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O objetivo é prevenir desastres naturais, além de reduzir 
danos socioeconômicos e ambientais.

Carandaí recebe instalação de pluviômetros

 Foram instalados no dia 19 de novembro sete pluviômetros, que vão monitorar a incidência de chuvas no município. Com 
esses aparelhos, agentes da Defesa Civil irão saber com precisão e em tempo real, o volume das chuvas que caem na cidade, podendo 
desta forma, trabalhar na prevenção de acidentes naturais. Os pluviômetros foram colocados em pontos estratégicos, como prédio da 
Prefeitura, bairros Ponte Chave e Crespo, comunidades do Dombe, Hermilo Alves, Pedra do Sino e Herculano Pena. Cada aparelho 
cobre um raio de 5 Km. A defesa civil informa diariamente a previsão do tempo em suas redes sociais, à disposição para a população.

Inúmeros avanços foram realizados em 
2013. Ao todo,  26 médicos foram con-
tratados para atendimento ambulatorial, 
além dos 6 médicos  do PSF, 2 fisiote-
rapeutas, 2 psicólogos e 5 dentistas. A 
reforma do berçário, aquisição de novos  
equipamentos para o hospital e reativa-
ção de raio-X, estão entre as melhorias. 
Saiba mais na pág. 3

Limpeza do Rio Carandaí, Operação Ta-
pa-Buracos e asfaltamento de ruas, estão 
entre as obras realizadas em 2013.
Veja mais na pág. 6

Norteado pelo princípio da legalidade 
e da moralidade,  o governo municipal 
acaba com os processos seletivos, e fará, 
em março de 2014, um concurso públi-
co para provimento de cargos. São 212 
vagas nas mais diversas  áreas, sendo 19 
destinadas à cota para deficientes e 193 
aos demais inscritos. Os salários chegam 
a R$1.736,30. Pág. 8

Prefeitura investe pesado 
na área da saúde

Administração Municipal 
realiza obras para 

melhorar qualidade de 
vida da população de 

Carandaí

Prefeitura fará Concurso 
Público em 2014
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 Sentimo-nos honrados de completarmos o primeiro 
ano de gestão na Prefeitura de Carandaí e muito entusiasmados 
com os resultados obtidos. A superação foi a palavra de ordem 
neste primeiro ano de mandato. O trabalho firme e dedicação fo-
ram nosso carro-chefe. O Governo municipal seguiu o caminho 
da objetividade e da discrição, sempre pautado na honestidade, 
probidade e na moralidade.
 Ao iniciarmos a administração encontramos a prefei-
tura com uma dívida de R$3.452.920,23 (três milhões, quatro-
centos e cinquenta e dois mil, novecentos e vinte reais e vinte 
e três centavos), deixada pelo governo passado, não havendo 
sequer saldo para quitação da folha de pagamento dos servido-
res municipais referente à competência dezembro 2012, a ser 
quitada em janeiro de 2013. O saldo de todas as contas de re-
cursos próprios encontrados em janeiro de 2013 não chegava 
a R$17 mil, em contrapartida de um saldo devedor de quase 
três milhões e meio de reais.
 Dentre os credores incluídos em restos a pagar, deve 
ser ressaltada a dívida com a empresa Pavel, no valor de 
R$463.752,95, decorrente de obras de asfaltamento das ruas do 
centro da cidade, contratadas e realizadas no final do governo 
anterior, sem a correspondente disponibilidade financeira e sem 
a consequente quitação.
 Outro grande e preocupante déficit encontrado foi 
no Fundo Previdenciário (FPMC), o saldo devedor contraído 
apenas no ano de 2012 quase alcançou a cifra de um milhão 
de reais(R$ 961.358,85). O prejuízo era referente às compe-
tências não repassadas de julho, agosto, outubro, novembro, 
dezembro e 13º de 2012.
 Com o INSS, a dívida era R$ 284.655,40, referente às 
competências de agosto, novembro, dezembro e 13º salário de 
2012 que não foram repassadas. O não repasse gerou graves 
consequências para o município, como o impedimento/ negati-
vação do CAGEC, (Cadastro Geral de Convenentes do Estado), 
impedindo-nos de receber muitos benefícios e convênios dos 
Governos Federal e do Estado, como por exemplo ônibus esco-
lares e carro para o conselho tutelar. Somente em junho de 2013 
o Município conseguiu a liberação no referido órgão. 
 Além da crise financeira encontrada, haviam poucos 
servidores trabalhando nos setores, devido a contratação preté-
rita sem concurso público e à maciça rescisão contratual ocor-
rida em 31/12/2012.  A grande maioria dos contratos de for-
necimento estavam encerrados, o que dificultou a prestação de 
alguns serviços, até ulterior contratação e/ou renovação contra-
tual. Desta forma, o princípio da continuidade dos serviços pú-
blicos seria gravemente comprometido, não fosse a dedicação e 
empenho do governo municipal.  Todas estas dificuldades estão 
sendo dia a dia superadas. 
Sabe-se que não é tarefa fácil administrar uma cidade, princi-
palmente quando nos deparamos com um passivo de restos a 
pagar (dívidas) tão alto, mas  o governo municipal não medira 
esforços para sanar os problemas que afetam nossa população e 
criara alternativas para o desenvolvimento social e econômico, 
através de ações contínuas, eficazes e transparentes. 
 Na área da saúde, que no início da gestão também so-
freu com contratos encerrados/vencidos, em tom de prioridade 
foram contratados novos médicos, entre eles especialistas em 
cirurgias gerais e ortopedistas, que fazem plantões 24 horas e 
atendimento ambulatorial. Desta forma ampliamos o número e 
a qualidade dos atendimentos. O objetivo do governo municipal 

