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EXECUTIVO

Iniciadas desde o fi-
nal de julho desse ano, 
as obras da Unidade de 
Coleta e Transfusão de 
Sangue de Tangará da 
Serra (Unitan) seguem a 
todo o vapor, estando de 
acordo com o que está 
previsto no projeto. No 
início dessa semana, a 
construção foi vistoria-
da pelo secretário mu-
nicipal de Saúde, Itamar 
Bonfim, que conferiu de 
perto os primeiros de-
talhes que estão sendo 
realizados na obra.

“Está tudo dentro do 
que está planejado. A 
construção já está numa 
altura boa de alvenaria, 
e temos uma excelente 
expectativa para essa 
nova sede, que com cer-
teza irá trazer benefícios 
para os profissionais 
que trabalham no setor 
e, principalmente, para 
a população de nossa 
cidade.  Além disso, a 
construção da sede pró-
pria representa uma eco-

nomia, pois deixaremos 
de pagar aluguel para 
termos uma sede pró-
pria”, afirmou o secre-
tário.

De acordo com a 
coordenadora da Unitan 
e fiscal de contrato da 
obra, Juliana Gramarin, 
as vistorias acontecem 
a cada 15 dias. “As obras 
ainda estão no início, 
porém dentro do espe-
rado. A construção tem 
o  prazo de 150 dias, e 
até agora o mestre de 
obras afirmou que está 
ocorrendo dentro da 
normalidade, com as 
paredes já levantadas e 
avançando para a próxi-
ma etapa”, comentou a 
coordenadora, destacan-
do que a nova sede pro-
porcionará mais como-
didade e qualidade para 
os  serviços. “Será muito 
bom, pois essa obra está 
aprovada pela vigilân-
cia sanitária. A cons-
trução está plenamente 
conforme deve ser uma 
unidade de coleta e 
transfusão, com todas as 
medidas, tamanhos de 
salas e fluxo adequados, 

preenchendo as normas 
e diretrizes. Acredito 
que essa será uma das 
melhores estruturas de 
uma unidade de coleta e 

transfusão do Estado, se 
não for a melhor”, rela-
tou a responsável.

A obra, que é orça-
da em R$ 770 mil, está 

sendo executava através 
de uma emenda do De-
putado Federal Ságuas 
Moraes, com a comple-
mentação dos recursos 

por parte do Município. 
A expectativa do muni-
cípio é que a construção 
seja finalizada até o final 
desse ano.
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Obras de nova sede da Unitan 
passam por vistoria

Obras  estão dentro do cronograma inicial, e devem ser finalizadas em dezembro

Os filantrópicos são responsáveis por 80% do atendimento do SUS

CRISE NA SAÚDE

Hospitais filantrópicos 
ameaçam parar novamente

Quatro hospitais fi-
lantrópicos ameaçam 
suspender, a partir de 
hoje, 04, atendimen-
tos de novos pacientes 
nas áreas de urgên-
cia e emergência caso 
o governo do Estado 
não faça o repasse de 
parcelas da ordem de 
R$ 2,5 milhões, con-
forme acordo firmado 
em agosto. À época, as 
Santas Casa de Cuiabá 
e Rondonópolis, Santa 
Helena e Geral (HGU) 
chegaram a anunciar 

que fechariam as portas 
devido as dificuldades 
financeiras.

Para evitar o fecha-
mento, o Governo do 
Estado prorrogou por 
mais três meses a ajuda 
de custeio no valor de 
R$ 2,5 milhões às insti-
tuições. O Executivo se 
propôs ainda a ajudar 
as unidades a quitar o 
déficit superior a R$ 12 
milhões. Além disso, o 
governo e os hospitais 
iriam trabalhar em um 
plano conjunto para a 
realização de cinco ti-
pos de cirurgias eletivas 
para zerar a fila de es-

pera que chega a 9 mil 
pessoas.

“Até hoje, o Gover-
no do Estado não fez 
nenhum repasse”, afir-
mou a presidente da 
Federação das Santas 
Casas e dos Hospitais 
Filantrópicos do Estado 
de Mato Grosso (Fehos/
MT), Elizabeth Meurer. 
“Quanto às cirurgias, 
fomos lá, conversamos, 
mas nada”, acrescen-
tou.

Os filantrópicos são 
responsáveis por 80% 
do atendimento de pa-
cientes do Sistema Úni-
co de Saúde (SUS).
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