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Subsídio ao transporte
cresce 25% no trimestre

Nova área de unidade
coronariana do HC
entra em operação

Prefeitura aumentou em R$ 3 milhões recursos a empresas

Ala tem 288 metros quadrados e conta
com 10 leitos, sendo um de isolamento
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O valor do subsídio da Prefeitura de Campinas às empresas de transporte público de
Campinas aumentou R$ 3 milhões no terceiro trimestre de
2017, segundo publicação feita ontem no Diário Oficial do
Município. O número representa um aumento de 25% se
comparado ao trimestre anterior. Nos meses de abril, maio
e junho, as empresas recebe-

Queda no número de
passageiros teria
motivado o aumento
Secretaria de transportes descarta aumento na tarifa de ônibus este ano

ram o valor de R$ 12 milhões
e no trimestre seguinte, julho,
agosto e setembro, o montante saltou para R$ 15 milhões.
Fora outros R$ 3 milhões, que
serão destinados ao Programa
de Acessibilidade Inclusiva
(PAI), totalizando R$ 18 milhões para o setor.
Segundo a Secretaria de
Transportes, o aumento se deve à queda do número de passageiros, que teria diminuído
cerca de 5% no primeiro semestre deste ano, em comparação com o mesmo período
de 2016.
Apesar disso, a Secretaria
de Transporte descarta a possibilidade do aumento do
preço da passagem ainda

SAIBA MAIS
 Valor da tarifa
A tarifa do transporte coletivo
de Campinas é de R$ 4,20 para
quem usa o Bilhete Único. Para
pagamento em dinheiro o custo
da passagem é de R$ 4,50. Em
janeiro, as empresas de
transporte queriam, no mínimo,
uma tarifa de R$ 4,80 e
afirmaram na época que o atual
valor não garantiria o equilíbrio
econômico-financeiro do
sistema.
 Primeiro trimestre
O valor do subsídio para as

empresas de transporte no
primeiro trimestre do ano foi de
R$ 15 milhões, R$ 5 milhões por
mês, o mesmo programado
para o trimestre atual (julho,
agosto e setembro).
 Segundo trimestre
A Prefeitura reduziu o montante
para R$ 12 milhões. Foram
pagos R$ 4 milhões por mês,
em abril, maio e junho. Isso foi
possível depois do resultado
positivo do primeiro trimestre,
que superou as projeções da
secretaria.

neste ano.
“O mês de abril foi muito
ruim, cerca de 10% pior do
que no ano passado. Tivemos feriado e greve no mesmo mês. Em junho, o comportamento errático da política influenciou negativamente a economia e a receita também foi baixa em relação às projeções feitas no
início do ano”, disse o secretário municipal de Transportes, Carlos José Barreiro.
Segundo Barreiro, a Prefeitura continuará fazendo
projeções trimestrais de
acordo com o resultado de
avaliações quinzenais realizadas pela secretaria e que
a expectativa para o último
trimestre é de que não ocorra nenhuma surpresa negativa. “Não esperamos nenhum sobressalto para esses últimos três meses do
ano.”
A secretaria ainda é otimista com as projeções feitas para 2017. “Como o resultado do primeiro trimestre superou as expectativas,
pudemos reduzir o subsídio
para os três meses seguintes. Com o resultado do segundo trimestre, tivemos
que voltar aos R$ 5 milhões
por mês que já havíamos
projetado. O que ainda nos
deixa com o saldo positivo
do subsídio menor para o
segundo trimestre”, disse o
secretário.

O Hospital de Clínicas da Unicamp entregou ontem a nova
área da Unidade Coronariana
(UCO). O local tem 288 metros
quadrados e conta com 10 leitos, sendo um de isolamento. O
investimento nas obras e materiais foi de cerca de R$ 850 mil.
Os equipamentos (camas, monitores e central de monitorização) foram comprados com recursos de emendas parlamentares e de programas do Ministério da Saúde. A unidade é destinada a pacientes submetidos a
cirurgias cardíacas, procedimentos diagnósticos e terapêuticos,
emergências como enfarte do
miocárdio e pacientes com
doenças cardíacas agudas.
Nesse primeiro momento,
apenas seis leitos estarão operacionais, enquanto a superintendência aguarda o credenciamento dos outros quatro junto
ao Ministério da Saúde e a Secretaria de Estado da Saúde. A
Unidade Coronariana do HC da
Unicamp recebeu no ano passado 2.030 pacientes. A área da antiga UCO será reformada e deverá ser incorporada no futuro à
UTI Geral.
Entre os equipamentos de
ponta estão 10 novos monitores
multiparamétricos de alta precisão avaliados em R$ 310 mil.
Em camas, o investimento foi
de R$ 126 mil.
Durante o evento, o superintendente João Batista de Miranda destacou o apoio da administração da Unicamp e de parlamentares à área de saúde da

Unidade conta com modernos
equipamentos de assistência

universidade. Segundo ele, o
apoio revertido à Unicamp,
não apenas financeiro, mas em
todos os aspectos favorecem para a prosperidade do hospital.
“Agradeço a todas as disciplinas do HC e aos funcionários,
sem a união de todos isso não
seria possível. Hoje todos falam
em crise, mas o que estamos
vendo não é milagre, é trabalho”, ressaltou.
O coordenador da unidade,
Otávio Rizzi Coelho, relembrou
o crescimento do hospital nos
últimos 30 anos e a importância
de todo o trabalho da superintendência e dos funcionários
que favorecem a todos os usuários da saúde pública.
O reitor da Unicamp exaltou
a importância de recursos de
emendas parlamentares à área
de saúde da universidade e festejou a nova estrutura, que oferecerá mais conforto e benefício às pessoas que recorrem ao
HC. (Da Agência Anhanguera)

