
A Prefeitura de Contagem realiza importantes obras por toda a cidade. 
Na região do Petrolândia, o atual governo deu início à construção do 
Viaduto do Petrolândia e da Estação de Ônibus do Petrolândia. Também 
está sendo realizada a maior obra de saneamento básico da região, 
com a implantação da avenida sanitária Imbiruçu. Ainda estão sendo 
construídas duas escolas que vão abrir 1.800 novas vagas para alunos 
do ensino fundamental.

A GENTE VÊ.

REGIONAL
PETROLÂNDIA

A PREFEITURA TRABALHA MUITO POR VOCÊ



322

PRIMEIRA REGIÃO A TER 100% 
DE COBERTURA MÉDICA

A prefeitura contratou para a região mais 
nove médicos, do Programa “Mais Médi-
cos” para atender no Programa Saúde da 
Família. Além disso, unidades de saúde 
do Petrolândia agora têm dentistas de 
graça para o atendimento da população.

MAIS SAÚDE

112 APARTAMENTOS ENTREGUES COMBATE À DENGUE E H1N1

A prefeitura entregou 112 apartamentos, no bairro Sa-
pucaias II. Com isso, várias famílias tiveram o sonho da 

casa própria realizado.

A prefeitura implantou quatro centros de atendimento aos 
pacientes com dengue e realizou a vacinação contra a 
gripe H1N1, com vacinas disponíveis nos postos de saúde.

MAIS LAZER RAPIDEZ NAS CONSULTAS

A prefeitura acabou com antigo “lixão” no Petrolândia e 
no lugar construiu a praça Lúcio de Abreu. Também fo-

ram feitas intervenções em outras sete praças.

O Distrito de Saúde do Petrolândia iniciou a implantação da 
regulação das consultas especializadas. A prefeitura atua 

para reduzir o tempo de espera por uma especialidade.

QUADRA DE ESPORTES DE OLHO NA SEGURANÇA

Construção da Quadra de Esportes Raimundo Carlos 
da Silva (Dadico), no bairro Solar do Madeira, que se 
tornou referência para alunos da E.M. José Silvino Diniz.

A prefeitura já cedeu o terreno para a construção das 
novas instalações da 283ª Cia. da PM e implantou qua-

tro câmeras do Programa “Olho Vivo” no Petrolândia.

A prefeitura entrega duas grandes escolas 
municipais nos bairros Sapucaias II e Sa-
pucaias III. Elas já estão em fase de aca-
bamento e vão abrir 1.800 novas vagas no 
ensino fundamental.

EDUCAÇÃO

PRIORIDADE É CUIDAR 
DAS PESSOAS

EXERCITA CONTAGEM ILUMINAÇÃO PÚBLICA

A prefeitura investe na saúde dos moradores do Petrolândia. 
Além de cinco Academias da Cidade, foram implantados dois 
núcleos do Exercita Contagem no Poliesportivo do Tropical.

Em parceria com a Cemig e a Copasa, a prefeitura instalou 
postes de iluminação e realizou ligação de água na Vila 

Nascentes Imperiais.
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ASFALTO DE RUAS

As ruas São Paulo, Ceará, Soledade e Renato Azeredo rece-
beram obras de drenagem e pavimentação. Foram feitos qua-
se 2 km de rede de drenagem, recuperados 2,5m² de valas e 

1,4km de recapeamento asfáltico.

URBANIZAÇÃO

Pavimentação e urbanização de 12 ruas e becos na região, oito 
delas no bairro Tropical: Um, Dois, Três, Quatro, Cinco, Dezenove, 
Vinte e Três e Trinta e Quatro. Outras 665 ruas receberam recape-

amentos da Operação Tapa-Buraco.

ESTAÇÃO PETROLÂNDIA

As obras da Estação Petrolândia também já começaram. Após a 
conclusão, 25 mil usuários, de mais de dez linhas ônibus, serão 

beneficiados. É mais agilidade no trânsito da região.

VIADUTO DO PETROLÂNDIA

A prefeitura iniciou as obras do viaduto Petrolândia, que será 
construído às margens da Via Expressa, beneficiando mais 

de 80 mil pessoas. A obra tem previsão de nove meses.

ACESSO FACILITADO

Encontra-se em fase final a construção da escadaria, ligando o beco 
da rua 21 com rua 22, no bairro Tropical. A obra facilita o acesso de mo-
radores aos pontos de ônibus e à Escola Estadual Vinícius de Moraes.

