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Contagem em primeiro lugar

Contagem foi escolhida para
a implantação de um
posto de coleta avançado
para doação de sangue.
Na quarta-feira, dia 9, a
prefeita Marília Campos,
acompanhada do secretá-
rio de Saúde, Fabrício
Simões, se reuniu com a
presidente da Fundação
Hemominas, Júnia
Cioffi, e técnicas da área,
para discutir a realização
da parceria entre as insti-
tuições. A expectativa é
facilitar o acesso da
população e incentivar
ainda mais a doação de
sangue.     

Segundo a prefeita
Marilia Campos, o
Hemominas está atenden-
do à solicitação da
Prefeitura, para ter um
posto de coleta de sangue
no município. "Nós esta-
mos tomando as providên-
cias necessárias para que
isso aconteça. Vamos ter
estoque de sangue para a
nossa população quando
precisar e, quem sabe, até
transferirmos para outros
lugares que não tiverem
condição de coletar.
Contagem será uma refe-

rência regional", disse.   
A presidente da

Fundação Hemominas,
Júnia Cioffi, ressaltou que
Contagem é um município
muito extenso e tem uma
grande importância na
saúde. "A cidade tem uma
população que já é doado-
ra, mas que acaba tendo
que sair do município para
doar na capital, o que difi-
culta. Já temos uma parce-
ria com o Hospital
Municipal de Contagem,
em que cedemos alguns
insumos e equipamentos,
portanto, nós vimos a pos-
sibilidade de implantar
um posto para que as pes-

soas possam fazer a sua
doação aqui. Vai ser bom
para a Hemominas, para o
município e para os doa-
dores", afirmou. 

Doação de Sangue 
A Fundação

Hemominas ressalta que
devido à pandemia de
Covid-19, as doações redu-
ziram bastante, afetando o
estoque de sangue. As pes-
soas podem agendar a doa-
ção de sangue no site e se
dirigir ao posto mais próxi-
mo. A doação de sangue é,
extremamente, importante
porque não há outra forma
de reposição do sangue

para quem precisa de
transfusão do que a doa-
ção. "Faz parte da cidada-
nia, a gente poder ter à dis-
posição sangue para as pes-
soas que precisam, que
pode ser a gente mesmo,
em alguma situação emer-
gencial. Doar sangue com
uma frequência, possibilita
que tenhamos um estoque
de sangue para todos aque-
les que precisam. Então, se
conseguirmos uma unida-
de aqui e que as pessoas
sejam fidelizadas, ou seja,
doem com frequência, ire-
mos beneficiar a população
de Contagem", afirmou
Júnia Cioffi.

Parceria pode viabilizar
posto de coleta de
sangue em Contagem

Prefeita Marília Campos recebe a presidente da Fundação Hemoninas, Junia Cioffi

FOTO LUCI SALLUM

O advogado Wender-
son Nunes, o gestor am-
biental Honorato Melo, a
presidente do Consep de
Nova Contagem, Stella
Maris e a gestora ambien-
tal Eliane Coelho estive-
ram, no final de fevereiro,
na Cidade Administrativa,
em Belo Horizonte, para
dialogar com o subsecretá-
rio de Infraestrutura, Ga-
briel Forjado, sobre o pro-
jeto e obra do Rodoanel.

O objetivo foi compreen-
der a dimensão da futura
obra, a sua necessidade e
importância para o Estado
de Minas Gerais, especial-
mente para as cidades de
Betim e Contagem, que são
celeiros da produção indus-
trial na região. Segundo eles,
o subsecretário esclareceu de
forma contundente, coesa e
transparente o projeto atual,
que foi aprovado e já teve
seu Edital lançado. 

"Conseguimos visuali-
zar com clareza a seriedade
da obra, por meio dos estu-
dos já realizados pelos

órgãos competentes, em
especial do meio ambiente.
Entendemos que o impacto
ao meio ambiente não será
tão catastrófico ou maior do
que os benefícios como
parte da mídia expõe. Há
muita exploração do assun-
to por grupos políticos com
intenção de desfigurar a
obra e ganhar espaço eleito-
ral, o que vimos com pesar,
já que uma obra dessa mag-
nitude e tão essencial não
pode ser utilizada para
alcance de destaque políti-
co-eleitoral", pontuou
Honorato Melo, destacan-
do que na sua opinião "há
muitas especulações políti-
cas e tentativas de alguns
grupos sociais e midiáticos
em atrasar uma obra tão
importante, mas sem apre-
sentar ao Governo outra
alternativa para um traçado
mais conveniente e viável
para a obra", reiterou.

