
Publicado aviso de licitação para conclusão
do Hospital Regional de Governador
Valadares
Qua 05 agosto

O Governo de Minas, por meio do Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas
Gerais (DER-MG) publicou, na edição do Diário Oficial do Estado desta quarta-feira (5/8), aviso de
licitação para a conclusão das obras do Hospital Regional de Governador Valadares, no Leste de
Minas. Também foi dada ordem de início para pavimentação da LMG-760, trecho Timóteo-São José
do Goiabal- BR-262.

As obras foram anunciadas nesta terça-feira (4/8) pelo governador Romeu Zema e fazem parte de
um pacote de investimentos de R$ 416 milhões para ações integradas de reparação na Bacia do
Rio Doce, em razão dos prejuízos causados pelo rompimento da Barragem do Fundão, em
Mariana, em 2015.

Hospital Regional

Os recursos para as obras do Hospital Regional, antiga demanda da região, estão estimados em
R$ 50 milhões. No total, o investimento será de R$ 75,3 milhões, sendo R$ 25,3 milhões
destinados à aquisição de equipamentos. O hospital atenderá cerca de 1,5 milhão de pessoas em
86 municípios da Macrorregião Leste, englobando as regiões de Governador Valadares e Coronel
Fabriciano e Teófilo Otoni. São 23.582,00 m² de área construída, distribuídos em quatro blocos (A,
B, C e D), em um terreno de 45.728,00 m².

Está prevista a construção de portaria, reservatórios subterrâneos, rampa de acessibilidade,
conclusão das subestações, casas de gases medicinais, cabine de medição e casa de geradores,
além de todo o acabamento dos blocos. Também estão previstas a construção da Estação de
Tratamento de Esgoto (ETE); instalações elétricas e de proteção de combate a incêndio nos blocos
C e D; instalações hidrossanitárias de ligações nas áreas externas; ligações de esgoto sanitário
nas áreas externas; instalações de climatização/ventilação, principalmente com redes de dutos;
paisagismo; comunicação visual,  entre outros.

http://www.mg.gov.br/
http://www.der.mg.gov.br/
http://www.jornalminasgerais.mg.gov.br/
http://www.agenciaminas.mg.gov.br/noticia/governo-anuncia-investimento-de-r-416-mi-na-bacia-do-rio-doce-para-reparacao-de-danos-causados-pelo-rompimento-de-barragem-em-mariana
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A execução das obras será
fiscalizada pelo DER/MG e pela
Justiça Federal, e a expectativa é que
sejam concluídas até julho de 2022.

LMG-760

Também foi autorizada ordem de
início para a pavimentação da rodovia
LMG-760, no trecho Timóteo-São
José do Goiabal-BR-262. A
pavimentação de 58 quilômetros vai
interligar as rodovias BR-381 à BR-262, potencializando o intercâmbio econômico entre cidades do
Vale do Aço e da Zona da Mata mineira. Além disso, o asfaltamento vai facilitar o escoamento da
produção regional rumo ao mercado internacional, por meio dos acessos aos portos do Espírito
Santo e do Rio de Janeiro.

Serão investidos R$ 128 milhões, provenientes de repasse da Fundação Renova, e mais R$ 18,5
milhões do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).
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