
A Prefeitura de Contagem faz a obrigação dela e trabalha muito para oferecer 
mais qualidade de vida aos contagenses. No Eldorado, está em fase de conclusão 
a obra da Trincheira do Itaú, uma das maiores obras dos últimos 30 anos, com 
previsão de entrega em agosto. A prefeitura inaugurou a nova Maternidade 
Municipal e entregou importantes obras como nova UPA JK, Restaurante 
Popular, reabertura da Funec, primeira universidade gratuita de Contagem, a 
Uaitec, reforma e ampliação do CSU Eldorado, dentre outras importantes ações 
que melhoraram a qualidade de vida dos moradores da região.

A GENTE VÊ.

REGIONAL
ELDORADO

A PREFEITURA TRABALHA MUITO POR VOCÊ 

TRINCHEIRA DO ITAÚ 
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MAIS SEGURANÇA E LAZER 
PARA A REGIÃO DO ELDORADO

CEMEI PARQUE SÃO JOÃO

SEGURANÇA

A prefeitura inaugurou o Cemei Parque São João, abrin-
do lá 150 novas vagas para o ensino infantil da região.

Foram implantadas nas principais ruas e avenidas e nas es-
colas municipais câmeras do “Olho Vivo”, garantindo mais se-
gurança para o comércio, moradores e a comunidade escolar.

PRAÇAS REVITALIZADAS E REFORMADAS

FUNEC E UAITEC DE QUALIDADE E DE GRAÇA

Mais de 15 praças, parques e campos na região fo-
ram revitalizados. Os destaques são o Parque Ecoló-
gico, as praças do Sô Teco, do Iria Diniz, da Delp e o 

Campo Cruz Azul.

A prefeitura reabriu as unidades da Funec e implantou a sede 
da unidade, no Eldorado, facilitando o acesso para alunos. Tam-
bém foi aberta na região, a Uaitec, primeira universidade gratui-

ta da cidade.

EXERCITA CONTAGEM

Mais de 2 mil pessoas participam do Exercita Conta-
gem, que é realizado em várias praças e espaços 

públicos da região.

PROJETO DE GINÁSTICA DE TRAMPOLIM

A parceria com a Belgo Bekaert Arames e a Arce-
lorMittal permitiu que o Projeto “Pequenos Ginastas, 
Grandes Saltos” alcançasse mais de 300 crianças e 

jovens, que treinam no CSU Eldorado.
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MAIS SAÚDE COM MELHORIAS NA ASSISTÊNCIA 

E  INFRAESTRUTURA PARA AS PESSOAS

HOSPITAL MUNICIPAL

NOVA MATERNIDADE

Pela primeira vez, o Hospital Municipal está realizando cirur-
gias ortopédicas de urgência e emergência em suas depen-

dências. E, agora, vai ganhar mais de 60 novos leitos.

A prefeitura entregou a nova Maternidade Municipal, que vai 
ampliar o número de partos no município, já oferecendo mais 

segurança, conforto e assistência para mães e crianças.

NOVAS UNIDADES DE SAÚDE

NOVA UPA JK

A prefeitura inaugurou uma unidade de saúde na 
região do bairro Água Branca e reformou a unidade 
de saúde do Jardim Eldorado, beneficiando cerca de

 22 mil pessoas.

Muito maior que a anterior, a nova UPA JK está atendendo 600 
pessoas por dia. A unidade conta com uma equipe de mais de 

100 profissionais para o atendimento das pessoas.

SAÚDE MENTAL

Foi inaugurado o novo Centro de Atenção Psicossocial 
para a Infância (Caps-I) e a nova sede do Caps Álcool e 

Drogas, ampliando o atendimento à saúde mental.

