
Maternidade terá melhorias concluídas até julho  

Segundo a administração da Saúde, são necessárias melhorias no sistema de 

aquecimento de água e ar condicionado, na parte elétrica, além de consertos na 

subestação de energia. Também será construída uma nova central de gases 

medicinais. 

 
A maternidade foi inaugurada em maio de 2016, após cinco anos em processo de 

construção. 
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Até o final de julho, todos os problemas estruturais encontrados no início do ano pela 

Secretaria Municipal de Saúde no Centro Materno Infantil (CMI) Juventina Paula de 

Jesus serão sanados. A informação é da assessoria de imprensa da prefeitura que 

informa ainda que o governo está investindo cerca de R$ 2 milhões. Segundo a 

administração da Saúde, são necessárias melhorias no sistema de aquecimento de água e 

ar condicionado, na parte elétrica, além de consertos na subestação de energia. Também 

será construída uma nova central de gases medicinais. 

 

Os gestores indicam que as irregularidades comprometem o pleno funcionamento da 

unidade de saúde desde que ela foi inaugurada, há um ano. "Sem ar-condicionado 

adequado, o terceiro andar do prédio, por exemplo, não está funcionando. No pacote de 

obras de reestruturação estão incluídos a expansão do CMI, mudanças na ala pediátrica 

e habilitação de mais duas salas no bloco cirúrgico da maternidade", informam. 

 

O secretário Municipal de Saúde, Bruno Diniz, ressalta que além dos problemas 

estruturais estão sendo feitas melhorias na gestão do CMI. “Assumimos a Secretaria de 

Saúde sem equipe de transição. O sistema estava totalmente desestruturado, 



desabastecido de insumos e medicamentos, havia programas sem monitoramento, 

déficit de recursos humanos, uma demanda reprimida imensa de consultas, exames e 

cirurgias. 

 

Os servidores estavam totalmente desmotivados, com plantões descobertos”, aponta. 

Sem a necessidade de contratar novos profissionais, estão sendo feitas mudanças em 

processos de trabalho, reordenamento de escalas e renegociações de contratos. Com 

isso, a quantidade de partos aumentou de 152, em dezembro de 2016, para 198, em 

janeiro deste ano. 

 

Foram reativados três leitos de Unidade de Cuidado Intensivo (UCI) Neonatal Canguru 

e criadas mais três salas de pré-parto, parto e puerpério (PPP). Suspensas desde 

novembro do ano passado, as cirurgias ginecológicas voltaram a ser remarcadas em 

fevereiro. “Já investimos quase R$ 1 milhão no Complexo Hospitalar e estamos em 

constante valorização dos servidores da saúde. Por isso, o ambiente de trabalho e de 

acolhimento à população já melhorou muito”, ressalta Bruno Diniz. 

 

O CMI foi inaugurado em maio de 2016, após cinco anos em processo de construção. 

Na época, o atraso foi atribuído a erros de projeto e na execução das obras. 

 


