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Silvanei, prefeito de Porteirinha, é o novo presidente do Samu
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PORTEIRINHA (por Oliveira JÃºnior) â€“ O prefeito de Porteirinha, Silvanei Batista Santos, Ã© o novo presidente do
ConsÃ³rcio Intermunicipal de SaÃºde da Rede de UrgÃªncia do Norte de Minas (Cisrun), que coordena o ServiÃ§o de
Atendimento MÃ³vel de UrgÃªncia (Samu). A eleiÃ§Ã£o foi no final da semana passada.

Silvanei Batista foi eleito com 57,40% dos votos vÃ¡lidos e passarÃ¡ a presidir o Samu Macro Norte. Durante eleiÃ§Ã£o do
ConsÃ³rcio Integrado dos MunicÃ-pios da regiÃ£o da Serra Geral de Minas, o JORNAL DA SERRA GERAL obteve junto a
Silvanei Batista a informaÃ§Ã£o de que a intenÃ§Ã£o dele Ã© ampliar o atendimento do serviÃ§o na Ã¡rea, inclusive
aumentando as bases para tornar o serviÃ§o dos socorristas Ã¡gil e abrangente.

O novo presidente defende o aumento da frota de ambulÃ¢ncia dotada de UTI mÃ³vel. Atualmente hÃ¡ quatro unidades
distribuÃ-das em JanaÃºba, Montes Claros, JanuÃ¡ria e Pirapora o que, em determinado momento, nÃ£o supre a
demanda. AlÃ©m disso, Silvanei Batista quer desafogar as bases com a destinaÃ§Ã£o de ambulÃ¢ncia unidade bÃ¡sica
para outros municÃ-pios. Ele citou o caso de Riacho dos Machados, Pai Pedro e SerranÃ³polis de Minas que dependem
do atendimento da base de Porteirinha.

O prefeito Silvanei Batista foi eleito com 31 votos, enquanto que o prefeito de Pedras de Maria da Cruz, SebastiÃ£o
Carlos Chaves de Medeiros, ficou com 23 votos.

VENCEU POR UM VOTO: AMAMS -- Momento antes da eleiÃ§Ã£o do consÃ³rcio do Samu Macro Norte, os prefeitos
estiveram reunidos e elegeram a nova diretoria da AssociaÃ§Ã£o dos MunicÃ-pios da Ã•rea Mineira da Sudene (AMAMS).
O prefeito de Bonito de Minas, JosÃ© Reis Nogueira de Barros, foi eleito presidente dessa entidade que representa os
municÃ-pios do Norte de Minas.

A eleiÃ§Ã£o na AMAMS foi apertada. JosÃ© Reis venceu com um voto de diferenÃ§a. Ele conseguiu 22 votos, enquanto
que EdmÃ¡rcio Moura Leal, prefeito de Matias Cardosos, obteve 21 votos.
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