
Prefeitura anuncia início das 
obras do PAC no Córrego Retiro

Vargem das Flores está cada dia melhor. Nos últimos 
5 anos, a Prefeitura fez grandes investimentos em obras 
de pavimentação e drenagem de ruas e avenidas; na 
construção e reforma de unidades de saúde e na me-
lhoria da educação infantil e fundamental. Uma grande 
conquista foi o sistema de esgoto com implantação das 
ligações domiciliares e a Estação de Tratamento. Agora, 
a Prefeitura anuncia o início de mais uma grande obra 
para a região: o saneamento e requalificação do Córre-
go Retiro. São  investimentos como esses que melho-
ram a vida da comunidade e elevam a autoestima de 
toda a região.
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Prefeitura e Copasa vão 
ampliar rede de esgoto

Mais seis mil famílias serão beneficiadas com ligações domiciliares
Uma importante parceria 

entre a Prefeitura e a Copasa 
garantiu mais um contrato para 
a implantação de 8 quilômetros 
de redes coletoras de esgoto em 
diversos bairros da região Var-
gem das Flores. Serão realizadas 

mais de 6 mil novas ligações 
domiciliares nos bairros Estalei-
ro I e II, Icaivera, Darcy Ribeiro, 
Tupã, dentre outros. O investi-
mento será de R$ 10 milhões.

Na etapa anterior foram 
beneficiados os bairros Nova 

O esgoto coletado na ETE - Estação de Tratamento de Esgoto de 
Nova Contagem recebe destino adequado e ajuda a despoluir os 
córregos de Vargem das Flores.

Obra de rede de esgoto na Rua VL 14

Contagem A e B, Vila Renascer, 
Retiro, Ipê Amarelo e Vila Espe-
rança.

Com a realização das obras de 
saneamento, a prefeitura pode 
levar adiante as obras de urbani-
zação e pavimentação de vias.
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Córrego do Retiro será 
saneado e vilas urbanizadas

Avaliada em R$ 30 milhões, obra vai sanear córrego em Nova Contagem
O córrego do Retiro tem 1,87 km de extensão e atra-

vessa toda a região central de Vargem das Flores. Seu 
leito é usado como depósito de lixo e é foco para a proli-
feração de doenças. No período das chuvas, a população 
sofre com as inundações.

A Prefeitura conseguiu recursos do Programa de Ace-
leração do Crescimento – PAC, do Governo Federal, para 
fazer o saneamento e requalificação do Córrego Retiro e 
seus afluentes. Essa obra está avaliada em R$ 30 milhões, 
com contrapartida de R$ 1,5 milhões da Prefeitura.

Córrego do Retiro será saneado e urbanizado

Parte dos recursos destinados ao sane-
amento e revitalização do Córrego Retiro 
será investida no reassentamento das 
famílias que hoje moram em situação de 
risco nas áreas ribeirinhas. Cerca de 220 
famílias serão beneficiadas. Além disso, 
serão pavimentadas diversas vias públicas 
no seu entorno e será feita a urbaniza-
ção dos bairros, com a criação de áreas 
verdes e um parque. 

O projeto prevê o tratamento de fundo de 
vale, despoluição, saneamento, construção 
dos interceptores de esgoto, proteção das 
nascentes, drenos para escoamento de águas 
pluviais, parque linear e áreas verdes. Essa 
obra vai melhorar a qualidade ambiental na 
região, valorizar os imóveis, permitir a melhoria 
do trânsito e do acesso e estimular novos 
investimentos.

Famílias ganharão
novas moradias
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Prefeitura já asfaltou 16 km de ruas na região
Meta é asfaltar 21 km de vias e melhorar a mobilidade dos moradores

Em dias de sol, as ruas sem asfalto ficam empoeiradas. 
Na época de chuva, vem o barro depois os buracos. Para 
acabar com esses problemas, a Prefeitura já urbanizou e 
asfaltou cerca de 16 km de ruas e avenidas na região da 
Vargem das Flores. É o maior investimento deste tipo já 
feito em toda a história da região.  As obras de infraestru-
tura, que têm investimentos de R$ 10 milhões, envolvem a 
terraplenagem, drenagem pluvial superficial e subterrânea, 
pavimentação asfáltica das vias e pavimentação de concre-
to nos becos, colocação de meios fios, sarjetas, passeios e 
outros serviços complementares.

Essas obras garantem a melhoria da mobilidade dos mo-
radores com implantação de novos intinerários de ônibus, 
melhoria do serviço de coleta de lixo entre outros benefícios.

Bairro Retiro: pavimentação asfáltica e implantação 
do sistema de drenagem nas ruas Retiro do Triunfo, 
Retiro dos Navegantes, Parque do Retiro, Retiro das 
Esmeraldas, Retiro dos Inconfidentes e avenida Altino 
José da Costa – antiga Retiro dos Bandeirantes. 