IRIA DINIZ

O setor de reabilitação do Centro de Consultas Espe-
cializadas (CCE) Iria Diniz foi revitalizada e ganhou 

novos aparelhos de fisioterapia.
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MELHORIAS NA JOÃO CÉSAR NOVA ALÇA DO VIADUTO BEATRIZ

CENTRO DE MEMÓRIA DO TRABALHADOR

Com obras já em fase de conclusão, a região ganhará um museu 
de memória do trabalhador, próximo à Trincheira do Itaú, com áre-
as culturais, biblioteca, auditório, café e espaço para exposições.

REVITALIZAÇÃO DA AVENIDA DAS NASCENTES

A prefeitura atendeu solicitações de toda a comunidade da re-
gião e revitalizou a avenida das Nascentes, no Parque São João, 
eliminando, inclusive, o ponto de “bota-fora” que havia no local.

A Trincheira do Itaú, uma das maiores 
obras de mobilidade urbana dos últimos 
30 anos, já está em fase de conclusão, 
com inauguração prevista para agosto.

TRINCHEIRA 
DO ITAÚ

PREFEITURA REALIZA IMPORTANTES 
OBRAS DE MOBILIDADE URBANA NA 
REGIÃO DO ELDORADO

A GENTE VÊ.

A prefeitura realizou importantes melhorias na avenida 
João César de Oliveira, que recebeu novas alças, faixa 
exclusiva para ônibus e revitalização da sinalização e dos 

canteiros, dentre outras intervenções.

Atendendo a uma demanda da comunidade do Bela Vista, 
a prefeitura fez a reconstrução da alça que dá acesso ao 
bairro, no viaduto Beatriz, revitalizando todo o local, inclu-

sive com drenagem, passeio, meio-fio e sinalização.

ESPERADA  A 30 ANOS. 

CONSTRUÍDA EM UM ANO.



TRÂNSITO MAIS RÁPIDO E SEGURO
A região do Eldorado recebe importantes obras de mobilidade urbana, que vão levar mais 
agilidade ao trânsito e facilitar a locomoção do transporte coletivo (ônibus). A Trincheira do 
Itaú, uma das principais obras que compõem o Plano de Mobilidade Urbana da cidade, vai 
acabar com um gargalo de anos no trânsito em frente ao Shopping Itaú. Também serão 
construídos novos corredores de trânsito e terminais de ônibus que vão interligar a região do 
Eldorado às regiões da Ressaca, de Nova Contagem e do Petrolândia, reduzindo o tempo 
das viagens. Além disso, a Via Expressa terá todo o trecho de Contagem recapeado, ou seja, 
o asfalto antigo será substituído por um novo asfalto.

Com estas obras, será implantado o sistema BRT, onde os moradores poderão circular de 
ônibus e de metrô, com mais conforto e agilidade, pagando apenas uma passagem.

Conheça o Plano de Mobilidade Urbana para a região do Eldorado:
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A PRIORIDADE É CUIDAR 
DAS PESSOAS

QUALIDADE DE VIDA

RESTAURANTE POPULAR

As obras do Cento Social Urbano (CSU) Eldorado seguem a 
todo vapor. O espaço, que já tem um ginásio, ganhará pista 
de skate, playground, área de convivência e um anfiteatro.

A prefeitura inaugurou o primeiro Restaurante Popular, no 
Eldorado, que oferece comida boa e barata por apenas 

R$ 3,00, beneficiando a todos os contagenses.

OBRAS DO CSU ELDORADO

NOVAS MORADIAS

A Vila Paris foi urbanizada, proporcionando um am-
biente seguro e digno para os moradores. Foram 
feitas obras de esgoto sanitário, rede de drenagem, 
contenção e estabilização das margens do córrego 
São Sebastião, além da pavimentação de cinco ruas.

A prefeitura entrega, em julho, o Conjunto Habitacional Vila Be-
atriz, transformando em realidade o sonho da casa própria para 

120 famílias que viviam em área de risco, na região.

