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'Abraçaço' marca nova luta pelo
Hospital da Oncomed BH
Cerca de 400 pessoas se abraçaram em frente ao antigo hospital
Hilton Rocha, no bairro Mangabeiras, região Centro-Sul de Belo
Horizonte
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LETÍCIA FONTES
ESPECIAL PARA O TEMPO

Além da sensação de conforto e de proteção, e, claro, os inúmeros
benefícios tanto psicológicos quanto físicos já comprovados
cientificamente, um simples abraço pode representar muito mais que
união.

E comprovando que o gesto, apesar de sutil, é motivo de luta, na
manhã deste sábado (29), cerca de 400 pessoas, se abraçaram em
frente ao antigo hospital Hilton Rocha, no bairro Mangabeiras, região

Cidades - Do dia - Belo Horizonte MGApoiadores , diretoria , pacientes do hospital Oncomed , entre outros
realizam um abraco abracaco em prol das obras da unidade Mangabeiras antigo Instituto Hilton Rocha ,
paralizadas por liminar do MPF .FOTO: MARIELA GUIMARAES / O TEMPO 29.10.2016
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Centro Sul de Belo
Horizonte, com o objetivo
de fortalecer a causa do
Hospital da Oncomed, que
luta na justiça há seis anos
para a construção de 220
leitos de oncologia,
cardiologia e oftalmologia.
Desde 2009 a unidade
enfrenta resistências
burocráticas para a
construção do centro.

Representante dos 13 mil pacientes que deixam de ser internados
anualmente com a construção do hospital, mesmo com todas as
dificuldades, o aposentado Aloysio Lima, 91, fez questão de ir com a
família pedir mais sensibilidade ao poder público. Há seis meses, ele
descobriu um câncer no fígado. “Apesar de já ter passado muita coisa
nessa vida, é por saber que ainda tenho muito coisa para viver que
faço questão de lutar por mais condições, para todos que possam
precisar de um tratamento de qualidade. Só quem tem a doença ou
convive de perto sabe da importância”, afirmou.
Por entender bem o sofrimento de Lima, a administradora Maria Luiza
de Oliveira é uma das inspirações para quem convive com a doença
diariamente. Depois de descobrir um câncer de mama aos 27 anos, ela
agora tenta passar confiança para um grupo de 220 mulheres com a
doença, batizado de Pérolas de Minas. “É um absurdo que as pessoas
sejam contra o hospital. Fico pensando se isso não é uma vaidade. As
pessoas podem ficar tranquilas, que câncer não é transmitido pelo ar.
Só espero que quem não é a favor ao centro aqui, nunca precise vir”,
desabafou.

Quem também foi apoiar a causa, foi o cantor Flávio Renegado.
“Felizmente, nunca tive um caso de câncer na família ou presenciei de
perto, mas eu não preciso passar pela situação para saber a
importância do projeto. Basta ser sensível e humano para entender”,
ressaltou.

De acordo com o diretor da Oncomed-BH, Roberto Fonseca, o hospital
vai oferecer acompanhamento integral, possibilitando ao paciente
fazer o tratamento perto dos familiares sem precisar sair para outros
estados. “Existe um déficit de leitos na cidade, tanto na saúde pública
quanto na saúde suplementar. O nosso objetivo é suprir essa
demanda, proporcionando um atendimento de alto nível”, destacou.
Obra não causará danos à serra

Durante seis anos, foram vários trâmites legais e reformulações de
projetos para que a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) liberasse o
início das obras no imóvel do antigo hospital Hilton Rocha, na encosta
da serra do Curral, no bairro Mangabeiras, na região Centro-Sul da
capital. No entanto, em outubro deste ano, a construção do moderno
centro de tratamento de câncer foi embargada pela Justiça.

Isso porque os Ministérios Públicos Federal e de Minas Gerais
conseguiram uma liminar que proíbe a Oncomed, empresa
proprietária do prédio, de realizar qualquer intervenção no local. A
justificativa é de a área é tombada pelo Patrimônio. Na ação, os MPs
sustentam que a própria construção do hospital Hilton Rocha,
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TRÂNSITO

31/10/2016 15:42
O motivo da retenção na Av.
Cardeal Eugênio Pacelli, altura
da Praça Papa João XXIII, é
obras na pista, no sentido
Betim.

