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José Melo comandará
Susam pessoalmente
ComasaídadePedroEliasdocomandadasecretaria,ogovernadoranunciaquevaiadministrarapastapelospróximos30dias

.

Gestão Pública> Governo do Estado
Governador José Melo não anunciará um novo secretário para a
pasta da Saúde antes de promover, pessoalmente, as mudanças
que considera necessárias. Ele pretende promover reformas que
melhorem o atendimento e resultem em economia.

Seplan

Secretaria deixa de englobar a
pasta de Ciência & Tecnologia,
e será comanda pelo
administrador José Jorge Jr,
atualmente na Suframa.

1,8 bilhão
de reais

é o orçamento da Susam,
o segundomaior entre as
secretarias estaduais.
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A Secretaria de Estado da Saúde
(Susam)pode ficar até30dias sem
secretário. Segundo o governador
JoséMelo,nesteperíodo,elemesmo
irácomandarapasta,queérespon-
sávelpelosegundomaiororçamen-
to entre as secretarias estaduais –
R$1,8bilhão.Oanúnciofoifeitoum
dia após o então titular da Susam,
Pedro Elias, comunicar que entre-
gouocargoaogovernador.
“Durante algum tempo, eu não

vou nomear um novo secretário de
Saúde. Eu vou ser o secretário, por-
que vou fazer váriasmudanças não
só de pessoas,mas de procedimen-
tosdentrodestaárea,entãoachoque
afiguradogovernadortemautorida-
de suficiente para fazê-lo. Depois
queissoacontecer,nomeioumnovo
secretário”,disseogovernador.
José Melo afirmou que vai im-

plantar critérios e um sistema de
avaliação da saúde pública. “Essas
medidas, alguns vão gostar, outros
nemtanto.Voumanterassubsecre-
tarias, setores técnicos, e acredito
queem30diasconsigofazerisso.E
aí tenho alguns nomes. Uma vez
queaSusamestiverreordenada,eu
anuncio o secretário. Éumperíodo
queprecisopara tomarasmedidas
que precisam ser feitas olhando a
melhoriadaqualidadedoserviçode
saúdenoEstado”,detalhouMelo.
Para explicar as mudanças que

irá realizarnaSusam, ogovernador
utilizou como exemplo a “fila enor-
me de pessoas que precisam fazer
cirurgias”. “Isso eu tenho que en-
frentar, e para fazer isso eu tenho
quereduzircustoseestabelecersis-
temasdecontrole.Eéoqueeuvoufa-
zer. Eu pretendo reduzir custos em
cima daqueles procedimentos que
estão sendo feitos em várias unida-
desequepodemficarconcentrados
emumlocaleissopodereduzircus-
tos.Éumexemplo”,analisou.
Matéria publicada por A CRÍTI-

CA,naediçãode5dejaneiro,revelou
que a demanda reprimida de cirur-
giasortopédicasdemédiacomplexi-
dadenoEstadoultrapassamilcasos,
tendoopacientemais antigo aguar-
dandona listadeesperadesde feve-
reiro de 2013. A afirmação é doMi-
nistério Público Estadual (MP-AM),
querecomendounoiníciodejaneiro
que o governo elaborasse, no prazo
de15dias,umcronogramadecirur-
gias ortopédicas, com indicação do
local onde será realizado e o tempo
doprocedimento.

Nova secretaria
deve ser criada
Geodiversidade,CiênciaeTecnologiadeixamSeplan

Divulgação

EstevãoMonteiro de Paula deve ser efetivado como titular da nova secretaria

Ontem, o governador José Melo
(Pros), utilizou a novaMatriz Eco-
nômicaAmbiental, quedeve rece-
bercercadeR$450milhõesemin-
vestimentos em setores como pis-
cicultura, fruticultura e minera-
ção, para justificar a extinção da
“supersecretaria” de Estado de

Planejamento, Ciência, Tecnologia
eInovação(Seplan-CTI).
Apastaserádesincorporadada

