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Governador Ibaneis inaugura UPA 24 horas
UNIDADE deve desafogar
a emergência do hospital
local com sala de raios-X
e laboratório para exames

no Paranoá

epois de ganhar nova Unidade Básica de Saúde (UBS)
em agosto, o Paranoá tem
agora uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Com capacidade para receber 4,5 mil pessoas
por mês e funcionando 24 horas
todos os dias, o equipamento é o
primeiro do gênero na região e foi
inaugurado ontem (18) pelo governador Ibaneis Rocha.
Para que a unidade fosse colocada de pé e começasse a atender a
população já a partir das 14h desta
segunda, o Governo do Distrito
Federal (GDF) investiu cerca de R$
7 milhões, sendo R$ 5,140 milhões
em obras estruturantes e R$ 1,778

milhão em equipamentos e móveis.
Também foram contratados
 SUR¿VVLRQDLV GH VD~GH HQWUH
médicos, enfermeiros, técnicos e
colaboradores. A unidade conta
com internet gratuita, por meio do
projeto Wi-Fi Social, da Secretaria
de Ciência e Tecnologia (Secti).
Durante a solenidade, o governador Ibaneis lembrou ter recebido
a gestão em 2019 com a rede hospitalar sucateada. Desde então, seis
UPAs foram reformadas, sete novas
unidades construídas, duas foram
entregues e cinco estão com obras
em andamento. “E queremos ainda
fazer mais duas, uma no Guará e
outra na Cidade Estrutural, que

D

precisam desse reforço de atendimento”, destaca Ibaneis.
Nas UPAs são atendidos casos
de urgência e emergência de clínica
médica, como pressão e febre alta,
sintomas respiratórios, desmaio,
convulsão, diarreia aguda, infecção
do trato urinário, dor abdominal de
moderada a aguda e complicações
cardiológicas e neurológicas (como
infarto e AVC).
Os médicos prestam socorro,
prescrevem medicamentos e exames e analisam se é necessário
encaminhar os pacientes a um
hospital, mantê-lo em observação
por 24 horas ou dar alta após o
atendimento.

UM MINI-HOSPITAL
“Em nenhum estado do Brasil
têm-se inaugurado tantas UPAs,
tantas UBSs, e [estamos] já prevendo [a construção de] um hospital.
Portanto, o que o governo tem feito
pela saúde do DF é um marco que
será deixado para a população”,
afirmou o secretário de Saúde,
0DQRHO3D¿DGDFKH
A inauguração da unidade foi
festejada pela população local, que
compareceu à solenidade. “É um
mini-hospital que vai funcionar de
domingo a domingo e desafogar a
emergência do Hospital da Região
Leste”, disse o administrador regional do Paranoá, Sérgio Damasceno.
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Com capacidade para receber 4,5 mil pessoas por mês e funcionando 24 horas todos os dias, o equipamento é o primeiro do gênero na região

Mais de 150 toneladas de entulho foram recolhidas do local

Parceria promove
uma limpeza geral em
área da nova UBS
Uma nova Unidade Básica
de Saúde (UBS) está prestes a
ser inaugurada em Sobradinho
II e a área está sendo bem cuidada para a população. Equipes da administração regional,
do programa GDF Presente, do
Serviço de Limpeza Urbana
(SLU) e da Novacap deram
uma geral nos arredores da
UBS para deixá-la pronta para
a inauguração, prevista para
até o ﬁnal de outubro.
Construída na Quadra
AR 5, do bairro Buritizinho,
a unidade de saúde teve
um investimento de R$ 3,2
milhões do governo e será
capaz de atender cerca de
13 mil pessoas. E ali em volta
está ficando tudo novinho.
Calçadas em bloquete foram
recuperadas, meios-ﬁos reformados e pintados, além
de buracos tapados nos cerca
de 2 km da Avenida Contorno,
que dá acesso à UBS.
Já as diversas árvores,
que há meses não eram
podadas, foram cuidadas
pela Novacap. Cerca de 150

toneladas de entulho foram
retiradas das ruas e de uma
área de transbordo irregular,
próxima à unidade. Morador do
bairro, o aposentado Francisco
Nunes, 61, conta que faz
caminhada na região e que
tudo está bem diferente.
“Deram uma boa urbanizada para a chegada da UBS.
Ficou bem limpo, pintado,
o acesso está bom”, diz
Nunes. Para ele, unidade de
saúde é um grande avanço
para a cidade. “A clínica da
família ﬁca muito distante
de onde moramos. Então,
ela é mais uma opção de
atendimento.”
Segundo o administrador
regional de Sobradinho II, Osmar Felício, a criação da UBS é
uma reivindicação antiga dos
moradores. “Desde que o
Buritizinho foi criado, há cinco anos, a população pede
por esse posto de saúde.
E, agora que ele foi construído, temos que receber
a população com conforto
e segurança”, destaca.

