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Investimentos 
Regionais

Marília investiu em
todas as oito regiões

Um dos legados mais importantes do Governo Marília 
Campos foi a realização de investimentos em todas as regiões: 
Nova Contagem, Eldorado, Sede, Nacional, Petrolândia, Ressa-
ca, Industrial e Riacho. Naquelas onde ganhou as eleições e na-
quelas onde perdeu. Diferentemente do passado, nenhuma 
comunidade foi discriminada em função das opções que fez 
nas eleições para a Prefeitura. Foi o olhar com sensibilidade e 
senso de justiça social, que fez de Marília uma prefeita aprova-
da por 80% da população e com percentuais positivos nas oito 
regiões de Contagem. 

E foram investimentos em todas as áreas, de acordo com 
as necessidades de cada região: saúde, educação, habita-
ção, saneamento, recuperação dos espaços públicos de lazer 

(praças e parques), mobilidade urbana e pavimentação. Nova 
Contagem, por exemplo, recebeu as maiores obras de urba-
nização de sua história. A região Industrial recebeu obras de 
mobilidade, habitação e outras, uma reparação de uma dívida 
social desde a criação da Cidade Industrial. As regiões Eldora-
do, Sede e Riacho foram contempladas com grandes obras de 
revitalização do espaço urbano e com outras nas comunida-
des mais pobres. A região Nacional nunca viu tantas obras, de 
saneamento, pavimentação e urbanização. A região Ressaca, 
com o novo Túnel e outras obras, se transformou em um novo 
pólo de desenvolvimento da cidade. No Petrolândia foram fei-
tos grandes investimentos, como a obra da Avenida Imbiruçu, 
em andamento, a maior da história da região. 
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Marília investiu nas oito regiões de Contagem     José Prata Araújo

Marília, em oito anos, urbanizou a região de 
Nova Contagem, em parcerias com os governos 
estadual e federal. Foram investimentos maciços 
em saneamento básico, pavimentação e urbani-
zação, habitação, regularização fundiária, além 
da expansão dos serviços públicos de saúde e 
educação. Mais que urbanização, Marília garantiu 
dignidade para os moradores da região de Nova 
Contagem.

Foram 265 ruas asfaltadas
em 13 vilas e bairros 

O Governo Marília Campos implementou o 
maior programa de asfaltamento e de urbani-
zação que a região Nova Contagem já viu. São 
obras em 265 ruas e becos de 13 bairros e vilas. 
Algumas destas obras, mais recentes, foram dei-
xadas pela petista quase concluídas. Além do as-

falto, foi feita a colocação de meios-fios, sarjeta e, 
em alguns casos, até de calçada. Com isso, as pes-
soas não andam mais na poeira nem na lama, o 
trânsito melhora e a vida fica mais fácil. 

Redes de esgotos
nas residências 

Desde que foram criados os bairros da re-
gião de Nova Contagem, os moradores esperam 
pela chegada da rede de esgotos. A gestão Ma-
rília Campos conseguiu junto à Copasa, que é a 
concessionária de água e esgotos de Contagem, 
a adoção de um grande programa - são 7.300 
ligações de esgotos, que está levando o esgota-
mento sanitário a todas as residências, além da 
construção da Estação de Tratamento de Esgotos 
- ETE. 

Saneamento do córrego
do Retiro 

O córrego do Retiro sempre foi um problema 
para a região Nova Contagem. Seu leito era um 
depósito de lixo e o povo sofria com o mau cheiro 
e as inundações. Isso acabou. O Governo Marília 

Marília realizou a urbanização 
da região Nova Contagem 

Avenida dos Retirantes, no Retiro

Cemei Nova Contagem



5

Campos, em parceria com o governo federal, fez 
uma grande obra de canalização, proteção de en-
costas, pavimentação das vias e reassentamento 
de famílias ribeirinhas para apartamentos. 

Região ganha seis escolas 
infantis

A região Nova Contagem ganhou quatro 
Centros Municipais de Educação Infantil - Ce-
meis, nos bairros Nova Contagem, Icaivera, Ipê 
Amarelo e Vila Esperança. Estão em construção 
dois novos Cemeis, nos bairros Darcy Ribeiro e 
Retiro. Os Cemeis garantem segurança e tran-
qüilidade para os pais graças a uma estrutura 
moderna e com todas as condições de conforto 
para as crianças. 

Reforma e ampliação
de dez escolas 

Ainda na área de educação, a Administração 
Municipal realizou a reforma e ampliação, em al-
guns casos, de dez escolas da região. Foram feitas 
obras de pintura geral, na rede elétrica e hidráuli-
ca, dentre outras. A Prefeitura colaborou também 
com o estado, cedendo quatro escolas da região 
para a oferta do ensino médio.   

Nova UPA e outros
investimentos na saúde 

A região Nova Contagem ganhou uma das 
maiores Unidades de Urgência e Emergência 
- UPA da cidade, onde a população é mais bem 

atendida e os servidores têm melhores condi-
ções de trabalho. Quatro Unidades Básicas de 
Saúde - UBS passaram por amplas reformas e 
ampliações. A região ganhou duas novas Farmá-
cias Distritais. 

Moradias para 250 famílias 
O Governo Marília Campos construiu um 

conjunto habitacional no Bairro Retiro para abri-
gar 250 famílias que residiam em áreas de risco 
às margens do córrego do Retiro e seus afluen-
tes. Além de moradia digna, os moradores con-
tam com quadras de esportes, praças com equi-
pamentos para jogos e ginástica, Academia da 
Cidade e área para comércio e outras melhorias. 

Legalização de 3.400 lotes
Em 1984, quando Nova Contagem foi criada, 

houve um erro no registro do loteamento junto 
ao Cartório. Por causa disso, os moradores não 
puderam legalizar os seus imóveis. O Governo 
Marília Campos, em parceria com o governo do 
estado, resolveu o problema e regularizou o re-
gistro e a escritura de 3.400 lotes, beneficiando 
3.800 famílias (em muitos lotes moram mais de 
uma família). 

Revitalização do centro
Comercial de Nova Contagem 

Como coroamento do processo de urbani-
zação da região, o Governo Marília Campos fez 
um investimento expressivo na ampla requa-

lificação e revitalização do centro comercial de 
Nova Contagem. São obras em andamento de 
recapeamento asfáltico, drenagem, tratamento 
de calçadas, meio-fios, sinalização, recuperação 
das praças na VP1 e ruas e avenidas próximas. 

