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Hospital de Fabriciano pode fechar 
O Hospital José Maria Morais, em Coronel Fabriciano pode suspender as suas atividades  a

qualquer momento  se a dívida do Governo do Estado não for  qui tada, o que ameaça  a unidade
hospitalar  de fechamento.  A soma  devida ao hospital  pelo  governo é da ordem de  R$ 7,26
milhões. O hospital  pertence ao Estado, o município apenas o  administra.  (Jornal Classivale –
Fabriciano)

Mutirão em Poços realizou 764 atendimentos 
Com início na última semana de março, o mutirão de consultas oftalmológicas, iniciativa da

Secretaria Municipal de Saúde em parceria com o Cismarpa (Consórcio Intermunicipal de Saúde da
Microrregião Alto Rio Pardo), já prestou 764 atendimentos até o final de maio, além das consultas
já  oferecidas  mensalmente,  pelo  Sistema Único  de  Saúde.  Essa  ampliação do atendimento  é  a
continuidade de um trabalho que começou no segundo semestre do ano passado, quando foram
realizados mutirões semanais aos sábados. (Jornal da Cidade – Poços de Caldas)

Vereadores investigam pousada
Após uma série de reclamações feitas  por pacientes  e acompanhantes de Teófilo Otoni

contra a Pousada  Piauí, em Belo Horizonte,  local onde são acolhidos, a  Câmara Municipal de
Teófilo   Otoni  formou  uma comissão   com cinco  vereadores  para   averiguar  as  denúncias.  A
pousada venceu a licitação da Prefeitura, e fez contrato para  atendimento aos pacientes. Na reunião
da  Câmara   Municipal  na  segunda-feira,  alguns  reclamantes  junto  à  Associação   Voluntária
Humanizando  Saúde, estiveram presentes e  entregavam a quem chegasse  três folhas impressas,
em que  apontam alguns pontos do  contrato que não estariam  sendo cumpridos pela pousada.
(Tribuna do Mucuri – Teófilo Otoni)

MP investiga problemas na hemodiálise
O Ministério Público vai investigar se a falta de vagas para realização de hemodiálise em

caráter ambulatorial está levando pacientes a serem internados em hospitais de Juiz de Fora para
garantir o tratamento, expondo-os a riscos. Conforme denúncia feita pela Ouvidoria de Saúde, juiz-
foranos e moradores de outras cidades da região, que buscam o tratamento no município, estão
vivenciando dificuldades para obter vagas nos prestadores do serviço ao Município. A origem do
problema estaria  relacionada a  um déficit  de  repasses  por  parte  do  Estado,  o  que  impediria  o
acolhimento de novos pacientes. Com isso, os usuários estão permanecendo em leitos hospitalares
para obter o tratamento. (Tribuna de Minas – Juiz de Fora)

Saúde pode liberar R$ 1 mi para Hospital
Um dia depois de participar de eventos da pré-campanha a governador de Minas do senador

Antonio Anastasia em Uberaba, o prefeito Paulo Piau esteve em Brasília, em agenda no Ministério
da Saúde, onde se reuniu com o titular da pasta, Gilberto Occhi. Em pauta a instalação do Hospital
Dia, que poderá funcionar ao lado da Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) do Parque do Mirante.
A estimativa é de um investimento da ordem de R$1 milhão para a efetivação do projeto, que tem o
apoio da Fundação de Ensino e Pesquisa de Uberaba (Funepu).  Além de Piau,  participaram do
encontro o vereador Kaká Carneiro (PR) e o deputado federal Aelton Freitas (PR). (Jornal da Manhã
– Uberaba)

Verba para castramóvel é aprovada
A Câmara  de  Uberlândia  aprovou  um projeto  de  abertura  de  crédito  no  orçamento  da
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Secretaria Municipal de Saúde de R$ 125 mil para a compra de uma unidade móvel, conhecida
como castramóvel, para o Centro de Controle de Zoonoses, durante reunião na manhã de ontem. O
Projeto de Lei é de autoria do prefeito Odelmo Leão e os recursos são originários de uma emenda
parlamentar apresentada pelo deputado estadual Elismar Prado (PROS). De acordo com o vereador
Ismar Prado (PMB), o projeto passou por duas votações para ser aprovado. (Diário de Uberlândia)

Espetáculo premiado é atração em Sete Lagoas
Um queria ser piloto de corrida. O outro gostava de ouvir a quietude. Vieram da terra onde

armam  alguns,  as  crianças  já  nascem  mortas  ou  envelhecem  ainda  meninos.  Da  rua.  Texto,
movimento, paisagens sonoras numa fábula que se pergunta sobre amizade, adoção, abandono. E os
desabandonos. Esse é o enredo do premiado espetáculo "Chão de Pequenos", da Companhia Negra
de Teatro, de Belo Horizonte, atração da 5ª Temporada de Teatro de Sete Lagoas, a ser encenada
neste terceiro sábado de junho, 16, às 20h, no anfiteatro do Casarão - Centro Cultural "Nhô-Quin
Drummond", com entrada franca. (Sete Dias – Sete Lagoas)

Meio Ambiente será tema de evento no zoológico
O Zoológico de Varginha, em parceria com Cefet e Unis promove no dia 16 de junho, das 8h

às  12hs,  um  evento  sobre  Meio  Ambiente,  cuja  programação  inclui  palestra  sobre  o  trabalho
desenvolvido  pelo  Zôo  na  conservação  dos  animais  da  fauna  brasileira,  exposição  de  diversos
trabalhos com temática ambiental e trilha interpretativa sobre as árvores do zoológico  elaborados
pelos alunos do Cefet, e visita monitorada aos recintos dos animais com a participação dos alunos
de Medicina Veterinária do Unis. (Gazeta de Varginha)


