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Autorizada construção do Hospital Geral Clériston Andrade 2 em Feira de
Santana
Saúde
Postado em: 11/01/2019 11:50

O governador Rui Costa autorizou o início das obras nesta sexta (11). O investimento é de R$ 50
milhões, entre obras e equipamentos.

Em um prazo de 12 meses, os moradores de Feira de Santana, no centro norte baiano, v&#227;o
poder contar com um complexo hospitalar com capacidade para 400 leitos. Na manh&#227; desta
sexta-feira (11), o governador Rui Costa autorizou o in&#237;cio das obras para a
constru&#231;&#227;o de uma unidade anexa que ir&#225; se somar ao Hospital Geral
Cl&#233;riston Andrade (HGCA). Com investimento de R$ 50 milh&#245;es, entre obras e
equipamentos, o novo pr&#233;dio ir&#225; oferecer setor de Bioimagem com resson&#226;ncia
magn&#233;tica, dois tom&#243;grafos, raio-X, ultrassom, Doppler e ecocardiograma. Durante o
evento, o governador entregou ainda 21 ambul&#226;ncias.
&#8220;Importante que logo no primeiro m&#234;s do novo mandato j&#225; estamos em Feira
iniciando a obra, vamos voltar aqui em fevereiro ou mar&#231;o pra assinar uma nova ordem de
servi&#231;o, que &#233; da reforma das instala&#231;&#245;es existentes pra entregar um novo
Cl&#233;riston Andrade, totalmente reformado, equipado com novos procedimentos, com um
volume muito maior de procedimentos a serem realizados, procedimentos mais complexos e
instala&#231;&#245;es mais adequadas para um perfeito funcionamento do hospital. Ele passa a
ser o maior hospital no interior do estado, menor apenas que o Roberto Santos, em Salvador,
portanto, atendendo com alta complexidade a todo o estado da Bahia e ao povo de Feira de
Santana&#8221;, afirmou o governador.

(Foto: Fernando Vivas/GOVBA)
O HGCA 2 ter&#225; mais de 5,7 mil metros quadrados de &#225;rea constru&#237;da,
distribu&#237;dos em tr&#234;s pavimentos e contar&#225; com 40 leitos de terapia intensiva (UTI),
centro cir&#250;rgico com 11 salas, al&#233;m de um Centro de Hemorragia Digestiva. No novo
hospital haver&#225; um sistema digital de integra&#231;&#227;o, fazendo com que a unidade
funcione sem a necessidade de utiliza&#231;&#227;o de papel em prontu&#225;rios, fichas e
cadastros. As interven&#231;&#245;es ainda contemplam mais de 17 mil metros quadrados de
urbaniza&#231;&#227;o, paisagismo e pra&#231;a de alimenta&#231;&#227;o.
Presente no evento, o secret&#225;rio estadual da Sa&#250;de, F&#225;bio Vilas-Boas, afirmou
que o Cl&#233;riston 2 ser&#225; um hospital sustent&#225;vel. &#8220;A unidade contar&#225;
com coleta de &#225;gua da chuva, aquecimento solar para garantir &#225;gua aquecida nos
banheiros, e estamos trabalhando para viabilizar a utiliza&#231;&#227;o de g&#225;s natural em
toda a infraestrutura de ar-condicionado, em substitui&#231;&#227;o &#224; energia
el&#233;trica&#8221;, revelou.
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Cooperativas
Na ocasi&#227;o, Rui tamb&#233;m autorizou a Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR), a
celebrar 53 conv&#234;nios no &#226;mbito do Programa Bahia Produtiva, no edital Alian&#231;as
Produtivas. Ao todo, ser&#227;o beneficiadas 5.989 fam&#237;lias, com um investimento de mais
de R$ 76 milh&#245;es. Os conv&#234;nios v&#227;o contemplar mais de 150
associa&#231;&#245;es e cooperativas da agricultura familiar, em 117 munic&#237;pios. Foram
firmados ainda outros tr&#234;s conv&#234;nios do Bahia Produtiva, na &#225;rea de
Qualifica&#231;&#227;o Agroind&#250;strias e projetos socioambientais quilombolas. O
investimento &#233; de mais de R$ 960 mil.
Al&#233;m disso, o governador autorizou a Desenbahia a implantar linha de cr&#233;dito no
&#226;mbito do Fundese.
Educa&#231;&#227;o
O governador tamb&#233;m autorizou a Secretaria da Educa&#231;&#227;o a iniciar obras de
reforma do Col&#233;gio da Pol&#237;cia Militar Diva Portela; e a Secretaria de Trabalho, Emprego,
Renda e Esporte (Setre), atrav&#233;s da Superintend&#234;ncia dos Desportos do Estado da
Bahia (Sudesb), a iniciar obras de constru&#231;&#227;o da quadra poliesportiva do Col&#233;gio
Estadual Jo&#227;o Durval. As obras autorizadas somam mais de R$ 900 mil.

Rep&#243;rter: T&#225;cio Santos
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