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Prejuízo para a saúde: cidade acumula 
ineficiência em obras de novas unidades

Estado de São Paulo acumula mais de 200 obras paradas. 
Só na capital, UPA’s, UBS’s e Hospitais se encontram em decadência

Segundo dados da Lei de Aces-
so à Informação, nos últimos 
seis meses, o número de obras 
paradas na área de saúde cres-
ceu 93% em todo o Brasil. Ape-
nas no Estado de São Paulo, 203 
unidades de saúde tiveram suas 
obras interrompidas pela falta 
de repasse do Governo Federal 
e reajustes contratuais que afe-

taram as despesas. Além disso, 
a população precisa lidar com 
o fechamento de unidades da 
noite para o dia. Na capital pau-
lista, a UPA Vila Mariana está 
parada desde 2016, enquanto a 
UPA Arthur Ribeiro de Saboya, 
desde 2014. Ambas tinham o 
objetivo de cessar a intensa de-
manda de Hospitais Públicos. O 

funcionamento parcial da UBS 
Meninópolis afetou diretamente 
a qualidade dos recursos que já 
não eram o suficiente. 
Enquanto isso, o Diário Oficial 
publica todo o ano, extratos que 
divulgam a retomada de obras 
ou repasse de verbas para tais 
unidades, mas a promessa fica 
somente no papel. Saúde p. 2

Discussão sobre Porte 
de Armas aumenta após 
eleição de Jair Bolsonaro 

à presidência

Raio-x da saúde 
em São Paulo

O Brasil como ele é

Propostas dos candidatos 
a governador para a 

saúde

Horário eleitoral deste 
ano mostrou engajamento 
de candidatos à deputado 

pela defesa dos animais

Proposta do presidente eleito 
pode legalizar e retirar da 
Constituição lei que proíbe 
porte de armas para civis. 
Bolsonaro compara o uso de 
armas em outros países e afirma 
que cidadão tem livre direito de 
defesa. Segurança Pública p. 15

Uma criativa e divertida paródia 
da música “A Casa”, de Vinicius 
de Moraes, sobre nossa pátria 
amada. Criativa-se p. 19

Veja o que os três principais 
candidatos ao Governo do Estado 
pensam para a saúde e saiba 
o que já foi feito no mandato 
anterior. Eleições p. 12

Situação atual da saúde 
pública na cidade é desafio 
para o próximo governador. 
Eleições  p. 10

O candidato à deputado federal, 
Valdir Sampell, e o candidato à 
deputado estadual, Sidney Cruz, 
acreditam que leis mais fortes 
irão conscientizar a sociedade 
a cuidar ainda mais daqueles 
que não podem se defender. 
Políticas Públicas p. 18
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GONZALO VECINA 
NETO

Gestão Pública sofre com 
inflexibilidade

Os maiores problemas na 
saúde pública se encontram 
no financiamento e na má 
gestão, sendo necessária 
reestruturação no sistema, 
afirma o Professor Doutor da 
Faculdade de Saúde Pública da 
USP. Saúde p. 7
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Descaso: referência em saúde no país, cidade de São 
Paulo peca em investimento estrutural

Obras paralisadas, sucateadas e unidades em ritmo lento são reflexo da má 
eficiência do governo com investimento para a saúde

ANA LUIZA ANTUNES

Acada quatro anos São 
Paulo se vê à mercê do novo 
político que comandará a ci-
dade e realizará possíveis 
planos para a melhoria nas 
diversas políticas públicas 
existentes no município. A 
saúde, que sempre é priori-
dade nos planos de governo, 
continua em estado precário. 
Por mais que os recursos e 
serviços sejam gerados para 
atender a demanda paulista, 
os sistemas de saúde e, prin-
cipalmente a logística das uni-
dades, carecem de atenção. 
O resultado é perceptível 
nas filas e superlotações 
encontradas em Unidades 

de Pronto Atendimento, 
Unidades Básicas de Saúde 
e Hospitais Públicos, assim 
como o desperdício de 
verba pública que o governo 
municipal carrega com mais 
de 7 unidades de saúde paradas 
ou abandonadas. 
O reflexo dessa má gestão 
fica claro ao observar que em 
2017, a Prefeitura de São Pau-
lo possuía mais de 400 con-
tratos suspensos de obras que 
foram iniciadas. Só na saúde, 
mais de R$ 200 milhões foram 
repassados para a construção 
de unidades que deveriam 
atender à população, mas que 
foram transformados em fer-
rugens e vigas em estado de 
alerta. 

Apesar do município ser 
responsável pela qualidade 
na saúde, ele depende de 
órgãos superiores para que o 
repasse aconteça de maneira 
equilibrada, o que não ocorre 
com frequência. Além disso, 
a falta de uma ação conjunta 
estadual e municipal, que 
organize o fluxo populacional 
na procura por atendimento, 
revela a desorganização em 
que se encontram muitas 
unidades e recursos que 
deveriam oferecer um serviço 
de ponta para quem mais 
precisa. 
Municípios investem milhões 
em casos que não são 
resolvidos, terminando por 
não ter mais verbas para dar 
continuidade a obras que o 
governo federal diz ser de sua 
responsabilidade. Contratos 
são reincididos, verbas mal 
repassadas não são fiscalizadas 
adequadamente e assim segue 
a coleção de insatisfações da 
população e desinteresses 
político. 
Esse emaranhado de 
problemas só é possível 
porque cada nova gestão herda 
do governo anterior uma 
enorme dor de cabeça. Alguns 
projetos sofreram atrasos nos 
repasses do governo federal 
por meio de programas 

R$ 200 milhões 
foram repassados 
para construções 

que agora 
estão abadonadas 

e sucateadas
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como o PAC (Programa de 
Aceleração do Crescimento) 
como foi o caso da UPA Vila 
Mariana localizada na zona 
sul da cidade de São Paulo. No 
entanto, é mais uma dentre 
os casos mal esclarecidos de 
desvios de verbas e descaso 
público.
Iniciada em março de 2015, a 
construção da UPA Vila Mari-
ana, se encontra com as obras 
paradas desde maio de 2016. 
Com previsão de entrega para 
março do mesmo ano, a UPA 
que agora está abandonada e 
sucateada, teve o investimen-
to de mais de R$ 5 milhões de 
reais como iniciativa do PAC 
pelo governo federal. 
Investiga pelo CORREIO , o 
terreno da construção conta 
com um pequeno espaço des-
tinado para a Secretaria Mu-
nicipal do Verde e do Meio 
Ambiente, que toma conta de 
hortas e plantações presentes 
no local. A administradora 
do Verde, que não quis dizer 
o nome, afirmou que a UPA 
Vila Mariana não existe e que 
a Prefeitura não deu previsão 
de continuidade para a obra.

