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O Hospital de Clínicas (HC), da
Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), e o Hospital e
Maternidade Celso Pierro, da
Pontifícia Universidade Católica
de Campinas (PUC-Campinas),
receberam, juntos, mais de R$
23 milhões em recursos através
de emendas parlamentares do
Congresso e da Assembleia Legislativa nos últimos seis anos.

Parlamentares destinaram
R$ 23 mi ao HC e Celso Pierro
Valor injetado nos últimos seis anos é usado principalmente em equipamentos
César Rodrigues/AAN

Somente o Hospital
de Clínicas captou
R$ 15,6 milhões
Os aportes extras ao orçamento do Ministério da Saúde e da
Secretaria de Estado da Saúde
são uma das ferramentas de
hospitais paulistas para conseguirem comprar equipamentos
mais sofisticados e montar novas alas. A emenda é o principal instrumento dos legisladores para participarem do orçamento anual do governo federal. Cada um dos 594 deputados e senadores podem acrescentar até R$ 16,3 milhões, cerca de R$ 9,7 bilhões aos gastos
da União, em 2015.
Entre os parlamentares que
mais contribuíram com os hospitais da cidade nos últimos
cinco anos estão Guilherme
Campos (PSD), Salvador Zimbaldi (PROS), Renato Simões
(PT), Eduardo Suplicy (PT), Carlos Sampaio (PSDB), Vanderlei
Macris (PSDB), Aline Correa
(PP), Nelson Marquezelli
(PTB), Célia Leão (PSDB), Ana
Perugini (PT), Chico Sardelli
(PV), Roberto Felicio (PT), Carlos Zarattini (PT), Gerson Bit-

SAIBA MAIS
A Constituição diz que a
emenda parlamentar é o
instrumento que o Congresso
Nacional possui para participar
da elaboração do orçamento
anual do governo federal e dos
estados. Por meio das emendas
senadores, deputados federais e
estaduais devem aperfeiçoar a
proposta encaminhada pelo
Poder Executivo. É também a
oportunidade de atender as
demandas das comunidades
que representam. Além das
emendas individuais existem as
coletivas, como as de bancada,
produzidas em conjunto pelos
parlamentares de estados e
regiões em comum.

ra 2015 são R$ 25,8 milhões de
uma emenda do senador
Eduardo Suplicy (PT) para a reforma das 12 enfermarias do
hospital. Se for aprovado, o
montante será a maior quantia
recebida pelo HC via emenda
parlamentar. Construídas há
40 anos, as enfermarias do hospital passaram por diversas
adaptações, mas nunca por
uma grande reforma. A prioridade é a climatização das alas,
que hoje não têm ar-condicionado. “No ano passado essa
verba foi aprovada em duas instâncias, mas faltou uma terceira aprovação para ser liberada.
No final do ano, o Suplicy apresentou novamente o projeto”,
disse Miranda. Paralelamente,
a direção do HC tenta conseguir a reforma também pela Secretaria Estadual de Saúde.
Celso Pierro

Profissional de saúde manuseia tomógrafo de última geração no HC adquirido por emenda parlamentar

tencourt (PT), Paulo Freire
(PR), Roberto Freire (PPS), Tiririca (PR) e o prefeito Jonas Donizette (PSB), quando ainda
era deputado federal.
Somente o HC captou R$
15,6 milhões de 2009 até o final
de 2014. Mas mesmo com as
emendas, alguns hospitais e
Santas Casas ainda passam por
dificuldades financeiras, principalmente no atendimento ao
Sistema Único de Saúde (SUS).
O Celso Pierro, por exemplo,
que conseguiu R$ 7,4 milhões
de 2010 a 2014, fechou 2013
com deficit de R$ 20 milhões.
Até 2009, as únicas fontes de
recursos do HC eram o Ministério da Saúde, o governo estadual, parcerias com empresas
e institutos para pesquisas e a
própria Unicamp. À época, o
Hospital São Paulo, da Escola
Paulista de Medicina, e o Hospital Universitário da Universida-

de de São Paulo (USP) já conseguiam verbas via emendas.
“Em 2009 montamos um grupo para também conseguir as
verbas. Desde então, os recursos melhoram a cada ano. É
uma verba fundamental para
conseguirmos manter o atendimento de qualidade”, explicou
o superintendente do HC, João
Batista de Miranda.
Nos primeiros anos, Miranda afirmou que o hospital buscava recursos para custeio do
hospital, como medicamentos
e materiais para procedimentos clínicos e cirúrgicos. Como
as emendas demoram em média dois anos para passarem
por todas as comissões necessárias, e depois pelo Ministério
da Saúde, os valores detalhados no projeto acabam defasados. “Com isso, não conseguíamos executar tudo que planejávamos, os preços não batiam

O diretor técnico do Celso Pierro, Aguinaldo Pereira Catanoce, afirmou que as emendas
são instrumentos indispensáveis para que o hospital consi-

ga se manter atualizado tecnologicamente. A unidade enfrenta há pelo menos cinco anos dificuldades financeiras e a direção alega defasagem da tabela
do SUS em relação ao custos
de atendimento e cirurgias.
“Sem os recursos das emendas
não seria possível dar o atendimento no nível que damos hoje no Celso Pierro”, disse. A unidade já adquiriu gerador de
energia elétrica, respiradores
mecânicos, bisturis elétricos,
perfuradores, microscópios e
equipamentos para o centro cirúrgico com a ajuda dos parlamentares.
Rede municipal

Os hospitais, unidades de pronto atendimento e centros de
saúde da rede municipal também recorrem às emendas para incrementarem os investimentos. Somente no ano passado foram encaminhados R$ 6,5
milhões ao Fundo Municipal
de Saúde através de pedidos de
parlamentares federais e estaduais.

mais. Vimos que era difícil utilizar a verba”. Agora, a maioria
dos projetos do HC é para a
compra de equipamentos tecnológicos e materiais permanentes, que variam menos de
valor.
Entre as aquisições por
meio de emendas estão o tomógrafo multi-slice de 16 canais,
aparelhos de radiografias digitais, camas elétricas, broncoscópios e o sistema CR de digitalização de exames. Segundo Batista, a verba do Estado e do Ministério da Saúde é quase toda
utilizada para o custeio do HC.
“Os recursos de emendas ficam exclusivos para investimento em parque tecnológico.
Estamos em uma situação confortável em relação a equipamentos”, completou.
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Um dos recursos esperados pa-
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Plásticos - Espumas

Colchões - Tecidos
P/Móveis - Autos
Ônibus - Vans

ESPUMAS
perfilada | acústica | laminada
almofadas e colchões sob medida
bicamas | puffs
travesseiros | flocos

PLÁSTICOS
bolha | polietileno expandido
cristal | flanelado para mesa
courvin | bagum | napa
couro ecológico | lonas

DECORAÇÃO
tecido | carpete | fibra siliconizada
manta acrílica | lycra | tnt
eva | isopor | cola | tacha | linha
| grampo | zíper |velcro

AUTOS/ÔNIBUS/VANS
tecido navalhado |passadeira
courvins | cortinas
| espuma para banco
capacho vinílico | carpete

COMPLETO ESTOQUE PARA TAPECEIRO E DECORADOR
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