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COMUNICADO

�A Casa Militar do
Governo do Estado está
investigando preços para
comprar comendas,
medalhas, broches e
bótons. O pacote totaliza
212 peças - umas para
homenagear
personalidades, outras
para identificar servidores.
Detalhe: só podem se
habilitar na licitação
microempresas, empresas
de pequeno porte e
cooperativas.

Nãoestamos
dizendoqueestá
perfeito,maso
governadorvem
trabalhando
incansavelmente
nessaárea”
DEPUTADOEVANDROLEITÃO(PDT)

SobremedidasdoEstadonosetorda
segurançapública
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�A Secretaria da Justiça e
Cidadania do Estado
iniciou um processo
diferente de diálogo. Dessa
vez, não é com agentes,
internos e famílias ou
instituições de direitos
humanos. É, sim, com
entidades que atuam no
campo da arquitetura. O
objetivo é avaliar
parâmetros para uma nova
arquitetura prisional. Na

última semana, o secretário
Hélio Leitão se reuniu com
o presidente do Instituto
dos Arquitetos do Brasil,
Custódio Neto, e também
com Romeu Duarte, da
Universidade Federal do
Ceará, e Delberg Ponce de
Leon, do Conselho de
Arquitetura. Pode-se dizer,
usando o jargão do ramo,
que fizeram um croquis das
conversas sobre o tema.

Dobirôedalapela

Umtemaamais
� Aliás, vale notar que a
discussão na Arce a respeito
da crise hídrica chega até
tarde este ano. A 15ª edição
do Fórum, realizada em abril
passado, tratou de lixo. O
secretário de Recursos
Hídricos do Estado,
Francisco José Teixeira,
ficou com o encargo da
palestra principal de
amanhã.
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milhõesviaturas

FUNCEME

Ululante
� A Agência Reguladora de
Serviços Públicos Delegados
do Ceará marcou para
amanhã seu 16º Fórum
Regulação e Cidadania.
Como não poderia deixar de
ser, a falta d’água de norte a
sul e leste a oeste do Estado,
causada pela seca braba, vai
ser o tema do evento - sob o
título de “O Problema
Hídrico do Ceará”.

Dereais sãoo investimentodo

Estadonaaquisiçãodasnovas

viaturas.Osveículosvãocompor

asfrotasdoBPRaio,Batalhãode

Divisas,BPTureBPChoque.
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Minguante Nova
23/9 30/9

Crescente Cheia
9/10 16/9

Além(eaquém)dosmuros

PROCEDIMENTOS MÉDICOS

Maré Hora Altura

Alta 2h31 2.6
Baixa 8h49 0.4
Alta 15h04 2.6

Baixa 21h06 0.4

comunicado@diariodonordeste.com.br

Fases da Lua

Com155anosrealizandoatendi-
mentos médicos e intervenções
cirúrgicas à população da Capi-
tal, Região Metropolitana e Inte-
rior, a Santa Casa da Misericór-
dia de Fortaleza passa por gran-
des problemas financeiros. Con-
forme o vice-provedor da insti-
tuição, João Paulo Accioly, a ins-
tituição está com uma divida de
R$8 milhões só com despesas
com procedimentos médicos.
Apesardisso,adireçãovemcum-
prindo, com muita dificuldade,
o pagamento de 800 funcioná-
rios, bem como realizando mais
de22milatendimentospormês.

A unidade hospitalar tem
uma despesa mensal de R$5,9
milhões com o pagamento da
folha de pessoal, medicamen-
tos, equipamentos e interven-
ções cirúrgicas. Segundo Accio-
ly, o Sistema Único de Saúde
(SUS) repassa somente R$4,4
milhões por mês, o que fez com
que se acumulasse a dívida nos
últimos meses. “Está se acumu-
lando. Dá um descompasso da
ordem de R$1,1 milhão mensal.
Umproblemaparaacontinuida-
de de nossos serviços”, declara.

