
Fernando Pimentel entrega 60 carros para
ações de vigilância em saúde e
monitoramento da água
Qui 26 outubro

O governador Fernando Pimentel entregou, nesta quinta-feira (26/10), em cerimônia no Palácio da
Liberdade, em Belo Horizonte, 60 carros para ações da saúde a 59 municípios. O investimento com
recursos do Tesouro do Estado foi de cerca de R$ 6,5 milhões e os veículos atenderão demandas
de monitoramento da qualidade da água, vigilância em saúde e atividades de vigilância e controle
de peste e malária nas regionais de Saúde de Belo Horizonte, Coronel Fabriciano, Diamantina,
Governador Valadares, Januária, Montes Claros, Pedra Azul, Ponte Nova, Teófilo Otoni e Unaí.

“Aqui é uma etapa de trabalho importante. O Governo do Estado, com muito esforço, porque vocês
sabem que a crise é gravíssima, conseguiu comprar essas 60 caminhonetes 4X4. Na maioria dos
municípios, as estradas vicinais são de terra e faz muita diferença você ter tração no veículo que
está sendo doado. Estamos doando veículos que serão extremamente importantes nesse momento
em que nós estamos enfrentando o aumento dos índices de Chikungunya, de dengue no Estado
inteiro. Nós estamos preocupados com isso”, afirmou o governador, que realizou as entregas das
chaves ao lado do presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, Adalclever Lopes.

Investimentos no Oeste

Também nesta quinta-feira, o governador anunciou o repasse de aproximadamente R$ 21,4
milhões – via Fundo Estadual para o Fundo Municipal de Saúde – para reforçar o custeio dos
serviços do Hospital São João de Deus, em Divinópolis, no Território Oeste. O repasse atende à
Resolução nº 5.896, de 28 de setembro de 2017 e será feito em 15 parcelas mensais de até R$ 1,4
milhão, entre outubro de 2017 e dezembro de 2018.

“Estamos sempre voltados para atender os municípios, por isso fizemos os Fóruns Regionais de
Governo e recolhemos, nos Fóruns, as prioridades de cada região. Cito como exemplo o caso de
Divinópolis. Foi no Fórum da região Centro Oeste que a gente recolheu a priorização do apoio ao
Hospital São João de Deus. Então renovamos o convênio, aumentamos um pouquinho, e está
garantido o recurso para o funcionamento do hospital até o final de 2018. Assim como fizemos lá,
fizemos em todas as regiões do Estado, ouvir os prefeitos, as lideranças regionais, de
trabalhadores, empresários, lideranças religiosas. Os recursos são poucos. Não podemos mentir e
fazer promessas que não serão cumpridas. Compartilhar com a população o que é preciso fazer
primeiro, como, no caso de Divinópolis, também colocamos o Samu Macro Oeste em
funcionamento (em junho deste ano), tudo isso faz uma enorme diferença para melhor no
atendimento da região. A mesma coisa posso falar para todas as regiões e um exemplo está aqui”,
completou Fernando Pimentel.

A verba destinada ao hospital servirá para atender ações e serviços em regime de atendimento
ambulatorial, além de atendimento hospitalar de urgência e emergência, com ênfase na produção
de oncologia, internação de UTI e cirurgia de média e alta complexidade.

O Governo de Minas Gerais investiu nesse hospital R$ 1,2 milhão, para a restruturação da unidade
de Urgência e Emergência com a construção da Sala Vermelha, que presta suporte aos pacientes
regulados e atendidos pelo Serviço Móvel de Urgência e Emergência (Samu) e que precisam de
estabilização antes de serem encaminhados para outra unidade hospitalar ou de um leito do
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próprio HSJD.

Vigilância sanitária

O prefeito de Aimorés, Marcelo Marques, que representou os municípios contemplados, também
lembrou da importância dos Fóruns Regionais para seleção das demandas e destacou o empenho
do Governo de Minas Gerais em auxiliar os pequenos municípios. 

“Nós participamos dos Fóruns Regionais onde foi falado que nós receberíamos os veículos. Muitas
pessoas até duvidaram que receberiam esses veículos e, hoje, nós estamos aqui, sendo
contemplados. Eles serão de grande valia para todos nós. Este é um momento ímpar para nos
prefeitos, principalmente de cidades pequenas. Em localizadas como o Vale do Rio Doce, se não
fosse a ação do governo do Estado, tenho certeza que nenhum município iria conseguir adquirir um
veículo do porte desse que estamos recebendo”, destacou.

O secretário de Estado de Saúde, Sávio Souza Cruz, explicou a escolha dos 59 municípios
contemplados nessa entrega. “O critério é da Vigilância Sanitária. Aqueles municípios onde é
necessário o reforço do monitoramento da qualidade de água, que você tem uma concentração no
Vale do Rio Doce, em razão da tragédia de Mariana”, resumiu.

Também participaram do evento o secretário de Estado de Desenvolvimento e Integração do Norte
e Nordeste de Minas Gerais, Epaminondas Pires, os deputados estaduais Neilando Pimenta,
Roberto Andrade, Gustavo Santana, Geraldo Pimenta, Mário Henrique Caixa e Celise Laviola.
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