Icaivera: Abertura da Avenida Sema (antigo Capão 
das Cobras) no Icaivera.

Nova Contagem A: pavimentação das ruas VL 14, VL 
15, VL 26, VL 27, Beira Campo, A, B, C e D

Ipê Amarelo: Pavimentação das ruas Laranjeiras, 
Mangueiras,  Pitangueiras, Jacarandás, Coqueiros, 
Jequitibás, Acácias, Pinheiros, e rua das Perobas.

Vila Esperança: pavimentação asfáltica com 
implantação de drenagem nas ruas A, B, E, F, J, H, Q e M
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Prefeitura já asfaltou 16 km de ruas na região
Meta é asfaltar 21 km de vias e melhorar a mobilidade dos moradores

Rua N - Tupã: drenagem e pavimentação de 
trecho da rua N, aprovado pelo Orçamento 
Participativo

Nova Contagem B: Já pavimentadas as ruas VL 30, 
VL 31A, VL 31B, VL 32, VL 33,VL 34, VL 35, VL 36, VL 
38, VL 39, VL 41, VL 42 e VL 43

Nazaré: pavimentação da Avenida Hum, obra 
aprovada pelo Orçamento Participativo em 
andamento

Estaleiro: já foram pavimentadas a avenida Santa 
Cruz, e as ruas Jaraguá, Riacho, Liberdade, São José, 
Novo Progresso

Vila Renascer: Falta pavimentar apenas o beco Bom 
Jesus e a continuação da VL 15

anTEs

agora
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Prefeitura garante qualidade 
de ensino na região

Investimentos abrem vagas para crianças de 0 a 6 anos
Em Vargem das Flores, educação é 

prioridade. Nos últimos cinco anos, a 
Prefeitura fez grandes investimentos 
em reformas e melhorias em todas 

Cemei Icaivera Esse foi o primeiro Centro 
de Educação Infantil construído pela Prefeitura e 
serviu de modelo para os demais. A construção dessa 
escola foi uma escolha da comunidade no Orçamento 
Participativo.

Cemei Nova Contagem Inaugurado em maio 
de 2009, o Cemei Nova Contagem tem capacidade de 
atender 157 crianças de 0 a 6 anos.

Cemei Ipê Amarelo As obras já 
estão em fase final. O Cemei Ipê Amarelo 
terá capacidade para atender 188 crianças 
de 0 até 6 anos.   O investimento estimado é 
de R$ 800 mil. O Cemei do Ipê Amarelo vai 
funcionar na rua Pitangueiras esquina com 
rua Ipê Amarelo.

as escolas de ensino fundamental da 
região, ampliou o número de vagas, 
garantiu a merenda e o kit escolar 
para todos os alunos. Além disso, 

Vargem das Flores ganhou três  novos 
e modernos centros de educação 
infantil, os Cemeis, que atendem mais 
de 500 crianças de 0 a 6 anos.
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Os investimentos em Vargem 
das Flores não param

Outras iniciativas da Prefeitura que melhoram a vida da comunidade

Regularização fundiária 
na fase final

O sonho de tirar a escritura da casa e registrá-la 
em cartório está cada vez mais próximo para muitos 
moradores de Nova Contagem. Todo o trabalho de 
planejamento do bairro já foi realizado e aprovado. 
Em breve, as famílias poderão solicitar o registro e 
obter o título de propriedade. Será garantida a gra-
tuidade do registro para as famílias de baixa renda e, 
também, para o primeiro registro.

Cozinha Comunitária

Praça VL 15

Espaço Bem Viver

Agência dos Correios

Praça VC 4

Centro de Formação em 
Segurança Pública - CEFOSP

Abrigos nos pontos de ônibus

Praça Dominique Hurtand

Telecentro
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A Regional Vargem das Flores funciona 
na Rua VC 2, 15 - Nova Contagem

MAPA DO MUNICíPIO

Regional Vargem das Flores 
atende 22 bairros e vilas 

Regional é porta de entrada da Prefeitura
As Administrações Regionais representam o 

Executivo Municipal em cada região e têm, como 
principal função, receber as demandas da popu-
lação e encaminhá-las para os diversos setores da 
Prefeitura. Com esse trabalho, elas aproximam o 
Poder Público da comunidade e são a porta de 
entrada para todos os cidadãos.

Além disso, elas ajudam na implementação das 
políticas públicas, programas e serviços da Prefei-
tura. As Administrações Regionais são uma forma 
de governar de modo descentralizado para au-
mentar a eficiência no atendimento, respeitando 
a identidade local. A Regional Vargem das Flores 
atende a uma população de aproximadamente 70 
mil pessoas, distribuída em 22 bairros e vilas. 


