Deputado Thiago Cota destina R$ 400 mil
para o Hospital Nossa Senhora das Dores

Ao lado de autoridades locais e regionais, o deputado Estadual Thiago Cota esteve em Ponte Nova,
na sexta-feira (2/8), quando participou de diversas atividades na cidade. O parlamentar esteve na
Rádio Montanhesa AM, visitou o ex-prefeito Taquinho Linhares e participou de cerimônias de
inaugurações nos Hospitais Nossa Senhora das Dores e Arnaldo Gavazza.
Na primeira agenda, Thiago Cota concedeu entrevista no Programa Vicentes de Freitas da Rádio
Montanhesa, relatando o extenso trabalho realizado em Ponte Nova e nas cidades do Vale do
Piranga. Em seguida, visitou o ex-prefeito Taquinho Linhares, em seu escritório, onde agradeceu o
apoio do médico ao seu mandato.
No Hospital Nossa Senhora da Dores, referência em saúde na região, Thiago Cota participou da
solenidade de entrega de novos equipamentos. Com recursos do Estado e contrapartida do Hospital,
foi inaugurado o novo tomógrafo e entregue dez máquinas de hemodiálise. Em seu pronunciamento,
Thiago parabenizou a direção do Hospital pelo belíssimo trabalho em prol da saúde da população
regional e aproveitou para anunciar que destinou R$ 400 mil, através de sua emenda parlamentar,
para custeio no Hospital Nossa Senhora das Dores, recursos que devem ser pagos ainda neste
semestre.
Finalizando a agenda, Thiago Cota esteve no Hospital Arnaldo Gavazza, quando foi recebido por
dirigentes da unidade de saúde e autoridades. Na oportunidade, foi inaugurado um gerador de
energia e a Ala de Exames Dr. Salvador Real com um novo equipamento de ressonância magnética.
O parlamentar ressaltou o trabalho realizado pela gestão administrativa do Gavazza e parabenizou o
médico Dr. Salvador Real e sua família pela homenagem. O deputado afirmou que, em breve,
também anunciará recursos de sua emenda parlamentar para a unidade de saúde.

Acompanharam o deputado Thiago Cota na agenda em Ponte Nova, o presidente do MDB local,
Hélcio Ferreira; o médico Dr. Milton Irias; a presidente da Câmara, vereadora Aninha de Fizica; e os
vereadores Leo Moreira, Carlos Montanha e Sérgio Ferrugem e diversas lideranças locais.
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