jovens que buscam uma 
qualificação além da universidade, e à 
forte demanda do mercado de trabalho 
por mão de obra qualificada.

A Funec tem atuado de forma deci-
siva para isso. Com recursos próprios 
e parcerias com instituições públicas e 

Prioridade é atender demanda dos 
jovens por educação profissional

Funec investe 
no ensino médio 

profissionalizante

 9Cursos próprios - A FUNEC ofere-
ce o ensino médio integrado com 
cursos de Química, Analises Clíni-
cas e Informática. Os alunos ficam 
o dia inteiro na escola e obtém 
formação técnica e regular;

 9Programa de Educação Profis-
sional - PEP - A Funec trouxe o 
PEP, do Governo Estadual, para 
Contagem. São oferecidas vagas 
de Nível Médio nas formas Sub-
sequente e Concomitante em 
Química, Administração e Conta-
bilidade;

 9Pronatec -  Em parceria com o 
Senai, a Funec viabilizou este se-
mestre os cursos de Segurança do 
trabalho, Design de móveis, Mecâ-
nica, Eletrônica e Informática;

 9Parceria com Instituto Maristas 
- Oferece vagas de ensino médio 
integrado na antiga Escola Muni-
cipal Maria Olintha em Segurança 
do Trabalho e Informática;

 9Conquista do Cefet - A Funec 
atua em parceria com o Cefet des-
de 2008. Isso resultou na vinda do 
Cefet para Contagem este ano.

ações da fuNec

privadas, a Fundação está garantindo 
que cada vez mais jovens e adultos con-
sigam uma qualificação profissional de 
nível médio.

Os alunos podem contar com boas 
instalações, laboratórios e equipamen-
tos de qualidade para atenderem as 
demandas específicas dos cursos, e pro-
fessores altamente qualificados e bem 
remunerados. 
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Conquista histórica para a cidade começou em 2006

Cefet, uma conquista 
do povo de Contagem

O primeiro passo para trazer o Centro Federal de Educação 
Tecnológica de Minas Gerais – CEFET-MG para Contagem foi 
dado em 2006, através de um convênio com a Funec. Juntas, 
as duas instituições formaram a primeira turma de Química 
no final de 2008.

Hoje,  a presença do CEFET em Contagem é uma realida-
de. A unidade começou a funcionar em fevereiro deste ano, 

O CEFET Contagem começou a operar com três 
turmas de ensino médio profissionalizante

oferecendo os cursos de Controle Ambiental, Informática e 
Eletro-Eletrônica. Pela primeira vez, a cidade conta com uma 
escola pública, gratuita e de nível federal.

O CEFET funciona provisoriamente à R. Dr. Antônio Chagas 
Diniz, 665, Pça. da Cemig, até que fique pronto o Campus que 
será construído no bairro Cabral, na divisa das regiões Ressa-
ca e Nacional.
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O Programa Além das Letras – Por uma Contagem Leitora 
foi agraciado com o prêmio Personalidades do Livro, oferecido 
pela Câmara Mineira do Livro, promotora da Bienal do Livro de 
Minas 2012.

O programa, criado pela Prefeitura a partir de 2005, busca 
incentivar crianças, adolescentes e adultos a adotarem o hábito 
da leitura. Entre 2009 e 2012, a Secretaria Municipal de Edu-
cação adquiriu cerca de 383 mil livros de literatura que foram 
direcionados para a Educação Infantil, Ensino Fundamental 
e, também, para as turmas da Educação de Jovens e Adultos 
(EJA). Este ano, o montante adquirido em obras literárias cor-
responde a 76% do do kit escolar, o que mostra a importância 
do programa.

Esforço para estimular o gosto pela leitura é reconhecido

Contagem recebe prêmio 
na Bienal do livro

Washington Alves

Contagem Recebe prêmio Personalidades do Livro. Da esquerda para a direita: Dimas 
Monteiro da Rocha, Lindomar Diamantino Segundo, Zulmar Wernke (presidente da 
Câmara Mineira do Livro), Maria Elisa Ciribeli (coordenadora de Educação Básica) e 
Luciani Dalmaschio (coordenadora do Programa Além das Letras)

Estande da SEDUC na Bienal do Livro2012
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Contagem ganhará mais um espaço de lazer e cultura

Prefeitura constrói Praça 
da Jabuticaba na Sede

A Prefeitura está construindo na região 
da Sede de Contagem a Praça da Jabuti-
caba. Será um grande complexo de área 
verde com 15.800 metros quadrados para 
o lazer, cultura e convivência. A praça será 
instalada na esquina da rua Dr. Cassiano 
com Avenida Prefeito Gil Diniz.