A dona de casa Joceline Amo-
rim, 44, moradora do município
de Caucaia, realizou a interven-
ção cirúrgica da mãe, de tireoi-
de, na Santa Casa. Por falta de
um hospital de referência onde
mora, o posto de saúde encami-
nhou sua mãe para Fortaleza.
“Foi tudo muito rápido. Da pri-
meiraconsulta atéo diada cirur-

gia, pouco mais de um mês. A
situação dela era grave. Não sei
como seria o seu estado hoje se
não fosse a Santa Casa”, disse a
acompanhante.

Para tentar minimizar o pro-
blema com recursos financeiros,
a direção da Santa Casa enviou
ofícios à Prefeitura de Fortaleza
eaoGovernodoEstado,nointui-

to de conseguir um complemen-
to financeiro. “Nós poderíamos
reverter isso fazendo a correção
da tabela do SUS. Como essa é
uma atribuição do Ministério da
Saúde, a Prefeitura poderia co-
brir a diferença enquanto o SUS
não reajusta”.

Outramedidaquepoderiaser
adotada pelos órgãos públicos,
segundoovice-provedordainsti-
tuição, é a solicitação de porta-
rias. "A Santa Casa hoje é um
hospital-escola. Existem hoje
portarias para o trabalho de ál-
cool e drogas, algo que já faze-
mos. Só que nós não estamos
recebendo por esses dois trata-
mentos. Precisávamos fazer
uma dessas medidas para não
entrarmos em insolvência”.

Soluções

Em contato com o Ministério da
Saúde, a pasta informou que, no
inicio deste mês, foi anunciado o
investimentode R$14,4milhões
para oito Santas Casas e hospi-
tais filantrópicos do Estado do
Ceará. “Em todo o Brasil, serão
R$ 513 milhões para 500 servi-
ços em santas casas. A liberação
da verba é resultado das medi-
das de gestão adotadas pelo mi-
nistroRicardoBarrosnosprimei-
ros 100 dias à frente da pasta,
como revisão de contratos e eco-
nomiacomaluguéiseoutrosser-
viços, que levaram a maior efi-
ciênciadosgastos”,dizocomuni-
cado da Pasta.

Apesar da informação de re-
passe recurso para o Estado, a
Santa Casa não é listada. Da Ca-
pital, a única instituição indica-
daéaAssociaçãoSantoAntônio.
Existe uma emenda parlamen-
tar destinando à instituição o va-
lor de R$ 272,1 mil referente aos
últimos dois anos que ainda não
haviam sido pagas. A meta é que
os pagamentos sejam feitos em
dezembro.

A23º

Aunidadehospitalar
temdespesamensalde
R$5,9milhõescom
pagamentodepessoale
outrasobrigações

INTERCOM

B33º

AlunosdaUnifor sedestacam
emcongressonacional
Dois alunos do Centro de Ciên-
cias da Comunicação e Gestão
da Universidade de Fortaleza
(Unifor) foram destaques no
CongressoBrasileirodeCiências
daComunicação,promovidope-
la Sociedade Brasileira de Estu-
dos Interdisciplinares da Comu-
nicação (Intercom), que aconte-
ceu de 3 a 9 de setembro em São
Paulo. Renata Monte, do curso
de Jornalismo, foi a vencedora
na modalidade “Documentário
Jornalístico” e Felipy Procópio,
estudantedo curso de Publicida-
de e Propaganda, recebeu o prê-
mio na categoria “Publicidade
em Outros Meios”.

Alessandra Oliveira, coorde-
nadora do curso de Publicidade
ePropagandada Unifor,destaca
que o prêmio é de grande impor-
tância,poisdávisibilidadenacio-
nal ao trabalho realizado pelo
aluno. “Este prêmio é decorren-
te dos trabalhos nas disciplinas
docursoeéomaiorprêmioestu-
dantil da América Latina. Tem
uma representatividade muito
importante não só para o aluno
daUnifor,mascomoparaaInsti-
tuição”.

Para Felipy Procópio, a
premiação foi a realização de
um sonho. “Venho participando
do Intercom desde 2014 e, no
anopassado,tiveotrabalhorejei-
tado. Neste ano, fui finalista na
regiãoNordesteeacabeivencen-
do na categoria Publicidade em
Outros Meios, que é algo que me
identifico muito. Estou bastante
feliz por ter vindo a São Paulo e
ter recebido essa premiação”.

