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FALTA DE PAGAMENTO

Vizinho ao município 
de Tangará da Serra, assim 
como outros municípios, 
Barra do Bugres enfrenta 
dificuldades para manter 
os atendimentos na área 
da Saúde. No último dia, 
15, a direção e o corpo clí-
nico do Hospital Regional 
Roosevelt Figueiredo de 
Lima, expediu nota, em 
que comunica à popula-
ção a suspensão de vá-
rios serviços prestados, a 
partir de amanhã, dia 19. 
Segundo a nota, a decisão 
se faz necessária pelo fato 
de no dia 30 do corrente 
mês, completarem exatos 
quatro meses da falta de 
pagamento aos profissio-
nais do referido hospital.

Com a suspensão, ape-
nas os atendimentos de 
urgência, como: pediatria, 
cardiologia e obstetrícia 
serão mantidos. Já os in-
ternamentos das clínicas 
médicas, ginecológicas, 
obstetrícia, ortopedia e 
cardiologia, bem como, as 
cirurgias eletivas de gine-
cologia e ortopedia estão a 
partir de então suspensas.

Além desses serviços, 
estão suspensos também, 
os exames de ultrasso-
nografia( USG), Raio X e 
eletrocardiograma (ECG). 
Quanto as cirurgias eleti-
vas( cirurgia geral), serão 
realizadas apenas uma de 
grande porte, a cada dia, 
ficando a cargo da regu-
lação enviar mapa cirúr-
gico.

Segundo o diretor clí-
nico e técnico do hospital, 
Divino Henrique Rodri-
gues, as medidas foram 
tomadas porque a situa-
ção é periclitante, não po-
dendo mais ser mantida. 
“Há dois anos o governo 
do estado assumiu a ad-
ministração do hospital 
e transferiu a responsa-
bilidade dos repasses ao 
consórcio, mas ele paga 
um mês e passa dois ou 
três sem pagar. Não é cul-
pa do consórcio, que sem 
receber, não tem como 
realizar os repasses”, de-
sabafa. De acordo com o 
diretor o repasse mensal 
a ser realizado é no valor 
de R$ 712 mil e já soma 
seis meses de atraso. “Pe-
dimos à população que 
nos ajude a cobrar, pois 
ela será a maior prejudi-

cada”, alerta.
“Vamos fazer  o que 

for possível para atender 
quem não for atendido 
no hospital, pois o povo 
não tem culpa”, desta-
ca o prefeito, Raimundo 
Nonato, ao  revelar que já 

está  ‘enjoado’ de buscar 
solução junto ao governo 
do estado.

Já o presidente do 
Consórcio Intermuni-
cipal, Rafael Machado, 
prefeito de Campo Novo 
do Parecis, ressalta que 

tem também buscado 
solucionar o problema, 
mas sem sucesso. “Como 
gestor creio que há que 
se eleger prioridades na 
administração, e para 
esse governo, a saúde 
não é prioridade, pelo 

menos não condiz com 
o discurso que pratica”, 
rebate.

Ainda de acordo com 
o gestor do hospital, se até 
o final do mês o problema 
não for resolvido, a parali-
sação será total.
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Hospital Regional de Barra do Bugres 
paralisa atendimentos amanhã

De acordo com o gestor se até o final do mês o problema não for resolvido, a paralisação será total


