
PREFEITURA GARANTE MAIS
QUALIDADE DE VIDA PARA VOCÊ

A Prefeitura de Contagem investe em todas as regiões da cidade, levando as melhorias que 

a população realmente precisa. Na região do Riacho, a Estação Rio Nilo foi instalada para 

dar mais fluidez ao trânsito e segurança aos usuários do transporte coletivo, a rotatória do Makro/ 

Carrefour recebeu importantes readequações e a região vai ganhar um batalhão da PMMG. Conheça 

neste informativo as principais ações realizadas pela prefeitura na região. 

55

REGIONAL RIACHO
INFORMATIVO CONTAGEM FAZ - REGIONAL RIACHO

Serviços que podem ser solicitados na sua regional: 

REGIONAL RIACHO

Telefone: 3912-1974 / 2020 / 2448
regional.riacho@contagem.mg.gov.br

Funcionamento: 8h às 17h
Rua Rio Verde, 422 - Riacho

Informações gerais (recepção);
Carteira de Trabalho e Previdência Social; 
Emissão de guias de IPTU;
Supressão e poda de árvore 
(encaminhamento);
Limpa Fossa (encaminhamento);
Vistoria das áreas de risco;
Operação Tapa-Buraco (OTB);
Capina;
Limpeza manual;
Limpeza mecanizada;
Fiscalização de imóveis (encaminhamento 
posturas);
Recolhimento de faixas irregulares;
Limpeza de boca de lobo (BL);
Serviço de varrição.

Conheça a sua regional

E vem muito mais por aí:
Iluminação dos campos dos clubes Atlético (Riacho), Bandeirantes 
(Riacho), Monte Castelo (Riacho), Vila Nova (Riacho);
Reforma da Casa Aconchego;
Cobertura da quadra da Funec - Inconfidentes;
Implantação de novas Academias da Cidade;
Programa “Segundo Tempo”;
Pavimentação e drenagem das ruas Mantiqueira e Cantagalo.

MAIS
INVESTIMENTOS

A prefeitura faz obras por toda a cidade.
VEJA AS PRINCIPAIS AÇÕES:

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.

(em construção)

TRINCHEIRA DO ITAÚ

(entregue)

NOVA UPA JK

(238 moradias já entregues)

598 NOVAS MORADIAS

(1.350 novas vagas)

NOVE CEMEIS JÁ ENTREGUES

(685 câmeras em todas as escolas)

MAIS 92 CÂMERAS DO “OLHO VIVO” 

(inauguração em breve)

NOVA MATERNIDADE MUNICIPAL

A Regional Riacho é o principal canal de comunicação da prefeitura com os moradores. 
Ela é responsável pelos planos, projetos e programas executados e realiza os serviços 
urbanos demandados pela população. Caso você necessite de algum serviço público, 
procure a regional.

Administrador Regional  Adilson Dutra 
e prefeito Carlin Moura

Estação Rio Nilo

UBS Novo Riacho

Rotatória do Makro

Fale com a

REGIONAL
RIACHO

REGIONAL RIACHO

Baixe o leitor de 
QR-Code no seu 

celular e  acesse.

NOVAS LINHAS DE ÔNIBUS

Implantação das linhas de ônibus 810 Bandeirantes/
Maracanã e 861 Jardim Riacho/Metrô. Alteração do 
itinerário da linha 102 Jardim Industrial/Maracanã e 
inclusão de viagem na linha 003A Circular Rio Comprido. 

TRÂNSITO SEGURO

Implantação de redutores de velocidade em várias ruas e de 
700 novas placas com nomes das vias. As ruas e becos da 
região do Inconfidentes, Flamengo, Vila Frigo Diniz e  área 
de exames do Detran receberam nova sinalização.
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A prefeitura trabalha e a região do Riacho passa por uma verdadeira transformação.

MOBILIDADE URBANA

A implantação da Estação Rio Nilo 
trouxe mais conforto e segurança 
aos mais de 15 mil usuários do 
transporte coletivo que passam pela 
região. O terminal possui assentos, 
cobertura e condições completas de 
acessibilidade.