Lazer, esportes e Academias
ao ar livre

Sete praças da região de Nova Contagem já 
passaram por obras de revitalização, como a Pra-
ça do Coreto, e outras 24 receberam pequenos 
reparos e obras de manutenção. Novas praças 
serão recuperadas nas obras de revitalização do 
centro comercial. Marília garantiu as condições 
para a construção do Centro de Esportes e Lazer 
de Nova Contagem, um grande equipamento 
de lazer, que deverá ser construído com recursos 
do Programa de Aceleração do Crescimento - 
PAC. Uma quadra de esportes está sendo cons-
truída no Ipê Amarelo. A região ganhou cinco 
Academias da Cidade ao ar livre. Espaços para 
caminhada foram viabilizados, como no caso da 
Avenida dos Retirantes, no Retiro; no conjunto 
Parque Retiro; e no bairro Darcy Ribeiro.    

Outros investimentos na região 
Colocação de meio fio em 3 KM de vias no 

Bairro Retiro. Construção do Espaço Bem Viver 
para o lazer dos idosos. Implantação de uma Co-
zinha Comunitária. Implantação da agência dos 
Correios. Instalação de 50 abrigos nos pontos de 
ônibus e implantação de novas linhas de ônibus.

Residencial Retiro dos Sonhos, no Retiro
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Marília investiu nas oito regiões de Contagem     José Prata Araújo

Esta região recebeu os maiores investimen-
tos em revitalização e requalificação urbana dos 
últimos 30 anos, como ilustram obras como as 
da Avenida João César de Oliveira e da Praça da 
Gloria. As comunidades mais pobres foram con-
templadas com obras de saneamento e urbani-
zação. Com essas melhorias, a região Eldorado 
atraiu mais empresas e empregos, ampliou as 
oportunidades de lazer, garantiu mais seguran-
ça aos cidadãos, melhorou os serviços públicos e 
valorizou os imóveis.

Avenida João César: mais
desenvolvimento e empregos 

A Avenida João César de Oliveira não é so-
mente o principal centro comercial e de serviços 
da região Eldorado, mas de toda Contagem. Por 
isso, a obra de revitalização e requalificação da 
Avenida foi do interesse de toda a população, 
pois dinamizou a economia local atraindo mais 
empresas e gerando mais emprego e renda. Foi 
a maior obra de revitalização da Avenida João 
César desde a sua duplicação há 30 anos atrás. 

Revitalização de outros centros 
comerciais 

Marília, além da Avenida João César, revitali-
zou outros centros comerciais, como os do Santa 
Cruz - Avenidas Londres e Madri e Rua Haia; Novo 
Eldorado - Rua Cincinato Cajado Braga e Rua Pos-
suã, e Água Branca - Avenida Cardeal Arco Verde 
e Avenida Pio XII. São obras que garantem asfalto 
novo; construção de sarjetas, nova sinalização, 
mais desenvolvimento do comércio e mais gera-
ção de empregos.  

As famílias estão de volta
às praças

Crianças, jovens, adultos e famílias inteiras 
voltaram a freqüentar as praças da cidade. Na 
região Eldorado, a Praça Nossa Senhora da Glória 
voltou a ser um cartão postal de Contagem, com 
sua cascata, fontes de água, pista de caminhada, 
academia de ginástica e muita área verde. Na re-
gião, outras 35 praças foram reformadas, dentre 
elas a do Iria Diniz e o canteiro central da Avenida 
Teleférico, no Água Branca. São espaços que me-

lhoram a qualidade de vida e fortalecem a vida 
comunitária.

Academias da Cidade ao ar livre 
Marília instalou em toda a região Eldorado 

/ Água Branca, oito Academias da Cidade ao ar 
livre. Trata-se de uma atividade saudável, que 
melhora a qualidade de vida e sem nenhum cus-
to para a população. Também contribui para a 
promoção da saúde novas pistas de caminhada, 
que são sempre muito frequentadas.  

Saneamento e urbanização
no Parque São João
e Vila Jardim Eldorado 

As comunidades destes dois bairros espe-
ravam por essas obras há mais de 30 anos. Os 
córregos eram esgotos a céu aberto. A Prefei-
tura, em parceria com os governos do estado e 
federal, realizou grandes obras de saneamento 
de córregos e de urbanização (construção de 
avenidas sanitárias, drenagem, reassentamento 
de famílias ribeirinhas em conjuntos habitacio-

Região do Eldorado tem a maior 
revitalização de sua história

Avenida João César de Oliveira, no Eldorado
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nais na própria região Eldorado), que garantiram 
mais saúde e qualidade de vida para milhares 
de pessoas. Também foram realizadas obras de 
saneamento no córrego do Arroz. A Vila Paris, na 
região do Água Branca, deverá ser urbanizada e 
diversas obras devem ser realizadas no progra-
ma Pampulha - Meta 2014.   

Moradia garante dignidade 
para 1.200 famílias

Outro programa de forte impacto social da 
Prefeitura na região Eldorado, em parceria com 
os governos estadual e federal, é a construção 
de 1.200 apartamentos para moradores das vilas 
que estão em áreas de risco e de obras públicas. 
São moradores da Vila Beatriz, que está sendo ur-
banizada; da Vila Jardim Eldorado e Parque São 
João, que foram removidos em função de obras 
públicas. Na divisa com a região Industrial os 
moradores das vilas Canal, Samag, PTO e Itaú, de-
vem ser reassentados em função da construção 
de bacias de detenção (piscinões) de prevenção 
de enchentes no córrego Ferrugem. 

Ampliação e melhoria
das unidades de saúde

Marília investiu muito na saúde na região 
Eldorado. Novas Unidades Básicas de Saúde 
- UBS foram construídas, reformadas e amplia-
das ou transferidas para locais mais espaçosos. 
São exemplos a nova UBS no Cesu Eldorado e 
a UBS Parque São João. A Unidade XV, também 

chamada UBS Eldorado, foi transferida para um 
novo local; a UBS Novo Eldorado / Santa Cruz foi 
transferida para um novo imóvel; a UBS da Vila 
Frigodiniz foi reformada e ampliada; e uma nova 
UBS está quase pronta no Água Branca. Uma 
nova Farmácia Distrital foi inaugurada. Com isso, 
os serviços foram reorganizados para ampliar e 
melhorar o atendimento à população.

Construção do novo Pronto 
Socorro e da nova Maternidade

O prédio do novo Pronto Socorro está sendo 
construído na Avenida João César de Oliveira, no 
terreno da antiga Unidade XV. Será um prédio 
moderno, de dois pavimentos e, seguindo as de-
terminações do Ministério da Saúde, passará a se 
chamar Unidade de Pronto Atendimento - UPA. 
Será a unidade de urgência e emergência das 
regiões Eldorado, Água Branca, Industrial e Ria-
cho. A nova a Maternidade Municipal (Hospital 
Materno Infantil - HMI) que atenderá às mães de 
toda Contagem está sendo construída também 
na região Eldorado.  