Oficialmente parado
No entanto, no dia 30 de 
setembro de 2017, o Diário 
Oficial de São Paulo publicou 
um extrato de despacho 
do secretário municipal da 
Saúde, Wilson Pollara, sobre 
termo aditivo a um dos 
contratos firmados com a 
Organização Social da Saúde  
- Associação Paulista para o 

Desenvolvimento da Medicina 
(SPDM) -, autorizando o 
repasse de R$ 78 milhões para 
a UPA Vila Mariana referente 
a Custeio, destinado à folha 
de pagamento de pessoal, 
materiais de consumo e 
consumo assistencial. Este 
então, seria um repasse 
realizado para uma unidade 
que não existe e que nem 
terminou de ser construída. 
Para completar, esse extrato foi 
publicado antes da 
UPA ser registrada 
no Cadastro 
Nacional de 
Estabelecimentos 
de Saúde 
(CNES), que só 
ocorreu em 4 de 
novembro do mesmo ano. O 
cadastro é gerenciado pelo 
Departamento de Informática 
do SUS (DataSUS), que diz 
que os registros só podem ser 
feitos com a unidade de saúde 
em funcionamento.

Conforme o Artigo 4º pre-

sente no texto do Ministério 
da Saúde que institui o CNES, 
“O cadastramento e a 
manutenção dos dados 
cadastrais no CNES são 
obrigatórios para que todo 
e qualquer estabelecimento 
de saúde possa funcionar em 
território nacional, devendo 
preceder aos licenciamentos 
necessários ao exercício de 
suas atividades, bem como às 
suas renovações”.

O  cadastro até 
então realizado 
constava com 
apenas um 
funcionário e 
não informava 
e q u i p a m e n t o s 
instalados, leitos, 

contratos, regulamentos de 
gestão, entre outros dados que 
o cidadão deveria ter acesso. 
No entanto, todas essas 
informações coletadas dizem 
respeito à UPA Vila Mariana 
que estava em construção, já 
que não havia outra unidade

78 milhões foram repassados para a UPA sucateada. Crédito: Ana Luiza Antunes
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UPA VILA MARIANA está com obras paradas desde maio de 2016. Crédito: Ana Luiza Antunes
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especializada na região, 
somente a que estava 
abandonada. 
Em janeiro deste ano, o Diário 
Oficial publicou um extrato 
sobre a contratação de serviços 
de saúde referentes à Unidade 
de Pronto Atendimento, 
no qual repassava R$ 71 
milhões para a realização e 
que foi assinada em agosto 
de 2017. Neste momento, 
a CNES ainda tinha como 
registro a UPA Vila Mariana, 
só que agora localizada duas 
quadras abaixo do terreno 
abandonado, no Hospital 
São Paulo, informando os 
286 funcionários e alguns 
equipamentos presentes. 
De fato, a gestão do então 
prefeito da capital paulista 
João Doria (eleito governa-
dor de São Paulo) inaugurou 
uma UPA para ajudar o Hos-
pital São Paulo a gerenciar a 
crise que perdura há anos. A 
unidade foi inaugurada em 
dezembro de 2017, mas é de 
se estranhar o fato de já ter 
funcionários em menos de um 
ano, sendo que não há regis-
tros sobre concursos e pou-
cos equipamentos para um re-
passe de verbas tão alto.
Procurado pelo CORREIO 
para explicar os milhões re-
passado à UPA, sendo que o 
investimento para a obra foi 
apenas em cinco milhões, a 
Prefeitura Municipal de 
Saúde de São Paulo não quis 
se pronunciar.

Dejà vu
Este mesmo cenário se repete 
em diversas outras unidades 
de pronto atendimentos na 

cidade. Hoje, os projetos vol-
tados para atender a deman-
da de Hospitais não passam 
do papel e deixam a desejar 
quanto ao prazo de entrega.
A UPA Arthur Ribeiro de 
Saboya, localizada na zona 
sul de São Paulo ao lado 
do Hospital com o mesmo 
nome, foi iniciada com 
o objetivo de auxiliar na 
demanda sobrecarregada da 
UPA Vila Santa Catarina e 
diminuir a superlotação do 
pronto-socorro do Hospital 
que precisa  dividir espaço 
com pacientes em estado 
grave e outros com questões 
mais simples. O projeto foi 
colocado em prática no ano 
de 2014, com a então gestão 
do ex-secretário municipal de 
Saúde, José de Filippi Jr, no 
qual na época, entregou 
15% da unidade concluída 
(definição do terreno e proje-
to básico). 
Após quatro anos o Plano de 

Metas da Prefeitura não deu 
continuidade ao projeto, o 
qual se encontra abandonada 
e sucateada. Em julho de 

2017, a placa com infor-
mações da UPA se encontra-
va em frente ao que seria o 
portão de entrada do pronto 
atendimento. Um ano depois, 
a mesma placa está jogada 
dentro de um terreno tomado 
por entulhos e vigas enferru-
jadas. 
De acordo com um fun-
cionário do Hospital que 
não quis se identificar a UPA 
iria agilizar o atendimento 
do Hospital, “essa obra está 
parada há muito tempo. Foi 
dinheiro jogado fora que nin-
guém nunca mais teve interes-
se em continuar. Nós estamos 
esperando essa nova unidade 
para ajudar no atendimento e 
alocação dos funcionários”.
Em dezembro do ano passa-
do, o Diário Oficial divulgou 
um extrato mostrando que 
tanto a UPA Jabaquara quan-
to a UPA Vila Mariana tiveram 
suas obras iniciadas, mas os 
contratos foram rescindidos.

