
A Prefeitura de Contagem realiza obras e programas por toda a cidade para melhorar 
a vida dos contagenses. No Nacional, a prefeitura iniciou as obras para construção de 
1.824 apartamentos do “Minha Casa, Minha Vida”, no bairro Pedra Azul, e está entregando, 
gratuitamente, o documento que regulariza a posse do imóvel para 5.700 famílias da região. 
A prefeitura ainda fez a avenida sanitária Nacional e a urbanização de 16 ruas no Chácaras 
Cotia e Conjunto Carajás, importante obra esperada pela comunidade há mais de 30 anos. A 
região também recebeu as unidades de saúde Joaquim Murtinho e São Mateus.

A GENTE VÊ.

REGIONAL
NACIONAL

A PREFEITURA TRABALHA MUITO POR VOCÊ

Avenida Nacional

UBS São Mateus (Em construção)

CADASTRO HABITACIONAL
“MINHA CASA, MINHA
VIDA” CONTAGEM

Até o dia 26/8 em todas
as regionais e no

Shopping Contagem.



22

a PreFeitUra trabalha e 
garante Moradia digna, 
MaiS SaÚde e SegUrança

REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

A prefeitura está entregando a 5.700 famílias dos bairros Estrela 
Dalva, São Mateus e Confisco o título de propriedade de seus imó-
veis. O documento assegura o direito de posse e valoriza o imóvel.

UNIDADE DE SAÚDE JOAQUIM MURTINHO

A prefeitura entregou a unidade de saúde Joaquim Mur-
tinho, em 2013, ampliando o atendimento na região. A 
unidade, que conta com o apoio da equipe do Núcleo de 
Apoio à Saúde da Família (Nasf), beneficia cerca de 15 
mil pessoas. Em breve, será entregue a UBS São Mateus.

UNIDADE DE SAÚDE SÃO MATEUS

REFORÇO NA SEGURANÇA

Também será entregue em 30 de junho pela prefeitu-
ra, a unidade de saúde São Mateus, que conta com 
três equipes de Saúde da Família. A nova unidade 
beneficia cerca de 12 mil moradores dos bairros São 
Mateus e Novo Recanto.

NOVAS MORADIAS

A prefeitura implementou o maior pro-
grama habitacional da história da cidade. 
No Nacional, foram iniciadas as obras de 
construção de 1.824 apartamentos do 
“Minha Casa, Minha Vida”, no bairro Pe-
dra Azul. O cadastro no programa pode 
ser feito, até 26 de agosto, nas regionais 
administrativas ou no Prefeitura Aqui, no 
Shopping Contagem.

Para garantir mais segurança aos moradores, a prefeitura 
instalou oito câmeras do “Olho Vivo” nas principais vias da re-
gião, reativou os conselhos de Segurança Escolar (Consesc) 
e de Segurança Pública (Consep) e promoveu ações para 
adesão às redes de Vizinhos e Comerciantes Protegidos.
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a Prioridade É CUidar
daS PeSSoaS

ASSISTÊNCIA SOCIAL

EXERCITA CONTAGEM

A prefeitura incentiva a prática de atividades físicas. Por 
isso, criou o Exercita Contagem, que conta com dois nú-
cleos na região: no Parque das Amendoeiras e na rua Rita 
Camargo, no bairro Bom Jesus (quadra do Curumim).

ACADEMIA DA CIDADE

A região também ganhou mais duas Academias da Cidade: 
nas praças Belarmino de Souza, no Xangrilá, e dos Cadei-
rantes, no Tijuca. Com isso, a região passou a contar com 
seis pontos para a prática de exercícios.

A prefeitura investe em ações de assistência social e 
proteção básica. Na região, existem dois Centros de 
Referência em Assistência Social (Cras): o Nacional e o 
Casa Amarela. Juntos, os dois espaços atendem mais 
de 5 mil famílias.

• São ofertadas diversas atividades, como emissões 
de documentos, encaminhamento para cursos pro-
fissionalizantes, atividades de saúde, assistência 
social e lazer;

• No Cras Casa Amarela acontece o tradicional bai-
lão da terceira idade.

GERAÇÃO DE RENDA

O bairro Xangrilá ganhou um ponto fixo da Economia 
Solidária, beneficiando 30 famílias. O local conta com 
20 barracas de alimentos e artesanato. A feira, na rua 
Antônio Soares, funciona aos sábados, a partir das 8h.