Reforma de escolas e
construção do Cemei

Cerca de 16 escolas da Rede Municipal de 
Ensino foram reformadas, garantindo mais con-
forto para os alunos e profissionais da educação. 
As obras envolveram a reforma das instalações 
elétricas e hidráulicas; reforma dos telhados, 
reconstrução de muros e passeios; reforma de 

quadras de esportes; ampliação de salas de au-
las; pinturas geral e parcial; realização de obras 
de acessibilidade, dentre outras. Um Cemei foi 
inaugurado no Água Branca e outro está sendo 
construído no Parque São João. Três Curumins, 
antes administrados pelo governo do estado, 
foram municipalizados e são parte do programa 
de Educação Integral e Integrada. 

Obras melhoraram o trânsito 
da região  

A região Eldorado, como um grande corre-
dor de trânsito da cidade, precisava de grandes 
obras. A Avenida João César de Oliveira ganhou 
uma nova faixa. Foi construída uma alça no via-
duto no Bairro JK, que melhorou o acesso à re-
gião. Foram construídas novas alças no sistema 
viário do Água Branca para facilitar o acesso à 
Via Expressa. Foi construído um Túnel de Inte-
gração da região Eldorado ao Ressaca. As lom-
bofaixas e a nova sinalização deixaram a Avenida 
José Faria da Rocha mais segura. Diversas ruas e 
avenidas receberam novo asfalto. Foi construída 
uma passarela no viaduto Beatriz e implantado 
o estacionamento rotativo no centro comercial 
do Eldorado. Essas obras melhoraram o trânsito 
e garantiram mais segurança para os pedestres.

Câmeras de vídeos
nas avenidas e praças  

A Prefeitura implantou um sistema de ví-
deomonitoramento em diversos locais de Con-
tagem. O objetivo foi reduzir a criminalidade e 
ajudar a monitorar o trânsito. Algumas dessas 
câmeras foram instaladas na região Eldorado, na 
Avenida João César de Oliveira e em outros locais 
com grande fluxo de trânsito e pessoas.

UBS Eldorado

Lombofaixa
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Marília investiu nas oito regiões de Contagem     José Prata Araújo

A região Nacional nunca recebeu tantos in-
vestimentos como no Governo Marília Campos. 
Foram obras de urbanização - pavimentação, 
rede de esgotos, drenagem, trânsito - de constru-
ção de escolas infantis, de construção e reforma 
de unidades de saúde, e de áreas de lazer para a 
população. 

Pavimentação e drenagem
de 52 ruas 

O Governo Marília Campos implementou 
um grande programa de pavimentação de ruas 
e urbanização na região Nacional. Foram obras 
- algumas concluídas e outras em andamento 
- em 47 ruas de sete bairros. Além disso, foram 
realizadas outras cinco obras de drenagem para 
evitar alagamentos. Com isso, centenas de mo-
radores se livraram do incômodo da poeira e da 
lama de ruas sem alfalto.

Avenida Nacional: a maior obra 
da história da região 

Essa é a maior obra da história da região Na-
cional, que é feita em uma parceria da Prefeitura 
de Contagem com o governo do estado, através 
da Copasa. O córrego está sendo canalizado, fo-

ram realizadas obras de esgotamento sanitário, 
a avenida será toda pavimentada e mais de 30 
famílias foram reassentadas. Pelo menos cinco 
bairros serão beneficiados com mais integração 
da região e com mais desenvolvimento e valori-
zação dos imóveis. Marília deixou esta obra em 
estágio bastante avançado de execução.  

Redes de esgotos
para duas mil famílias  

O Governo Marília Campos conseguiu jun-
to à Copasa, que é a concessionária de águas e 
esgotos do município, a implementação de um 
amplo programa de esgotamento sanitário na 
região Nacional que está beneficiando duas mil 
famílias de quatro bairros: Tijuca, Bom Jesus, Vale 
das Amendoeiras e Xangrilá. É a garantia de mais 
saúde e qualidade de vida.

Mais obras de saneamento
na região Nacional

Todos os córregos que deságuam na Lagoa 
da Pampulha terão obras de saneamento básico, 
com instalação de rede coletora de esgoto nas 
residências e de interceptores de esgoto para 

despoluir os córregos. Essas obras, que estão em 
andamento, fazem parte do Programa Pampu-
lha - Meta 2014, que é uma grande parceria dos 
governos estadual e federal, e das Prefeituras 
de Contagem e de BH. Na região Nacional terão 
obras de saneamento, além da Avenida Nacional, 
os seguintes locais: Chácara Novo Horizonte / 
Bom Jesus, Chácaras Cotia / Córrego Diniz, Chá-
caras Santa Terezinha e Bairro Lua Nova.  

Construção de Cemeis
e reforma de escolas 

O Governo Marília Campos construiu na re-
gião Nacional dois Centros Municipais de Educa-
ção Infantil - Cemeis, no Estrela Dalva e Bom Jesus. 
São prédios amplos, modernos e que oferecem 
todas as condições para o bom atendimento das 
crianças de 0 a 5 anos. O Cemei Vale das Amen-
doeiras está em análise técnica no Ministério da 
Educação. Além disso, seis escolas municipais de 
ensino fundamental foram reformadas. 

Ampliação e melhorias
na saúde

Diversos investimentos ampliaram e melho-
raram a saúde na região Nacional: construção de 

Regional Nacional
nunca viu tantas obras 

Parque das Amendoeiras
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novas unidades de saúde - UBS Vale das Amen-
doeiras, UBS Nacional II (Marília deixou quase 
pronta) e reforma e ampliação da UBS do Estrela 
Dalva. Nove outras UBS receberam revitalização 
básica; a Unidade de Pronto Atendimento - UPA 
Ressaca / Nacional foi reconstruída; uma nova 
Farmácia Distrital foi implantada; o Centro de 
Consultas Especializadas - CCE Ressaca / Nacional 
está sendo reconstruído no bairro São Joaquim.

Parque Amendoeiras
e novas praças 

Marília construiu na região Nacional um 
dos maiores equipamentos de lazer da cidade, 
o Parque Amendoeiras. Ainda na área de lazer 
destacam-se a reforma / construção de 10 praças 
e parques, e a construção de uma quadra de es-
portes. Mais espaços de lazer melhoram a quali-
dade de vida da população. 

Academias de Ginástica
ao ar livre 

A região Nacional ganhou quatro Academias 
da Cidade ao ar livre. São equipamentos que 
contribuem para a preservação da saúde, são de 
utilização gratuita, têm acompanhamento de 

profissionais de saúde e de educação física e con-
tribuem para a maior convivência comunitária. 

Túnel integra o Nacional
às demais regiões  

A região do Nacional / Ressaca era, desde a 
urbanização da região, praticamente isolada das 
demais regiões de Contagem. Marília construiu o 
Túnel Morada Nova / Água Branca, que garantiu 
o acesso rápido dos moradores da região Nacio-
nal ao Eldorado e outras regiões.