não é outro senão facilitar o acesso da população carandaiense 
às consultas e cirurgias, acabando com as enormes filas e evi-
tando que os pacientes sejam encaminhados para outras cida-
des. Para isto houve também aquisição de novos equipamentos, 
reforma do berçário, reativação do raio-X (parado desde outu-
bro 2012), instalação de tubulação de ar comprimido no bloco 
cirúrgico, dentre outras ações que mostram o avanço da saúde 
neste ano de 2013, em benefício a toda população de Carandaí.
 Buscando evitar possíveis problemas com alagamen-
tos e enchentes, estamos promovendo (em estado já avançado 
das obras) a limpeza do Rio Carandaí, aumentando sua calha e 
melhorando a vazão de água, priorizando a segurança dos que 
moram às suas margens. Além disso, obras como “operação 
tapa-buracos” e asfaltamento estão a todo vapor em todo o Mu-
nicípio, melhorando a mobilidade de todos carandaienses.
 Na área da educação, priorizamos a valorização e ca-
pacitação dos profissionais. Também foram desenvolvidos vá-
rios projetos com crianças e adolescente das escolas municipais, 
objetivando o fortalecimento da consciência no que se refere 
ao meio ambiente e à reciclagem, por exemplo. Tais ações tor-
naram, neste ano de 2013, a educação  municipal de Carandaí 
referência regional. Estão sendo oferecidos cursos de qualifica-
ção profissional, promovidos gratuitamente pelo CRAS, entre 
outras atividades como: Serviços de Convivência e Fortaleci-
mento de Vínculos para Adolescentes e Idosos, oficinas com 
famílias, entre outros.
 Mesmos com todos estes resultados positivos, o gover-
no municipal de Carandaí está ciente de que ainda há muito a se 
fazer. Entraremos em 2014 com a mesma determinação e força 
de vontade para que nossa cidade continue se desenvolvendo e 
crescendo, em benefício de todos.
 Agradecemos a todos os funcionários públicos, ser-
vidores e terceirizados, pela excelência dos serviços prestados 
e ao povo de Carandaí pela oportunidade de estarmos juntos 
trabalhando para melhorarmos nossa qualidade de vida. Apro-
veitamos para desejar a todos um Próspero Ano Novo, e que 
continuemos juntos, unidos, trabalhando para que o município 
de Carandaí se torne cada vez melhor!

Prefeitura Municipal de Carandaí
Administração 2013/2016  

Unidos por uma cidade melhor!

