
PREFEITURA ABRE VISITAÇÃO PÚBLICA AO HOSPITAL-ESCOLA

  

A Prefeitura de São Carlos irá promover um dia de visitação pública às obras do 2º módulo do
Hospital-Escola Municipal. Será no dia 8 (sábado), das 9 às 17 horas. Técnicos das Secretarias
de Obras e Saúde farão a monitoria da visita.

  

  

A iniciativa é do prefeito Oswaldo Barba com o objetivo de oferecer uma oportunidade a todos
as pessoas interessadas de conhecer a maior obra da história de São Carlos.

  

  

“O Hospital-Escola é um marco na história de São Carlos, tenho certeza que muitas pessoas
querem conhecer o 2º módulo por dentro”, disse o prefeito. “Quem já esteve nas obras ficou
encantado com o tamanho e com a modernidade das instalações”, frisou.

  

  

A visitação pública será monitorada e os visitantes poderão saber a funcionalidade de cada
setor e conhecer as instalações dos centros cirúrgicos, dos leitos e o solário, um local de fácil
acesso para o  banho de sol dos pacientes.

  

  

Para que a visita seja bem sucedida, vários setores da sociedade serão convidados, como as
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entidades civis organizadas, autoridades, imprensa e estudantes, especialmente aqueles das
áreas de saúde.

  

  

História

  

Em junho deste ano, a empresa MVG Engenharia e Construção Ltda., em processo de
recuperação judicial, comunicou à Prefeitura a paralisação das obras. Durante 3 anos e 9
meses, a Prefeitura efetuou os pagamentos regularmente para a construtora MVG. Um novo
processo licitatório foi realizado e a empresa Construart foi a vencedora e já está trabalhando
na conclusão das obras do 2º módulo. Até o momento, 85% da obra física está concluída.
Contudo, os recursos para a sua conclusão estão garantidos, assim como os recursos para a
aquisição de equipamentos.

  

  

  O 1º módulo foi inaugurado em novembro de 2007 e já realizou mais de 700 mil
procedimentos de saúde (14 mil/mês) entre consultas adulto e pediátrica, exames de imagem e
laboratoriais, internações, entre outros.        Investimentos  

  

No 1º módulo, com 9 mil metros quadrados, foram investidos R$ 15 milhões entre obras, R$ 9
milhões, e equipamentos, R$ 6 milhões. Já no segundo módulo, os investimentos devem
chegar a R$ 55 milhões. Área física do 2º módulo tem 22 mil m².
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