Revitalização de avenidas
e centros comerciais 

Marília revitalizou centros comerciais e ave-
nidas em toda a cidade. Na região nacional, a Rua 
Búzios, no Estrela Dalva, recebeu novo asfalto; 
na região Pedra Azul / Nacional as ruas Joaíma, 
Santa Maria e Francisco Passos receberam novo 
asfalto e sinalização e a Avenida Tancredo Neves 
teve o seu canteiro central revitalizado e suas 
praças reconstruídas.  

Mais desenvolvimento
para a região 

Além das obras de infraestrutura, Marília 

trabalhou pela descentralização do desenvolvi-
mento de Contagem. A região Nacional / Ressaca 
foi uma prioridade. Nas proximidades do Parque 
Sarandi está sendo construído o Shopping Con-
tagem, com investimentos privados de R$ 200 
milhões. Na BR-040 será construído o Centro Em-
presarial de Contagem - Cecon, numa área do ta-
manho da Cidade Industrial, que deverá receber 
200 empresas e gerar 20 mil novos empregos. 

Regularização dos imóveis
de 3.300 famílias

A região Nacional está sendo beneficiada 
também com o trabalho de regularização fundiá-
ria da Prefeitura iniciado no Governo Marília Cam-
pos, em execução nos bairros Estrela Dalva, São 
Mateus e Confisco, e que irá beneficiar aproxima-
damente 3.300 famílias da região. O que garantirá 
a legalidade dos imóveis e a sua valorização. 

Parceria da Prefeitura
com a ONU 

A Prefeitura de Contagem firmou parceria 
com a Organização das Nações Unidas - ONU no 
valor de 2 milhões de dólares, o equivalente a R$ 
4 milhões, para o desenvolvimento de trabalhos 
na área social na região Nacional.

Outros investimentos
na região Nacional 

Dez obras de urbanização, como aberturas 
de ruas; drenagem fluvial; construção de passa-
gens entre ruas; obras em áreas de risco, etc. No 
Transporte: instalação de 40 abrigos nos pontos 
de ônibus e criação de mais duas linhas de ôni-
bus. Instalação de uma Cozinha Comunitária, que 
atende a famílias em situação de insuficiência 
alimentar. Articulação junto ao Governo Federal 
para instalação de uma agência dos Correios. 

Cemei Estrela Dalva

Obra da Avenida Nacional
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Marília investiu nas oito regiões de Contagem     José Prata Araújo

Marília iniciou um grande trabalho de ur-
banização da região Industrial, o que vai quitar 
uma dívida social existente desde a criação da 
Cidade Industrial. São obras do PAC Arrudas, Bar-
raginha e Ferrugem, de habitação, saneamento e 
requalificação ambiental, que mudam a vida de 
moradores de muitas vilas. Outra grande obra é a 
conclusão da Avenida Tereza Cristina, um anseio 
antigo dos moradores da região.

Conclusão da Avenida
Tereza Cristina 

A Prefeitura de Contagem, no Governo 
Marília Campos, em parceria com os governos 
estadual e federal e com a Prefeitura de Belo 
Horizonte, investiu na conclusão da Avenida Te-
reza Cristina - trecho Contagem, com 2,7 km de 
pavimentação. Para articular o trânsito local com 
a nova Avenida, foram construídos cinco viadu-

tos, quatro pontes e uma trincheira. É uma das 
maiores obras do Programa de Aceleração do 
Crescimento - PAC em Minas Gerais e maior obra 
de trânsito e de urbanização da história da região 
Industrial, no valor de R$ 270 milhões. Marília 
deixou a Prefeitura com a obra da Avenida Tereza 
Cristina quase concluída e com recursos garanti-
dos para a recuperação e recapeamento asfáltico 
de todo o entorno da Avenida, a exemplo das 
vias da Vila São Paulo, da Avenida Tito Fulgêncio, 
dentre outras.  

Casas para duas mil famílias 
Parceria da Prefeitura com os governos esta-

dual e federal está viabilizando a construção de 
casas para duas mil famílias na região Industrial. 
Os moradores favorecidos são das vilas Dom 
Bosco, São Paulo, Barraginha, e vilas próximas ao 
Shopping Itaú - vilas Itaú, PTO e Canal / Samag. 
Outras 1.500 famílias optaram pela indenização 
de suas casas. Casa própria garante conforto e 
dignidade para milhares de famílias e a quitação 
de uma dívida social existente desde a implanta-
ção da Cidade Industrial.

Região Industrial tem
a maior obra de sua história

Obra do novo trecho da Avenida Teresa Cristina

Cemei Vila da Paz
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Revitalização dos centros 
comerciais 

O Governo Marília Campos implementou 
um grande programa de revitalização das áreas 
comerciais da Região Industrial, em particular na 
região do Itaú Shopping e da Praça da Cemig; pa-
vimentação e revitalização dos canteiros centrais 
e na Avenida Alvarenga Peixoto. No Bairro Indus-
trial as principais vias do centro comercial - Rua 
Tiradentes, Avenida Benjamim Guimarães, Ave-
nida Juscelino Kubitschek - foram revitalizadas 
com novo asfalto, sarjetas, sinalização e lombo-
faixas. A Avenida Cardeal Eugênio Pacelli, na Ci-
dade Industrial, também recebeu diversas obras. 
Um novo centro comercial está sendo construído 
no conjunto Parque Arrudas.

   

Mais lazer para a população 
Cerca de 14 praças da região Industrial fo-

ram reformadas ou reconstruídas, garantindo 
mais espaços de lazer para a população. A região 
vai ganhar, nas obras do PAC Arrudas, um Parque 
com 150 mil metros quadrados, um dos maiores 
equipamentos de lazer de Contagem, o que vai 
gerar mais qualidade de vida para a população.

 

Academias da Cidade ao ar livre
Foram implantadas cinco Academias da 

Cidade na região Industrial. São equipamentos 
que contribuem para a preservação da saúde, 
são de utilização gratuita, tem acompanhamen-
to de profissionais de saúde e de educação física 
e contribuem para a maior convivência comuni-
tária. 

Novos investimentos na saúde
O Governo Marília Campos inaugurou uma 

nova e ampla Unidade Básica de Saúde - UBS no 
Bairro Amazonas. Está liberada a construção de 
uma outra UBS na Vila São Paulo. Foi implantado 
o Centro de Consultas Especializadas, no prédio 
da antiga UBS Cotuta. Quatro outras UBS foram 
reformadas e revitalizadas, entre elas a do Jardim 
Industrial. Foi inaugurada uma nova Farmácia 
Distrital. O novo Pronto Socorro está sendo cons-
truído na Avenida João César de Oliveira (unida-
de de urgência e emergência das regiões Eldora-
do, Industrial e Riacho). 