Projetada pelo arquiteto Gustavo 
Penna, a praça requalifica a região do 
centro histórico de Contagem e faz a 
ligação entre o passado e o presente, 
unindo a tradição ao avanço e moderni-
dade da cidade. A  praça vai se integrar 
aos casarões do Centro Cultural em har-
monia com o conjunto arquitetônico da 
Igreja Matriz de São Gonçalo e escada-
rias do Espaço Popular.

uM projeto ModerNo
 9Construção de anfiteatro para apresentações culturais;
 9Lago artificial com 290 metros quadrados;
 9Espaço amplo para a prática de esportes, brincadeiras e reunião das fa-
mílias;
 9Espaço de convivência sob marquise de 800 metros quadrados, com te-
to vazado e vista para o céu;
 9Mais de 80 jabuticabeiras com acesso facilitado para a colheita pela po-
pulação;
 9Paisagismo moderno pensado para a valorização das jabuticabeiras e 
equipamentos;
 9 Iluminação embutida que valoriza a arquitetura da praça;
 9Estacionamento para veículos.

Desenho arquitetônico mostra como será a futura 
Praça da Jabuticaba, na região Sede



9eSPaçoS PúBliCoS

Parque gentil diniz fica 
pronto neste semestre
Parque é uma importante área verde da região Sede

A Prefeitura iniciou, ano passado, os trabalhos de revitalização 
do Parque Gentil Diniz, na região Sede de Contagem. Além de 
intervenções que melhoram a utilização da área verde, o casarão 
existente no seu interior foi restaurado com os padrões originais, 
do século XVIII.

O Parque é um marco histórico e cultural de Contagem e, tam-
bém, um espaço de lazer e pesquisas escolares. No local podem 
ser encontradas jabuticabeiras centenárias, um bosque, um po-
mar, nascentes, trilha ecológica e o casarão que funciona como 
sede do parque e museu.

o que foi feito
 9Restauração do casarão;

 9Criação de um orquidário;

 9Novo Paisagismo;

 9Rampa de acesso;

 9Sinalização da Trilha Ecológica;

 9Criação da Sala Verde, para educação ambiental.

Vista do Parque Gentil Diniz, com ca-
sarão do século XVIII já restaurado
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 12 prograMa Mais saúde

Serviços de 
saúde mais perto 

dos moradores
Prefeitura constrói 12 novas 

Unidades Básicas de Saúde - UBS

Ainda este ano, a população de Con-
tagem passará a contar com doze novas 
Unidades Básicas de Saúde – UBS. As 
obras já estão em andamento.

Com isso, a população terá mais 
serviços médicos, e mais perto de sua 
residência. A facilidade para marcar 
consultas – inclusive com especialistas, 

Novas uNidades básicas 
eM coNstrução

região naCional
 9UBS Amendoeiras 
 9UBS Nacional II

região reSSaCa
 9UBS Morada Nova
 9UBS Colorado 
 9UBS Vila Perola 

região induStrial
 9UBS Amazonas 
 9UBS Vila São Paulo

região Sede
 9UBS Praia
 9UBS Maria da Conceição

região eldorado
 9UBS Água Branca
 9UBS Eldorado 
 9UBS Parque São João

também vai aumentar.
As novas unidades obedecem o 

padrão de atendimento adotado pela 
Prefeitura com o Programa Mais Saúde. 
Cada uma delas vai oferecer todos os ser-
viços de atenção básica no local, como 
horário de funcionamento ampliado.

Confira as obras em andamento.

