Hospital particular inaugura reformas em ala do SUS e climatiza setor
Written by Administrator
Saturday, 08 February 2020 16:16 -

O Hospital e Maternidade Laura de Vicuña, da cidade de Nobres, da iniciativa privada, teve
uma noite concorrida com a participação dos profissionais da saúde, autoridades políticas e
religiosas e integrantes daquele que é hoje o maior parceiro da casa de saúde, o Rotary Club
de Nobres.

O Rotary Club abraçou a causa do Hospital e Maternidade Laura de Vicuña a partir do instante
em que o clube de serviço voltou à realidade, após embarcar na utopia de pretender construir
um hospital, de acordo com o que colocou o empresário Daniel Dalmolin durante o uso da sua
fala.

O convite foi bem aceito pela comunidade e no fim da tarde de 07/02, já se notava a presença
dos convidados para o ato simbólico de inauguração da unidade que atende pacientes do SUS.

De acordo com Teka Duarte, a obra permitiu melhorias com a implantação de aparelhos de ar
condicionado, televisores em locais estratégicos, frigobar, lavabos, na parte elétrica que foi
renovada, pinturas, iluminação também modernizada e o novo piso, com alterações nas
antigas janelas e portas, substituídas por material em blindex.
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A diretora administrativa do hospital, Cleide de Castro Duarte, a Teka, destacou a importância
do apoio do Rotary e da classe empresarial no sentido de seguir melhorando a estrutura física
daquela casa.

Antes da solenidade propriamente dita, as benções ecumênicas foram através da irmã
Anastácia e do pastor evangélico Tiago de La Rosa, da Igreja Assembleia de Deus.

Teka citou a importância dos repasses contratuais do município no custeio de despesas
relevantes do hospital, enaltecendo a grandeza do apoio do Rotary Club e da classe
empresarial.

O pioneiro da direção hospitalar e único a permanecer, o dr. Manoel Loureiro, relatou as
dificuldades para a construção daquela unidade que hoje serve a população de Nobres. O filho,
dr. Renan, hoje médico, contava dois anos de idade quando o hospital foi inaugurado, em
1.992, a partir de um aparelho de Raio-X, ainda hoje operado pelo radiologista Marcos
Ohlweiler, um dos mais antigos na casa.
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Dr. Renan agradeceu o apoio e a participação de todos para que a casa de saúde seguisse
uma trajetória de melhorias no atendimento à população.

De sua vez, o prefeito Leocir Hanel frisou que o hospital e a saúde em geral, vem merecendo a
atenção da administração municipal com reforços substanciais na parte financeira da
contratualização. Saúde e Educação tem recebido maior atenção da administração municipal,
conforme o prefeito Leocir Hanel.

O presidente da Câmara de Vereadores de Nobres, André Avelino Bezerra foi o único a citar a
importância da administração anterior, através do então prefeito Gilmarzinho da Ecoplan, na
gestão de recursos que permitiram a realidade que é hoje.

Dr. André lembrou que já foi da irmandade rotariana e que o papel social do Rotary é
reconhecido mundialmente, daí esse apoio enorme ao município de Nobres.

Na oportunidade, o odontólogo e parlamentar fez justiça ao reconhecer o trabalho das
profissionais que atuam no Hospital e Maternidade Laura de Vicuña, fazendo distribuir rosas a
todas, num gesto de reconhecimento ao que todas fazem.

A visita às salas e a mostra de vídeo com um breve demonstrativo do que é a história do
município, marcou o ato inaugural das melhorias no Hospital Laura de Viuña na noite de 07 de
fevereiro de 2.020.
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