 Muitos investimentos
na educação

Foi inaugurado um Centro Municipal de 
Educação Infantil – Cemei Vila da Paz e outro já 
tem Ordem de Serviço nas obras do PAC Arrudas, 

o da Vila São Paulo. Três novos Cemeis estão em 
processo de análise no Ministério da Educação: 
Jardim Bandeirantes, Santa Maria / Amazonas, 
Jardim Industrial. Também 14 escolas municipais 
passaram por amplas reformas em seus prédios. 

Investimentos em
saneamento básico 

Obra de saneamento de córregos e canaliza-
ção foi realizada na Vila Barraginha e outra obra 
de grande porte será realizada na Avenida dos 
Austríacos, no Bairro Bandeirantes. Na obra do 
ribeirão Arrudas foram feitas intervenções im-
portantes de drenagem em dez ruas próximas 
à Avenida Tereza Cristina, para reduzir os alaga-
mentos muito comuns na região.

Obras para redução dos riscos 
em vilas   

A região Industrial foi uma das mais favore-
cidas com obras de prevenção em áreas de risco 
em três vilas. Trata-se de um programa da Prefei-
tura premiado por investir nas áreas mais pobres 
e onde as famílias correm muitos riscos, sobretu-
do nos períodos de chuvas intensas. 

Diversas obras de urbanização
Realização de diversas obras de urbaniza-

ção: revitalização, desobstrução, pavimentação e 
desobstrução de ruas; construção de passarelas; 
reforma do Cemitério; melhorias na iluminação; 

instalação de abrigos nos pontos dos ônibus, etc.

Urbanização da Vila Barraginha
A Prefeitura em parceria com o governo 

federal iniciou no Governo Marília Campos a ur-
banização da Vila Barraginha, com o reassenta-
mento das famílias em conjuntos habitacionais, 
construção de equipamentos de saúde e educa-
ção e de um parque ecológico. Trata-se de uma 
obra fundamental e que vem mudar a vida para 
melhor de uma comunidade que foi vítima de 
enorme tragédia no passado.  

Requalificação ambiental
do córrego Ferrugem

A Prefeitura, no Governo Marília Campos, 
conseguiu recursos junto aos governos estadual 
e federal para as obras de requalificação ambien-
tal e de controle de cheias do córrego Ferrugem, 
na região do Shopping Itaú. Serão garantidas 
moradias para 1.200 famílias das vilas Itaú, PTO 
e Canal / Samag e a construção de bacias de de-
tenção controle de cheias.

Instalação da agência
dos Correios 

A administração Marília Campos articulou 
junto ao governo federal a ampliação da presen-
ça dos Correios em Contagem. A cidade passou a 
contar com mais seis agências nos últimos anos, 
sendo uma delas na região Industrial. 

Residencial Parque Arrudas
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Marília investiu nas oito regiões de Contagem     José Prata Araújo

Marília, com grandes investimentos, resga-
tou a importância histórica da Sede, com obras 
de urbanização e revitalização urbanística. Foram 
obras de saneamento de córregos, de instalação 
da rede coletora de esgotos e de habitação; de 
pavimentação e de recapeamento de ruas. Pra-
ças foram construídas e outras reformadas, den-
tre elas a Tancredo Neves e a Jabuticaba; grandes 
equipamentos de saúde foram construídos e re-
abertos e novas escolas foram inauguradas. 

Obras de saneamento
de córregos e de urbanização

A região Sede foi contemplada com quatro 
grandes obras de saneamento de córregos e de 
urbanização realizadas pela Prefeitura em parce-
ria com a Copasa: Avenida Prefeito Gil Diniz (ex-
Ibirapitanga), Avenida Carmelita Drumond Diniz 
(ex-Avenida Maracanã), Avenida prefeito Gentil 
Diniz (ex-Avenida Dois) e Avenida Emir Antônio 
Diniz (ex-São João Del Rei). São quatro grandes 
obras que mudaram o perfil da região, com a 
canalização de córregos, pavimentação das ave-
nidas e outras intervenções.

No programa Pampulha - Meta 2014 alguns 
córregos da região Sede, que deságuam na La-

goa da Pampulha, terão obras de saneamento 
básico: no Jardim Marrocos, Maria da Conceição 
e na Vila Nossa Senhora da Conceição - Perobas II. 

Rede de esgotos para 3.500 
famílias 

Marília conseguiu junto à Copasa, que é a 
concessionária de água e esgoto de Contagem, 
a construção de redes coletoras de esgotos que 
irão beneficiar 3.500 famílias em oito bairros da 
região Sede. Com isso, as velhas fossas sanitárias 
são aposentadas e a população ganha em qua-
lidade de vida e valorização dos imóveis. Alguns 
locais que não eram atendidos passaram a ter 
água da Copasa.

  

Pavimentação de 40 ruas
e avenidas

Foi implementado um grande programa 
de pavimentação na região Sede, onde existem 
muitas ruas sem asfalto e as vias principais es-
tavam há mais de 20 anos sem asfalto novo e 
eram mantidas com sucessivas operações tapa-
buracos. Em bairros onde a Copasa instalou as re-
des de esgoto foram pavimentadas e drenadas 
16 ruas, especialmente no Bairro Colonial. Cerca 

de 20 ruas e avenidas receberam asfalto novo (o 
chamado recapeamento asfáltico). Além da im-
plantação de quatro novas avenidas sanitárias. 
Essas obras revitalizaram a região Sede, melhora-
ram o trânsito, garantiram mais desenvolvimen-
to econômico e valorizaram os imóveis. 

Mais saúde para a região Sede
O Governo Marília Campos reformou e re-

abriu a Unidade XVI (que passou a se chamar 
Unidade de Pronto Atendimento - UPA Sede); 
construiu as Unidades Básicas de Saúde - UBS 
no Bernardo Monteiro e no Praia, reformou e 
ampliou a UBS Perobas, e iniciou a construção da 
UBS Maria da Conceição. Garantiu revitalização 
de outras UBS com obras de manutenção; e criou 
o Centro de Especialidades Odontológicas - CEO. 
Essas obras ampliaram e melhoraram o atendi-
mento à saúde na Sede.  

Mais lazer para a população
Cerca de 20 praças foram reformadas, entre 

elas algumas de valor histórico para a região, 
como as praças Tancredo Neves e Tiradentes. 
A Praça Tancredo Neves reconstruída virou um 
cartão postal, não somente da Sede, mas de toda 

Região Sede recebeu obras 
de urbanização e revitalização

Praça da Jabuticaba, na Sede
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Contagem, com atrativos como a cachoeira, a 
fonte e as áreas de lazer para adultos e crianças. 
Além de outras obras de revitalização, o Parque 
Gentil Diniz teve o seu casarão reconstruído e 
tornou-se mais uma alternativa de lazer da po-
pulação, o que gera mais qualidade de vida. 

