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Ambulâncias estão paradas por descaso em Minas Gerais

Ambulâncias estão encostadas tomando sol e chuva.

Enquanto isso, a população sofre sem ter a quem recorrer nas emergências.

Cristiane LeiteLagoa Santa, MG

Há três anos, 18 ambulâncias prontinhas para serem usadas estão paradas nas garagens de uma cidade em Minas Gerais.

Em outra cidade, 31 continuam estacionadas, um ano depois de serem entregues para cidades que se uniram em consórcios para ter um Serviço

Móvel de Urgência, o Samu. Mais de 2 milhões de pessoas são prejudicadas.

Trinta e uma ambulâncias novinhas com maca, oxigênio e prancha de resgate nunca foram usadas. Elas estão paradas em Divinópolis onde era

para funcionar a sede do Samu que atenderia 54 cidades no centro-oeste de Minas. A inauguração do prédio pronto há um ano já foi adiada quatro

vezes por falta de dinheiro.

Em outra cidade, São José da Lapa, tem mais 18 ambulâncias encostadas debaixo de sol e de chuva há cerca de três anos.

Elas deveriam atender cerca de 1 milhão de pessoas em 13 cidades na região central do estado. Todas foram doadas pelo Ministério da Saúde para

um projeto regional do Samu. O custo de manutenção do Serviço Móvel de Urgência é dividido entre o Governo Federal, o estado e os

municípios, mas o atraso no repasse pelo governo de Minas impede o uso das 18 ambulâncias.

“Elas não podem rodar porque não adianta eu por ambulância numa cidade se não tiver equipe para trabalhar e essa equipe não custa barato. Ela

custa 50 mil reais”, explica Vitor Penido, presidente do Consórcio Região Central de Minas.

Ou seja, pelas contas das prefeituras, são R$ 900 mil por mês para manter as 18 ambulâncias em funcionamento, mas mesmo paradas, elas geram

um gasto mensal de R$ 50 mil para aluguel do pátio e segurança.

Lagoa Santa é outra cidade com o Serviço Móvel de Urgência sem funcionar. A cidade está com a estrutura prontinha, mas na base do Samu, tem

outra ambulância parada. Enquanto o serviço permanece fechado, as vítimas de urgências, como acidentes de transito por exemplo, são socorridas

por bombeiros que precisam se deslocar de uma cidade vizinha e eles costumam demorar.

A distância é de 11 quilômetros, mas nem sempre tem viatura dos bombeiros disponível.
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Na cidade chegou a ter concurso para trabalhar no Samu, mas os aprovados foram dispensados.

A repórter Cristiane Leite diz qual é a explicação para essas ambulâncias estarem paradas. Confira no vídeo acima com a reportagem completa.

tópicos:

Lagoa Santa

veja também

UFJF convoca reclassificados para cursos de educação a distância

São quase 300 novos aprovados pro ingresso no 2º semestre de 2016. Pré-matrículas podem ser

feitas até segunda-feira (26).

22/12/2016

Novos radares começam a multar em rodovias estaduais de MG

21/11/2016

Chuva provoca quedas de árvores e muro em BH e Região Metropolitana

15/11/2016

Chuva provoca queda de árvores em BH e Região Metropolitana

14/11/2016

Link
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uso, denuncie. Leia as perguntas mais frequentes para saber o que é impróprio ou ilegal.
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