
Governador anuncia recursos para a Saúde
em Resplendor, no Rio Doce
Qua 08 dezembro

O governador Romeu Zema anunciou, nesta quarta-feira (8/12), em Resplendor, no Rio Doce,
recursos para ações na área de Saúde no município, entre eles a retomada das obras em Unidade
Básica de Saúde (UBS). 

Foram liberados R$ 690,6 mil em restos a pagar para que as obras na Unidade Básica de Saúde,
que estavam paralisadas desde 2012, possam ser reiniciadas. Com os recursos, será possível dar
continuidade às intervenções, ampliando o atendimento em saúde na cidade. 

Também está em fase final de execução obra de implantação de dez leitos de UTI e 14 leitos de
retaguarda, com recursos da Secretaria de Estado de Saúde (SES/MG). Ainda nesse contexto, foi
autorizada formalização de novo convênio para complementar o recurso inicial, em função da
necessidade de instalação de dois elevadores e de ar condicionado central, no valor de R$ 848 mil.
O mesmo está em processo de adequação do plano de trabalho pelo convenente e a formalização
prevista para dezembro/2021.

Outra ação de impacto à população foi o início do funcionamento de um tomógrafo
computadorizado, adquirido por meio de convênio de R$ 1,26 milhão entre o Estado e a prefeitura,
o que permitirá a realização de diagnósticos por imagem. O recurso foi pago em 2015, mas
somente este ano houve a instalação do equipamento.

“Estamos entregando um tomógrafo, que é um equipamento que ajuda muito no diagnóstico da
saúde. Além disso, estamos estruturando melhor o Samu aqui da região para que o mesmo preste
um serviço adequado a todas as cidades que estão na sua área de abrangência. E temos ainda os
recursos para a conclusão das obras de uma UBS, paralisadas há alguns anos. Tudo isto é fruto do
trabalho que temos feito nestes quase três anos para equilibrar as contas, arrumarmos a casa e
colocar o trem de novo nos trilhos. Estamos no caminho certo e, com toda certeza, a vida do mineiro
vai melhorar gradativamente”, destacou o governador durante coletiva à imprensa. 

Samu e Política Estadual de Financiamento da APS

A cidade também será beneficiada com o aumento dos repasses pelo Estado ao Serviço de
Atendimento Móvel de Urgência (Samu) da macrorregião Leste, que contempla 51 municípios.
Serão R$ 551,7 mil a mais para ampliação e qualificação do serviço de forma regionalizada,
garantindo que todas as cidades da região sejam assistidas pelo serviço. 

O Estado ainda retomou os pagamentos para o financiamento da Atenção Primária à Saúde, tendo
Resplendor recebido em 2021 o valor de R$ 373,1 mil, pagos por quadrimestre, para aprimorar o
atendimento e aumentar o número de famílias atendidas por equipes de Saúde da Família, entre
outras ações. 

https://www.saude.mg.gov.br/


O prefeito de Resplendor, Diogo Scarabelli Júnior, ressaltou a importância dos investimentos de
saúde no município. 

“Nós sabemos que a saúde é a prioridade número um de todo o ser humano, e é importante exaltar
a atuação do Governo do Estado, principalmente aqui em Resplendor, onde vamos ter uma base do
Samu e também a construção da unidade de saúde em Nicolândia, que está parada há mais de
seis anos. Agora, ela terá os recursos aportados para que seja concluída, beneficiando uma
população enorme daquele distrito e toda a redondeza. É importante saber que o nosso governo
tem tido este cuidado com a saúde”, disse o prefeito Diogo. 

Defesa Civil 

Ainda em Resplendor, o governador Romeu Zema entrega nove kits de Defesa Civil. Um para o
próprio município e para as cidades de Aimorés, Ipanema, Itueta, Mutum, Santa Rita do Itueto,
Cuparaque, Goiabeira e Alvarenga. A entrega faz parte do maior investimento já feito em Defesa
Civil na história de Minas Gerais, segundo a instituição. 

Ao todo, 497 kits com uma caminhonete 4x4 e demais equipamentos serão destinados aos
municípios mineiros para atendimento à população. Cada kit tem custo de R$ 163,4 mil e é
composto por uma caminhonete 4x4, um notebook, cinco coletes reflexivos e uma trena digital. 

O objetivo é estruturar os municípios e garantir melhor atendimento em situações de emergência,
como inundações e outras crises, como ressalta o governador Romeu Zema.

“Estamos entregando nove kits da Defesa Civil para cidades da região, que vão possibilitar um
atendimento mais célere em caso de necessidades, principalmente agora neste período chuvoso”,
disse o governador.

O investimento é fruto do Termo de Reparação, assinado em abril de 2020, que visa reparar
integralmente os danos decorrentes do rompimento das barragens da Vale S.A. em Brumadinho,
que vitimou fatalmente 272 pessoas e gerou uma série de impactos sociais, ambientais e
econômicos na bacia do Rio Paraopeba e em todo o Estado de Minas Gerais.

A coordenadora-adjunta de Defesa Civil de Minas Gerais, tenente-coronel Gracielle Rodrigues
Santos, reforçou a importância da estruturação das coordenadorias municipais e o trabalho em
conjunto com o Governo de Minas. 

“Nós tivemos total apoio do governo para o desenvolvimento desta política que é pioneira, a
estruturação da proteção e defesa civil nas nossas regionais e municípios. Fizemos todo um
processo de seleção e, hoje, estamos aqui entregando alguns dos 471 kits para que os prefeitos e
coordenadores municipais possam executar o seu trabalho e servir as pessoas da melhor maneira
possível”, disse a tenente-coronel Gracielle. 

Liberdade econômica

Ainda durante a cerimônia, Resplendor e outros 17 municípios que integram a Associação dos

https://www.mg.gov.br/
http://www.defesacivil.mg.gov.br/


Municípios da Microrregião do Médio Rio Doce (Ardoce) assinaram o Decreto de Liberdade
Econômica Municipal. 

O termo é uma iniciativa que implementa as diretrizes do Minas Livre Para Crescer, programa do
Governo de Minas, por meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (Sede), que
busca a melhoria do ambiente de negócios com foco na desburocratização e simplificação de
processos, além de contar com o apoio de empreendedores e instituições.

Também participaram da agenda o deputado federal Marcelo Álvaro Antônio, a deputada estadual
Celise Laviola, prefeitos, vereadores, representantes das Forças de Segurança, demais
autoridades e lideranças da região. 

http://www.desenvolvimento.mg.gov.br/