Praça da Jabuticaba -
o mini-Inhotim da Sede

A artista plástica Yara Tupinambá no ato de 
lançamento da Praça da Jabuticaba afirmou que 
o local será uma espécie de mini-Inhotin, em alu-
são ao equipamento existente em Brumadinho, 
por compatibilizar no mesmo espaço meio am-
biente, lazer e cultura. As pessoas que frequen-
tam a praça visitam os casarões históricos com 
exposições de arte e outras atividades culturais. 
Projetada pelo arquiteto Gustavo Penna, a praça 
requalificou a região do centro histórico de Con-
tagem, fez a ligação do passado e do presente e 
se integrou ao patrimônio cultural da Sede. Um 
projeto moderno com anfiteatro, lago artificial, 
espaços para lazer e esportes e mais de 100 ja-
buticabeiras. 

Academias ao ar livre
e pistas de caminhada

A região Sede se transformou num local 
apropriado para a prática de esportes e a promo-
ção da saúde. A região conta com oito Academias 
da Cidade ao ar livre e com acompanhamento 
de profissionais de saúde e de educação física. 
Na região também foram viabilizadas pistas para 
caminhadas na Avenida Gil Diniz, Praça Tancredo 
Neves, Praça da Bíblia e Praça da Jabuticaba. 

Investimentos em Educação
A Sede ganhou quatro novas escolas: duas 

de ensino fundamental (Ely Horta, no centro e 

Ricardo Barreto, no Perobas) e duas de educa-
ção infantil (Bernardo Monteiro e Perobas). Três 
novos Cemeis estão em construção nos bairros 
Linda Vista, Central Park e Funcionários e um 
quarto Cemei no Alvorada depende apenas da 
desocupação do local. Cerca de 13 escolas da 
rede municipal foram reformadas.

  

Construção de 900 moradias
Quatro conjuntos habitacionais para mo-

radores de vilas e de áreas de risco foram cons-
truídos na região - dois no Maria da Conceição; 
um no Maracanã; um conjunto do Minha Casa, 
Minha Vida também no Maracanã. Um quinto 
conjunto habitacional está sendo construído na 
Vila Itália. Com isso, centenas de famílias estão 
realizando o sonho da casa própria. 

Obras de prevenção de riscos 
em vilas 

A Prefeitura implementou um premiado 

programa de obras visando a contenção de ris-
cos nos bairros e vilas de Contagem. A Sede é 
uma das regiões mais beneficiadas por esse pro-
grama. Quatro vilas foram contempladas com 
obras e mais intervenções expressivas foram 
garantidas no Programa de Aceleração do Cres-
cimento - PAC 2.  

Outros investimentos na Sede
Diversas obras melhoraram o trânsito na 

região: implantação de mão única em algumas 
ruas, novos semáforos e revitalização da sinaliza-
ção, instalação de seis câmeras de monitoramen-
to Olho Vivo em pontos importantes. Reforma 
do Espaço Bem Viver para idosos; instalação do 
Espaço Bem-Me-Quero que atende a mulheres 
em situação de violência; criação do Centro de 
Defesa Social - Cids; instalação de 87 abrigos nos 
pontos de ônibus; colocação de meio fio em 11 
ruas do Bairro Funcionários, são outras realiza-
ções do Governo Marília Campos na região.

Residencial no Bairro Maracanã

UBS Bernardo Monteiro
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Marília investiu nas oito regiões de Contagem     José Prata Araújo

Um trabalho de revitalização da região foi fei-
to no Governo Marília Campos. São obras de rea-
vivamento dos espaços públicos, que garantem 
mais esportes e lazer, a exemplo do Poliesportivo 
do Riacho e do canteiro central da Avenida Firmo 
de Mattos. Além de obras de revitalização de ruas 
e avenidas e de melhoria no trânsito da região; 
obras de infraestrutura, de saneamento básico, 
de melhorias nas escolas da região e de reforma 
e ampliação das unidades de saúde.

A população caminha
na Firmo de Mattos

A Avenida Francisco Firmo de Matos foi toda 
revitalizada. A pista de caminhada foi alargada; o 
piso é de ladrilho hidráulico; foram implantados 
pontos de parada e de ginástica; os canteiros fo-
ram reformados; a avenida recebeu uma nova 
iluminação em toda a sua extensão. As mudan-
ças beneficiaram centenas de cidadãos e cidadãs 
da região Riacho que buscam uma alternativa 
barata para manter uma atividade física simples, 
natural, acessível e segura.

Obras melhoraram o trânsito
Marília realizou, nos últimos anos, importan-

tes modificações no trânsito na região Riacho. 
Com as mudanças, a Rua Rio Comprido e a Ave-

nida Rio São Francisco ganharam recapeamento 
asfáltico e instalação de nova sinalização e semá-
foros. Novos acessos ao Riacho foram construí-
dos ou melhorados, com a alça no Bairro JK, com 
as mudanças na Olímpio Garcia (ex-Norte-Sul) e 
através da Avenida Firmo de Mattos.

Reforma de oito escolas
municipais  

Na área da educação, a Prefeitura reformou 
oito escolas na região Riacho. Escolas que tinham 
instalações físicas comprometidas foram re-
construídas. É o caso da Escola Municipal Heitor 
Villa Lobos no Inconfidentes, onde foi realizado 
um grande investimento de reconstrução dos 
prédios, dando mais segurança e conforto para 

alunos e profissionais da educação.

Investimentos na saúde 
Diversas Unidades Básicas de Saúde - UBS 

foram reformadas e ampliadas, como as do Fla-
mengo e Novo Riacho; a UBS Riacho foi transfe-
rida para um imóvel mais amplo e confortável. 
Está sendo construído o novo Pronto Socorro, 
que é a unidade de urgência e emergência das 
regiões Eldorado, Riacho e Industrial.  

Revitalização de 20 praças 
A região tem muitas praças e elas estavam 

destruídas e sem manutenção. A Prefeitura, no 
programa de revitalização dos espaços públi-
cos, reformou e, em alguns casos reconstruiu, 20 

A região Riacho
está cada dia melhor 

Academia da Cidade Francisco Firmo de Mattos

Rua Rio São Francisco
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praças da região do Riacho e do Inconfidentes. 
O que ampliou as oportunidades de lazer, me-
lhorou a qualidade de vida e incentivou a vida 
comunitária.

Revitalização de diversas
ruas e avenidas 

A Prefeitura revitalizou os canteiros centrais 
das avenidas Rio São Francisco, Cantagalo, Vila 
Rica, Régulus e da Rua Frei Henrique Soares. Essas 
obras criaram mais espaços de convivência e la-
zer, melhoraram a acessibilidade para deficientes 
e o trânsito e valorizaram o comércio.  

Implantação de seis
academias ao ar livre 

A região ganhou seis Academias da Cidade 
ao ar livre, que se tornaram uma opção para a 
população, por serem instaladas em locais aber-
tos, sem custos para os usuários e com acompa-
nhamento de profissionais de educação física e 
auxiliares de enfermagem. 

