
NOVOS VEÍCULOS PARA SAÚDE

    
  

  
    SAÚDE: BARBA ENTREGA 5 VEÍCULOS COM INVESTIMENTOS DE R$ 295 MIL
    
O prefeito Oswaldo Barba entregou na manhã desta sexta-feira, dia 23, cinco automóveis para
a secretaria de Saúde. Os veículos custaram R$ 295 mil e contam com verbas do município e
do governo federal, por meio do Ministério da Saúde. Os veículos vão auxiliar no transporte de
pacientes, medicamentos, bem como vão ajudar a equipe de manutenção da secretaria no
atendimento ágil, já que um dos veículos será utilizado para serviços de manutenção.

A Saúde passa a contar com dois furgões Ducato para a assistência farmacêutica. Esses
veículos foram adquiridos com recursos do ministério da Saúde e cada um deles custou em
torno de R$ 77 mil. Uma Montana foi destinada à Divisão de Manutenção. O veículo custou R$
42,9 mil e foi comprado com recursos municipais. Também com recursos da cidade foi
comprada uma Doblô com 7 lugares, que será utilizada para o transporte de pacientes. Ela
custou R$ 56,6 mil.

Para o secretário de Saúde, Arthur Pereira, a aquisição dos veículos segue a filosofia adotada
há 8 anos de modernização da frota. “Esses novos veículos vão oferecer segurança à
população, aos nossos funcionários, além de trazer agilidade no atendimento”, esclareceu.

O presidente da Câmara Municipal de São Carlos, Lineu Navarro, endossou o compromisso do
Legislativo em auxiliar a Prefeitura em assuntos concernentes à melhoria da saúde de São
Carlos. “Sempre que houver projetos de interesse da coletividade, a Câmara estará
referendando e apoiando projetos”, destacou.

Já o prefeito Oswaldo Barba defendeu investimentos constantes para melhorar o atendimento
na saúde. O prefeito citou que a retomada das obras na UPA da Vila Prado e o atendimento 24
horas na Unidade Básica de Saúde do Santa Felícia são importantes avanços que a população
de São Carlos conquista na área.

“Sabemos que para melhorar a saúde temos que manter esforços constantes na busca de
recursos. E paulatinamente estaremos fazendo gestões junto aos governos estadual e federal
para que as verbas venham para complementar o atendimento oferecido pelo município”,
observou. 
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