SERVIÇOS SOCIAIS

Foram inauguradas duas novas sedes do Centro 
de Referência de Assistência Social (Cras), uma 
no Parque São João e outra no Eldorado.  No Novo 
Eldorado, foi implantado o Centro Especializado de 

Referência de Assistência Social (Creas)

ESCOLA DA CIDADANIA

A Escola da Cidadania “Osvaldo Orlando da Costa” ofe-
rece cursos de capacitação, palestras e outros eventos 
que qualificam o cidadão para ter uma voz mais ativa.



A PREFEITURA CONSTRÓI 1.824 APARTAMENTOS DO PRO-
GRAMA “MINHA CASA, MINHA VIDA”, NA REGIÃO DO NA-
CIONAL. O CADASTRO NO PROGRAMA PODE SER FEITO ATÉ O 
DIA 26 DE AGOSTO NAS REGIONAIS ADMINISTRATIVAS OU NO 
PREFEITURA AQUI, NO SHOPPING CONTAGEM.
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Aconteceram muitas obras importantes, que 
vão beneficiar todo o município. Na minha re-
gião, o asfaltamento próximo ao viaduto Bea-
triz foi muito bom para a comunidade, mas a 
obra vai contribuir com todos que passam pelo 
local. A cidade também vai ganhar muito com 
a Trincheira, e principalmente com o recapea-
mento da Via Expressa, algo que Contagem 
esperava há anos.

presidente da Associação 
do Bairro Bela Vista, 
mora no bairro há 33 

anos

JOANÍZIO JARDIM 
DE OLIVEIRA (DÃO)

• Implantação de núcleos do Pro-
grama Vida Saudável;

• Faculdade de Medicina, PUC 
Contagem;

• Reforma do Cemei Vinícius de 
Moraes – Àgua Branca;

• Reforma do Inecac.

VEM POR AÍ:

CONHEÇA A SUA REGIONAL:

A Administração Regional do Eldorado agora está em novo 

endereço e é o principal contato dos moradores com a 

prefeitura. É por essa porta que o morador pode ser ouvido e 

apresentar suas demandas e reivindicações.

Administrador Regional: 
Renato Barros

Endereço: avenida José Faria da Rocha, 1.016 / 3º andar - Eldorado

Telefone: 3352-5477 e 3352-5351

E-mail: regional.eldorado@contagem.mg.gov.br  

Funcionamento: segunda a sexta-feira, das 8h às 17h



REGIONAL ELDORADO

Todas as regiões Industrial, Petrolândia, Vargem das Flores, Ressaca, Riacho, Eldorado, Nacional 
e Sede recebem investimentos em políticas públicas que estão melhorando a vida das pessoas.

Conheça as principais realizações da prefeitura:

37 CEMEIS EM FUNCIONAMENTO NOVAS UNIDADES DE SAÚDE 2.422 NOVAS MORADIAS

807 CÂMERAS DO “OLHO VIVO” TRÊS RESTAURANTES 
POPULARES

NOVAS AVENIDAS SANITÁRIAS

NOVA UPA JK REABERTURA DA FUNEC

TRINCHEIRA DO ITAÚ

TRÊS NOVOS VIADUTOS 
EM CONSTRUÇÃO

ENTREGA EM AGOSTO

NOVA MATERNIDADE 
MUNICIPAL

JÁ ENTREGUE

JÁ ENTREGUE 14 UNIDADES EM FUNCIONAMENTOPetrolândia, Américas e Teleférico

Mais 4 em construção e 4 reformadas 2.184 em construção

238 JÁ ENTREGUES

Nacional, Alterosa, Dois e Imbiruçu1 em construção (Nova Contagem)
685 nas escolas
e 122 nas principais vias

9 ENTREGUES DESDE 2013

CONTAGEM FAZ, A GENTE VÊ.
A PREFEITURA TRABALHA MUITO POR VOCÊ.

CONTAGEM FAZ, A GENTE VÊ.
A PREFEITURA TRABALHA MUITO POR VOCÊ.

CONTAGEM FAZ, A GENTE VÊ.

2 JÁ ENTREGUES

8 JÁ ENTREGUES

1.350 novas vagas