Saneamento de
córregos e drenagem 

O Governo Marília Campos, em parceria 
com a Copasa, realizou uma grande obra de 
saneamento básico na Avenida Jardim Riacho. 
Foram realizadas também na região obras de 
drenagem para evitar alagamentos, como a 
grande obra no Monte Castelo. No Programa de 
Aceleração do Crescimento - PAC 2, a Prefeitura 
conquistou outras grandes obras para a região: o 
saneamento e urbanização da Avenida Vila Rica, 

no Conjunto Lemp, no Inconfidentes e a grande 
obra de drenagem do córrego Ferrugem e de 
seus afluentes, incluindo córregos do Riacho. Es-
sas obras vão garantir mais qualidade de vida e 
valorizar os imóveis nas regiões urbanizadas.

Grandes ginásios
estão no Riacho 

A região se destaca por sediar os dois gran-
des ginásios de Contagem. Marília realizou uma 
ampla reforma do Poliesportivo, que, além de 
servir para a prática esportiva da comunidade, 
inseriu a cidade no roteiro esportivo estadual e 
nacional, com grandes partidas de vôlei, futsal, 
e outros esportes. O Caldeirão do Riacho virou 

o local onde o Sada / Cruzeiro manda as suas 
partidas e é um dos recordistas de público na 
Liga Nacional de Vôlei. Foi construído também o 
Poliesportivo do Conjunto Califórnia, um grande 
equipamento da comunidade e palco de gran-
des disputas esportivas. 

Riacho ganha agência
dos Correios

A Prefeitura articulou junto ao governo fe-
deral a ampliação da presença dos Correios em 
Contagem. Foram implantadas seis novas agên-
cias dos Correios na cidade, sendo uma delas na 
região Riacho.

UBS Novo Riacho

Poliesportivo do Riacho
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Marília investiu nas oito regiões de Contagem     José Prata Araújo

Marília ampliou o Ressaca como um pólo 
de desenvolvimento de Contagem. Com a cons-
trução do Túnel, saneamento e recuperação da 
Avenida João Gomes Cardoso e das praças e par-
ques, criou as condições para a implantação de 
grandes empreendimentos, como o Shopping 
Contagem. Além disso, a Ressaca foi contempla-
da com obras de saneamento, de melhorias nas 
unidades de saúde e nas escolas municipais.

Construção do Túnel de
Integração Morada Nova /
Água Branca

Essa obra, sob a BR-040, cobrada pelos mo-
radores há 30 anos, foi finalmente realizada pelo 
Governo Marília Campos, o que ampliou a inte-
gração das regiões Ressaca e Nacional ao restan-
te da cidade. Antes os milhares de contagenses 

da região Ressaca só tinham como opção para 
acessar o resto da cidade o viaduto da CeasaMi-
nas, mesmo assim com a enorme limitação por 
ter uma só faixa de trânsito. O Túnel se tornou 
indispensável ao progresso da região, ilustrado 
pela implantação do Shopping Contagem. 

Mais desenvolvimento
econômico e empregos

As políticas do Governo Marília Campos 
transformaram a região Ressaca / Nacional em 
um grande pólo de desenvolvimento. Os maio-
res investimentos previstos em Contagem serão 
nessa região. No Bairro Cabral está em construção 
um grande Shopping - o Shopping Contagem. 
Na BR-040 será implantado o Centro Empresarial 
de Contagem - Cecon, em uma área do tamanho 
da Cidade Industrial. Além disso, a região Ressaca 
/ Nacional sediará o Cefet - Campus Contagem, 
uma das escolas mais conceituadas do Brasil. 

Grandes obras de saneamento 
e de urbanização

Já são quatro obras de saneamento na re-
gião Ressaca (Avenida João Gomes Cardoso, Ave-

Marília fez do Ressaca um 
novo pólo de desenvolvimento

Túnel de Integração Morada Nova / Água Branca

UBS Laguna
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nida Alterosas, Avenida Gandhi e obras no Bairro 
Novo Boa Vista). Com o Programa Pampulha - 
Meta 2014, parceria da Prefeitura e dos governos 
estadual e federal, devem ser saneados todos os 
córregos da região que deságuam na Lagoa da 
Pampulha, com destaque para a conclusão da 
Avenida Alterosas e a obra da Avenida Dois, no 
Bairro Colorado.

Mais investimentos na saúde
Na Saúde, a Unidade de Pronto Atendimen-

to - UPA Ressaca / Nacional foi reconstruída e 
ampliada, com mais leitos de observação e equi-
pamentos. Foi construída e entregue a comuni-
dade a UBS Vila Pérola. E a UBS Jardim Laguna 
foi reformada e ampliada. A UBS Colorado está 
quase pronta e já foram iniciadas as obras das 
UBS Morada Nova e Oitis. Mais quatro unidades 
de saúde receberam obras de revitalização. O 
Centro de Consulta Especializada - CCE Ressaca, 
localizado no Bairro São Joaquim, passa por uma 
grande obra de reconstrução.   

  

Construção e reforma
de escolas

Na educação, a região Ressaca ganhou duas 
novas escolas de educação infantil, uma no Oitis 
e a outra no Jardim Laguna, e a Escola Munici-
pal Albertina Alves do Nascimento, também no 
Oitis. Está sendo construído um novo Cemei no 
Bairro Novo Boa Vista. Além disso, Marília nego-
ciou com o Ministério da Educação outros dois 
Cemeis para o Ressaca: um no Sarandi e outro 
no São Joaquim. Foram reformadas e, em alguns 
casos reconstruídas, as seis escolas da rede muni-
cipal de ensino existentes na região.

 

Investimentos no
lazer e na qualidade de vida

Marília revitalizou o Parque Linear Sarandi; 
reconstruiu a Praça do Divino, uma das princi-

pais referências regionais; reformou mais oito 
praças na região; reformou o canteiro central da 
Avenida João Gomes Cardoso e criou inúmeras 
áreas de convivência. A Prefeitura deixou proje-
to e recursos garantidos para a grande obra do 
Complexo de Lazer e Esportes no Bairro Arvore-
do, obra incluída no Programa de Aceleração do 
Crescimento - PAC do governo federal. Com isso, 
a população ganhará mais espaços para o lazer e 
para o convívio social.

Academias ao ar livre
e pistas de caminhada 

O Governo Marília Campos implantou qua-
tro Academias da Cidade ao ar livre na região 
Ressaca, uma alternativa saudável, gratuita para 
a prática de esportes e a promoção da saúde. 
Além disso, as pistas de caminhada recebem dia-
riamente centenas de pessoas no Parque Saran-
di, no canteiro central da Avenida João Gomes 
Cardoso e na Praça do Divino. 

