
2º MÓDULO HOSPITAL ESCOLA

  

  

  

  

Ministro da Saúde visita Hospital Escola e lança obras do 2º módulo

  

  

  

O ministro da Saúde, José Gomes Temporão, e o prefeito Newton Lima fizeram na manhã do
dia 22, o lançamento da pedra fundamental das obras do segundo módulo do Hospital Escola
Municipal “Prof. Dr. Horácio Carlos Panepucci”. Na solenidade também foram assinados dois
convênios, cujos valores somam mais de R$ 3 milhões, além da entrega das obras de
ampliação do SAMU. A cerimônia, que aconteceu no Hospital Escola, contou com a presença
de diversas autoridades, entre elas o diretor da Anvisa, Dirceu Barbano, o vice-prefeito,
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Emerson Leal , o presidente da Câmara Municipal, Edson Fermiano, e o prefeito eleito,
Oswaldo Barba. O presidente da SAHUDES, organização responsável pela administração do
hospital, Celso Luis Pedrino, e o diretor-técnico do hospital, Antônio Carlos Ribeiro, receberam
as autoridades.

  

  

  

O prefeito Newton Lima fez questão, ao iniciar sua fala, de agradecer a todos os envolvidos no
tema da Saúde em São Carlos. O prefeito registrou, principalmente, a atuação do Hospital
Escola em seu primeiro ano de funcionamento, agradecendo à equipe e a SAHUDES.

  

  

  

O prefeito Newton Lima fez questão de agradecer a presença do ministro e não poupou elogios
à sua atuação na Saúde. “O presidente Lula foi muito feliz ao nomear o ministro Temporão
para esta pasta tão estratégica e de extrema importância para o país”, observou. 

  

  

  

Segundo Newton Lima, além de ter demonstrado ser um técnico competente, o ministro
expressa sua opinião de forma corajosa. “O ministro é um gestor eficiente e jamais deixou de
expressar suas opiniões, portanto, mais do que os milhões que ele está liberando para São
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Carlos, temos que saudá-lo como uma escolha certa que o presidente Lula fez para o país”,
registrou.

  

  

  

O ministro Temporão frisou a importância da atuação de São Carlos no desenvolvimento de
pesquisa e tecnologia na área da Saúde. Um dos convênios assinados foi para liberação de R$
2.118.700,00 para compra de equipamentos e materiais para o Citesc (Ciência, Inovação e
Tecnologia em Saúde), parceria da Prefeitura, Universidades, Instituto Inova e governo federal,
para produção de equipamentos inovadores na área da saúde.

  

  

“O Brasil é um dos países que mais formam PhDs, tem uma grande produção de artigos
científicos, mas um baixo número de patentes. O Citesc é uma iniciativa para resolver esse
problema, transformando ciência e tecnologia em produção de equipamentos para melhorar a
saúde da população”, destacou.

  

  

  

Temporão salientou ainda que o Brasil precisa de mais iniciativas como as de São Carlos.
“Graças a essa parceria São Carlos está atuando de forma assistencial, diretamente à
população, na formação profissional e na produção cientifica”, explicou.
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Por fim o ministro fez questão de sugerir ao prefeito eleito, Oswaldo Barba, algumas ações
para melhorar ainda mais a saúde do município. “Ao lado de melhorar a qualidade de vida na
cidade é preciso jogar pesado na educação de determinantes sociais”, disse. Temporão
explicou ser essencial investir em planejamento familiar, políticas nas escolas que combatam
cigarro, álcool e drogas.

  

  

  

Visita

  

Após as assinaturas, as autoridades visitaram o setor de Diagnóstico por Imagem do Hospital
Escola, descerraram a placa que marca o início das obras do segundo módulo e seguiram para
o SAMU para a entrega das obras de ampliação. A participação do ministro na Universidade
Federal de São Carlos, prevista para ocorrer na parte da tarde, foi cancelada devido a uma
reunião de emergência que ocorreria em Brasília.

  

  

  

Convênios

  O outro convênio assinado na manhã de ontem liberou R$ 930 mil para conclusão das obras
de construção da Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) da Vila Prado.   
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