A futura UBS Amazonas é 
uma das 12 em construção
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reforma e ampliação 
de unidades de saúde
Ambiente vai melhorar em 21 unidades de saúde

Além da construção de novas Unida-
des Básicas de Saúde – UBS, a Prefeitura 
está promovendo uma grande melhoria 
das condições físicas de trabalho e de 
atendimento aos usuários em 21 unida-
des. Essas ações envolvem, conforme a 
necessidade, desde pintura até a amplia-
ção das instalações, ou mudança para 
um prédio mais adequado.

Investir na rede de atenção básica é 
fundamental para continuar melhorando 
os serviços de saúde na cidade. As UBS 
são a principal porta de entrada para 
acesso aos serviços. Através delas, a po-
pulação é encaminhada para exames e 
consultas especializadas, receber acon-
selhamento, prevenção e tratamento, 
acompanhamento pré-natal, planeja-
mento familiar, prevenção de doenças 
transmitidas por animais e tratamento 
odontológico, entre outros serviços.

obras eM aNdaMeNto

 9UBS Laguna - REfORMA E AMPLIAçãO

 9UBS Arvoredo - REVITALIzAçãO

 9UBS Jardim Laguna II - REVITALIzAçãO

 9UBS Jardim Laguna III - REVITALIzAçãO

 9UBS Oitis - REVITALIzAçãO

 9UBS funcionários I - REVITALIzAçãO

 9UBS funcionários II - REVITALIzAçãO

 9UBS flamengo - REfORMA E AMPLIAçãO

 9UBS Icaivera - REfORMA E AMPLIAçãO

 9UBS Ipê Amarelo - REfORMA E AMPLIAçãO

 9UBS Durval de Barros II - REVITALIzAçãO

 9UBS Cotuta - REVITALIzAçãO

 9UBS Jardim Industrial - REVITALIzAçãO

 9UBS Industrial 3ª Seção - REVITALIzAçãO

 9UBS Santa Helena - REVITALIzAçãO

 9UBS Tropical II - REVITALIzAçãO

 9UBS Petrolândia II - REVITALIzAçãO

 9UBS Nascentes Imperiais - REVITALIzAçãO

 9Centro de Consultas e Exames 
Especializados Ressaca/Nacional - 

MUDANçA PARA NOVO PRéDIO

 9Unidade de Referência Saúde da 
família do Petrolândia - REVITALIzAçãO

 9Centro de Especialidades 
Odontológicas, CEO - REVITALIzAçãO

UBS Flamendo recebe obras 
de reforma e ampliação
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região do eldorado ganha 
mais uma Farmácia

Nova unidade vai aliviar os trabalhos na Farmácia Eldorado I
Os moradores dos bairros da região 

do Eldorado vão contar, em breve, 
com uma nova Farmácia Distrital. 
Ela funcionará no prédio da Unidade 
Básica de Saúde CSU Eldorado, à rua 
Senegal, nº 229.

A Farmácia Distrital Eldorado II vai 

saiba Mais
 9funcionamento de 8h às 17h;

 9Capacidade para atender mais de 200 receitas/dia;

 9Atendimento com senha eletrônica;

 9Garantia de acesso a todos os medicamentos fornecidos pelo SUS.

farMácias distritais 
Na região do eldorado

 9farmácia Distrital Eldorado I 
Avenida José Faria da Rocha, 1.876 - 
Eldorado

 9farmácia Distrital Água Branca  
Rua Adalmo Passos, 746 - Água Branca 

 9farmácia Distrital Parque São João  
Rua Alcino Bento, 269 - Parque São João

atender uma população estimada em  
45 mil pessoas, aliviando os trabalhos 
na Farmácia Distrital Eldorado I. Com 
a nova unidade, serão 17 Farmácias 
Distritais em funcionamento na cida-
de. Será a quarta farmácia aberta na 
região do Eldorado.

Os trabalhos na Farmácia Distrital El-
dorado I serão reforçados com a nova 
Farmácia Distrital Eldorado II
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Jardim laguna e Santa 
maria ganham academias
Meta é inaugurar 40 academias de ginástica até o final do ano

A Prefeitura segue firme na meta de 
inaugurar, até o final do ano, 40 acade-
mias de ginástica ao ar livre na cidade. 
Em maio, mais duas foram entregues 
nos bairros Jardim Laguna, na região 
Ressaca e Santa Maria, na região Indus-
trial. Até o momento, 22 já estão em 
funcionamento.

