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O governador Beto Richa inaugurou nesta segunda-feira (02) o Hospital Regional de Telêmaco
Borba, nos Campos Gerais. O Governo do Estado repassou R$ 10,5 milhões para a obra, que
inicialmente terá foco no atendimento materno-infantil. Serão 25 leitos na ala de maternidade, 10 de
UTI neonatal e quatro salas de centro cirúrgico e obstétrico.
O governador Beto Richa inaugurou nesta segunda-feira (02) o Hospital Regional de Telêmaco
Borba, nos Campos Gerais. O Governo do Estado repassou R$ 10,5 milhões para a obra, que
inicialmente terá foco no atendimento materno-infantil. Serão 25 leitos na ala de maternidade, 10 de
UTI neonatal e quatro salas de centro cirúrgico e obstétrico. Ao atingir o pleno funcionamento, o
hospital contará com 124 leitos, sendo 10 de UTI adulto, 10 UTI neonatal e 10 de cuidados
intermediários neonatais. O governador enfatizou que o hospital atenderá a uma região com cerca
de 200 mil habitantes e que a previsão é que sejam feitos 700 atendimentos por mês. &ldquo;É uma
entrega muito aguardada, que respondemos com estrutura de grande qualidade e atenção de
primeira&rdquo;, afirmou Richa. A inauguração do Hospital Regional de Telêmaco Borba, disse
Richa, faz parte dos avanços registrados na área de saúde do Paraná. &ldquo;Foram avanços
históricos. Chegaremos ao final deste ano com R$ 22 bilhões investidos em oito anos, cumprindo a
determinação constitucional de direcionar para a saúde 12% das receitas do Estado&rdquo;,
explicou Richa. &ldquo;São recursos para o apoio a hospitais públicos e filantrópicos que atendem
pelo SUS, para construção, ampliação e reforma de unidades de saúde, compra de equipamentos,
instalação de serviço aeromédico e grande avanço em transplantes de órgãos&rdquo;.
FORTALECE &ndash; O secretário de Estado da Saúde, Michele Caputo Neto, enfatizou que o
hospital fortalece o atendimento na região, com mais qualidade e conforto aos pacientes. &ldquo;A
gente traz o atendimento para mais perto da população local. Essa é a forma que trabalhamos e que
dá resultados. Tivemos o maior índice de redução da mortalidade materno-infantil. De 2011 para cá
foram salvas 1.200 vidas de bebês e mães&rdquo;. GERENCIAMENTO &ndash; O Hospital
Regional de Telêmaco Borba será gerenciado pela Fundação Estatal de Atenção à Saúde &ndash;
Funeas. Segundo o diretor da Fundação, Carlos Alexandre Lorga, a equipe já está praticamente
formada. &ldquo;Temos mais de 80 profissionais de saúde contratados pela fundação para início
imediato. Nesta primeira semana eles passarão por capacitação e na sequência vamos abrir os
serviços dos atendimentos do programa mãe paranaense&rdquo;, explicou Lorga. Após essa etapa,
serão chamados mais 80 colaboradores para as atividades da maternidade propriamente dita. A
Funeas já gerencia seis hospitais estaduais, além do Centro de Produção e Pesquisa de
Imunobiológicos e Escola de Saúde Pública do Paraná. IMPULSO &ndash; O prefeito Márcio Arthur
de Matos também destacou que a entrega do hospital era muito esperada pela população de
Telêmaco e região. &ldquo;É um grande impulso para a região, já que a população será atendida
em uma maternidade de qualidade, com leitos de UTI e equipamentos de primeiro mundo&rdquo;,
afirmou. &ldquo;Até então, muitas tinham que se deslocar para outras cidades. NOVIDADE &ndash;
Na solenidade, o governador anunciou que Telêmaco Borba terá um heliponto para receber o
serviço aeromédico (de atendimento de urgência e emergência, resgate de pacientes e transporte
de órgãos para transplante). Além disso, o Governo do Estado apoiará a instalação de uma unidade
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de atendimento do Hospital Erasto Gaertner, de Curitiba, referência em tratamento de câncer.
DESENVOLVIMENTO &ndash; O desenvolvimento dos Campos Gerais também foi destaque no
pronunciamento do governador Beto Richa. Ele enfatizou a fábrica de celulose da Klabin, em
Ortigueira, inaugurada há um ano e meio. A unidade representa investimento de R$ 10 bilhões e
recebeu o apoio do programa Paraná Competitivo. &ldquo;O empreendimento mudou o perfil
econômico do município e da região. Vim diversas vezes entregar obras. Houve avanço em
industrialização, programas sociais, educação, saúde e segurança pública&rdquo;, afirmou Richa.
PRESENÇAS &ndash; Participaram da solenidade de inauguração do Hospital Regional o chefe da
Casa Civil, Valdir Rossoni; o secretário de Estado de Assuntos Estratégicos, Edgar Bueno; os
deputados estaduais Plauto Miró, Alexandre Curi e Márcio Paulik; o deputado federal Sandro Alex e
prefeitos da região.
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