Renata Monte conta que já
estava feliz por ter ficado entre

os cinco melhores do País. “Foi
muito bom receber o prêmio. O
Intercom foi muito bom não só
pela experiência acadêmica,
mas pelo contato com alunos de
outras instituições, com os pró-
priosalunosdaUniforeprofesso-
res. A torcida foi maravilhosa.
Nosso grupo chamava atenção
pelo entusiasmo. Foi uma expe-
riência única”, confessa.

Wagner Borges, coordenador
do curso de Jornalismo, fala que
Renata toda vida foi uma aluna
de destaque. “Ela sempre foi
umaestudanteobstinadaeaten-
ta ao perfil que o curso de jorna-
lismo da Unifor propõe, que é de
sensibilidadeeumolhardiferen-
ciado do fazer jornalístico. O tra-
balho mostrado por ela tem essa
síntese jornalística humanística.
Além disso, a premiação reflete
a proposta que o curso tem de
formar profissionais de excelên-
cia para o mercado”.

O Congresso Brasileiro de
Ciências da Comunicação acon-
tece desde 1977 e reúne, tradi-
cionalmente, cerca de 3,5 mil
pessoas,entrealunosdegradua-
ção e pós-graduação, pesquisa-
dores e profissionais da área. No
evento, foram debatidos tópicos
de jornalismo, relações públi-
cas, publicidade, rádio, televi-
são, cinema, produção editorial
e de conteúdo para mídias digi-
taisepolíticaspúblicasdeComu-
nicação, entre outros.

Premiação

Durante o congresso, o maior do
País na área, houve também a
entrega de prêmios, como o Luiz
Beltrão, concedido nas catego-
riasLiderançaEmergente,Matu-
ridadeAcadêmica,GrupoInova-
dor e Instituição Paradigmática,
alémdosprêmiosestudantis,pa-
ra alunos de graduação, mestra-
do e doutorado.

Temperatura

ENQUETE

“Fui encaminhando do Instituto Dou-

tor José Frota para cá, pois lá estava

superlotado. Aqui fiz três cirurgias de

um acidente de moto que sofri e foi

tudomuitorápido”.

PAULOCÉSARFERREIRA

Paciente

Santa Casa temdívida
deR$8milhões

“Soude Ibiapina.Minhamãe realizao

tratamentode tireoidedesde2013.O

atendimento é muito bom, é rápido.

Se houvesse ummaior investimento,

poderiamatendermaisgente”

TÂNIADASILVA

Acompanhante

Comoavaliaoatendimento?

Novasserãoentregueshojepelo

governadorCamiloSantana(PT)

paraaPolíciaMilitar.A

solenidadeestáagendadaparaas

9horas,noPaláciodaAbolição.

UMADASIDEIASempauta foiumconcursoquecontemple
tambémestudantesdeArquitetura,para levantar
propostasdeestruturasmaishumanizadas.Emresumo,
valorizandoeducação, trabalhoesustentabilidade.

ASantaCasadeMisericórdiaatendenãosomenteospacientesdeFortaleza,como

tambémosquevêmdaRegiãoMetropolitanaedoInteriorFOTOS: NATINHORODRIGUES

Acompanhe os comentários em http://bit.ly/robertomaciel-tvdn

C Leiamais conteúdos: blogs.diariodonordeste.com.br/roberto
ewww.twitter.com/roberto_maciel

JOÃOLIMANETO

Repórter

FelipyProcópiorecebeuoprêmionacategoria“PublicidadeemOutrosMeios”, já

RenataMontefoiavencedoranamodalidade“DocumentárioJornalístico”

PRAIA ACESSÍVEL

Projetorecebevisita
de60pessoas
� O Praia Acessível recebe
hoje (14) a visita de 60
pessoas da Associação de
Pais e Amigos de Pessoas
com Deficiência e
Funcionários do Banco do
Brasil e da Comunidade.

CULTURA E ARTE

UFCcominscrições
abertasparaMostra
� O Instituto de Cultura e
Arte da Universidade Federal
do Ceará está com inscrições
abertas, até 23 deste mês,
para a III Mostra ICA, de
23 a 25 de novembro.