FLUIDEZ NO TRÂNSITO

O trânsito ganhou fluidez com 
adequações da rotatória do Makro/
Carrefour, além do recapeamento, 
sinalização e alterações de sentido 
na marginal da BR-381, ruas Rio Nilo, 
Pium-í e Rio Mantiqueira.

ALARGAMENTO DE PISTA

A marginal da BR-381, sentido Con-
tagem-Betim, ganhou uma terceira 
pista no trecho que liga os bairros Jar-
dim Riacho e Novo Riacho, próximo à 
Hípica. A obra atendeu a solicitações 
da população e da prefeitura, benefi-
ciando mais de 60 mil pessoas. 

DRENAGEM

A prefeitura ampliou a rede de 
drenagem em ruas dos bairros Novo 
Riacho, Inconfidentes e Flamengo, 
entre elas da rua Diógenes Nogueira 
(foto), reivindicada pela população.

MANUTENÇÃO

Mais de 1.200 ruas e avenidas 
receberam recapeamento na 
Operação Tapa- Buraco e foram 
realizadas mais de 1.500 trocas de 
lâmpada, além de realizar a limpeza 
de 1.894 bocas de lobo e 329 
reposições de grelhas.

FUNEC DE VOLTA

Com a reabertura da Funec, em 
2013, as unidades Inconfidentes e 
Riacho foram reativadas. Mais de 500 
estudantes da região estão sendo 
beneficiados e recebem educação de 
qualidade, gratuita, perto de casa.

MAIS SAÚDE PARA TODOS

A região do Riacho recebeu dois 
consultórios odontológicos para 
tratamento gratuito, além da reforma 
e ampliação das UBSs Monte 
Castelo e Novo Riacho, melhorando a 
assistência das mais de 8 mil pessoas 
atendidas nas duas unidades.

COMBATE À DENGUE

São realizadas, em média, 4 mil 
visitas mensais pelo departamento de 
Zoonoses às residências da região. 
Os agentes de endemias auxiliam a 
comunidade a prevenir a dengue e 
combater animais nocivos à saúde.

CIDADE MAIS LIMPA

Durante o Programa Brigada da 
Limpeza, a praça na avenida Antônio 
Chagas Diniz, na Vila Frigo Diniz, 
foi revitalizada pela prefeitura, 
dando fim a um “bota-fora”. Mutirões 
de jardinagem, pintura e limpeza 
ocorreram nas avenidas Vila Rica e 
Rio Comprido.

MUTIRÃO

Um mutirão com 180 profissionais 
percorreu ruas e espaços públicos 
executando serviços de capina e 
roçagem. A Vila Frigo Diniz conta 
com dois Agentes Comunitários 
de Limpeza e a Coleta Seletiva, de 
porta em porta, foi ampliada no Novo 
Riacho.

NOVO BATALHÃO DE POLÍCIA

A prefeitura cedeu o uso de terreno, 
no Jardim Riacho, para a construção 
da sede própria da 2ª Companhia de 
Missões Especiais da PMMG, que 
passará a ser Batalhão de Polícia e terá 
mais recursos, maior infraestrutura e 
efetivo para atender a comunidade.

EXERCITA CONTAGEM

A prefeitura incentiva moradores 
a praticarem atividades físicas. O 
“Exercita Contagem” leva cerca de 
750 pessoas, semanalmente, às 
praças Rio Volga, Marília de Dirceu 
e nos poliesportivos do Riacho e 
Califórnia.

INCENTIVO AO ESPORTE

A pista de caminhada da avenida 
Francisco Firmo de Mattos foi 
revitalizada. O local recebeu pintura 
das faixas de sinalização, instalação 
de lixeiras ao longo da pista, reposição 
de ladrilhos e construção de três 
bebedouros. 

JOVENS ATLETAS

O Poliesportivo do Riacho recebe, 
semanalmente, cerca de 250 jovens, 
entre 7 e 17 anos, que participam da 
escolinha de vôlei, desenvolvida pela 
Associação Social e Esportiva Sada, 
em parceria com a Prefeitura de 
Contagem e o Sesi-MG.