COZINHA COMUNITÁRIA

Garantir alimentação à população carente é um compro-
misso da prefeitura. No Nacional, há uma Cozinha Comu-
nitária, onde são servidos, diariamente, almoços para 370 
famílias cadastradas nos Cras.

A GENTE VÊ.
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a PreFeitUra realiZa iMPortanteS 
obraS de drenageM, SaneaMento 
e Mobilidade na região

TRÂNSITO SEGURO

Para garantir mais segurança aos pedestres e motoristas, 
a prefeitura construiu uma mureta na rotatória do encontro 
entre as avenidas Tancredo Neves e Nacional.

URBANIZAÇÃO

Diversas ruas na região do Nacional foram pavimenta-
das, com destaque para a avenida Nossa Senhora de 
Fátima e para a rua Pascoal da Silva Guimarães, que 
também passou por obras de drenagem.

NACIONAL

MANUTENÇÃO E DRENAGEM

A avenida sanitária do Nacional foi uma das maio-
res obras entregues pela prefeitura, na região. São 
mais de 2,5km de via pavimentada e urbanizada 
que, hoje, é um importante acesso, beneficiando 
mais de 50 mil pessoas.

NOVO ASFALTO
Para impulsionar o desenvolvimento da região, a pre-
feitura está investindo na urbanização de vias. No 
bairro Chácaras Cotia e Conjunto Carajás, 16 ruas 
receberam drenagem, pavimentação, instalação de 
meio-fio, passeios e sinalização viária.

• As obras atendem a uma reivindicação de 
mais de 30 anos da população;

• A urbanização já está beneficiando, diretamente, 
cerca de 40 mil moradores dos bairros Chácaras 
Cotia, Conjunto Carajás, São Mateus, Estrela Dal-
va e Pedra Azul.

Foram realizadas 2.275 manutenções em bocas de 
lobo e trocadas 295 grelhas, garantindo melhor es-
coamento da água de chuva, evitando alagamentos.



Conheça o Plano de Mobilidade 
Urbana qUe ConteMPla a região
do naCional
A prefeitura está realizando importantes obras de mobilidade urbana, que vão levar mais 
agilidade ao trânsito e facilitar a locomoção por meio do transporte coletivo (ônibus). Serão 
construídos novos corredores de trânsito e terminais de ônibus que vão interligar a região 
do Nacional às regiões Industrial e Petrolândia, reduzindo o tempo das viagens. Com estas 
obras, será implantado o sistema BRT (Move), onde os moradores poderão circular de ôni-
bus e de metrô, com mais conforto e agilidade, pagando apenas uma passagem.

VIADUTO DAS AMÉRICAS II

VIADUTO TELEFÉRICO

VIADUTO DAS AMÉRICAS I

Entroncamento das 
avenidas das Américas 
e Severino Ballesteros, 

na Ressaca
40 mil veículos por dia

R$ 18,5 milhões
Obras em execução

Na avenida das 
Américas, sobre a 
BR-O40, na Ressaca
25 mil veículos por dia
R$ 15,6 milhões
Em licitação

RESSACA / NACIONAL
Investimentos: R$ 16,5 milhões

ESTAÇÕES DE ÔNIBUS
Estações fechadas de ônibus, ao longo da 
avenida teleférico, João Gomes Cardoso Sobre a BR-040, ligando os bairros 

Água Branca (Eldorado) e Morada 
Nova (Ressaca)
20 mil veículos por dia
Investimentos: R$ 15 milhões
Obras em execução

LESTE-OESTE 
Interligará os bairros Ressaca,Nacional e Petrolândia (avenidas das 
Américas, Severino Ballesteros e Helena de Vasconcelos e Via Expressa até 
o Petrolândia)
R$ 90 milhões (junto com o corredor Ressaca)

RESSACA / NACIONAL - CIDADE INDUSTRIAL
Interligará os três bairros (praças do Trabalhador e da Cemig, avenidas 
Babita Camargos, Teleférico e João Gomes Cardoso até Severino 
Ballesteros)
R$ 90 milhões (junto com o corredor Leste-Oeste)

RECAPEAMENTO DA VIA EXPRESSA
Todo o trecho de Contagem
cerca de R$ 40 milhões

VIADUTO TELEFÉRICO

VIADUTO DAS AMÉRICAS I

Entroncamento das 
avenidas das Américas 
e Severino Ballesteros, 

40 mil veículos por dia

Obras em execução

Investimentos: R$ 16,5 milhões

Estações fechadas de ônibus, ao longo da 
avenida teleférico, João Gomes Cardoso Sobre a BR-040, ligando os bairros 