EDITORIAL
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Prefeitura de Carandaí promove avanços na área da saúde

SAÚDE

Contratação de médicos especialistas, aquisição de equipamentos e a reativação do raio-x estão entre as melhorias 
ocorridas em 2013

 Com o objetivo de oferecer maior conforto para a população, o governo municipal de Carandaí vem primando pela ex-
celência na área da saúde e, neste ano, realizou inúmeras melhorias. Houve a contratação de médicos especialistas em cirurgias 
gerais, com plantão 24 horas. Dessa maneira, o número de cirurgias e internações realizadas no município cresceu consideravel-
mente o que diminuiu a necessidade da população ter que se deslocar para cidades vizinhas. 
 Para acabar com o sofrimento a que a população era submetida, através da formação de filas desde muito cedo para 
conseguir a marcação das consultas, o governo municipal aumentou o número de 
profissionais contratados, e passou a oferecer, no ano de 2013, os seguintes atendi-
mentos médicos ambulatoriais especializados:
 Ao todo, são 26 médicos para atendimento ambulatorial, além dos 6 médicos 
do PSF, 2 fisioterapeutas, 2 psicólogos e 5 dentistas.
O atendimento do SUS (Sistema Único de Saúde) também teve uma melhora signi-
ficativa, já que atualmente houve uma diminuição relevante no tempo de espera para 
atendimento. A implantação do leito de longa permanência também é uma grande 
conquista para o município. Esta aquisição viabiliza até R$ 135.000,00 por mês, sem 
ônus para a cidade. 
 A Prefeitura também investe continuamente na qualidade dos atendimentos 
e da organização dos processos de trabalho, visando o bem-estar da população ca-
randaiense. Acontecem frequentemente capacitações dos profissionais, realizações de 
oficinas, qualificação da atenção primária e das equipes da saúde da família. Além 
disso, neste ano de 2013, houve adequações e melhorias dos processos de triagem, 
além de informatização das fichas de atendimento, o que proporciona um atendi-
mento mais ágil e eficiente. 

• Aquisição de cinco novos computadores para o hospital; 
• Aquisição de novos equipamentos para o hospital; 
• Reforma do berçário; 
• Instalação de tubulação de ar comprimido no bloco 

cirúrgico;
• Reforma e adequação do abrigo de resíduos hospitalares;
• Aquisição de uniformes para os servidores do hospital;
• Alvará da Vigilância Sanitária (o hospital estava sem este 

documento desde 2011);
• Reativação do Raio-X;
• Retomada de convênios interrompidos:
• Aquisição de Material de Consumo para o Hospital;
• Inversão da atenção: Redução de 36% de demanda no 

Pronto Atendimento Municipal;
• Adequação dos processos de triagem;
• Informatização das fichas de atendimento;
• Qualificação da Atenção Primária no município, 

adequando o fluxo de usuários residentes;
• Integração com a gestão de outros municípios para 

reverem seus fluxos de usuários que necessitavam 
de atendimento na Atenção Primária local;

• Estruturação do Departamento de Saúde:
• Qualificação dos processos que envolvem fluxo de 

usuários;
• Solicitação de convênios e parcerias para:

• Construção das Unidades Básicas de Saúde;

E os investimentos não param por aí! Veja onde mais houve mudanças:

• Liberação de recursos para aquisição de veículos;
• Planejamento da atenção à saúde municipal:
• Reestruturação da infraestrutura física;
• Definição da Política de Educação Permanente;
• Adesão aos Programas:

1. Saúde Bucal na estratégia de Saúde da Família;
2. Programa Saúde na Escola;
3. Programa de Melhoria ao acesso e qualidade na 

Atenção Básica;
• Elaboração de protocolos de atenção à saúde;
• Redefinição da Programação Pactuada Integrada;

• Aumento de procedimentos oferecidos aos outros 
municípios;

• Aumento de procedimentos realizados no município.
• Organização dos processos de trabalho para avaliações 

sistemáticas buscando recursos variáveis que são depen-
dentes dos resultados das avaliações;

• PMAQ ;
• Projeto de Fortalecimento da Vigilância em Saúde;

• Proposta de ações regionalizadas;
• Proposta de Implantação do Projeto Município Saudável
•      Implantação da estratégia de mapeamento de riscos;
•      Implantação de protocolos e linhas guia;
•      Viabilização de ações de integração das equipes de trabalho;
•      Reajuste no valor do plantão médico.