A criação das academias, iniciada em 
2009, faz parte do Programa Mais Saú-
de. O objetivo é  promover hábitos sau-
dáveis entre a população. Afinal, cuidar 
da saúde e se prevenir é sempre melhor 
que precisar de tratamento médico e de 
remédios.

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.

A Academia da Cidade Jardim 
Laguna inaugurada em maio
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obras na saída do Perobas 
para a Via expressa

Cruzamento da Avenida Helena de Vasconcelos 
com via Expressa é revitalizado

A Prefeitura está recuperando as vias de 
acesso no cruzamento da via Expressa com 
Avenida Helena de Vasconcelos. A obra 
tem o objetivo de organizar o trânsito no 
local e propiciar maior segurança para os 
veículos que acessam o bairro Perobas e 
Aterro Sanitário, bem como aos pedestres 
que utilizam a passarela de ligação com 
o Parque São João. O trecho também é 
importante para quem pretende acessar a 
via Expressa, no sentido da Avenida João 
César de Oliveira.

 9Recuperação do asfalto;

 9Rede de drenagem para direcionamento e coleta de água pluvial;

 9 Implantação de meios-fios;

 9Construção de calçada para pedestres;

 9Nova sinalização vertical e horizontal.

o que será feito

Trecho tem forte fluxo de veículos e 
garante acesso à Via Expressa
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Prefeitura revitaliza 
região do riacho

Praças e canteiros centrais receberam melhorias
A Prefeitura está concluindo a revitalização de canteiros cen-

trais e praças na região do Riacho. Entre outras, foram favoreci-
das as avenidas Rio São Francisco, Cantagalo e Vila Rica, a Rua 
Frei Henrique Soares e 16 praças em toda a região.

Os objetivos dessa iniciativa foram dar maior segurança ao 
trânsito, melhorar a estética nos bairros, criar condições de aces-
sibilidade para os deficientes físicos e ampliar os espaços de con-
vivência da comunidade. 

Na avenida Rio São Francisco, o canteiro 
central foi revitalizado dando mais conforto 
às caminhadas. 

A praça dos Angicos, no bairro Bairro Riacho, 
foi revitalizada

Reforma da praça na esquina da avenida Rio 
São Francisco com rua Rio do Ouro
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Vila Bandeirantes recebe 
obras de prevenção

Objetivo é garantir a segurança das famílias em suas casas
Desde 2007, a Prefeitura vem realizando 

um grande investimento para minimizar 
ou mesmo eliminar o risco geológico em 
vilas e favelas da cidade. Estes trabalhos 
são realizados nos casos em que o objetivo 
é a permanência dos moradores em suas 
residências, com total segurança.

Um exemplo é o que vem ocorrendo nas 
vilas Bandeirantes I e Bandeirantes II, na re-
gião Industrial. Desde 2007, essas vilas vem 
recebendo obras de urbanização e preven-
ção de risco. No início deste ano, a Prefei-
tura realizou na vila Bandeirantes I, ações 
para contenção e impermeabilização de 
encosta, drenagem superficial e melhorias 
de acesso.

Nem sempre, entretanto, é possível ga-
rantir a permanência das famílias no local. 
Desde o início dos trabalhos, 27 famílias já 
foram retiradas em definitivo das vilas Ban-
deirantes.

Obras de cOntençãO de riscO também serãO realizadas, em breve, nas vilas 
itália, Jardim marrOcOs e bOa vista. O prOcessO está em fase de licitaçãO para 
cOntrataçãO da empresa respOnsável. a previsãO é de um investimentO supe-
riOr a r$ 4 milhões nas três vilas.

o que veM por aí

Jorge Pereira de Sousa
Aposentado, Presidente da Associação 
de moradores do bairro Bandeirantes

“As famílias que viviam nas áreas de risco, poderão 
dormir tranquilas durante o período das chuvas.
Melhorou a vida dos moradores da vila.”

