
Oncomed já pode iniciar obras  

Justiça Federal derrubou liminar que travava novo hospital; reforma deve durar 

dois anos 
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Mais de sete anos depois de ter arrematado o terreno e a edificação do antigo hospital 

Hilton Rocha em um leilão público, a Oncomed pode, finalmente, iniciar as obras para 

implantar seu hospital oncológico no bairro Mangabeiras, na região Centro-Sul da 

capital. A liminar que barrava as obras foi derrubada na Justiça Federal, e as 

intervenções – que devem durar entre 18 e 24 meses – devem começar imediatamente. 

O diretor da Oncomed, Roberto Porto Fonseca, disse que essa era a última barreira à 

implantação da nova unidade. “O projeto foi aprovado por todos os órgãos, tem todas as 

licenças e os alvarás necessários. O quadro legal está amplamente resolvido”, destacou. 

O investimento no novo hospital será de R$ 320 milhões em recursos próprios. Quando 

for inaugurado, ele atenderá pacientes de oncologia, cardiologia e oftalmologia. 

Inicialmente, o tratamento contra o câncer será apenas para pacientes adultos. A 

implantação do serviço pediátrico ainda será avaliada. 



Serão 220 leitos que atenderão pacientes por convênio e pelo Sistema Único de Saúde 

(SUS). “Atendemos o ser humano”, afirmou Fonseca, ressaltando que o hospital deve 

receber pacientes de todo o Estado devido à carência existente no atendimento de alta 

complexidade em Minas. 

Contestação. O presidente da Associação de Moradores do Mangabeiras, Rodrigo 

Bedran, ponderou que a decisão da Justiça Federal, emitida em março, ainda pode ser 

revertida. Ele explica que a liminar foi derrubada, mas a ação ainda não foi julgada pela 

Turma do Tribunal Regional Federal (TRF). A ação foi movida pelos Ministérios 

Públicos Federal (MPF) e de Minas Gerais (MPMG), que entendem que a edificação 

está em uma área tombada aos pés da serra do Curral. 

Existe ainda outro processo, que corre no Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), 

movida pela associação de moradores, cujo recurso ainda não foi julgado. “Confiamos 

que haverá uma nova suspensão das obras”, disse Bedran. Ele destacou que a 

preservação da serra do Curral é o principal problema da obra. 

Apoio. Já o diretor da Oncomed garantiu que, apesar da disputa judicial, a “maioria dos 

moradores do bairro quer o hospital”. Fonseca lembrou que, em outubro do ano 

passado, cerca de 400 pessoas fizeram um “abraçaço” no prédio para demonstrar apoio 

ao empreendimento. Já no Facebook, a página Amigos do Hospital da Oncomed tem 

mais de 1.500 curtidas. 

 

Relembre o caso 

Aquisição. O grupo Oncomed comprou o prédio do antigo hospital Hilton Rocha em 

2009. A previsão de inauguração era em 2014. 

Trâmites legais. Foram seis anos até vencer todas as etapas legais para a aprovação do 

projeto pela Prefeitura de Belo Horizonte (PBH). O aval municipal para o início das 

obras saiu no início de 2016. Na época, a data prevista de inauguração mudou para 

2018. 

Na Justiça. Os Ministérios Públicos Federal (MPF) e de Minas Gerais (MPMG) 

questionaram a reforma e conseguiram embargar a obra em outubro de 2016. Os órgãos 

alegam que a área é tombada pelo Patrimônio Histórico e pedem a demolição do prédio. 

A Associação de Moradores do Mangabeiras também pediu na Justiça a suspensão do 

projeto. 

Liberação. Em março deste ano, a Justiça Federal derrubou a liminar que impedia as 

obras. A Oncomed vai então iniciar a reforma imediatamente, agora com previsão de 

inauguração em 2019. A decisão judicial, no entanto, ainda não é definitiva, porque o 

mérito das ações ainda terá que ser julgado – a ação dos MPs no TRF e a dos moradores 

no TJMG. 

 

Construção 



Empresa garante que impacto será mínimo 

A Oncomed garante que não haverá aumento de área construída na região onde o 

hospital será instalado, nem do impacto visual na serra do Curral. De acordo com a 

empresa, as obras serão realizadas em áreas que já têm intervenções humanas, e o 

projeto prevê o uso de cores e materiais que integrem a edificação à paisagem. 

A maior mudança será a construção de áreas de estacionamento, com 400 vagas. Elas 

serão feitas em andares, cobertos por terraços verdes (com plantas). O objetivo é reduzir 

o impacto nas ruas do bairro quando o hospital estiver em funcionamento. 

A Associação de Moradores do Mangabeiras, por sua vez, diz que o prédio irá dobrar de 

tamanho em relação à área construída atualmente e que o empreendimento trará grande 

impacto para a região. De acordo com a entidade, será preciso retirar 18 mil caminhões 

de terra do local para realizar as obras. A Oncomed garante que o volume será de, no 

máximo, 8.000 caminhões de terra. (APP) 

 

‘Corredor verde’ vai recuperar flora 

Além da reforma do prédio do antigo hospital Hilton Rocha, o projeto da Oncomed 

prevê a implantação de um corredor ecológico ligando o bairro Taquaril à Lagoa Seca, 

no Belvedere, ambos na região Centro-Sul de Belo Horizonte. A iniciativa é uma das 

condicionantes para compensar o impacto das obras nessa área da cidade. 

A ideia é replantar espécies nativas e monitorar a fauna e a flora da região. O projeto 

tem a assinatura da Fundação Biodiversitas, referência em conservação da diversidade 

biológica. (APP) 

 