Água Branca (Eldorado) e Morada 
obre a BR-040, ligando os bairros 

Água Branca (Eldorado) e Morada 
obre a BR-040, ligando os bairros 

Nova (Ressaca)
20 mil veículos por dia
Investimentos: R$ 15 milhões
20 mil veículos por dia
Investimentos: R$ 15 milhões
20 mil veículos por dia

Obras em execução
CORREDORES

TRINCHEIRA DO ITAÚ / VIADUTO DO PETROLÂNDIA / TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO DO PETROLÂNDIA, NOVA 
CONTAGEM E SEDE / NOVE ESTAÇÕES / VINTE E CINCO ESTAÇÕES FECHADAS / CORREDOR NORTE – SULE MAIS:

TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO
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PreFeitUra inVeSte na liMPeZa 
e ConSerVação da Cidade

ACESSIBILIDADE

NOVOS ECOPONTOS

Na região foram instalados quatro Ecopontos: Francisco 
Mariano, Carajás, Confisco e Amendoeiras. A Vila Francis-
co Mariano ganhou um agente comunitário de limpeza.

REVITALIZAÇÃO

A comunidade pediu, a prefeitura fez. A praça da Inconfi-
dência (praça do Baiano) foi revitalizada e ganhou novas 
mesas de jogos, escorregador, lixeiras e bancos, além de 
nova pintura. A praça Belarmino de Souza, no Xangrilá, 
também foi revitalizada.

Um antigo ponto de “bota-fora”, no bairro Tijuca, foi revi-
talizado, dando lugar à praça dos Cadeirantes. O local 
ganhou passeio, árvores, flores, bancos e Academia 
da Cidade. Com acessibilidade, se tornou um ponto de 
convívio, inclusão social, e promove dignidade aos mo-
radores e pessoas com deficiência.

FIM DE “BOTA-FORA”

A prefeitura eliminou diversos pontos de “bota-fora” na re-
gião, destaque para os localizados nos bairros São Mateus 
(rua Arpoador), Novo Recanto (ruas Ipê Amarelo, Coqueiro e 
Jacarandá) e Pedra Azul (rua Oswaldo Cruz com a rua Turfa). 
Foram retiradas cerca de 130 toneladas de lixo dos locais.

BRIGADA DA LIMPEZA

A prefeitura realizou o Brigada da Limpeza e notificou pro-
prietários de lotes vagos para que façam a limpeza e man-
tenham os espaços murados. Mais de 20 mil residências 
foram vistoriadas na região para combater o mosquito Ae-
des aegypti.



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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“A pavimentação das ruas do Chácaras Cotia e 

Carajás melhorou muito a nossa vida. Em época 

de seca, meu filho passava muito mal com a po-

eira. Nesse ano, o inverno chegou e ele não teve 

crise. O asfalto nos deu dignidade. Meu filho não 

passa mais constrangimento na escola por cau-

sa do sapato sujo e eu, que trabalho com costu-

ra, não preciso mais recusar roupas brancas. A 

obra fez diferença não só para a nossa saúde, 

trouxe dignidade e valorizou nosso lar”. 

CONHEÇA A SUA REGIONAL:

A Administração Regional do Nacional é o principal contato dos 

moradores com a prefeitura. É por essa porta que o morador pode 

solicitar serviços e apresentar suas demandas e reivindicações.

Administrador Regional: 
Thalys Marcelo Marques 
Assunção

Endereço: rua Santa Maria, 1.076 - Nacional
Telefone: 3397-1098 / 8793
E-mail: regional.nacional@contagem.mg.gov.br
Funcionamento: segunda a sexta-feira, das 8h às 17h

• Cemei Vale das Orquídeas;

• Urbanização e canalização dos córregos 
Honduras, Tapera e México;

• Implantação dos núcleos do Programa 
Vida Saudável.

MaiS obraS Para 
a SUa região:

RAQUEL 
RODRIGUES

SANTOS
Moradora do bairro 

Chácaras Cotia há 10 anos



REGIONAL NACIONAL

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.

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.

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 2 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

2 JÁ ENTREGUES

10 JÁ ENTREGUES

1.350 novas vagas


