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Governo de Minas estuda ampliação de leitos em Juiz de Fora
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Por Gabriel Ferreira Borges A pedido do Governo do Estado, a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) analisa a
possibilidade de instalar hospital de campanha ou ampliar os leitos em Juiz de Fora. Em comunicado na terça-feira
(24), ao anunciar a instalação de hospital de campanha no Expominas Belo Horizonte para atender à região
metropolitana, o governador Romeu Zema (Novo) apontou Juiz de Fora como sede em potencial de estruturas
provisórias de combate ao novo coronavírus. A intenção é criar mais de mil novos leitos de terapia intensiva em Minas.
Embora haja estudos sobre alas vagas e leitos ociosos conduzidos pelo Departamento de Engenharia e pela Diretoria
de Saúde da PMMG, não há ainda locais indicados para receber a estrutura. O Trade Hotel, a Igreja Metodista, o
Colégio Granbery, o Serviço Social do Comércio (Sesc), o Expominas e escolas de samba já colocaram as estruturas à
disposição da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF). O hospital de campanha de Belo Horizonte terá 800 leitos de
tratamento intensivo, enfermaria, posto farmacêutico e posto técnico. De acordo com o Governo, estudos para montar
estruturas semelhantes nas cidades de Juiz de Fora, Barbacena, Divinópolis e Uberlândia estão em andamento.
&ldquo;Detalhes sobre o investimento poderão ser anunciados após o término das tratativas. (&hellip;) . Já há
discussões com as prefeituras para verificar as possibilidades de construção de hospitais de campanha ou ampliação
de leitos. Juiz de Fora é uma das cidades envolvidas. A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais ressalta ainda
que estuda todas as possibilidades viáveis para a abertura de leitos nos municípios mineiros, sempre em parceria com
o Ministério da Saúde. A pasta destaca que as situações relacionadas à Covid-19 são dinâmicas e diversos fatores são
levados em consideração.&rdquo;(Tribuna de Minas)
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