Vale lembrar, no entan-
to, que os prefeitos de Con-
tagem, Marília Campos, e
de Betim, Vittorio Medioli,
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A Agência
Reguladora de Serviços
de Abastecimento de
Água e de Esgotamento
Sanitário de Minas Gerais
(Arsae-MG) publicou, dia
8, relatório de fiscalização
da prestação dos serviços
de esgotamento sanitário
da Copasa em Contagem.
A fiscalização realizada
pela Arsae-MG teve o
objetivo de avaliar a quali-
dade da prestação dos
serviços públicos de esgo-
tamento sanitário presta-
dos pela Copasa na região
da bacia do córrego
Imbiruçu e verificar a cor-
reção do vazamento de
esgoto que causou o lan-
çamento de esgoto na
Lagoa da Gangorra. O
relatório foi elaborado
após fiscalização remota e
análises de informações
recebidas pela Arsae-MG. 

São apontados pela
Arsae-MG como desta-
ques positivos a conclu-
são da correção do vaza-
mento de esgoto próximo
à Lagoa da Gangorra.
Como ponto de atenção
destaca-se que foi aponta-
do que cerca de 1600 imó-
veis localizados na bacia
do Imbiruçu, ainda não
possuem destinação ade-
quada para o esgoto gera-
do e ainda dispõem seus
esgotos em fossas rudi-
mentares, com potencial
de contaminação do len-
çol freático, em galerias
pluviais ou diretamente
nos cursos d'água, contri-
buindo para a poluição no
córrego Riacho das
Pedras. É necessário que a
população se conscientize

sobre a importância, tanto
para a saúde pública,
quanto para o meio
ambiente, de conectar o
seu imóvel à rede pública
coletora de esgoto. 

De acordo com as
informações fornecidas
pela Copasa, em 2021, foi
criado o Projeto "Vem Pra
Rede", que já está em
implantação em toda a
cidade de Contagem. O
relatório esclarece, ainda,
que cabe à Prefeitura
Municipal adotar medi-
das para obrigar os imó-
veis localizados em ruas
que contam com rede
coletora a se conectarem e
recomendou ao prestador
que, em trabalho conjunto
com a Prefeitura Muni-
cipal, execute ações para
identificar e regularizar os
imóveis com lançamento
indevido de esgoto e pro-
mova ações educativas
alertando a população
para a importância da
adesão ao sistema público
de esgotamento sanitário.  

O relatório completo
está disponível no site da
Arsae-MG [http://www.
arsae.mg.gov.br/fiscali-
zacao-operacional].  O
documento foi enviado
para a Prefeitura Muni-
cipal, para o Tribunal de
Justiça - MG e para a
Secretaria de Meio
Ambiente e Desenvol-
vimento Sustentável de
Contagem, para ciência e
acompanhamento, e para
o prestador, a fim de que
se corrijam os pontos
abordados nos itens cons-
tatações e não conformi-
dades. 

Serviços de esgoto
são fiscalizados 
em Contagem

Moradores buscam
informações sobre o
projeto do Rodoanel

O Presidente da COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE CARGAS E
DE CONSUMO DE BENS E SERVIÇOS - COOPERFÊNIX, usando das
atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca todos os coopera-
dos para a Assembleia Geral Ordinária que será realizada em 30 de março
de 2022, na sede da entidade à Rua Vasco Fernandes Coutinho, n. 525,
Três Barras, Contagem/MG, CEP: 32.041-170, às 7h00min em 1ª
Convocação, com a presença de 2/3 dos cooperados em condições de
votar, ou às 8h00min em 2ª Convocação, com a presença  de no mínimo
metade mais um dos cooperados, ou às 9h00min em 3ª convocação, com
no mínimo 10 (dez) cooperados, para deliberarem sobre a seguinte ordem
do dia:
1. Prestação de contas do exercício 2021;
2. Eleição de membros do Conselho Fiscal.
Nota: Para efeito de quorum declara-se que, nesta data, o número é de
983 (novecentos e oitenta e três) cooperados.

Contagem, 13 de março de 2022.
FRANCISCO FERNANDES DE CASTRO - Presidente

COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE CARGAS E DE
CONSUMO DE BENS E SERVIÇOS - COOPERFÊNIX

CNPJ N. 28.206.297/0001-65
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

PARA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

se posicionaram a favor da
implantação do Rodoanel
Metropolitano que se tor-
nasse uma alternativa para

desafogar o trânsito do
Anel Rodoviário, mas, não
concordam com o traçado
apresentado pelo Estado.

Honorato Melo, Stella Maris, Wenderson Nunes  e
Eliane Coelho com o subsecretário Gabriel Forjado