UPA ARTHUR RIBEIRO DE SABOYA teve seu projeto iniciado em 2014. Crédito: Ana Luiza Antunes

O valor informado para a UPA 
Jabaquara era de R$ 1,373 
milhões para a construção. De 
acordo com pacientes que fre-
quentam o Hospital, a UPA Ja-
baquara iria auxiliar no aten-
dimento, já que a demora na 
recepção é constante. 
De acordo com o Professor 
Doutor do Departamento de 
Prática de Saúde Pública da 
Faculdade de Saúde 
Pública, Gozalo Vecina Neto, 
especialista em Adminis-
tração e Gestão de Sistemas 
de Saúde, o maior problema 

da deterioração das unidades 
é por conta da incapacidade 
de financiamento por par-
te  das três esferas de gover-
no. “Isso gera incapacidade 
de investir e manter a ma-
nutenção. Começa a faltar 

remédio, começa a faltar de 
tudo. É a crise anunciada”.
Em outubro desse ano, o 
Diário Oficial divulgou outro 
extrato sobre o detalhamen-
to de ações, no qual inseriu o 
projeto da UPA Jabaquara no-
vamente em andamento. 
O programa Avança Saúde da 
Prefeitura abriu um projeto de 
reestruturação e qualificação 
da unidade, com o mesmo in-
vestimento anterior.
A falta de uma gestão eficaz 
também afetou unidades bási-
cas de saúde na cidade de São 

Paulo.  Ao invés de realizar 
políticas de financiamento 
que deem atenção ao setor 
primário da saúde, no caso 
das UBS’s, o governo prefere 
deixar de lado a criação de 
redes assistenciais básicas e 

transferir o paciente para o 
setor secundário e terciário, 
como UPA’s e Hospitais no 
meio dessa imensa bagunça. 
Pacientes que poderiam ser 
tratados no setor primário 
ocupam lugar de quem pre-
cisa das especialidades, justa-
mente pelas UBS’s não pos-
suírem recursos suficientes.  
No dia 15 de junho deste ano, 
a UBS Meninópolis localizada 
na zona sul de São Paulo, teve 
que ser fechada devido a dis-
cordâncias entre os donos do 
terreno que a unidade está lo-
calizada. O local é divido em 
dois lotes, cada qual com seu 
respectivo proprietário. 

Um acordo de cada vez
Visando manter os serviços 
prestados pela unidade, a 
VIVACORD – Associação dos 
Moradores da Vila Cordeiro, 
juntamente com o Conselho 
Gestor da UBS, realizaram um 
abaixo assinado, em março 
deste ano, contra o fechamento 
da UBS e transferência dos 
pacientes para uma outra 
unidade próxima ao local.
Em janeiro deste ano, a Pre-
feitura de São Paulo editou o 
decreto 57.580 que visou a 
redução de 30% do valor dos 
contratos de locação firmados 

Placa da UPA ARTHUR RIBEIRO DE SABOYA em meio aos entulhos. Crédito: Ana Luiza Antunes
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entre a Secretaria Municipal 
de Saúde e os proprietários. 
Um dos proprietários aceitou 
a renovação do contrato, mas 
o outro se manteve contra. No 
entanto, por conta do IPTU 
dos imóveis serem unificados, 
o proprietário que aceitou o 
novo acordo recebeu um valor 
acima do esperado, resultan-
do no término do contrato de 
locação.
Em funcionamento durante 
60 anos, a UBS atendia os 
moradores da região sendo 
que 70% são representados por 
idosos que foram transferidos 
para a UBS Jardim Edite. 
A Associação foi contra a 
mudança com o argumento 
que iria “inibir e inviabilizar 
o acesso dos moradores da 
terceira idade e o acesso ao 
local”, além de superlotar uma 
unidade que já não suporta a 

demanda atual. O fechamento 
da unidade ocorreu de maneira 
repentina, prejudicando 
aqueles que necessitavam de 
atendimento. Com o apoio 

do Ministério Público, a 
Associação conseguiu fazer 
com que a UBS retornasse 
a funcionar. De acordo com 
Marcos Smetana Lopes, 
presidente da VIVACORD, o 
abaixo assinado surtiu efeito. 
“Nós conseguimos reverter o 
fechamento da UBS, que está 
funcionando parcialmente 
neste semestre. O Ministério 
está nos apoiando para man-
ter a UBS em atividade.”
Após o retorno da UBS para 
o bairro, a Prefeitura afirmou 
que iria devolver o outro lote 
para o proprietário até o final 
deste ano. Investigado pelo 
CORREIO, a unidade ainda 
continua em funcionamento 
parcial e apesar de atender 
os moradores da região, os 
serviços e recursos prestados 
pela unidade não agradam. Seu 
Alquino, morador do bairro 

há 65 anos e frequentador 
da unidade Meninópolis, 
consegue realizar exames e 
consultas na unidade, mas 
prefere a UBS Jardim Edite 

por ser muito mais completa. 
“A Jardim Edite é bem melhor 
do que essa. Tem mais recur-
sos. Se fosse para escolher, 
prefiro frequentar e ser aten-
dido nela.”
Para o professor Vecina Neto, 
essa insatisfação é fruto de um 
Estado que não sabe investir 
em unidades de assistência 
primária. Para ele, é preciso 
que o governo federal e 
municipal saibam dialogar 
para que se possa criar uma 
rede de qualidade. “Esse é 
um problema importante que 
os governadores estaduais 
têm que enfrentar porque 
as redes de especialidade 
são de responsabilidade do 
Estado. Tem que se criar, 
para manchas populacionais, 
estruturas que consigam 
passar por cima de diferenças 
políticas entre gestor estadual 

e gestor municipal e promover 
consensos de distribuição da 
oferta”. 
 

UBS MENINÓPOLIS carece de recursos. Crédito: Ana Luiza Antunes
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Gestão Pública sofre com 
inflexibilidade, uma das 
soluções  seria terceirizar a 
administração

ENTREVISTA

ANA LUIZA ANTUNES

O professor Doutor da Faculdade de Saúde Pública 
da USP afirma que tanto o estado quanto o sistema 
privado têm que buscar maior eficiência

A crise na saúde pública 
do Brasil é perceptível no 
cotidiano da população. 
Os problemas são visíveis 
desde a deficiência nas 
estruturas físicas das 
unidades de saúde - como 
falta de materiais e recursos 
- a escassez de atendimentos, 
filas intermináveis, cirurgia 

estagnadas e baixa demanda 
no corpo clínico. Para o 
professor, os problemas do 
sistema de saúde público se 
encontram no financiamento 
e na má gestão, sendo 
necessária reestruturação.

