
TRÊS NOVAS CRECHES

OBRAS E SERVIÇOS 
RENOVAM REGIÃO

CENTRO DE ARTES E ESPORTES UNIFICADOS - PRAÇA CEU

A Zona Norte não é mais a mesma. Basta uma pequena circulada pela região para constatar 
as mudanças: ruas foram pavimentadas, postos de saúde revitalizados, creches serão inau-
guradas, a construção do Hospital Regional está em andamento, uma faculdade está se 
instalando na região e até um shopping será aberto. Toda essa transformação é fruto de 
grandes investimentos do poder público e parcerias importantes com a iniciativa privada.
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Antes malconservada, unidade de saúde (Uaps) foi revitalizada e ampliada
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Melhorias na região e na sua vida
Obras e ações inovadoras mudam a paisagem da Zona Norte e garantem mais qualidade de vida

As mudanças na Zona Norte já 
desenham um novo cenário: 
novas creches, investimentos em 
unidades de saúde, escolas e 
pavimentação de ruas. Além 
disso, está em andamento a cons-
trução do Hospital Regional, e os 
moradores poderão contar com 
uma faculdade e um shopping. 
São obras e ações inovadoras, 
que garantem mais qualidade de 
vida, com reflexos nas áreas de 
educação, saúde e segurança, 
com foco na inclusão.

Localizada no Bairro Araujo, em 
plena Avenida JK, a Praça CEU 
(Centro de Artes e Esportes Unifi-
cados) chega mostrando que a 
Zona Norte está transformada. 

Restaurante 
Popular será 
construído em 
Benfica

O Restaurante Popular da Zona 
Norte está mais próximo de se 
tornar realidade. O terreno, na 
Rua Diogo Álvares, no bairro 
Benfica, está pronto para 
começar a receber a estrutura. Os 
trabalhos devem começar este 
ano. Os moradores esperam 
ansiosos por essa realização. O 
advogado José Maurício Botelho 
está otimista: “O restaurante vai 
ajudar muita gente, porque 
oferece uma alimentação barata 
e de qualidade. Todo mundo está 
aguardando as obras ficarem 
prontas.” Sebastião Duque 
concorda. Ele trabalha na feira 
livre de Benfica: “Estamos muito 
satisfeitos. O benefício para a 
comunidade será enorme.”

Praça CEU foi inaugurada e é nova opção de cultura e lazer na região

Câmeras já protegem 
Benfica e Santa Cruz 

Oito câmeras de vigilância já 
estão protegendo os moradores 
da Zona Norte. São dois 
equipamentos no bairro Santa 
Cruz e seis em Benfica, 
implantados através do Programa 
“Olho Vivo”, em parceria entre a 
Prefeitura e o estado. O serviço 
foi inaugurado em dezembro e a 
expectativa é que resulte na 
redução da criminalidade em 
cerca de 30%. Os equipamentos 
instalados são de alta tecnologia, 
com infravermelho, podendo 
gravar imagens com excelente 
resolução, inclusive no escuro, e 
com capacidade de rotação de 
360 graus, para controle de toda 
a área vigiada.

Crianças serão 
beneficiadas 
com três 
novas creches

O número de creches em Juiz de 
Fora vai aumentar 30% e a Zona 
Norte será uma das grandes 
beneficiadas. Das seis novas 
unidades, três estão em 
construção na região, nos bairros 
Novo Triunfo, Jardim Cachoeira e 
Vila Esperança 2. As creches vão 
garantir mais tranquilidade para 
pais e mães que precisam 
trabalhar fora. No caso do Novo 
Triunfo, a unidade atenderá 60 
crianças com idades de até três 
anos. Este era um pedido antigo 
da comunidade. 

Ampliada e revitalizada, a unidade de 
saúde do Santa Cruz já está garantindo 
mais segurança e conforto a usuários e 
servidores. Foram realizadas melhorias 
na estrutura física e funcional. A 
unidade, que atua com equipe médica 
completa, ganhou mais quatro 
consultórios, totalizando seis salas de 
atendimento. Entre as melhorias, estão 
adaptação dos banheiros e das rampas 
de acesso para deficientes físicos; 
alteração da estrutura da farmácia, 
recepção e sala de vacinas e a troca de 
toda a cobertura. “A obra é uma vitória 
para a população. A estrutura estava 
muito ruim. Alem da intervenção, que 
favoreceu muito nossa comunidade, 
resolver o problema de médicos 
também foi excelente”, afirmou, na 
inaurugação, o presidente da Associação 

Prefeitura inaugurou três escolas

Em 2014 foram entregues três novas 
escolas para a população, uma em 
Rosário de Minas  e duas na Zona 
Norte: a E.M. Jovita de Montreuil 
Brandão, no Jardim Cachoeira, e o 
anexo da E.M. Maria Catarina 
Barbosa, no Residencial Miguel 
Marinho, Bairro Ponte Preta. Com 
capacidade para atender cerca de 
300 alunos por turno, a escola do 
Jardim Cachoeira beneficia, em 
especial, os moradores do 
Residencial Parque das Águas. A 
unidade possui 11 salas de aula, sala 

No mesmo espaço físico estão 
integrados programas e ações 
culturais, práticas esportivas e 
de lazer, formação e qualificação 
para o mercado de trabalho, 
serviços assistenciais e políticas 
de prevenção à violência e de 
inclusão digital.

