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Secretário Beto Preto assina liberação de R$ 10,5 milhões para pagamento de
serviços de saúde
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Nesta sexta-feira (1), o secretário da Saúde, Beto Preto, assinou a liberação de valores para
instituições que são fornecedoras de serviços e parcerias da secretaria. A soma ultrapassa R$ 10
milhões e custeia tratamentos, programas e internações de unidades próprias do Estado e de
conveniados.
Nesta sexta-feira (1), o secretário da Saúde, Beto Preto, assinou a liberação de valores para
instituições que são fornecedoras de serviços e parcerias da secretaria. A soma ultrapassa R$ 10
milhões e custeia tratamentos, programas e internações de unidades próprias do Estado e de
conveniados. &ldquo;Queremos cada vez mais agilizar o pagamento dos serviços que são
realizados em nosso Estado. dessa forma, o prestador, clínica, hospital, laboratório e os próprios
médicos, sabem que podem contar com o pagamento do trabalho prestado. Fazemos todos os
trâmites de forma transparente e rápido, cumprindo as regras e pensando também na ponta&rdquo;,
defende Beto Preto. Instituições que trabalham com o programa Rede Cegonha, voltado às
gestantes, e com o programa para a qualificação do parto tiveram aproximadamente R$ 1,5 milhão
em recursos liberados pela secretaria estadual. Para 16 unidades que atuam na promoção e
prevenção à saúde no Plano Operativo Estadual de Atenção Integral ao Adolescente em Conflito
com a Lei foram liberados R$ 65 mil. Nos processos assinados pelo secretário, também constam
pagamentos serviços de oncologia para o Hospital Erasto Gaertner, Hospital do Câncer de Londrina
e do Hospital do Câncer de Cascavel. Há também liberação de valores para quitação de diárias de
leitos de psiquiatria. O número maior de liberações é para hospitais públicos e filantrópicos do
Sistema Único de Saúde. Mais de 100 instituições receberão valores para custeio e para a rede de
urgência e emergência, somando cerca de R$ 3 milhões. Para o Serviço de Atendimento Móvel de
Urgência, Samu, de 23 municípios, a Sesa destinou aproximadamente R$ 5 milhões.
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