Giriboni
cobra
mais
investimento na saúde por
parte do governo federal

Mesmo depois do governo do Estado ter feito o repasse do mês
de outubro dos convênios que estavam atrasados em relação ao
Hospital de Itapetininga, o deputado Edson Giriboni (PV-SP)
encaminhou indicação ao governo federal pedindo aumento no
valor do repasse de verbas do SUS, “como deputado estadual
fico de mãos atadas para uma ação mais efetiva, já que é um
assunto do governo federal, mas acredito que posso colaborar”.
No documento, enviado ao presidente Michel Temer, o deputado
pede que sejam tomadas medidas urgentes nesse sentido e
destaca o caso do hospital de Itapetininga, como exemplo dos
problemas que a saúde enfrenta em todo o Estado, Giriboni
conta que o hospital é conveniado para atendimento geral em
emergências médicas e maternidade para cinco municípios:
Itapetininga, Guareí, Alambari, Sarapuí e São Miguel Arcanjo,
atendendo cerca de 260 mil habitantes. “Não se trata de
transferir a responsabilidade, mas o Estado de S. Paulo é o
responsável pelo repasse de 37% do custeio do hospital, a
prefeitura 43% e o governo federal envia apenas 20%”, declara
Giriboni. “Essa distorção precisa se corrigida, é um debate

que precisa ser aprofundado”, afirma o deputado e continua, “
acompanhamos a discussão em torno da reforma da previdência,
que pode ser necessária, mas acreditamos que a questão da
saúde no país deva ser prioridade”.
O atraso no pagamento desses recursos para Itapetininga fez
com que o deputado Edson Giriboni exercesse uma marcação
cerrada nos últimos dias junto aos secretários de
planejamento, fazenda e saúde do Estado, além de uma cobrança
pessoal ao governador Geraldo Alckmin para que a dívida fosse
honrada,“ sabemos que não era só Itapetininga que sofria com
esse atraso, mas expliquei que se há esse compromisso com o
município, o governo precisa cumprir”, contou. E nessa quartafeira foi confirmado o pagamento do mês de outubro, agora está
faltando a quitação da parcela de novembro, “recebemos a
garantia que isso deve ocorrer até o final deste mês”, disse o
deputado, “ mas estamos de olho”, afirmou.
Giriboni afirma ainda que o Estado e o município são
sacrificados no atual modelo de custeio da saúde, por isso
pretende angariar apoio de deputado federais para sua
indicação, “vamos encaminhar ofício aos deputados mais
próximos de Itapetininga, como Guilherme Mussi, Missionário
Olímpio e Goulart, para que eles façam gestão em Brasília em
prol do hospital de Itapetininga, já que os números mostram
que quem paga menos é o governo federal”.
O atendimento da saúde pública no país tem piorado nos últimos
anos, há estudos que mostram que mais de 3 milhões de pessoas
cancelaram os planos de saúde e hoje dependem exclusivamente
do SUS, além disso a tabela SUS, que é padrão de referência
para pagamento dos serviços prestados por estabelecimentos que
atendem a rede pública de saúde, estão há mais de 10 anos sem
aumento, “ o que já era ruim tem ficado cada vez pior”,
comenta Giriboni.
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