A praça tem sete mil metros 
quadrados e conta com um quadra 
poliesportiva e outra de areia, 
aparelhos de ginástica, pista para 
caminhada, bicicletário, pista de 
skate, prédio com biblioteca, 
telecentro com computadores para 
acesso à internet, salas multiuso e 
cineteatro com capacidade para 
125 pessoas, camarins, mesa de 
som e iluminação.

de reforço escolar, refeitório, 
cozinha, biblioteca, convivência e 
quadra poliesportiva, entre outras 
dependências, incluindo plataforma 
elevatória, para garantir a 
acessibilidade. Já o anexo da E.M. 
Maria Catarina Barbosa, no Ponte 
Preta, tem capacidade para atender 
até 150 estudantes. O espaço conta 
com quatro salas de aula, secretaria, 
sala dos professores, cozinha, despensa 
e sanitários. No local haverá, ainda, 
área específica para as atividades de 
educação física com os alunos. 

Uaps do Santa Cruz é revitalizada e ampliada

dos Moradores do Santa Cruz, Luiz 
Carlos Cardoso. Outras 14 Uaps da 
cidade também estão passando pelo 
mesmo serviço.

O presidente do conselho local de 
Saúde, Nelito de Oliveira, disse que a 
obra permitirá mais excelência no 
trabalho dos profissionais do local.

Espaço de cultura, lazer e serviços foi inaugurado na Avenida JK

Praças CEU e de Benfica terão
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O Bairro Novo Triunfo abrigará, 
em breve, uma creche para 60 
crianças, e no Novo Triunfo 2 
um residencial com 202 casas 
acaba de ser construído.

CRECHE E RESIDENCIAL
NO NOVO TRIUNFO

A Prefeitura tem estimulado investimentos 
privados na cidade. Um shopping será inaugurado 
no Bairro São Dimas. No Nova Era, a 
Universidade Estácio de Sá está abrindo a 
primeira unidade de ensino superior da Zona 
Norte. O Centro de Distribuição da Fiat está em 
construção na BR-040, e a empresa M. Dias 
Branco, maior indústria brasileira no setor de 
massas e biscoitos, assinou protocolo de 
intenções para instalação de fábrica no município.

NOVO SHOPPING E NOVA FACULDADE

A Prefeitura fez este ano o asfaltamento no 
corredor de tráfego do Bairro Milho Branco 
e parte do Barbosa Lage. Desde 2013 
foram recapeadas ruas de 20 bairros em JF, 
incluindo, o Nova Era 2, onde também 
foram feitas melhorias no sistema viário.
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Mais de 800 alunos foram beneficiados 
com a Escola Municipal Jovita de 
Montreuil Brandão, no Parque das 
Águas.  Uma creche também está sendo 
erguida no Jardim Cachoeira.

As obras do Hospital Regional, no São Dimas, continuam. 
Em março foi executada concretagem da laje que cobre o 
pátio de ambulâncias, a entrada da urgência e emergência 
e a escada de acesso ao setor de esterilização. O hospital 
recebeu também 12 carretas com equipamentos para o 
sistema de refrigeração, entre outras ações.

Desde o ano passado funcionam na Praça Geremias Garcia 
câmeras de vigilância eletrônica, e nos próximos meses 
será disponibilizada internet gratuita para frequentadores 
do espaço. Um Restaurante Popular será erguido no bairro 
e a Rua Helena Antipoff foi pavimentada em 2014. 

O Centro de Artes e Esportes Unificados (CEU), 
construído no acesso ao Bairro Araújo, em Benfica, foi 
inaugurado em março. Este é o primeiro equipamento 
deste tipo no Sudeste do Brasil. O espaço abriga 
programas e ações culturais, práticas esportivas e de 
lazer, cursos de formação e qualificação para o 
mercado de trabalho, serviços assistenciais e políticas 
de prevenção à violência e de inclusão digital. 

Em 2014 foi inaugurada a nova adutora de Chapéu 
d‘Uvas. Também está em funcionamento a estação de 
bombeamento ao lado do Parque de Exposições, e está 
em fase de conclusão a Estação de Tratamento de Água 
Walfrido Machado Mendonça (ETA CDI), no Distrito 
Industrial. São construções que beneficiam toda a cidade.

NORTE

MORADORES DO PARQUE DAS 
ÁGUAS GANHAM ESCOLA

BENFICA: RESTAURANTE POPULAR,
INTERNET GRÁTIS E SEGURANÇAO Bairro Santa Cruz está muito melhor. A unidade de saúde 

foi revitalizada e ampliada. A praça ganhou equipamentos 
de segurança eletrônica, diminuindo a criminalidade, e a 
Avenida Doutor Simeão de Faria foi totalmente afaltada.

UAPS REFORMADA, OLHO VIVO 
E ASFALTAMENTO EM SANTA CRUZ

CENTRO DE ARTES E ESPORTES UNIFICADOS 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA

OBRAS DO HOSPITAL REGIONAL
CONTINUAM NO BAIRRO SÃO DIMAS

Confira no mapa as novidades da Zona Norte
Obras e ações inovadoras mudam a paisagem da região e garantem mais qualidade para a população de vários bairros

A creche da Vila Esperança 2 está perto 
de ser inaugurada. Serão cinco salas, 
uma brinquedoteca, área de convivência, 
solário, cozinha e refeitório, entre 
outras dependências.

CRECHE NA VILA ESPERANÇA 2

As áreas de lazer na região também têm 
recebido atenção especial da PJF. A Praça 
Dorvina Maria Barbosa, no Bairro Ponte Preta, 
inaugurada em 2013, era aguardada há muitos 
anos pela comunidade. Na Barreira do Triunfo, a 
Praça Ana Esméria foi reformada, e na Vila 
Esperança 1, a praça foi revitalizada. 

PRAÇAS SÃO REVITALIZADAS 