*
O Sistema Único de Saúde 
possibilitou uma grande 

democratização da saúde 
pelo SUS. Na realidade esse 
sistema funciona hoje? A ideia 
básica é que o SUS teria três 
princípios. O primeiro é muito 
semelhante ao sistema inglês, 
que é o da universalidade. 
O segundo princípio é o da 
integralidade. No momento 
em que você não está doente, 
deve-se realizar ações que 
chamamos de prevenção 
primária, ou seja, promoção e 
proteção da saúde. A prevenção 
secundária acontece a partir 
do diagnóstico precoce e inicio 
do tratamento para evitar que 
a doença se dissemine. Por 
último, a prevenção terciária, 
quando sobra as sequelas. 

RAIO-X

Nascimento
Jundiaí (SP),  
em 1953 (65 anos)

Função
Professor Doutor da 
Faculdade de Saúde 
Pública da USP

Carreira
Fundador e primeiro 
diretor-presidente da 
Angência Nacional de 
Vigilância Sanitária 
(Anvisa). Atuou 
como Secretário 
Municipal de Saúde 
em São Paulo no ano 
de 2003 e 2004, Foi 
Diretor-Executivo 
do Programa de 
Estudos Avançados 
em Administração 
Hospitalar e de 
Sistemas de Saúde 
(PROAHSA), CEO 
do Hospital Sírio 
Libanês e Ex-
Diretor-Executivo do 
Instituto Central do 
Hospital das Clínicas.

Professor 
Doutor Gonzalo 
Vecina Neto no 
Departamento 
de Prática de 
Saúde Pública, 
da Universidade 
de São Paulo. 
Crédito: Ana 
Luiza Antunes
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Logo, a prevenção primária, 
secundária e terciária é o que 
chamamos de integralidade. 
Esses são os dois principais 
do sistema inglês, mas nós 
tivemos que criar um terceiro. 
Nós criamos um que é fruto 
da nossa incivilização, que o 
princípio da igualdade. 
Nós avançamos muito, mas 
temos um sistema ruim ainda 
que não conseguiu chegar a 
universalidade, não conseguiu 
a integralidade e está longe 
de igualdade. E temos muitos 
problemas. O problema mais 
importante é o problema do fi-
nanciamento e o segundo mais 
importante é o problema da 
gestão, o terceiro é o da organi-
zação do processo assistencial 
propriamente dito e o quar-
to é a formação dos recursos 
humanos mais adequada para 
esse tipo de sistema de saúde.
Temos que utilizar mais a 
capacidade do setor saúde. 
Muito países tem o setor saúde 
uma forma de geração de valor 
para a sociedade através do 
desenvolvimento de produtos, 
pesquisa de desenvolvimento 
e ação. Nós ainda somos 
pouco efetivos na geração 
de conhecimento a partir da 
atenção à saúde. Mas é uma 
agenda bastante complexa e 
diferenciada que exige políticas 
públicas inteligentes, que não 
conseguimos fazer até hoje.

Essa desorganização assisten-
cial estaria ligada aos setores 
de saúde e ao se intenso fluxo 
e demanda por atendimento? 

O sistema de saúde precisa ser 
reestruturado. Tem que ampli-
ar a atenção básica para 100% 
da população, pois hoje cobre 
65%. Segundo, tem que criar 
redes assistenciais na atenção 
secundária e terciária. É funda-
mental. O Brasil não conseguiu 
criar redes assistenciais que 
aumentassem a resolubilidade 
na atenção básica de saúde 
em nenhum Estado. O que a 
atenção básica não consegue 
resolver, vai para a atenção se-
cundário e terciária, só que re-
cebe através dessa bagunça. 
O problema é que no Brasil a 
gente sempre tem a tentação 
de tentar resolver o problema 
para o Brasil inteiro. Temos que 
ter soluções locais inteligentes 
para que se possa articulá-las 
regionalmente através de um 
instrumento de dados da área 
de informática que se chama 
barramento, ou seja, como 
esse programa vai fazer con-
tato com o mundo. Sendo um 
barramento aberto, ele pode 
interagir com outros sistemas 
e com isso se pode criar bancos 
de dados regionais e nacionais, 
porque é importante para fazer 
um bom processo de atenção à 
saúde.

Com relação a verbas da saúde 
pública investidas no Brasil e 
seus municípios, tanto para 
os recursos oferecidos quanto 
para a questão estrutural das 
unidades de saúde, o que 
o senhor tem a dizer?  Os 
municípios estão colocando o 
que pode e o que não pode na 

saúde por conta da proximidade 
que o cidadão tem do prefeito. 
Hoje nós temos cidades 
médias no Brasil que estão 
colocando 40% de sua receita 
em assistência à saúde. É óbvio 
que não estão resolvendo o 
problema, mas estão colocando 
muito dinheiro.
Nós estamos vivendo uma 
grande crise econômica e no 
meio dela eu não vejo muita al-
ternativa de aumentar a capaci-
dade de financiar. E depois, 
não há outra solução enquan-
to não destravar o país para 
voltar a ter um crescimento 
minimamente razoável, gerar 
empregos para esse mar de de-
sempregado que nós temos, e 
ativar a economia.

Como deveria ser feita 
essa gestão dos recursos 
e o gerenciamento dessas 
verbas e como isso poderia 
refletir na saúde pública 
dos municípios? Então, essa 
questão do financiamento 
ainda é uma questão que vai 
nos acompanhar nos próximos 
dois, três anos. Dá para melhorar 
os efeitos do financiamento, 
mas temos algumas questões 
para discutir. Uma é criar 
redes de atenção à saúde. 
Passar por cima dos problemas 
dos partidos e resolver os 
problemas da articulação das 
redes assistenciais. A outra 
questão é da eficiência da 
administração pública.

