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EXECUTIVO

Governo de Minas Gerais entrega
mais 145 veículos a 122 prefeituras
MANOEL MARQUES/IMPRENSA-MG

Durante o evento, o governador Fernando Pimentel também ressaltou a importância de os deputados mineiros
estarem com o olhar voltado para as demandas da população

SOCIAL

SAÚDE

Ipsemg abre
edital para
contratação
de médicos e
enfermeiros

O governador Fernando Pimentel entregou, na
sexta-feira (13), as chaves de 145 veículos que
beneficiarão 122 municípios mineiros. A
compra dos carroos, avaliada em R$ 9,8
milhões, foi feita com recursos de emendas
parlamentares de deputados estaduais. Do
total entregue, 101 serão doados
via Secretaria de Estado de Saúde (SES) e
outros 44 por meio da Secretaria de Estado de
Governo (Segov). Os recursos foram
empenhados para aquisição de ambulâncias,
minivans e veículos convencionais. Em seu
discurso, Fernando Pimentel lembrou que,
paralelamente aos esforços para equilibrar as
contas e continuar o crescimento do Estado, o
Governo também atua em outra frente para
buscar novos recursos para os cofres públicos,
a exemplo da Lei Kandir. (Página 3)

RENATO COBUCCI/IMPRENSA-MG

O Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais (Ipsemg) está com edital
aberto para o credenciamento de médicos e enfermeiros para atendimento em Atenção Primária
à Saúde e Saúde da Família, nas cidades de Curvelo (Território Central) e em São João del-Rei
(Território Vertentes). Publicado no MINAS GERAIS, o edital prevê carga de 20 horas semanais
para médicos, distribuídas em turnos de quatro (4) ou cinco (5) horas, entre os períodos da
manhã e tarde, e 40 horas semanais para os profissionais de enfermagem. Os interessados têm
até o próximo dia 25 para participar da seleção, que tem como primeira etapa a entrega de
documentos comprobatórios aos requisitos para os cargos. A Atenção Primária à Saúde (APS) do
Ipsemg oferece atendimento diferenciado, com foco no vínculo entre a equipe de saúde e o
beneficiário. Por meio de uma relação de confiança, os profissionais (médico e enfermeiro) da
equipe acompanham a saúde dos beneficiários, avaliando-a de forma integral. O programa
também atua na prevenção, no tratamento e na promoção da saúde.

DIVULGAÇÃO/DPMG

Instituição atua na defesa das pessoas em situação de
vulnerabilidade social

Regiões do Centro-Oeste
e do Triângulo ganham
quatro unidades da
Defensoria Pública
Durante os próximos dias 16 a 18, a Defensoria Pública de Minas
Gerais (DPMG) irá inaugurar novas instalações de quatro
unidades na região Centro-Oeste do Estado e no Triângulo
Mineiro. A iniciativa dá continuidade à política da instituição de
instalar unidades melhor estruturadas e custeadas com recursos
próprios. As novas sedes estão localizadas próximas aos fóruns
das comarcas, facilitando o acesso da população à Defensoria.
Com espaços mais amplos e salas individuais, oferecem maior
privacidade para o atendimento dos assistidos e estruturas mais
adequadas para o trabalho dos defensores públicos, servidores e
estagiários. (Página 3)