• 5 Ortopedistas/Traumatologistas
• 3 Ginecologistas/Obstetras
• 3 Cirurgiões Gerais
• 3 Pediatras
• 1 Neurologista
• 1 Cardiologista
• 1 Psiquiatra
• 1 Reumatologista
• 1 Oftalmologista
• 5 Clínicos Gerais
• 2 Médicos Peritos
• 2 Fisioterapeutas
• 2 Psicólogos
• 5 Dentistas
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ASSISTÊNCIA SOCIAL

Contratação de médicos especialistas, aquisição de 
equipamentos e a reativação do raio-x estão entre as 

melhorias ocorridas em 2013

Projeto de Lei que está na Câmara Municipal para 
aprovação tem o objetivo de oferecer proteção integral a 

pessoas em situação de risco social

As aulas iniciaram em outubro com previsão de término 
para janeiro de 2014

 Pela primeira vez no município de Carandaí, a Ad-
ministração Municipal realizou, no dia 18 de maio, uma Mo-
bilização Social pelo Dia de Combate a Exploração Sexual de 
Crianças e Adolescentes, data instituída pela Lei Federal nº. 
9.970 no ano de 2000. 
 O objetivo, segundo o departamento municipal de 
assistência social, foi sensibilizar, informar e mobilizar toda 
população de Carandaí na defesa dos direitos sexuais de 
crianças e adolescentes. 
 Durante todo o evento, foi realizada blitz educativa 
pela equipe organizadora com a distribuição de rosas, panfle-
tos informativos e adesivos de apoio e adesão à mobilização. 
Para as crianças foram ofertados diversos brinquedos, pipoca e 
algodão-doce, além de atividades recreativas. Oficinas orienta-
doras também foram realizadas para pais e responsáveis. O evento teve a participação de toda a população do município, que 
ficou sensibilizada com esta luta. A mobilização contou com a parceria do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e 
do Adolescente (CMDCA), membros do Conselho Tutelar e Departamento de Esportes.

 Um serviço de acolhimento institucional denominado 
“Casa Lar” está sendo implantando pela Prefeitura de Carandaí. 
O objetivo é proporcionar proteção integral a crianças e adoles-
centes em situação de risco social ou pessoal, assegurando seus 
direitos estabelecidos pelo Estatuto da Criança e do Adolescen-
te – Lei 8.069/90, e reestabelecendo vínculos e referências fa-
miliares e comunitárias.
 A “Casa Lar” vai abrigar crianças e adolescentes do 
município de Carandaí, vítimas de violência doméstica (negli-
gência, maus tratos, violência física, psíquica e sexual), enca-
minhados pela autoridade judiciária competente devidamente 
fundamentada ou em caráter excepcional e de urgência pelo 
Conselho Tutelar.
 O Projeto de Lei está na Câmara Municipal para apre-
ciação e, assim que for aprovado, a “Casa Lar” será instalada, 
iniciando suas atividades.

 Com o objetivo de promover a proteção social básica 
da comunidade de Carandaí, inúmeros serviços foram ofertados 
este ano para a população da cidade, entre os quais podemos 
destacar: serviços de convivência e fortalecimento de vínculos 
destinados a adolescentes e idosos, realização de oficinas e ga-
rantia de acesso dos usuários às informações sobre os direitos 
socioassistenciais e Bolsa Família.

 Pela primeira vez em Carandaí, a Administração da 
cidade aderiu ao Pronatec (Programa Nacional de Acesso ao 
Ensino Técnico e Emprego), por meio do Departamento Mu-
nicipal de Assistência Social e Centro de Referência de Assis-
tência Social (CRAS), para ofertar, gratuitamente, cursos de 
qualificação profissional. 
 A adesão ao Pronatec permite que os inscritos no Ca-
dastro Único (Cadúnico) de Carandaí tenham a oportunidade 
de realizar cursos profissionalizantes, facilitando a inserção no 
mercado de trabalho. O Cadastro Único é um instrumento de 
caracterização socioeconômica das famílias brasileiras de baixa 
renda para fins de inclusão em programas sociais.
 Atualmente, os cursos oferecidos são de manicure e 
pedicure, inglês básico e vendedor, totalizando 75 alunos. As 
aulas tiveram início no dia 22 de outubro último e a previsão de 
término é em 22 de janeiro de 2014.

