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Padre Pedro busca recursos para
Hospitais do Oeste e Extremo-oeste
Florianópolis
m uma reunião com a
secretária Estadual de
Saúde, Tânia Eberhardt, e
com o líder do Governo do
Estado na Assembleia, Darci de Matos, o deputado
Padre Pedro Baldissera
(PT) buscou agilizar as liberações de recursos para
três entidades hospitalares
das regiões Oeste e Extremo-oeste.
O parlamentar argumenta que a disponibilização dos recursos melhorará o atendimento nas
regiões, e garantirá a qualiﬁcação da saúde no interior. “É uma questão de respeito pelas pessoas.
Melhora o atendimento lá
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nas regiões e evita que as
pessoas sofram correndo o
Estado em busca de atenção”, aﬁrmou.
Os recursos são dirigidos à reforma do Hospital
São Lucas, de Guaraciaba

(R$ 150 mil), para compra
de equipamentos e material permanente para a Fundação Médica Assistencial
do Trabalhador Rural, de
Caxambu do Sul (R$ 100
mil) e para a Sociedade

Hospitalar Pe. João Berthier, de São Carlos (R$ 110
mil). A secretaria se comprometeu em avaliar as solicitações e encaminhar as
demandas com a maior brevidade possível.
Foto: Cássio Turra/Ascom/Dep Pe Pedro

Pedro Uczai viabiliza 10 quadras cobertas
O
Brasília
Ministério da Educação empenhou os
recursos para a construção
de 10 novas quadras cobertas em Santa Catarina. Os
recursos investidos chegam a R$ 5.565.664,21.
"Eu sempre digo e repito que uma boa educação é
a melhor herança que um
Governo e que um pai e
uma mãe podem deixar
para um país e para o seu
ﬁlho. Se é importante que
haja quadras cobertas nas

escolas, então vamos dar
isso para os nossos estudantes", comemorou o parlamentar.
Para a vereadora de São
Miguel do Oeste, Maria
Tereza Capra, “Esta é mais
uma obra ﬁnanciada pelo
governo federal. A nossa
presidenta Dilma tem
demonstrado interesse,
preocupação e incentivo ao
desenvolvimento dos
municípios de pequeno
porte. A valorização do
esporte com condições e

qualidade pode revelar
grandes atletas e ótimos

esportistas” reforça a vereadora.

Conﬁra a relação de municípios e o valor dos
recursos empenhados:
Rio Negrinho
R$ 510.000,00
São Lourenço do Oeste R$ 509.945,32
São Miguel do Oeste
R$ 510.000,00
Saudades
R$ 492.672,31
Capinzal
R$ 509.865,96
Rio dos Cedros
R$ 484.577,68
Macieira
R$ 509.830,40
Modelo
R$ 509.441,53
Santo Amaro da Imperatriz
R$ 509.463,49
Treze Tílias
R$ 509.871,45

R$1,7 milhão em emendas para sete municípios
Deputado Colatto empenhou emendas junto aos Ministérios das Cidades e da Agricultura
Brasília
ete municípios catarinenses receberam
empenho de emendas parlamentares do deputado
federal Valdir Colatto
(PMDB-SC) na última
semana. As emendas são
do Ministério das Cidades
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e do Ministério da Agricultura e são destinadas às
obras de infraestrutura e
conservação das estradas.
Ao município de São
Miguel do Oeste foram destinados R$ 200 mil para a
aquisição de brita graduada para manutenção de
estradas vicinais. No município de Concórdia, está
prevista a execução de sistema de drenagem pluvial
no bairro Itaíba. O valor da
emenda empenhada é de
R$ 250 mil.

Mais R$250 mil em
emendas de autoria do
deputado Colatto foram
destinadas ao município
de Videira e deverão pavimentar as ruas João Nelson Antunes e Terezinha
Scopel. Ainda foram destinados R$ 250 mil para o
município de Iomerê que
deverá recapear suas vias
urbanas.
No total, foram empenhadas emendas no valor
de R$1,7 milhão. Os municípios agora deverão assi-

nar os contratos com a Caixa Econômica para execução das obras.
Foto: Ascom/Dep Colatto