A estatização de órgãos 
públicos não afetaria ainda 

mais a desorganização do 
sistema de saúde pública? 
Durante a reforma Bresser, em 
1999, permitiu-se que uma parte 
importante da administração 
pública brasileira fosse 
privatizada. Eu não tenho nada 
contra privatização. O que 
eu acho é que tanto o estado 
quanto o privado têm que 
buscar uma maior eficiência. 
Eficiência é a capacidade 
de utilizar maximamente 
recursos, diferente da eficácia 
que é atingir o objetivo. Nós 
somos muito pouco eficientes.
O problema da eficiência pode 
ser resolvido ou melhorado 
através da possibilidade de 
o Estado brasileiro utilizar 
algum seguro jurídico da 
administração do direito 
administrativo brasileiro 
que se mesclam com o setor 
privado. Outra possibilidade 
é a criação de parcerias e 
cooperação entre o estado e 
a iniciativa privada como é o 
caso das Organizações Sociais. 
O que a iniciativa privada faz é 
o como e não o porquê. Então 
eu vejo isso como uma chance 
de aumentar a eficiência do 
Estado.

Algumas unidades de saúde 
atuantes no Estado, espe-
cialmente UPA’s e UBS’s se 
encontram em estado de 
decadência. Esse fator estaria 
relacionado a grande deman-
da que a Prefeitura e os mu-
nicípios estão encarregados? 
O problema estaria na logísti-
ca aplicada para atender essa 

demanda? O problema da de-
terioração é fruto da retração 
da capacidade de investimen-
tos das três esferas de gover-
no. A arrecadação de tributos 
ocorre diretamente propor-
cional a atividade econômi-
ca e não a demanda. Quando 
a atividade econômica decaia, 
a capacidade de arrecadação 
de tributos cai também e a de-
manda cresce. Isso porque par-
te desse pessoal que estava na 
iniciativa privada é demitido e 
ele vai bater na porta do setor 
público. Então se tem dupla 
atenção. Menos financiamento 
e mais demanda. É óbvio que 
isso gera fila, gera incapaci-
dade de investir em manter a 
manutenção. Começa a faltar 
remédio, começa a faltar de 
tudo. É a crise anunciada.

Vemos que há uma defasagem 
dessa regulamentação nos 
sistemas públicos em relação 
à organização dos atendimen-
tos e utilização dos recursos. 
Como funciona na saúde com-

Temos que 
utilizar mais 
a capacidade 
do setor 
saúde. Nós 
ainda so-
mos pouco 
efetivos na 
geração de 
conhecimen-
to a partir 
da atenção à 
saúde.

A maior 
dificuldade é a 
inflexibilidade 
da gestão 
pública. Tem 
que diminuir 
a burocracia 
e aumentar a 
transparência.

O problema 
da eficiên-
cia pode ser 
resolvido ou 
melhorado 
através da 
possibilidade 
de o Estado 
brasileiro 
utilizar al-
gum seguro 
jurídico da 
adminis-
tração do 
direito ad-
ministrativo 
brasileiro 
que se mes-
clam com o 
setor priva-
do. 

SAÚDESAÚDE
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Atual situação da saúde 
em São Paulo

O Estado de São Paulo tem 
mais de 40 obras públi-

cas paradas que estão avalia-
das em R$ 50 milhões, base-
ado o valor de fiscalização do 
TCE (Tribunal de Contas do 
Estado).
O secretário municipal da Fa-
zenda, Caio Megale, afirma 
que falta dinheiro para exe-

cutar as obras contratadas e 
os “serviços interrompidos” 
da gestão passada - prioridade 
do atual governo -, e que a fal-
ta de planejamento é um dos 
motivos do problema.
As obras somam R$ 1,98 
bilhão em contratos que 
foram interrompidos pelo ex-
prefeito Fernando Haddad 

Mais de 40 obras públicas estão paradas 
no Estado de São Paulo
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plementar, tendo vista ser um 
atendimento particular?  Eles 
gastam muito mais. O SUS tem 
um gasto per capita por ano 
na ordem mil reais. A inicia-
tiva privada gasta 3 mil reais. 
A assistência médica privada 
é ineficiente como o SUS. Isso 
porque não exige demanda de 
eficiência por quem os contra-
ta. Agora há uma discussão, e 
começa a aparecer no merca-
do, alguns produtos que bus-
cam maior eficiência. Mas até 
bem pouco tempo atrás, um ou 
dois anos, eficiência não era 
consumida por quem compra-
va plano de saúde.

Na sua opinião, quais são as 
maiores dificuldades que os 
gestores de saúde encontram 
atualmente? A maior 
dificuldade é a inflexibilidade 
da gestão pública. Essa coisa de 
ter que respeitar o princípio da 
isonomia. Eu acho que a gente 
tem que encontrar alternativas 
para isso que venham com 
a sua dose de transparência. 
Tem que diminuir a burocracia 
e aumentar a transparência. 
Sem que a transparência seja 
um novo motivo de paralisia. A 
administração pública tem que 
passar por um destravamento 
ou por um processo de 
terceirização. Terceirização é 
uma forma grosseira de chamar 
uma coisa do ela é, que é criar 
parcerias entre o setor estatal 
e o setor privado com ou sem 
finalidades lucrativas.

REBECA NUNES

(PT-SP) em 
2016 e herdados 
por João Doria 
(PSDB-SP) em 
2017.
A maior parte 
dos projetos, 
segundo a 
gestão petista, 
sofreu atrasos 
nos repasses 
do Governo 
Federal, por 
meio dos 
ministérios e 
do Programa 
de Aceleração 
do Crescimento 
(PAC). Muitos 
c o n t r a t o s 
de serviços 
s o f r e r a m 
reajustes e 
isso afetou as 
despesas, que 
cresceram de 7% 

a 9%, enquanto a receita com o 
ISS (Imposto sobre Serviços), 
por exemplo, caiu 5%.
Entre as mais de 40 obras, 18 
são de unidades de saúde, com 
o custo médio de 2 milhões de 
reais, como UPA (Unidade de 
Pronto Atendimento), UBS 
(Unidade Básica de Saúde), 
prontos-socorros e hospitais 
que estão paralisadas ou 
em ritmo lento. Segundo o 
Ministério da Saúde, 145 UPAs 
construídas pelo governo estão 
prontas, mas sem previsão de 
inauguração por conta da falta 
de verba. 
O orçamento da Prefeitura de 
São Paulo previsto para 2019 
alcança mais de R$ 10,5 trilhões 
(R$ 10.577.271.345,00), 
7% acima da LOA (Lei 
Orçamentária Anual) de 2018. 
A previsão é de que sejam 
investidos na manutenção dos 
equipamentos públicos, em 
novas UBS, e no avanço da obra 
no Hospital de Brasilândia, 
zona norte de São Paulo, além 
da conclusão no Hospital de 
Parelheiros na região sul da 
cidade.