Mobilização social por uma boa causa

Prefeitura de Carandaí vai implantar 
serviços de proteção social

Outras atividades oferecidas pelo Governo 
Municipal de Carandaí em 2013

CRAS oferece cursos gratuitos de 
qualificação profissional
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 Este ano a Prefeitura de Carandaí realizou três cam-
peonatos que movimentaram o município. Todos acontece-
ram pela primeira vez na cidade e foram um sucesso. O pri-
meiro foi o campeonato de Karatê, que contou com cerca de 
500 participantes de quatro cidades. Os amantes do esporte 
radical também tiveram a oportunidade de mostrar suas ap-
tidões no campeonato de skate, que aconteceu em parceria 
com equipes de skatistas locais.
 Para 2014, o departamento de esportes está prepa-
rando caminhadas ecológicas, corridas rústicas, copa de fut-
sal e voleibol, entre outras atividades e projetos.

 Além desses campeonatos realizados pela Secretaria de Esportes, 90 alunos de escolas de Carandaí participaram dos Jogos 
Escolares de Minas Gerais e conquistaram dois títulos e um vice-campeonato nas modalidades de vôlei e futsal. Os grandes desta-
ques da cidade na competição foram os atletas de vôlei Victor Natanael e Matheus Pereira, que com o bom desempenho apresentado 
na disputa, foram convidados para fazer uma avaliação para a seleção mineira de vôlei de praia e têm a chance de representar o 
Estado no Campeonato Brasileiro sub-19 e sub-20.

 Com apoio da Prefeitura de Carandaí e do Departa-
mento de Esportes, os atletas Éder Augusto e Willian Carlos 
participaram no último dia 17 de novembro, do Campeona-
to Mineiro de Jiu-Jitsu e venceram a quinta etapa. Willian, 
com apenas 14 anos, conquistou os campeonatos Mineiro 
e Brasileiro deste ano e já sonha alto. “Quero manter estes 
títulos, além de participar do Pan-americano que acontece 
no fim de 2014”, afirma.

 A Prefeitura de Carandaí, juntamente com o Depar-
tamento de Esportes, oferece, gratuitamente, aulas de ginás-
ticas para crianças e idosos nos bairros Crespo e Cohab. As 
atividades acontecem nas quadras locais e os interessados em 
participar das aulas devem ir aos postos de saúde de cada loca-
lidade e realizar a inscrição. As aulas no Crespo acontecem as 
segundas e quartas-feiras, às 9 horas; e na Cohab, às 14 horas, 
também as segundas e quartas-feiras.

 Todos esses eventos só aconteceram este ano na ci-
dade de Carandaí devido à criação do Conselho Municipal de 
Esportes, em abril de 2013, de grande importância para arre-
cadação de recursos voltados ao esporte da cidade.  A ideia do 
órgão, como já aconteceu neste ano, é levar para a população 
de Carandaí esportes diferentes que podem ser praticados por 
pessoas de todas as idades.

Centenas de pessoas prestigiaram os campeonatos 
que aconteceram pela primeira vez no município

O esporte movimentou Carandaí em 2013

Carandaí brilha nos jogos escolares

Atletas de Carandaí se destacam no Jiu-Jitsu

Aulas de ginástica para a terceira idade Conselho Municipal de Esporte é 
atuante em Carandaí

ESPORTES
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Visando a valorização da cultura da cidade, a Prefeitura de Carandaí realizou nes-
te ano diversas atividades que contaram com apresentações de artistas locais. O 
Agrishow, que aconteceu em abril, foi o mais econômico dos últimos anos e levou 
para a cidade centenas de visitantes.  
Este ano a população também pôde prestigiar a X Exposição de Orquídeas, que 
também aconteceu em abril, além de apresentações da Banda Corporação Musical 
que participou de vários festivais no decorrer do ano.  
Carandaí contou também com a apresentação do Cine Tela Brasil e do Festival de 
Congado, que atraiu inúmeros visitantes para o município. O destaque do ano foi 
o Carnaval Popular que trouxe diversas atrações locais para os dias de festa. Os 
foliões que lotaram as ruas puderam aproveitar o evento com segurança, por causa 
da implantação do sistema Olho Vivo, que consiste no videomonitoramento de 
imagens geradas por câmeras estrategicamente distribuídas pela cidade e monito-
radas pela Polícia Militar, em parceria com a Administração Pública, para garantir 
o conforto e a tranquilidade da população.