Foto mostra muro de contenção 
construído na Vila Bandeirantes I
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Contagem sedia torneio 
de deficientes visuais

Poliesportivo do Tropical recebeu atletas de futebol para cegos
O Ginásio Poliesportivo Tropical, loca-

lizado na região do Petrolândia, sediou 
em maio a Etapa Sudeste do Futebol de 
5 - modalidade exclusiva para deficientes 
visuais.  O torneio existe  no país desde 
1978. Nos jogos Paraolímpicos, em 2004, 
o Brasil conquistou sua primeira meda-
lha de ouro nesta modalidade.

A realização do evento no Poliespor-
tivo Tropical representa prestígio para 
Contagem e mostra que a cidade tem 
políticas sérias para as pessoas com defi-
ciências.

nO JOgO, cada time tem cincO JOgadOres e apenas Os gOlei-
rOs pOssuem visãO tOtal. a bOla tem um guizO que serve 
para guiar Os atletas. O silênciO, durante a partida, é 
fundamental. cada JOgO dura dOis tempOs de 25 minutOs.

coMo fuNcioNa o futebol para cegos

Cleusa Almeida de Barros, 
da Associação dos Deficientes Visuais de Belo 
Horizonte (ADEVIBEL)

“A estrutura da quadra do Tropical foi muito elogiada e 
atendeu perfeitamente às expectativas. O campeonato foi 
um sucesso e tudo fluiu muito bem. Pretendemos estender 
essa parceria com o município de Contagem para mais 
eventos esportivos devido ao sucesso do torneio. Com cer-

teza, foi um dos melhores campeonatos.”
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INVESTIMENTOS DA 

PREFEITURA NA REGIãO
 9 Av. João CésAr dE olIvEIrA: mais desenvolvimento e empregos  
– A Avenida João César de Oliveira é o principal centro comercial e de servi-
ços da região do Eldorado e de Contagem. A revitalização e requalificação 
dessa avenida dinamiza a economia local e atrai mais empresas gerando 
emprego e renda. A Prefeitura está revitalizando diversos centros comerciais, 
como os do Santa Cruz, Novo Eldorado e Água Branca;

 9 As FAMílIAs Estão dE voltA às PrAçAs – A Praça da Glória voltou a 
ser um cartão postal de Contagem. Além disso, outras 20 praças foram refor-
madas na região;

 9 ACAdEMIAs dA CIdAdE Ao Ar lIvrE – A região já recebeu quatro Aca-
demias da Cidade e mais duas serão instaladas na região;

 9 sAnEAMEnto E urbAnIzAção – As comunidades dos bairros Parque 
São João e Vila Jardim Eldorado receberam obras aguardadas há mais de 30 
anos, fruto de parceria da Prefeitura com os governos do Estado e federal;

 9 MorAdIA PArA 1.200 FAMílIAs – Em parceria com os governos estadual e 
federal, as moradias destinam-se a ex-moradores de áreas de risco em sete vilas;

 9 AMPlIAção E MElhorIA dAs unIdAdEs dE sAúdE – A Prefeitura está 
construindo novas UBS no Eldorado e Parque São João e vai implantar uma 
nova Farmácia Distrital. A antiga Unidade XV foi transferida para novo ende-
reço, a UBS da Vila Frigodiniz foi reformada e criada a UBS – Unidade Básica 
de Saúde no Novo Eldorado/Santa Cruz;

 9 Construção do novo Pronto soCorro – O novo pronto socorro JK 
está em construção na avenida João César de Oliveira, no terreno da antiga 
Unidade XV;

 9 rEForMA dE EsColAs E Construção dE CEMEI – Dois Cemei estão 
em construção (Parque São João e no Água Branca) e 10 escolas da Rede Mu-
nicipal de Ensino foram reformadas;

 9 obrAs MElhorArAM o trânsIto dA rEgIão – Além da requalificação 
da avenida João César de Oliveira, diversas obras favorecem o trânsito local: 
alça no viaduto do bairro JK, novas alças no sistema viário do Água Branca; 
túnel de Integração da região do Eldorado ao Ressaca; lombofaixas e a nova 
sinalização na Avenida José Faria da Rocha e várias outras;

 9 CâMErAs dE vídEo nAs AvEnIdAs E PrAçAs – Algumas serão instala-
das na região Eldorado, na  avenida João César de Oliveira e em outros locais 
com grande fluxo de trânsito e pessoas.
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