Antepassados
A gestão de Geraldo Alckimin 
(PSDB) no governo de São 
Paulo durou oito anos. Na 
saúde, o ex-governador deixou 
o cargo com algumas vitórias 
- fazendo com que São Paulo 
se tornasse referência em 
saúde - mas deixou a desejar 
com uma de suas principais 
promessas eleitorais, como 
a vacina contra a dengue 

Nos últimos sete anos, Alckimin conseguiu entregar 48 novos 
serviços, dentre eles a criação do programa “Mulheres de Peito” 
e a Rede Hebe Camargo de Combate ao Câncer, sendo a maior 
rede do país. O tucano também ampliou os AME (Ambulatórios 
Médicos de Especialidades), que oferece mais de 30 tipos de 
médicos especialistas, exames e pequenas cirurgias. No entanto, 
sua maior proposta de vacina contra a dengue ainda continua no 
papel.

SAÚDE ELEIÇÕES ELEIÇÕES

Ações 
realizadas 
na gestão 
Alckimin para 
o governo 
de São 
Paulo Paulo. 
Crédito: 
Rebeca 
Nunes

Crédito: Rebeca Nunes
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ELEIÇÕES ELEIÇÕES

O futuro da saúde em São Paulo 
estava nas mãos deles, desafio 

agora é manter promessas

Durante as eleições 
2018, foram analisadas 
as intenções de votos 

e as propostas dos três 
principais candidatos ao 

governo de São Paulo
CAMILLA PELLEGRINO 

LAURA LIMA

REBECA NUNES

JOÃO DORIA

MÁRCIO FRANÇA

João Agripino da Costa Doria 
Junior tem 60 anos de idade, 
é casado e nasceu em São 
Paulo, onde também se tornou 
publicitário, empresário e ex-
prefeito da cidade.  
É filiado ao Partido da Social 
Democracia Brasileira, PSDB. 
Declarou ao TSE (Tribunal Su-
perior Eleitoral) patrimônio 
de R$ 189 milhões. Tem como 
vice Rodrigo Garcia do partido 
Democratas (DEM).  Doria foi 

Márcio Luiz França Gomes tem 
55 anos, é casado e nasceu em 
Santos, São Paulo. É político 
e advogado, foi vereador em 
1980 e prefeito em 1996 de São 
Vicente (SP), também é ex-
deputado federal de São Paulo. 
Em 2015 foi vice-governador 
e hoje é o atual governador de 
São Paulo.  
Filiado ao Partido Socialista 
Brasileiro (PSB). Declarou ao 
TSE (Tribunal Superior Eleito-
ral) patrimônio de R$ 427,9 

prefeito da cidade de São Pau-
lo e cumpriu apenas 1 ano e 
meio de mandato, abandonan-
do o cargo para se candidatar à 
Governador do Estado.
Entre as suas principais 
propostas para a saúde está o 
objetivo de diminuir a fila de 
espera no SUS (Sistema Único 
de Saúde), com o Corujão da 
Saúde, através da contratação 
de exames pela iniciativa 
privada. Há também a proposta 

mil. Tem como vice Coronel 
Eliane Nikoluk do Partido da 
República (PR). 
As promessas para a saúde en-
volvem o fortalecimento do 
SUS (Sistema Único de Saúde), 
ampliação do Estratégia Saúde 
da Família (ESF) através do 
fornecimento de capacitação 
aos profissionais da área e au-
mento na rede especializada 
de internação para tratamento 
de dependentes químicos. 
O candidato também quer 

de dar um cartão aos pacientes, 
conhecido como Minha Saúde 
Digital. 
O candidato prometeu 
aumentar a rapidez na entrega 
dos equipamentos às farmácias 
públicas junto das prefeituras. 
Assim como expandir o 
Doutor Saúde, que realiza 
exames móveis preventivos 
em mulheres, crianças e 
idosos, além dos atendimentos 
oftalmológico e odontológico.  

reformar Unidades Básicas 
de Saúde (UBS) e Centros de 
Atenção Psicossocial (CAPS), 
através de parceira com os mu-
nicípios. Pretende diminuir as 
filas de espera abrindo os 60 
AMES (Ambulatórios Médi-
cos de Especialidades) aos 
finais de semana. E manter o 
apoio financeiro aos hospitais 
filantrópicos e às Santas Ca-
sas de Misericórdia. 

Crédito: Rebeca Nunes

Crédito: Rebeca Nunes

O estado de São Paulo teve como principais candidatos o ex-prefeito da capital paulista, João Doria 
(PSDB), o outsider político e presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP) 
Paulo Skaf (MDB) e o governador em exercício do estado e ex-prefeito da cidade litorânea de São 
Vicente, Márcio França (PSB). Nesta edição,  O Correio Paulista analisa as propostas dos candida-
tos Doria, França e Skaf na área da saúde.
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O retorno do porte de armas 
ameaça a população

A discussão entrou em vigor após o início do horário eleitoral, 
antes das eleições para presidente

Lei do Estatuto do Desarmamento foi promulgada em 2003. Crédito: Pixabay

Crédito: Rebeca Nunes

Após resultado do segun-
do turno das eleições 

de 2018, ocorrido no dia 28 
de outubro, oficializou o can-
didatoJair Bolsonaro (PSL), 
ex-deputado federal do Rio de 
Janeiro, eleito presidente do 
país com 55,13%; e Fernan-
do Haddad (PT), ficou com 
44,87% dos votos. 
Para a população que realizou 
um voto consciente, foi 
necessário saber o que cada 
candidato estava propondo 
em seu plano de governo. 
O documento pode ser 

consultado gratuitamente na 
Internet, pelo site do Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE). 
Um dos assuntos mais co-
mentados durante o período 
eleitoral e que deve seguir na 
agenda foi sobre a legalidade 
do porte de armas. No Brasil, 
a lei do Estatuto do Desarma-
mento (10.826/03), promul-
gada em dezembro de 2003, 
proíbe o porte de armas por 
civis. Porém, antes era pos-
sível encontrar armas à venda 
nos supermercados, na seção 
de caça, ao lado de varas de 
pesca e anzóis.