No dia 28 de abril, no Parque de Exposi-
ção, aconteceu a 1ª Tarde de Lazer de Ca-
randaí. O evento contou com a presença 
de várias pessoas e teve atividades como, 
pintura de rostos, massinhas, parquinhos, 
pintura manual, além de barraquinhas 
e distribuição de algodão doce e pipoca 
para as crianças. Todas as atividades fo-
ram oferecidas gratuitamente.

No dia 13 de junho, a Prefeitura Muni-
cipal realizou uma palestra destinada 
aos lojistas com o tema: “Como obter 
o laudo de liberação de funcionamento 
emitido pelo Corpo de Bombeiros”.

Em clima de descontração, harmonia e 
confraternização, o Governo Municipal 
ofereceu, no dia 16 de outubro, um al-
moço a todos os educadores, funcioná-
rios e motoristas do Departamento de 
Educação, em comemoração ao dia do 
Educador (15 de outubro). Houve sor-
teios de brindes, oferecidos pelos ar-
tistas de nossa terra, além de presentes 
distribuídos aos participantes.

No dia 9 de novembro aconteceu, na 
Escola Abelard Pereira, um almoço 
oferecido pela Prefeitura em agrade-
cimento a todos os funcionários do 
almoxarifado que prestam serviços de 
grande importância à educação.

Shows, exposições, festivais e o Carnaval Popular foram destaques este ano.

Com muita alegria e animação, eventos culturais agitaram Carandaí em 2013

Tarde de Lazer

Palestra do Corpo de 
Bombeiros

Almoço comemorativo

Confraternização  de Funcionários

EVENTOS CULTURAIS
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OBRAS

Estudos para a construção de viadutos, limpeza do rio Carandaí, operações tapa-buracos e obras de 
asfaltamentos estão entre as melhorias buscadas pela atual gestão.

Prefeitura de Carandaí realiza obras para maior bem-estar e comodidade da população

Com o intuito de acabar com os transtornos causados pela pas-
sagem de composições férreas no meio da cidade, a Prefeitura 
de Carandaí, realiza estudos, desde o início deste ano, junta-
mente com a MRS Logística, para viabilizar a construção de 
dois viadutos no centro de Carandaí, que trará mais segurança 
e conforto para a população. A data para entrega do projeto 
está prevista para fevereiro de 2014. A partir desta data, será 
feita uma licitação para a execução da obra que deve ser ini-
ciada no segundo semestre de 2014 e tem previsão de conclu-
são em dois anos. 

A prefeitura de Carandaí está realizando uma importante ação para evitar alagamentos e enchentes como a que assolou o municí-
pio de Carandaí no ano de 2012. Trata-se da  limpeza do rio Carandaí, que tem por objetivo a realização de desassoreamento de 
alguns pontos, retirada de lixo, entulho e vegetação. Está previsto a limpeza de cerca de 2 km de leito, a finalidade é aumentar a 
vazão da água do rio e evitar possíveis alagamentos e enchentes. A limpeza deverá ser finalizada em fevereiro do próximo ano e 
o investimento é de R$43 mil.

As ruas de Carandaí ficarão 
ainda mais seguras com a Ope-
ração Tapa-Buracos que está 
sendo realizada pela Prefeitura 
Municipal. Toda a cidade será 
beneficiada, com a operação 
que visa sanar todos os proble-
mas relacionados aos buracos das ruas de Carandaí.  No total, 
serão investidos R$ 168.250,00 e a previsão é de que o trabalho 
seja concluído ainda em dezembro deste ano.