ROTATÓRIA NO TROPICAL

Implantação de rotatória e reestruturação do trânsito na avenida 
Durval Alves de Faria, no bairro Tropical.

OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO

Em uma parceria com Betim, a Prefeitura de Contagem entre-
gou as obras de drenagem, recapeamento, sinalização e baias 

de estacionamento da rua Mato Grosso, no bairro São Luiz.

TROPICAL

A prefeitura realizou obra de drenagem de água pluvial na es-
quina das ruas 33 e 34 , no bairro Tropical.

SINALIZAÇÃO

Os bairros São Luís, Petrolândia e Tropical receberam nova si-
nalização, com redutores de velocidade e faixas.

MELHORIAS NO TRÂNSITO

Atendendo demanda dos moradores, um novo ponto final de ôni-
bus está sendo construído na rua 25 e foi alterada a circulação de 

veículos, para mão única, nas ruas do Petróleo e Benzol.

A prefeitura constrói, em parceria com a Copa-
sa, a mais importante obra de saneamento da 
região do Petrolândia, a avenida Imbiruçu, que 
teve canalização de córrego, obras de pavimen-
tação e urbanização.

FIM DO ESGOTO 
A CÉU ABERTO

PREFEITURA REALIZA IMPORTANTES OBRAS
DE MOBILIDADE URBANA E SANEAMENTO BÁSICO A GENTE VÊ.



MAIS OBRAS PARA A SUA REGIÃO
•	 Novo viaduto do Petrolândia;

•	 Novo terminal de ônibus;

•	 Dois novos Cemeis: Lúcio de Abreu e Tropical.

O Programa Brigada da Limpeza está indo a todas as regiões da cidade, intensificando 
o combate a dengue, chikungunya e zika vírus. A prefeitura também está atenta ao 
atendimento de pacientes com dengue. No Petrolândia, o Brigada da Limpeza ocorreu 
de 9 a 22 de maio. Na região, foram realizadas blitzes de combate ao mosquito e 
os agentes de saúde foram, de casa em casa, orientando as pessoas e fazendo a 
prevenção.

Ações:

•	 Mutirão	de	Limpeza: durante 15 dias, equipes da Brigada da Limpeza percorreram ruas e 
residências do Petrolândia, recolhendo entulhos, lixo e pondo fim criadouros do mosquito;

•	 As ações incluem o Dia da Cidadania, que foi realizado na região do Petrolândia no dia 14 de abril, 
com ações sociais para toda a comunidade, e o “Dia D”, que é um mutirão de combate ao Aedes 
aegypti, realizado pela prefeitura junto com a comunidade;

•	 Distribuição de material de combate ao mosquito;

•	 Notificação de mais de 13 mil lotes vagos em toda cidade;

•	 Lançamento do plano emergencial de combate à dengue;

•	 Implantação do Decreto nº 639, em que o morador é notificado e tem o prazo de 72 horas para 
realizar a limpeza, sob pena de multa;

•	 Capacitação dos servidores da Saúde para maior precisão no diagnóstico destas doenças;

•	 Blitzes de fiscalização para orientar a população;

•	 Informações e denúncias, ligue:	0800	-	2831225

Prefeitura intensifica 
combate ao mosquito
da dengue, chikungunya
e zika

CoNhEçA A suA rEgIoNAl:

A Administração Regional do Petrolândia 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.

Endereço: Rua Refinaria Gabriel Passos, 20, Petrolândia

Telefone: 3352-5618 / 5619

E-mail: regionalpetrolandia@contagem.mg.gov.br 

Funcionamento: 8h às 17h
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“Vejo que importantes obras estão acontecen-

do na região. A inauguração do Cemei São 

Luiz, as obras do viaduto Petrolândia e da ave-

nida Imbiruçu são algumas delas. Também es-

tamos aguardando a instalação da 283ª Cia. 

da PM. Estamos no caminho certo”.

Mora na região há 36 anos.

Coordenador geral da 
ong Dragão Vermelho 
de Artes Marciais.

EDuArDo 
rIbEIro bráz



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

1.350 novas vagas

REGIONAL PETROLÂNDIA

ENTrEgA EM AgosTo

NoVA MATErNIDADE 
MuNICIPAl

Já ENTrEguE

Já ENTrEguE 14 uNIDADEs EM FuNCIoNAMENTo

8 Já ENTrEguEs

2 Já ENTrEguEs

Petrolândia, Américas e Teleférico

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.