A propaganda era presente 
em anúncios de revista, como 
a empresa americana Sears, 
com o seguinte slogan: “passe 
as férias com segurança”. Nela 
eram explicados em detalhes 
sobre as armas, quais eram 
os modelos e diferenças de 
cada uma, além de darem 
a possibilidade de poder 
parcelar em até três vezes sem 
juros. 
E a empresa brasileira Tau-
rus, na década de 1980, car-
regava anúncios com cenários 
domésticos e do dia a dia com 
o seguinte incentivo: “A noite 
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BIANCA MATZ

SEGURANÇA PÚBLICAELEIÇÕES

PAULO SKAF

Paulo Antônio Skaf tem 63 
anos de idade, é casado e 
nasceu em São Paulo, se tornou 
empresário e presidente 
licenciado da Federação das 
Indústrias do Estado de São 
Paulo (Fiesp).  
Filiado ao partido Movimento 
Democrático Brasileiro 
(MDB). Declarou ao TSE 
(Tribunal Superior Eleitoral) 
patrimônio de R$ R$ 23,8 
milhões. Tem como vice 

Tenente-Coronel Carla do 
mesmo partido.  
Pretende criar o sistema inte-
grado de saúde, unindo a de-
manda e oferta por serviços, 
plano já apresentado em 2014. 
O candidato quer multiplicar o 
número de postos para a dis-
tribuição de medicamentos 
de alto custo e fazer uso das 
farmácias de rede privada para 
fornecer medicamentos do 
SUS (Sistema Único de Saúde). 

Também apresenta em 
suas propostas realizar 
mutirões de cirurgias, para 
zerar as filas, unindo as 
redes estaduais, municipais, 
filantrópicas e privadas. Além 
de implementar o sistema de 
prontuário eletrônico, onde as 
informações do histórico do 
paciente ficariam armazenadas 
para assim aumentar a eficácia 
nos atendimentos. 
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Público feminino interessado no porte de armas cresceu para 30%. Crédito: Pixabay

é feita para dormir. E uma boa 
noite se faz com tranquilidade 
e segurança. Segurança, o 
melhor remédio para dormir 
bem”.

À direita
No plano de governo 
do presidente eleito Jair 
Bolsonaro (PSL-RJ), no 
capítulo Segurança e Combate 
à Corrupção e Contra a 
Esquerda: Números e Lógica, 
ele traz a importância de o 
cidadão voltar a portar alguma 
arma de fogo. Além disso, 
ele aplica dados de países de 
primeiro mundo, como por 
exemplo Estados Unidos, 
França e Suíça, em que o porte 
é legalizado.
Ele analisa alguns países da 
América Latina, que fazem 
fronteira com o Brasil, como 
Uruguai, Argen-
tina, Paraguai e 
Chile; e compara a 
taxa de homicídios, 
após a restrição 
de armas de fogo. 
Nesse mesmo doc-
umento, ele afirma 
que irá reformular a lei do Es-
tatuto do Desarmamento para 
garantir o direito do cidadão à 
legítima defesa.
Em seu site, o Instituto 
DEFESA, organização não 
governamental e sem fins 
lucrativos, defende a volta 
do porte de armas e o 
direito à legítima defesa. Há 
informações sobre como 
ocorrem os treinamentos, 

onde encontrar clubes de 
tiro e como associar-se à 
corporação. Eles exaltam o 
projeto de lei (PL) 3722/2012, 
em que está relacionado a 
liberação e direito de posse 
de armas de fogo no Brasil 
novamente.

Em destaque no 
website, é possível 
ter acesso a dados e 
diferentes olhares 
sobre o porte de 
armas pelo mundo 
inteiro. Há gráficos 
sobre a elevação de 
números em casos 

de estupro na Europa, após a 
proibição das armas de fogo. 
As denúncias saltaram de 
6.281, no ano de 1997, para 
14.042 casos, em 2006. Out-
ro dado relata que os 57% dos 
criminosos temem mais os ci-
dadãos armados do que a polí-
cia. Após cada informação, o 
instituto assina com seu logo e 
slogan: “Reaja. Junte-se a nós”, 
como forma de incentivar a 

legalidade.
Leonardo Gimenez, adminis-
trador do Clube de Tiro Ati-
baia (CTA), diz que não é todo 
mundo que pode filiar-se e ini-
ciar as aulas no local. A pessoa 
interessada precisa apresentar 
certificado de antecedentes 
criminais limpo. E que há dois 
anos, o público feminino gira-
va entre 5% e 10%, hoje cres-
ceu para 30%. 
“Os benefícios são os mais 
variáveis possíveis, desde o 
aperfeiçoamento das técnicas 
utilizadas no tiro esportivo, 
até a utilização para uma 
eventual necessidade de defesa 
pessoal”, afirma Gimenez, 
sobre os pontos positivos em 
realizar as aulas. 
Por mais que o curso seja 
focado no lado esportivo 
do hobby, o público já tem 
um pensamento formado. 
“Estimo que cerca de 90% das 
pessoas que realizam as aulas 
são a favor do porte de arma, 
visto que grande parte dos 
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90% 
das pessoas que 
praticam aulas de 
tiro são à favor do 
porte de armas 

no Brasil

SEGURANÇA PÚBLICA

participantes faz o curso com 
o intuito de adquirir sua arma 
própria por meios legais”, 
complementa.

A oposição
Dentre os dados coletados no 
Atlas da Violência, chamado 
Menos Armas, Menos Crimes, 
no portal do Instituto de 
Pesquisa Econômica Aplicada 
(Ipea), é possível analisar 
e comparar os números 
estatísticos. Na tabela de 
violência e segurança pública 
no estado de São Paulo, que 
é o estado mais populoso 
do país, vemos que entre 
2001 a 2007, os homicídios 
por Perfuração de Arma de 
Fogo (PAF) aumentaram 
consideravelmente. 
Em 2001, quando ainda era 
legalizado, a proporção de 
suicídios era de 0,15; para o 
total de 61.333 habitantes, ou 
seja, 409 pessoas suicidavam-
se portando arma de fogo. Em 
2007, já com o Estatuto do 
Desarmamento, esse número 
atinge 0,33; porém a população 