A Prefeitura iniciou e concluiu com su-
cesso o asfaltamento da Rua Presidente 
Kennedy na localidade de Hermílo Al-
ves. Além do trabalho de asfaltamento, 
a Prefeitura fez o trabalho de manilha-
mento e colocação de bueiros na princi-
pal rua da localidade. A previsão é que 
outras ruas como Pedra do Sino, Cam-
pestre e ruas na comunidade do Moreiras 
também sejam asfaltadas.

Construção de viadutos

Limpeza do Rio Carandaí

Operação Tapa-Buracos

Obras de asfaltamento
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Em 2013, a Prefeitura Municipal promo-
veu o Projeto Preservar com o intuito de 
estimular a educação ambiental. Alunos 
do 1º ao 4º ano do Ensino Fundamental 
das escolas da rede municipal participa-
ram com apresentações de trabalhos re-
lacionados ao meio ambiente. O objetivo 
era informar e orientar aos participantes 
sobre a importância da preservação do 
meio ambiente. Além disso, a Prefeitura 
idealizou o plantio de 80 mudas de árvo-
res nas ruas de Carandaí.

A Prefeitura de Carandaí disponibili-
zou, nos dias 26 e 27 de outubro último, 
transporte gratuito para os alunos das 
escolas da cidade que participaram do 
ENEM. Todos chegaram com antece-
dência e não houve nenhum transtorno, 
e ainda foi disponibilizado um transpor-
te exclusivo para portadores de necessi-
dades especiais.

Visando o bem estar da população e a 
melhoria do atendimento, a prefeitura 
mudou o horário de recolhimento do lixo 
doméstico, evitando assim, transtornos 
como engarrafamentos em horários de 
maior fluxo de veículos nas ruas da cida-
de. O recolhimento do lixo doméstico foi 
alterado para as 18 horas em vários bair-
ros da cidade, são eles: Cruzeiro, Centro, 
Vale Verde, Santa Luzia, Pontilhão, JK, 
Estação, Santana, Nossa Senhora do Ro-
sário, Olímpico, Garças e Jaime Santos.

Com o objetivo de favorecer e incentivar 
o gosto pela leitura, a Prefeitura modi-
ficou o local da Biblioteca Pública da 
cidade. Antes, ela funcionava em um lo-
cal alugado, sem acessibilidade aos por-
tadores de necessidades especiais e com 
espaço restrito; hoje ela se encontra no 
charmoso e amplo prédio da Estação.

Projeto Preservar 
acontece em Carandaí 

para promover a 
educação ambiental

Transporte gratuito para 
o ENEM

Novo horário para a coleta 
de lixo

Carandaí conta com nova 
Biblioteca Pública

Norteado pelo princípio da legalidade 
e da moralidade, o governo municipal 
acaba com os processos seletivos, e 
fará, em março de 2014, um concur-
so público para provimento de car-
gos. São 212 vagas nas mais diversas 
áreas, sendo 19 destinadas à cota para 
deficientes e 193 aos demais inscritos. 
Os salários chegam a R$1.736,30. As 
inscrições, que variam de R$ 23,00 a 
R$ 60,00, vão de 27 de janeiro a 27 de 
fevereiro e poderão ser feitas na sede 
da Prefeitura de Carandaí, ou através 
do site www.reisauditores.com.br. Os 
interessados deverão apresentar, no ato 
da inscrição, identidade (ou outro do-
cumento com foto) original, CPF ori-
ginal e informações que comprovem 
aptidão sobre o cargo pretendido. O 
edital já se encontra no site do municí-
pio para consulta
www.carandai.mg.gov.br

Prefeitura de Carandaí 
fará concurso público 
em março de 2014
As inscrições iniciam no dia 27 de 
janeiro e os salários podem chegar 
a R$1.736,30

FIQUE POR DENTRO

A Prefeitura de Carandaí, apenas neste 
ano, conseguiu diversos veículos para 
agilizar os trabalhos e melhorar os aten-
dimentos nas áreas da saúde e da segu-
rança pública. Entre eles estão um cami-
nhão de lixo e dois caminhões caçamba, 
um carro para o Conselho Tutelar, um 
carro para a Secretaria de Saúde e viatu-
ras para Polícia Militar.

Carandaí conquista veículos para a cidade
VEÍCULOS NOVOS FIQUE POR DENTRO


