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O secretário da Saúde do Paraná, Beto Preto, assinou liberação de recursos para obras de
ampliação e reformas em seis hospitais da região Norte e Noroeste do estado.
O secretário da Saúde do Paraná, Beto Preto, assinou liberação de recursos para obras de
ampliação e reformas em seis hospitais da região Norte e Noroeste do estado. &ldquo;O governo
Ratinho Junior investe para que o atendimento na área da saúde aconteça próximo a casa de
paranaense, com serviços de qualidade em todas as regiões&rdquo;, afirmou Beto Preto. Norte - O
município de Colorado, na região Norte Central, recebeu a liberação de R$ 397 mil para dar
continuidade à construção da Unidade de Terapia Intensiva do Hospital e Maternidade Santa Clara.
Os recursos serão transferidos à Fundação Vale do Paranapanema, que representa o município de
neste convênio. A Sociedade Hospitalar de Caridade São Sebastião, de Wenceslau Braz, no Norte
Pioneiro, recebeu R$ 138 mil para a instalação do novo centro cirúrgico e central de material
esterilizado. Mais da metade da obra está concluída, como fundações, estruturas, alvenaria, lajes e
cobertura. Seguem agora as demais etapas da obra, com previsão para instalações elétricas,
hidrosanitárias, revestimentos, impermeabilizações, pinturas e serviços externos. O município de
Arapongas, também na região Norte, já executou 31% da obra de reforma do Pronto Atendimento
24h e do Centro de Especialidades Jaime de Lima e recebeu R$ 145.248 mil. A área que está sendo
reformada abriga ainda os serviços da Farmácia Central e Centro de Especialidades Odontológicas.
Mais regiões &ndash; Para o município de Jussara, na região Noroeste, foram liberados R$ 198 mil
para a reforma do Hospital Municipal José Praxedes da Silva, que está com 61% da obra concluída.
Para a mesma região, o secretário Beto Preto assinou autorização que repassa R$ 89 mil para
ampliação da Santa Casa de Paranavaí. O hospital será ampliado em 755 metros quadrados e a
área se destina a instalação do laboratório de análises clínicas e atendimento especializado para
mulheres. Por fim, o município de Boa Ventura de São Roque, localizado no centro Sul do Paraná,
recebeu o valor de R$ 99.587 mil para a conclusão do Centro de Saúde da Criança e da Mulher.
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