79% das vítimas são homens. Crédito: Pixabay

já está em 435.933 habitantes, 
sendo 1321 mortes para quase 
436 mil pessoas.
Já nos dados estatísticos 
“Armas de Fogo e Suicídios”, 
do Ipea, além de característi-
cas do público que comete 
suicídio portando arma de 
fogo. Entre os anos 2000 e 
2010, houve 828 casos de 
suicídio envolvendo armas. 
Em sua maioria, 79% das víti-
mas são homens, e do número 
total 5.932 de suicídios, 88% 
são com armas de fogo. Pes-
soas declaradas de cor branca 
formam 55% do público. Entre 
essas pessoas, de 39,08 casos 
no total, 0,87 eram menores 
de idade. Em questão de esta-
do civil, os solteiros lideram o 
índice com 0,47; enquanto os 
casados estão em segundo lu-
gar, com 0,35.
O sociólogo Bruno Casalotti é 
contra o porte de armas, pois 
“a maior parte dos homicídios 
antes do Estatuto não eram 
realizados por criminosos, 
mas por cidadãos comuns”. E 
afirma que caso o porte seja 

legalizado, não irá acabar com 
a violência, mas sim piorar, 
pois estaremos combatendo 
um problema utilizando do 
mesmo artifício.
“Ninguém quer discutir 
isso. A causa da violência é 
a desigualdade social”. Lem-
brando que os dados que ve-
mos de países, em que o porte 
de armas é legalizado, são lu-
gares de primeiro mundo com 
condições melhores para os 
habitantes. “Os protagonistas 
da violência são pessoas que 
passaram por um processo 
humilhação por sua condição 
social”, afirma o sociólogo.
A população brasileira pre-
cisa de outros fatores mais 
importantes para depois se 
preocupar com assuntos como 
porte de armas. A situação 
de miséria ainda é algo mui-
to forte no país. “A pobreza 
condiciona um ambiente fa-
vorável para o surgimento da 
violência”, completa.

SEGURANÇA PÚBLICA
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Candidatos engajados na proteção animal 
ganham destaque nas eleições

A defesa dos animais é uma causa importante 
que sensibiliza a população

Candidato Valdir Sampell Crédito: Geovana Ferreira

Em meio aos mais de 30 
mil candidatos ao Con-

gresso Nacional, os represen-
tantes dos direitos e proteção 
dos animais tem ganhado voz 
e seguidores na disputa eleito-
ral. Eles se candidatam com o 
objetivo de criar leis e investi-
mentos governamentais para 
defesa e denúncia contra os 
recorrentes abandonos, abu-
sos e maus tratos de animais 
por todo o país. 

Deputados federais e estaduais 
são a maioria representativa 
na luta pelos animais em 
Brasília, trabalhando assim em 
prol daqueles que não podem 
votar, mas que também são 
importantes na vida em 
sociedade. 
Valdir Sampell é protetor 
de animais e dedica sua 
vida ao santuário que ele 
mesmo fundou. Em 2018, 
decidiu se candidatar a 

deputado federal pelo partido 
SOLIDARIEDADE-SP e não 
foi eleito. Através da ONG 
Sampell Proteção Animal, 
fundada em 2012, ele cuida de 
cães e gatos resgatados pelas 
ruas de São Paulo fornecendo 
aos bichos os primeiros 
socorros, alimentação e lar 
temporário por meio do apoio 
de amigos, simpatizantes e 
doações.
“Percebi que se as leis fossem 
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+ Durante 
a campanha 
eleitoral de 
2018, entre 
os grandes 
na corri-
da eleito-
ral, apenas 
os presi-
denciáveis 
Ciro Gomes 
e Marina 
Silva pos-
suíam em 
seus planos 
de governo 
propostas 
dedicadas 
ao tema. 
Marina ci-
tava a im-
portância

de garantir 
o bem-estar 
dos animais e 
Ciro 
sugeriu a 
criação de 
uma politi-
ca especial 
em defesa 
dos direitos 
dos animais, 
mostrando 
que o assun-
to é interes-
se público 
e deve ser 
tratado e dis-
cutido com 
respeito em 
Brasília pe-
los represen-
tantes eleitos.

POLÍTICAS PÚBLICAS

mais fortes e o governo tivesse 
um olhar mais atento com 
nossos animais, à realidade 
cruel poderia ser mudada. Me 
candidatei para continuar meu 
trabalho de sempre, com mais 
força ainda”, diz o candidato.
Uma de suas propostas é o 
“castra móvel”, veículo forne-
cido e equipado pelo governo 
para o procedimento de cas-
tração segura e gratuita, in-
clusive dos animais sem dono, 
que circularia pelas cidades 
oferecendo cuidados.
Sidney Cruz também foi can-
didato, não eleito, a deputado 
estadual pelo partido SOLI-
DARIEDADE-SP, é médico 
veterinário e atua gratuita-
mente no socorro a animais 
feridos pelas ruas, principal-
mente vítimas de atropela-
mentos ou mutilação, com en-
foque em animais de grande 
porte, como cavalos, que tran-
sitam pela cidade puxando 
cargas pesadas e acabam por 
sofrer acidentes.
“Mesmo em cidades grandes 
e frenéticas, os animais de 
grande porte ainda se fazem 
presentes. Quem nunca viu um 
cavalo desnutrido, pastando 
em algum terreno baldio pela 
cidade? Através de fiscalização 
bem preparada, poderemos 
proteger esses animais e 
proibir a exploração, além 
de leis de contra a violência 
e conscientização”, propõe o 
médico.

Era um país bem bagunçado, 
O ex-presidente, encarcerado. 
A “presidenta”, impeachmada, 

E o vice, rejeitado. 
 

Ninguém podia aprender, 
Porque a escola, não tinha poder. 

Ninguém podia passar mal, 
Porque ali, não tinha hospital. 

 
A polícia, foi sitiada, 

A população desarmada. 
Ninguém podia, se defender,  
Porque o bandido fazia correr. 

 
Os impostos descontrolados, 

E o povo desempregado. 
As crianças esfomeadas, 

Pois a merenda foi desviada.  
 

Mas os envolvidos no estelionato, 
Foram parar na Lava-Jato. 
E quem diria que um dia, 

A esperança voltaria. 
 

Pois era tido com muito esmero. 
E para corrupto, nota zero.

POLÍTICAS PÚBLICAS CRIATIVA-SE

O BRASIL COMO ELE É
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