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  Saúde de Venturosa dá um salto 
gigantesco para a modernidade e para a 
melhoria da qualidade atendimento a toda 
população. O prefeito Eudes Tenório 
inaugurou ontem (12 de agosto) a primeira 
etapa do novo Hospital Municipal. 
  O local, que abriga também a 
maternidade e a Unidade Mista Justa Maria 
Bezerra, passou por total restruturação. As 
obras totalizam R$ 517 mil e o novo 
hospital conta com excelentes ambientes: 
sala de Médico, recepção, direção, triagem, 
sala de curativos, sala de observação, sala 
de medicação, sala de inalação, posto de 
enfermagem, sala de pediatria, rouparia, 
enfermaria especial, sala de emergência e 
enfermarias masculina,  feminina e 
especial.
  Segundo a Secretaria de Saúde, a 
ordem de serviço foi assinada em janeiro 
deste ano, ou seja, antes da pandemia do 
novo coronavıŕus. 
  A solenidade de inauguração foi 
marcada pelos cuidados e protocolos de 
higiene, devido ao momento atual e com a 
presença de secretários, vereadores e do 
deputado estadual Joaquim Lira, um lıd́er 
sempre presente na cidade. 

SEGUNDA	ETAPA

  E�  um sonho que se concretiza e 
chega em boa hora. Sempre tivemos essa 
meta de munir nossa cidade com um 
hospital novo, moderno, muito mais 
equipado e a altura de nosso povo. 

  Foi autorizada ainda a aquisição de 
novos equipamentos de Raio X e a 
implantação de um moderno consultório 
oftalmológico completo, que totalizam 
investimentos na ordem de mais de R$ 700 
mil. 

  Mas, não foi só isso. Durante a 
inauguração, o prefeito Eudes Tenório 
anunciou outra Ordem de Serviço para 
conclusão da segunda etapa do hospital, 
obras que já começaram. 

Começamos antes da pandemia chegar e 
agora a sua construção demonstra que 
estávamos mais do que certos ao fazermos 
esse investimento para cuidar da vida dos 
venturosenses. O novo hospital chega na 
hora certa”, destacou o prefeito Eudes 
Tenório.

PRESENÇAS

  Toda a unidade de saúde, incluindo 
a Unidade Mista e o Centro de Imagens, já 
foi contemplada com recursos que somam 
R $  5 4 7  m i l  e m  e q u i p a m e n t o s 
(Digitalizador de Imagens Radiográ�icas, 
Impressora Dry de Filmes Radiológicos, 
Endoscópio Flexı́vel, Sistema de Vı́deo 
Endoscopia Flexıv́el, DEA - Des�ibrilador 
Externo Automático, entre outros).

  A inauguração do novo Hospital de 
Venturosa simboliza um marco na gestão 
pública de Saúde no municıṕio. “Estamos 
entregando um hospital de qualidade, com 
equipamentos e ambientes de última 
geração. E�  saúde pública de qualidade”, 
�inalizou o prefeito.

  A obra para a construção do novo 
prédio do hospital municipal de Venturosa 
�icou a cargo da empresa Prime Soluções & 
Construções Eireli e foi orçada em R$ 
517.895,99. Já os novos equipamentos (01 
Cadeira Oftalmológica e um Aparelho de 
R a i o  X  P a n o r â m i c o )  a l c a n ç a m 
investimentos da ordem de mais de R$ 180 
mil. 

  Além do deputado Joaquim Lira, a 
solenidade de inauguração contou com 
parte da equipe de Saúde, orgulhosa em ver 
o sonho a construção do hospital ser 
concretizado. O ex-prefeito de Venturosa, 
Ernandes Albuquerque, também esteve 
presente ao evento. Ernandes, inclusive, 
deve compor a chapa do prefeito Eudes 
Tenório em sua reeleição.
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