Obras melhoraram o trânsito
Diversas obras melhoraram o trânsito na re-

gião Ressaca, além do Túnel de Integração e das 
avenidas sanitárias nas obras de saneamento. A 
Avenida das Américas recebeu diversas obras 
- novo asfalto, sinalização, mudança no sentido 
do trânsito - que deram maior fluidez ao trân-
sito local. Duas passarelas sob a BR-040 foram 
construídas na CeasaMinas e no Bairro Kennedy. 
Uma nova obra vai substituir a rotatória do Bairro 
Cabral pela sinalização semafórica e será melho-
rado o acesso à Avenida João Gomes Cardoso. 

Outros investimentos
na região Ressaca

Realização de diversas obras de urbanização 
e pavimentação em oito ruas de diversos bairros 
para melhorar a vida da comunidade; foram ins-
talados 50 abrigos nos pontos dos ônibus; inter-
venções em áreas de risco, dentre outras obras.

UPA Ressaca

Cemei Oitis
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Marília investiu na região Petrolândia em 
obras de saneamento de córregos, moradia e ur-
banização e ampliou a oferta de serviços públi-
cos de educação, saúde e lazer para fazer frente 
às demandas da comunidade e à expansão do 
número de moradores da região com os novos 
conjuntos habitacionais. 

Saneamento de córregos
e urbanização

A Prefeitura, em parceria com a Copasa, reali-
za a maior obra da história da região Petrolândia: 
o saneamento de diversos córregos e a urbaniza-
ção que beneficia dez bairros e milhares de mo-

radores. São obras de canalização de córregos, 
esgotamento sanitário, pavimentação de ave-
nidas e drenagem. Marília articulou junto com 
o governo do estado (Copasa) os recursos que 
possibilitaram a retomada das obras de conclu-
são da Avenida Imbiruçu, na região Petrolândia 
e São Luiz, e no córrego Estiva, no Santa Helena. 

Novas e melhores
unidades de saúde 

O Governo Marília Campos realizou um 
grande investimento na melhoria do atendi-
mento à saúde na região Petrolândia. A Unidade 
de Pronto Atendimento - UPA Petrolândia foi 
reconstruída e ampliada, aumentou o numero 
de leitos de observação e foi reequipada. Novas 
Unidades Básicas de Saúde - UBS foram cons-
truídas ou ampliadas no Campo Alto, Sapucaias 
e São Luiz e outras foram reformadas. Uma nova 
Farmácia Distrital foi implantada no Bairro Santa 
Helena. O Programa Mais Saúde, além de me-
lhorar a estrutura física das unidades, melhorou 
também o atendimento à população.

Região Petrolândia recebeu 
muitos investimentos

UBS Sapucaias

Cemei Campo Alto
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Construção e reforma
de escolas  

Marília investiu na construção de novas es-
colas na região Petrolândia. Dois Centros Munici-
pais de Educação Infantil - Cemeis foram inaugu-
rados: um no Sapucaias e outro no Campo Alto, 
surgido com a municipalização de uma escola 
infantil. Um novo Cemei está em construção no 
São Luiz. Duas novas escolas de ensino funda-
mental foram inauguradas, uma no Bairro Be-
lém e outra no Tropical. Cerca de dez escolas da 
região passaram por amplas reformas, com nova 
pintura, reforma das redes elétrica e hidráulica e 
obras para garantia de acessibilidade. Com essas 
medidas, os estudantes e profissionais da educa-
ção passam a contar com locais de trabalho mais 
confortáveis.

Mais escolas na região
Petrolândia 

O Governo Marília Campos deixou projetos 
e recursos encaminhados para a construção de 
mais duas escolas na região Petrolândia: uma no 
Sapucaias II, na Rua Vinte e Três, s/n, e outra no 
Sapucaias III, na Rua Sete, s/n, para fazer frente às 
novas demandas com a construção de conjuntos 
habitacionais na região. Além disso, Marília nego-
ciou com o Ministério da Educação a construção 
do Cemei Imbiruçu, ao lado da avenida do mes-
mo nome.

Região ganhou grandes
equipamentos de lazer 

Marília construiu na região Petrolândia o Par-
que Tropical Antônio Pereira Cardoso, com uma 
área de 44 mil metros quadrados e um ginásio 
poliesportivo para 1.000 pessoas e muitas outras 

opções de esportes e lazer. O Parque Sapucaias é 
um equipamento de lazer implantado na região 
Petrolândia com diversos atrativos, dentre eles 
uma bonita lagoa. A Prefeitura reformou diversas 
praças na região, dentre elas a tradicional Praça 
Irmã Maria Paulo, no centro do Petrolândia. Essas 
obras trouxeram mais lazer e melhoraram a con-
vivência comunitária na região.

Academias ao ar livre e pistas 
de caminhada

Marília instalou quatro Academias da Cidade 
na região Petrolândia. Duas nos parques cons-
truídos na região, e mais duas no Petrolândia e 
Santa Helena. São equipamentos de promoção 
da saúde e com acompanhamento de profis-

sionais de saúde e de educação física. Também 
foram construídas pistas de caminhada nos dois 
parques, o que é mais uma opção para os mora-
dores que vêem na prática de esportes uma das 
melhores formas de preservar a saúde. 

Programas habitacionais 
A região Petrolândia passa por uma grande 

expansão do número de moradores, especial-
mente no Bairro Sapucaias. Grande parte das 
novas residências foi construída pelo Programa 
Minha Casa, Minha Vida, que a Prefeitura apóia 
e ajuda a coordenar no município. Centenas de 
residências na região para famílias na faixa de 
renda de 3 a 6 salários mínimos tiveram com 
subsídios do Minha Casa, Minha Vida de R$ 17 
mil. No Bairro São Luiz foi construído um con-
junto habitacional de 280 apartamentos para a 
faixa de renda de até três salários mínimos, numa 
parceria da Prefeitura e governo federal. E, além 
disso, está sendo construído pela Prefeitura outro 
conjunto habitacional no Sapucaias para mora-
dores de vilas e de áreas de risco. 

Outros investimentos na região 
Outros investimentos do Governo Marília 

Campos na região Petrolândia: instalação de 60 
abrigos nos pontos de ônibus; articulação junto 
ao governo federal que resultou na instalação 
da agência dos Correios; regularização fundiá-
ria de 425 imóveis no Bairro Sapucaias; diversas 
intervenções no Bairro Nascentes Imperiais: pa-
trolamento, regularização fundiária, reforma da 
Unidade de Saúde, negociação visando viabilizar 
luz e água para o bairro.

UPA Petrolândia

Parque Tropical
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Formado em economia pela PUC Minas, José Prata 
Araújo é especialista em direitos sociais, especialmente 
em previdência social. Foi militante sindical bancário e 
dirigente do Sindicato dos Bancários de BH e Região por 
três gestões. É autor de cinco livros sobre direitos sociais, 
política e economia: Previdência Social: diagnóstico e pro-
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