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CYAN MAGENTA AMARELO PRETO

Projeto que beneficia 14 unidades de saúde de Belo Horizonte será apresentado em simpósio
internacional. Sistema põe médicos do Hospital das Clínicas da UFMG on-line com postos
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SOLDADO CIDADÃO

Tecnologia na saúde pública

PROJETO DE PROFISSIONALIZAÇÃO

INSCRIÇÕES
De hoje a 9 de junho de 2004, no horário comercial
VOLUNTÁRIOS
Nascidos em 1983, 1984 e 1985. Em Belo Horizonte, apenas os da
classe 1985 devem se apresentar
DOCUMENTOS
Carteira de identidade e certificado de dispensa de incorporação
LOCAL
Em Belo Horizonte, no 12º Batalhão, que fica na rua Tenente Brito
Melo, s/nº, Barro Preto. Em Pouso Alegre, Itajubá, São João del-Rei,
Santos Dumont, Juiz de Fora e Montes Claros, os interessados
devem procurar as organizações militares locais
SALÁRIO
R$ 153 (soldado recruta) mais vale-transporte, dependendo de
onde o jovem morar

Fonte: Ministério da Defesa/Exército

GUSTAVO WERNECK

Ócio, desemprego e falta de
perspectiva trocados por farda,
profissionalização e carreira mi-
litar. Começam hoje, em todo o
País, as inscrições para seleção
especial do projeto Soldado Ci-
dadão, iniciativa do governo fe-
deral que será gerenciada pelo
Ministério da Defesa e Exército.
A ação visa recrutar voluntários
nascidos em 1983, 1984 ou 1985

e que foram dispensados do ser-
viço militar. 

Em Belo Horizonte, de acordo
com informações da 4ª Divisão
de Exército (4ª DE), devem se
apresentar apenas os nascidos
em 1985, devido ao excesso de
contingente. Já nas regiões de
Pouso Alegre e Itajubá (Sul de Mi-
nas); São João del-Rei (Campo das
Vertentes); Santos Dumont e Juiz
de Fora (Zona da Mata); e Montes
Claros (Norte de Minas), pode ser

selecionado quem está na faixa
de 19 a 21 anos. 

Esta é a primeira vez que o
projeto está sendo implantado no
Brasil e a expectativa do Ministé-
rio da Defesa é de que 24,5 mil ho-
mens sejam chamados, embora
não esteja acertado, ainda, o nú-
mero específico para cada região.
Os militares lembram que a con-
vocação tem caráter “cívico, social
e de cidadania”, pois vai permitir
que muitos dos jovens dispensa-

dos, hoje enfrentando a falta de
trabalho e de oportunidades, te-
nham uma ocupação e apren-
dam um ofício. A incorporação
será em 2 de agosto.

COOPERAÇÃO Parceria do gover-
no com entidades que cuidam da
aprendizagem industrial e co-
mercial vai permitir a profissio-
nalização de quem ingressar, de
forma especial, no Exército. Além
disso, o jovem terá remuneração

R$ 153, referente ao soldado re-
cruta, e, dependendo da distância
entre o quartel e a casa, receberá
vale-transporte. Para fazer a ins-
crição (veja quadro), bastam car-
teira de identidade e certificado
de dispensa de incorporação. Na
capital, o endereço é rua Tenente
Brito Melo, s/nº, Barro Preto, no
horário comercial. Nas demais re-
giões, o atendimento ocorrerá na
própria organização militar.

A chance de seguir carreira
no Exército anima Bruno Ma-
tias Lombardi, 19 anos, morador
do bairro Minas Caixa, em Ven-
da Nova. Dispensado do serviço
militar no ano passado, ele en-
xerga um futuro menos som-

brio no Projeto Soldado Cida-
dão. “Não fui chamado exata-
mente pelo excesso de conti-
gente em Belo Horizonte, mas
tenho esperança de ser aceito e
ficar no Exército”, contou.

