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Hospital de Clínicas
comemora 30 anos de
assistência à saúde
HC da Unicamp é considerado um dos pilares de
excelência e referência em atendimento no País
Da Agência Anhanguera

O Hospital de Clínicas (HC) da
Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), considerado
um dos pilares de excelência
da saúde pública no Estado de
São Paulo, comemora 30 anos
de fundação hoje.

tos integralmente através do
SUS, anualmente são realizados 2,6 milhões de consultas e
procedimentos ambulatoriais,
mais de 3,3 milhões de exa-

mes, 15 mil internações eletivas e de urgência e quase 15
mil cirurgias, o que equivale,
em média, a 40 cirurgias diárias.

Em três décadas de atividades, o Hospital de Clínicas da Unicamp atendeu cerca de 6 milhões de pessoas
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Caminhada
Laço Rosa
reúne 600
na Arautos

Cápsula do tempo
será enterrada no
jardim da unidade
Nascido de uma empreitada do fundador da universidade, Zeferino Vaz, que queria
um hospital de renome no
campus, o HC é hoje o elo
mais visível da cadeia de relações da Unicamp com a sociedade. Em três décadas, atendeu cerca de 6 milhões de habitantes de todo país, realizou
quase 6,5 mil transplantes e
atinge neste ano a marca de
450 mil cirurgias realizadas.
Nesse período, passaram pelo
hospital mais de 15 mil alunos
de graduação de medicina, enfermagem, farmácia e fonoaudiologia.
Para marcar a data, um
evento de comemoração reunirá hoje, a partir das 8h30, no
auditório da Faculdade de
Ciências Médicas (FCM), autoridades, colaboradores, docentes e alunos. Durante a cerimônia estará ocorrendo o depósito em uma “cápsula do tempo” com cerca de 500 mensagens que serão abertas e avaliadas dentro de 20 anos, em
2035, quando o HC completará 50 anos. A “cápsula do tempo” será fechada e enterrada
no final da cerimônia, em um
jardim no HC, próximo à entrada da superintendência.
Segundo o superintendente
do hospital, professor João Batista de Miranda, o objetivo
principal do aniversário do HC
é parabenizar a todos que ajudaram, de alguma maneira, a
construir as várias realidades
desse hospital. “Por trás de toda essa estrutura estão pessoas e sem o empenho e dedicação desses profissionais de
saúde, dificilmente alcançaríamos um patamar como o de
hoje”, garante Miranda, que
foi aluno da FCM e residente
na Santa Casa.
Atualmente, o hospital ocupa quase 104 mil metros quadrados no distrito de Barão Geraldo, a 12 quilômetros do Centro de Campinas. Possui uma
área construída de aproximadamente 65 mil metros quadrados, distribuídos em sete
blocos interligados, de seis andares cada. Com atendimen-

A Praça Arautos da Paz ficou
colorida na manhã de ontem. Cerca de 600 pessoas, segundo os organizadores, participaram da Caminhada Laço Rosa, parte das celebrações do Outubro Rosa, mês
de conscientização para a importância do diagnóstico precoce do câncer de mama. Médicos prestaram esclarecimentos sobre a doença e a
turma aficionada aos exercícios se mexeu no ritmo da
zumba, uma das oficinas que
integrou a programação.
Camisetas personalizadas
foram vendidas antes da largada, com renda que será revertida ao Centro de Atenção
Integral da Saúde da Mulher
(Caism) da Unicamp. O evento foi promovido pela Prefeitura de Campinas em parceria com o salão de cabeleireiros Symetria, a ONG Rosa e
Amor, a Unimed Campinas e
o Caism. (AAN)
Leandro Ferreira/AAN

Ação realizada ontem faz parte
das celebrações do Outubro Rosa
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Ligação à ETE Nova América atende 35 mil moradores
Processo iniciado ontem vai melhorar qualidade de vida em 20 bairros na região do Aeroporto Internacional de Viracopos
Leandro Ferreira/AAN

A Prefeitura de Campinas iniciou ontem a ligação da rede de
esgoto à estação de tratamento
Nova América, localizada na região do Aeroporto Internacional de Viracopos. Com cerca de
106 quilômetros, a rede vai beneficiar 35.346 habitantes de 20
bairros da região, totalizando
10.682 ligações.
A população vai arcar com o
custo da ligação de suas residências à rede de tratamento.
Valor que, com o desconto dado pela Prefeitura, cairá de R$
4.880,00 para R$ 729,00. “O custo total das ligações é alto, então nós iremos dar 80% de desconto. Nós também sabemos
que estamos em tempos difíceis, então iremos possibilitar o
parcelamento desse valor porque é importante que vocês

contribuam para que possamos realizar a outra estação”,
afirmou o prefeito Jonas Donizette (PSB). O valor virá na conta de água e os moradores poderão parcelar em até 36 vezes.
Ao lado do presidente da Sociedade de Abastecimento de
Água e Saneamento (Sanasa),
Arly de Lara Romêo, o prefeito
fez uma ligação simbólica na residência da Vanuza Soares da
Costa, moradora da região há
seis anos. Além desta estação, a
(ETE) San Martin, inaugurada
no último dia 23, e a (ETE) Boa
Vista, que será entregue no mês
que vem, Campinas terá 100%
do esgoto tratado. “Quando entramos na gestão, este projeto
estava 5% realizado. Em dois
anos demos início a ele e ano
que vem queremos entregar

pronto. Diminuímos o prazo de
entrega para 12 meses”. Ainda
segundo o prefeito, a água que
retornará ao Rio Capivari após
o tratamento terá um grau de
pureza de 90%. “Ela vai voltar
mais pura que a do próprio
rio”.
Além da melhoria na qualidade de vida da população, os
bairros beneficiados terão uma
maior valorização, segundo o
morador do Jardim São Domingos, Dorival Mendes de Oliveira. “Agora não vamos mais precisar de fossa em casa. Por mais
que você tenha um cuidado,
uma higiene, o odor é muito forte. Eles cumpriram a promessa
de nos dar tratamento de esgoto e isso vai até valorizar nossa
região”. (Mari Damasceno/Especial para a AAN)

Prefeito Jonas Donizette faz a ligação simbólica da rede de esgoto em residência: valorização dos imóveis