NO RIACHO FUNDO

NA ESTRUTURAL

SSP/DF promove campeonato de xadrez na cidade

GDF ANUNCIA INVESTIMENTO
EM NOVA ILUMINAÇÃO DE LED

FOTO: DIVULGAÇÃO/SSP-DF

A Secretaria de Segurança Pública (SSP-DF) promoveu, ontem
(18), o 1º Campeonato de Xadrez
na Cidade Estrutural, como parte
das ações da Área de Segurança
Prioritária (ASP), projeto lançado
pela pasta na região, em junho
GHVWHDQR$SyVDR¿FLQDTXHWHYH
duração de cerca de dois meses,
22 participantes foram escolhidos
SDUDDFRPSHWLomR$R¿QDODOpP
da premiação dos três primeiros
colocados, todos receberam um
jogo de xadrez para continuar a
praticar o esporte.
$R¿FLQDGH[DGUH]IRLSRVVtYHO
por meio de parceria da SSP-DF
e a Paróquia Nossa Senhora do
Encontro com Deus, localizada
na Estrutural. Direcionadas às
crianças e adolescentes, também
foram disponibilizadas oficinas
GH FLQHPD IRWRJUD¿D GHVHQKR H
ilustração.
O objetivo é, além de promover
momentos de lazer e descontração entre os jovens, aproximar

a sociedade das forças de segurança do Distrito Federal. “Essas
R¿FLQDVIRUDPSUHSDUDGDVFRPR
forma de dar oportunidade aos
jovens da região em situação de
vulnerabilidade e para nos aproximarmos desse público, o que
é fundamental para estabelecer
XPDUHODomRGHFRQ¿DQoDFRPD
segurança pública. Além disso,
SHUFHEHPRVRUHÀH[RGDVDXODVGH
xadrez no aproveitamento escolar
dos participantes”, avalia Sávio
Ferreira, titular da Subsecretaria
de Prevenção à Criminalidade
(Suprec), da SSP-DF.
Para a coordenadora de Políticas Sociais da SSP, Marina
Fernandes, o campeonato foi
HVVHQFLDOSDUD¿QDOL]DUDR¿FLQD
“Foi uma ação muito especial.
O primeiro torneio de xadrez da
Secretaria de Segurança foi pensado com o objetivo de promover
a socialização e integração entre
crianças e adolescentes, bem
como mostrar aos participantes o

Competição de iniciativa da SSP-DF integra medidas de prevenção à criminalidade

quanto eles são capazes de aprenGHUQRYDVKDELOLGDGHV´D¿UPD
A mediação do campeonato
IRLIHLWDSHORiUELWURSUR¿VVLRQDO
Agnaldo Braga. “Os competidores aprenderam muito rapi-

damente as regras do jogo. A
experiência de participar de um
campeonato é essencial para que
eles desenvolvam valores como
ética, respeito e obediência às
regras”, revela.

Mais 12 quadras do
Riacho Fundo vão ganhar
iluminação pública em LED.
Com recursos destinados
pelo deputado distrital Valdelino Barcelos, as quadras
QN 1, 3, 5, 7 e 9 e QS 2, 4,
6, 8, 10, 12, 14 e 16 terão
as luminárias convencionais
substituídas por modelos
mais modernos e eﬁcientes.
Além de mais segurança,
a troca vai gerar economia
aos cofres públicos de mais
de 30% na conta de energia.
No total, o investimento é de
R$ 892.704,80. Os serviços
devem começar a ser executados no próximo mês. O Diário Oﬁcial do Distrito Federal
(DODF) , edição de ontem
(18) divulgou ratiﬁcação de
licitação entre a Companhia
Energética de Brasília (CEB)
e a Administração Regional
do Riacho Fundo.
A tecnologia de condu-

ção de luz por LED é o que
existe de mais eﬁciente no
mercado atualmente. Lâmpadas desse tipo iluminam
até cinco vezes mais que
as convencionais e têm
mais vida útil, além de exigir
menos manutenção.
As avenidas Central,
Sucupira, Cedro e Ipê e
parte da QN 1 já possuem
iluminação em LED.
A administradora do
Riacho Fundo, Ana Lúcia
Melo, celebra a boa notícia. “Esse tipo de medida
faz a diferença, garantindo
mais segurança, economia
e qualidade de vida para os
moradores. Nosso agradecimento especial ao governador Ibaneis Rocha e ao
deputado Valdelino Barcelos,
padrinho da nossa cidade,
que não têm medido esforços
para garantir conquistas ao
Riacho Fundo.”
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NO RECANTO DAS EMAS

ANUNCIADA LICITAÇÃO PARA REFORMA DE PRAÇA NA REGIÃO
A Administração Regional
do Recanto das Emas vai abrir,
em 4 de novembro, uma licitação para construção e reforma
dos equipamentos existentes na
praça da Quadra 601. A tomada
de preço será feita pelo modelo
de menor valor, com prazo de
execução de 90 dias.
A empresa vencedora do
certame ficará responsável

pela implantação de Ponto de
Encontro Comunitário (PEC),
construção de arquibancadas
próximas à quadra poliesportiva, instalação de espaço
pet, academia adulta e um
estacionamento público, além
de pergolados e calçadas com
acessibilidade.
As novidades do projeto desenvolvido pela equipe técnica
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da administração estarão presentes na árvore de basquete,
na pintura do piso do parque
infantil, no paisagismo e na
urbanização de todo o mobiliário urbano que contemplará
a praça.
“Estamos empenhados em
executar o projeto para que a
praça se transforme em um
ponto de convivência e entrete-

nimento para crianças, adultos
e idosos”, resume o administrador regional do Recanto das
Emas, Carlos Dalvan.
A obra conta com orçamento de aproximadamente R$
530 mil, de recursos próprios,
e o edital e seus anexos estão
disponíveis no site da Administração Regional do Recanto
das Emas..
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Troca de lâmpadas vai gerar mais economia aos cofres públicos
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