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HC fica sobrecarregado
e cancela atendimentos

Vereadores querem
acionar MP por falta
de vagas em creches

Fechamento de centros de saúde afetou o hospital da Unicamp
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A alta na procura por atendimento no Hospital de Clinicas (HC) da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), ontem, fez a unidade
suspender os serviços de urgência e emergência. O hospital atuava com capacidade
70% acima de sua possibilidade e informou, por meio de
nota, que estava muito próxima do “limite humano, da
área física, de equipamentos
e de recursos materiais, principalmente para os casos de
emergência”. Diariamente, a
unidade informou que atende cerca de 250 pessoas; ontem, por volta das 19h, eram
380 casos.

Três unidades da
rede municipal
deixaram de atender
Se a superlotação ocorrer
novamente hoje, o atendimento continuará suspenso.
A medida foi comunicada à
Central de Regulação de Vagas da unidade, ao Serviço
de Atendimento Médico de
Urgência (Samu), ao Corpo
de Bombeiros e ao resgate
das concessionárias das rodovias da região. Foi solicitado que os órgãos não encaminhassem pacientes. Apenas duas vagas, uma clínica
e uma cirúrgica, permaneceram disponíveis para o resgate do helicóptero Águia. O
hospital também orientou
pacientes de menor complexidade a procurarem as Unidades Básicas de Saúde ou,

Centro de Saúde do Balão do Laranja foi fechado ontem por uma semana para obras de emergência

nos casos emergenciais, os
Pronto- Atendimentos.
A superlotação da unidade ocorre dias após três centros de saúde da rede municipal fecharem suas portas. A
primeira foi o Pronto-Socorro do São José, que encerrou
o atendimento na semana
passada, e ficará em reforma
por três meses. Ontem, o
Centro de Saúde do Balão do
Laranja e o Centro de Saúde
Tancredo Neves, no Campos
Elíseos, também informaram
que suspenderam os atendimentos para reformas.
Segundo a Secretaria de
Saúde, a medida foi necessária no Balão do Laranja para

a restauração emergencial
da rede de esgoto, que se
rompeu na última sexta-feira. No Centro de Saúde Tancredo Neves (CS Campos Elíseos), a paralisação foi necessária para que a reforma da
unidade, que chegou à fase
final, seja concluída. A unidade está em obras há pouco
mais de um mês.
A maior parte dos pacientes atendidos ontem no HC
era de casos graves (estados
vermelho e amarelo) e aguardavam internação. Outros 15
seriam liberados até o final
da noite. O HC informou
que os pacientes classificados como casos menos gra-

ves, que preferissem aguardar, seriam atendidos
após a normalização do
fluxo de emergência e do
problema na rede. Mas
não estipulou um prazo
para que o atendimento
ocorresse.
Além da superlotação, a
unidade sofreu também
um problema estrutural
na rede de água e esgoto
na área de emergência. Os
dois banheiros do local foram atingidos e começaram a passar por consertos, o que também compromete o atendimento e
a área onde as macas ficam instaladas.

Vereadores de Campinas estão
dispostos a procurar o Ministério Público para tratar do que
chamam de colapso na rede de
ensino de Campinas. O déficit
de 8,5 mil vagas, além da falta
de professores e monitores, afeta, principalmente, as creches.
Na semana passada, os parlamentares promoveram um debate e nenhum dos secretários
chamados compareceu para esclarecer o assunto.
Durante o encontro, funcionários relataram que na Cemei
Maria Cecília Pereira, no bairro
San Martin, 38 crianças são
atendidas em uma sala de 35
metros quadrados, e por apenas três monitores. Em outra
unidade, a Cemei Pezinhos
Descalços, no Carlos Lourenço,
existe uma lista de espera com
163 crianças, mas a unidade
consegue atender apenas 34.
O vereador Professor Alberto (PR) disse que vai propor
uma ação no MP para “equacionar o problema”. O secretário interino de Educação, Julio
Moreto, admite déficit de vagas
e profissionais. A Secretaria de
Educação afirmou que creches
estão em construção e concursos para contratação de professores estão em andamento.
Na sexta-feira, a reunião da
Comissão de Educação pretendia ouvir os secretários Júlio
Moreto (Educação), Silvio Bernardin (Administração) e Mário Orlando Galves Carvalho
(Assuntos Jurídicos), mas nenhum deles compareceu. Foram protocolados abaixo-assinado e reclamações de professores e pais de alunos. De acordo como presidente da Comissão, vereador Thiago Ferrari
(PTB), um relatório será envia-

do ao Executivo.
De acordo com Professor Alberto, o grande entrave que a
Administração tem hoje é a restrição imposta pela Lei de Responsabilidade Fiscal, que limita a contratação. “Talvez, com
a concordância do MP e da Justiça, se possa permitir a contratação de professores e monitores”, disse. Segundo o vereador, o objetivo é tentar um
acordo com a Promotoria para
solucionar os problemas.
A Prefeitura informou que
os secretários de Administração e Assuntos Jurídicos não
compareceram à reunião porque os questionamentos eram
sobre a Educação e apenas a secretária da pasta, que está hospitalizada, é quem poderia responder de maneira satisfatória
as dúvidas dos parlamentares.
O seu interino, Julio Moreto,
também não compareceu alegando que estava no posto há
apenas 20 dias e, portanto, não
iria contribuir muito no debate. A Prefeitura alegou, ainda,
que a Câmara foi comunicada
previamente que os secretários
não compareceriam.
Sobre a possibilidade de ajuizar ação no MP para garantir
que a Prefeitura contrate mais
professores, acima do limite da
Lei de Responsabilidade Fiscal,
a Administração informou que
cumpre a lei e que irá acatar o
que a Justiça determinar.
Sobre o déficit de vagas, a
Administração informou que
pretende reduzi-lo com a construção de oito naves-mães, que
serão inauguradas no ano que
vem. Além dessas, outras quatro creches serão construídas e
11 serão ampliadas em 2015.
Com as novas creches, 3,6 mil
vagas deverão ser criadas. Em
2016, outras 1,8 mil vagas deverão ser criadas com a entrega
de outras sete creches.

