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USF será inaugurada na programação 
de aniversário da cidade

Obra está concluída

unidade irá proporcionar 
maior qualidade de vida 
para a população que mora 
na região do Parque Fi-
gueira. “Os moradores que 
moram ali perto precisam 
ir até o bairro Jardim Presi-
dente para receber o aten-
dimento médico, e fica um 
pouco distante. Fizemos os 
trabalhos nesses primeiros 
cem dias de gestão para 
inaugurar a Unidade no 
aniversário da cidade, e 
estamos trabalhando nesse 

sentido. A obra está apa-
rentemente pronta, e agora 
falta a parte da limpeza”, 
comentou o responsável, 
destacando que a unidade 
contará com uma Farmácia 
Satélite, que beneficiará 
toda a região que precisa 
do auxílio de medicamen-
tos gratuitos.

“Hoje temos 26 USF’s, 
sendo que todas distri-
buem medicamentos. Con-
tudo, o Conselho Regio-
nal de Farmácia já emitiu 

uma nota relatando que 
em todos os lugares que 
distribuem medicamento 
gratuito tem que ter um 
farmacêutico, porém não 
temos recursos suficientes 
para colocarmos 26. Dian-
te disso, vamos ter inicial-
mente quatro Farmácias 
Satélites, uma próxima da 
rodoviária e a segunda será 
instalada no Parque Figuei-
ra. Futuramente, vamos 
definir as outras duas”, 
concluiu.

>> Rodrigo Soares
Redação DS

O Executivo Munici-
pal, através da Secretaria 
de Saúde, irá inaugurar 
durante a programação 
de aniversário de Tanga-
rá da Serra, a Unidade de 
Saúde da Família (USF) do 
Parque Figueira. As come-
morações dos 41 anos de 
emancipação político-ad-
ministrativa serão cele-
bradas no dia 13 de maio. 
De acordo com o prefeito 
Fábio Martins Junqueira, a 
fase de conclusão da obra 
foi cumprida dentro das 
ações emergenciais que fo-
ram determinadas no Con-
trato de Gestão celebrado 
no início dessa gestão para 
os primeiros cem dias do 
governo ‘Tangará Em Boas 
Mãos’.

“Nesse período foi dada 
continuidade nas obras 
da Unidade do Parque Fi-
gueira, e agora estamos 
preparando a aquisição de 
equipamentos para fazer a 
inauguração até o dia 13 de 
maio”, relatou o gestor.

Para o secretário de Saú-
de, Itamar Bonfim, a nova 

Ouvidoria registrou mais 
de 387 reclamações

Durante os cem pri-
meiros dias dessa ges-
tão, a Ouvidoria Mu-
nicipal de Tangará da 
Serra recebeu 387 re-
clamações. Desse total, 
80 foram em relação ao 
atendimento prestado 
na saúde pública. Pen-
sando em potencializar 
o atendimento pessoal, 
a Secretaria de Saúde 
realizou nos primeiros 
meses da gestão ‘Tan-
gará Em Boas Mãos’ 
capacitações com os 
servidores do setor. 
De acordo com o pre-
feito Fábio Martins 
Junqueira, o objetivo é 
proporcionar maior hu-
manização durante os 
atendimentos. “Existe 
uma reclamação bas-
tante acentuada com 
relação a atendimen-
tos, muitas vezes sem 
a devida atenção, então 
continuamos em busca 
de melhorar esse quesi-
to. Estamos promoven-

do aperfeiçoamento da 
área porque o cidadão 
que procura o servido 
público de saúde está 
fragilizado em algum 
aspecto e precisa de um 
atendimento amoroso 
”, comentou o chefe do 
Executivo, ao destacar 
que apesar das 80 re-
clamações, existe um 
número grande de ser-
vidores da saúde que 
atendem com excelente 
qualidade.

CLÍNICA DA FAMÍLIA -  
 Entre as ações que 

foram realizadas pela 
Secretaria de Saúde 
nos primeiros cem dias 
de gestão’, está a inau-
guração da Clínica da 
Família, que oferece 
atendimento diferen-
ciado para a população.  
Além dos serviços da 
Atenção Básica, a uni-
dade conta com consul-
tas médicas noturnas, 
realização de pequenas 
cirurgias. 
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