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Governo do Estado repassa mensalmente R$ 340 mil para o Hospital de Clínicas, o que totaliza
cerca de R$ 4 milhões ao ano
O governador Beto Richa reafirmou neste sábado (23/07), durante a 11ª Feijoada dos Amigos do
Hospital de Clínicas, em Curitiba, o compromisso do governo estadual em fortalecer a estrutura e o
atendimento do HC. "Estamos fazendo nossa parte e dando condições para que o HC continue
fazendo o bem para os paranaenses que precisam de atendimento médico ágil e de qualidade",
afirmou. O governador estava acompanhado no almoço da secretária da Família e Desenvolvimento
Social, Fernanda Richa. Mesmo sob a administração da Universidade Federal do Paraná, do
Governo Federal, Richa disse que o Estado tem dado suporte para reforçar o atendimento na
unidade. "Como o Governo Federal atrasou os repasses e não tinha reajustado as tabelas do SUS,
nós atendemos ao apelo e garantimos socorro para que o hospital continuasse atendendo", afirmou.
Ele citou o repasse mensal de R$ 340 mil para o Hospital de Clínicas, o que representa ao ano
cerca de R$ 4 milhões. Além deste repasse para custeio, o governo estadual enviou um caminhão
com medicamentos e materiais médicos-hospitalares para suprir a necessidade emergencial da
unidade. Este investimento foi de R$ 94 mil. Richa elogiou a iniciativa de arrecadar fundos para a
unidade e destacou o papel do HC para o atendimento médico no Paraná. "É com alegria que
participamos desta iniciativa que tem o objetivo de arrecadar recursos para este hospital que tantas
vidas salva diariamente. São 10 mil pessoas atendidas por dia. não só paranaenses, mas gente do
Brasil inteiro", disse. Além dos aportes mencionados pelo governador, o HC tem convênios com a
Secretaria de Desenvolvimento Social, com investimentos de R$ 4 milhões voltados para as áreas
de geriatria, pediatria, neonatologia, obesidade e asma. EVENTO - Segundo a organização da
feijoada, 450 pessoas participaram do almoço beneficente que visa arrecadar recursos para o HC. A
associação de amigos do HC foi fundada em 1986, para desenvolver projetos e dar suporte
financeiro às atividades do Hospital de Clínicas de Curitiba. Euclides Scalco, presidente da
Associação dos Amigos do Hospital de Clínicas, destacou a boa relação com o governo estadual.
"Foi o Estado quem nos deu sustentação e condições para o hospital funcionar. É um grande
parceiro do HC", afirmou. Segundo ele, a unidade passou por muitas dificuldades nos últimos anos.
"Fizemos várias arrecadações na sociedade para garantir condições de o HC atender as pessoas
que precisam de atendimento de qualidade. A associação repassou ao hospital R$ 6 milhões".
BENEFICENTE - Na noite deste sábado, o governador e a secretária Família e Desenvolvimento
Social participaram da 13ª Sopa Amiga, jantar organizado pela Associação Franciscana de
Educação ao Cidadão Especial (Afece). A entidade social é parceria do Governo do Estado no
acolhimento de pessoas com deficiências e recebem repasses da Secretária da Família e
Desenvolvimento Social para o atendimento a este público.
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