31/10/2016 15:35
Tráfego movimentado na
BR-040, altura da Barreira da
PRF de Congonhas, sentido Rio.

31/10/2016 15:15
Trânsito intenso na Av. Cardeal
Eugênio Pacelli, entre a Av.
Amazonas e a Praça Papa João
XXII, sentido Betim.
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COMENTÁRIOS (3)

inaugurado na década de 70, não deveria ter ocorrido, uma vez que a
área já era protegida.

A Oncomed, no entanto, afirma que as obras foram amplamente
discutidas com os órgãos responsáveis. “Temos todas as autorizações.
O projeto não tem qualquer irregularidade, foi avaliado e aprovado
pelos orgãos competentes”, destacou o diretor da Oncomed-BH,
Rodrigo Fonseca.

A arquiteta responsável pelo projeto hospitalar Adriana Mazzieiro
disse ainda que as intervenções não vão agredir ou modificar a serra
do Curral. “O projeto tem a mesma altura do prédio existente, ou seja,
não há qualquer acréscimo da altimetria do prédio. Iremos ampliar
apenas na horizontal. O que faremos é substituir metros quadrados
antigos por construções novas. Estamos prevendo ainda a recuperação
da área com a vegetação natural da montanha. Não haverá prejuízo
da fauna e flora”, explicou a arquiteta.

Moradores se preocupam com mudançaMoradores se preocupam com mudançaMoradores se preocupam com mudançaMoradores se preocupam com mudança

Moradores do bairro Mangabeiras, na região Centro-Sul da capital,
temem que o funcionamento de um centro preventivo e tratamento
de doenças neoplásicas possam causar impactos na região e na serra
do Curral.

“O empreendimento está em uma área de preservação ambiental e
tombada pelo patrimônio, por isso tememos que os danos da
construção afete drasticamente ao meio ambiente”, destacou o
presidente da Associação dos Moradores do Bairro Mangabeiras,
Rodrigo Bedran.
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O que achou deste artigo?

Carlos
Alberto
Senna
Lima

É lamentável essa posição do ministério público, apoiada pelos
"privilegiados" moradores da região, de embargar obra tão
importante para a capital. Se o empreendimento recebeu todos
as autorizações dos órgãos de controle e fiscalização, é porque
ele é legal e deve prosseguir, pelo bem da população de BH. É
muito fácil criticar! O difícil e encontrar pessoas sérias e
patriotas, como o Dr. Roberto Fonseca, dispostas a enfrentar a
burocracia imposta pela legislação brasileira, com o intuito de
construir uma sociedade mais justa e igual.
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Responder - 1 - 0 - 4:13 PM Oct 30, 2016

José
Carlos
Patriota

A nada bem que a justiça embargou. A atividade no local deve
respeitar a legislação da época que destinou a área e construção
ao saudoso Dr. Hilton Rocha. A destinação foi para oftalmologia
e não câncer, embora também mereça exclusividade. O
problema e a aquisição com ajuda de deputados e a origem do
dinheiro pago pelo hospital que veio da família Muniz de
Montes Claros. Temos visto de onde veio a riqueza da família.
Parabéns TJMG. Peçam a polícia Federal para rastrear a compra
e as pessoas envolvidas.
Responder - 1 - 1 - 9:15 AM Oct 30, 2016

Andre Quando é q as pessoas vão aprender que a lei vale para todos?
Predio, casa, barracão, hospital, todos têm que obedecer leis e
tombamentos. A Será do Curral é tombada e patrimônio de Bh,
como é que pode autorizar uma ampliação "horizontal" como a
arquiteta confissou? A oncomed devia ter pensado melhor antes
de comprar o prédio do horror rocha. Tá cheio de terreno
disponível aí pela cidade , tinha que ser justo na serra? Não
podemos deixar acontece em Bh a destruição o que aconteceu
em nova lima, os a secretaria de meio ambiente foi presa por
facilitar construções irregulares na serra
Responder - 0 - 0 - 8:18 PM Oct 29, 2016
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