Após concluir o ensino mé-
dio, Bruno pensava em cursar
Economia ou Relações Públicas,
mas diante da situação difícil, os
planos mudaram. Sua rotina,
portanto, é colocar um currículo
debaixo do braço e gastar muita
sola de sapato, percorrendo agên-
cias de emprego e firmas, na bus-
ca de trabalho. “Ando muito e não
encontro nada”, revela Bruno,
que se diz muito estimulado
com a idéia do governo.

Segunda chance no Exército

LUCIANA MELO

Diminuir o tempo de es-
pera por uma consulta com
especialista pelo Sistema
Único de Saúde (SUS), pro-
mover o conhecimento entre
os médicos, aumentar a reso-
lução dos serviços de atenção
básica. Esses são os objetivos
do Projeto Telesaúde BH Tele-
med, uma parceria entre o
Hospital das Clínicas (HC) da
UFMG e Secretaria de Saúde
de Belo Horizonte. Uma ini-
ciativa que pretende melho-
rar a assistência aos pacien-
tes que aguardam durante
anos para serem atendidos
por um médico especializado
na rede pública. 

O projeto-piloto, desen-
volvido em 14 centros de saú-
de da região Oeste, será apre-
sentado hoje no, 1º Simpósio
Internacional: Telesaúde e Re-
gistro Eletrônico no Sistema
Único. O evento, que conta
com representantes da Fin-
lândia, França, Austrália e Ca-
nadá, começa hoje, no Minas-
centro, e vai até sexta-feira.

Ontem, um caso de cardio-
logia foi discutido entre os
médicos do Centro de Saúde
Amílcar Viana, no bairro Betâ-
nia, e o especialista Tom Ribei-
ro, do Hospital das Clínicas.
Com o projeto, casos clínicos
que não poderia ser resolvidos
pelos médicos que trabalham
na atenção básica, devido à
complexidade, são avaliados
por especialistas e chefes de
serviços do HC. A teleconsulta
ocorre com ajuda da rede de
informática interligada entre
o hospital e os centros de saú-
de da Regional Oeste. 

O projeto é financiado pe-

la Comunidade Européia, que
doará R$ 500 mil, a serem pa-
gos em três anos, para o fun-
cionamento do Telesaúde em
20 centros de saúde da capi-
tal. Estudantes e professores
do Laboratório da Faculdade
de Ciência da Computação da
UFMG também são parceiros.

ESPERA DIMINUÍDA “Acom-
panhamos uma paciente
que tem uma diabetes de di-
fícil controle. Ela aguarda por
uma consulta com endocri-
nologista há um ano e, desde
87, tenta o acompanhamen-
to, mas nunca passa da pri-
meira consulta. Vamos apro-
veitar esse projeto para veri-
ficar o que deve ser feito no
seu caso”, comenta a médica
do BH Vida no Centro de
Saúde da Vila Leonina, Heloí-
sa Junqueira.

A generalista Chams Bi-
calho já participou de uma
teleconsulta com um reuma-
tologista e um nefrologista
do HC. “A usuária já tentava
um tratamento há dois anos
e continuava com muita dor
nas juntas. Tivemos uma res-
posta imediata de um reu-
matologista muito experien-
te. É uma oportunidade de
alto nível para profissionais
e pacientes”, avalia.

A dona de casa Fabiana
Alves Cruz espera ser benefi-
ciada com o projeto. Sua filha
Melissa, de cinco meses, tem
sopro no coração. Mãe e filha
aguardam pela marcação de
uma consulta há dois meses.
“Fico preocupada com o pro-
blema dela e temo alguma
complicação. Mas, como não
posso pagar, tenho que espe-
rar”, afirma.Heloísa Junqueira, da Vila Leonina, dá exemplo de como a consulta a distância pode ajudar pacientes que esperam anos por atendimento

JORGE GONTIJO