MAIS SEGURANÇA

Implantação de 13 Câmeras do 
“Olho Vivo” nos principais corre-
dores e vias da região. Adesão do 
comércio e moradores às redes 
de Vizinhos e Comerciantes Prote-
gidos.

CENTRAL DE VIATURAS

Para garantir a segurança da 
população, fiscalizações preventivas 
e rotineiras são realizadas em 
todas as vias. A Central de Viaturas 
funciona 24h do dia, durante toda a 
semana, na região.

CONSERVAÇÃO

A praça Marília de Dirceu foi 
revitalizada e recebeu limpeza, capina, 
pintura, plantio de árvores e grama, 
nova sinalização e pavimentação no 
entorno. A escadaria da rua Monte 
Azul e mais seis praças também 
receberam melhorias.

VELÓRIO REFORMADO

A prefeitura reformou o velório São 
Vicente de Paulo, no bairro Riacho 
O velório recebeu melhorias no piso, 
nova pintura, revitalização das portas 
e janelas. e ganhou novos móveis e 
acessórios.
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Serviços que podem ser solicitados na sua regional: 

REGIONAL RIACHO

Telefone: 3912-1974 / 2020 / 2448
regional.riacho@contagem.mg.gov.br

Funcionamento: 8h às 17h
Rua Rio Verde, 422 - Riacho
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(encaminhamento);
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Carteira de Trabalho e Previdência Social; 
Emissão de guias de IPTU;
Supressão e poda de árvore 
(encaminhamento);
Limpa Fossa (encaminhamento);
Vistoria das áreas de risco;
Operação Tapa-Buraco (OTB);
Capina;
Limpeza manual;
Limpeza mecanizada;
Fiscalização de imóveis (encaminhamento 
posturas);
Recolhimento de faixas irregulares;
Limpeza de boca de lobo (BL);
Serviço de varrição.

Conheça a sua regional

E vem muito mais por aí:
Iluminação dos campos dos clubes Atlético (Riacho), Bandeirantes 
(Riacho), Monte Castelo (Riacho), Vila Nova (Riacho);
Reforma da Casa Aconchego;
Cobertura da quadra da Funec - Inconfidentes;
Implantação de novas Academias da Cidade;
Programa “Segundo Tempo”;
Pavimentação e drenagem das ruas Mantiqueira e Cantagalo.

MAIS
INVESTIMENTOS

A prefeitura faz obras por toda a cidade.
VEJA AS PRINCIPAIS AÇÕES:

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.

(em construção)

TRINCHEIRA DO ITAÚ

(entregue)

NOVA UPA JK

(238 moradias já entregues)

598 NOVAS MORADIAS

(1.350 novas vagas)

NOVE CEMEIS JÁ ENTREGUES

(685 câmeras em todas as escolas)

MAIS 92 CÂMERAS DO “OLHO VIVO” 

(inauguração em breve)

NOVA MATERNIDADE MUNICIPAL

A Regional Riacho é o principal canal de comunicação da prefeitura com os moradores. 
Ela é responsável pelos planos, projetos e programas executados e realiza os serviços 
urbanos demandados pela população. Caso você necessite de algum serviço público, 
procure a regional.

Administrador Regional  Adilson Dutra 
e prefeito Carlin Moura

Estação Rio Nilo

UBS Novo Riacho

Rotatória do Makro

Fale com a

REGIONAL
RIACHO

REGIONAL RIACHO

Baixe o leitor de 
QR-Code no seu 

celular e  acesse.

NOVAS LINHAS DE ÔNIBUS

Implantação das linhas de ônibus 810 Bandeirantes/
Maracanã e 861 Jardim Riacho/Metrô. Alteração do 
itinerário da linha 102 Jardim Industrial/Maracanã e 
inclusão de viagem na linha 003A Circular Rio Comprido. 

TRÂNSITO SEGURO

Implantação de redutores de velocidade em várias ruas e de 
700 novas placas com nomes das vias. As ruas e becos da 
região do Inconfidentes, Flamengo, Vila Frigo Diniz e  área 
de exames do Detran receberam nova sinalização.
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