Secretaria de Estado de Ciência e
Tecnologia (antigaSecti) daSecre-
taria de Planejamento (antiga Se-
plan).
“AnovaMatrizEconômicaAm-

biental vai exigirmuito daCiência
eTecnologia e amineração vai ser
umbraço poderoso do nosso esta-
do, então temos que criar a Secre-
tariadeGeodiversidadeeCiênciae
Tecnologia e deixar a Seplan só
com planejamento e desenvolvi-
mento. Então vamos repartir”, fa-
louMelo.
Àépoca, apropostadoExecuti-

vo Estadual de transformar a Se-
cretaria de Ciência, Tecnologia e
Inovação (Secti) em um mero de-
partamento,atreladoaoutrapasta,
causou grande comoçãona comu-
nidade acadêmica e científica do
Estado.
ASecretariadeEstadualdePla-

nejamentoeDesenvolvimento(Se-

plan)serácomandadaporJoséJor-
ge do Nascimento Júnior, que tem
13anosdeexperiêncianaSuperin-
tendência da Zona Franca de Ma-
naus (Suframa). Ele substituirá
ThomazNogueira, quepediupara
deixar o cargono final do anopas-
sado(LeiamaisnapáginaA5).
Nos bastidores, membros do

governo falam que quem deve as-
sumir a nova pasta de Ciência e
Tecnologiaéoatualsecretário-exe-
cutivoEstevãoMonteirodePaula.
Entreosprincipaisinvestimen-

tos que englobam a nova Matriz
Econômica Ambiental estão tam-
bém os polos de cosméticos e fár-
macos com matéria prima regio-
nal.

Sem novas mudanças
Questionado se irá realizar
mais mudanças nas chefias do
secretariado de seu governo,
José Melo (Pros) disse que
“por enquanto”, não.
“Bom, mudanças elas acon-

tecem a toda hora, se eu não
cumprir omeudever vãome ti-
rar do cargo antes do tempo,
não é? Então o governo émuito
dinâmico. Não tenho mais em
mente, pelo menos por en-
quanto, fazer mudanças em
outras pastas”, afirmou o go-
vernador.
Somente nomês de janeiro,

o Governo do Estadomudou os
titulares da Seap, Comando
Geral daPolíciaMilitar, Polícia

Civil, Sefaz e agora por último,
a Susam.
Nos bastidores, pelo menos

três nomes figuram como pos-
síveis cotados para assumir a
Secretaria de Estado da Saúde
(Susam), após a reforma do go-
vernador Melo na pasta. São
eles: o novo diretor-presidente
da Fundação Centro de Con-
trole de Oncologia do Amazo-
nas (FCecon), o cirurgiãoMar-
co Antônio Ricci; o diretor-pre-
sidente do Hospital Pronto-So-
corro 28deAgosto, PauloMen-
donça; e o diretor-presidente
da Fundação Hospital Adriano
Jorge (FHAJ), Alexandre Bi-
chara.

Deacordocomapromotoratitu-
lar da 58ª Promotoria de Justiça de
Defesa dos Direitos Humanos à
Saúde Pública, Silvana Nobre,
atualmente o serviço de traumato-
ortopedia no Estado é atendido por
dois contratos. Em um deles foi

“possibilitado, ainda, que num
mesmo procedimento cirúrgico, o
médico receba duplamente” pelo
mesmoserviço.
Segundo Silvana Nobre, o Hos-

pitalPlatãoAraújopossuina filade
espera 21 pacientes; o Hospital 28

deAgostotem44pacienteseocaso
maiscríticoéregistradonoHospital
Adriano Jorge, onde 950 pacientes,
alguns deles hámais de três anos,
aguardamporcirurgiaortopédica.
Na ocasião, procurado pela re-

portagem, o então secretário de
Saúde, Pedro Elias, prometeu que
ascirurgiascomeçariamaserreali-
zadasno iníciodoprimeiro trimes-
tredesteano.
DeacordocomoadvogadoDiego

D’Avilla Cavalcante, que atua na
áreadedireitoadministrativo,élíci-
tooatodogovernadoremassumiro
comandodaSusam.
“Os secretários atuam em nome

do governador, os seus poderes são
poderes do governador que lhe são
delegados,entãoochefedoExecutivo
pode, ao invésdedelegar, realizaros
atoselemesmo.Seogovernadorrea-
lizar diretamente os atos ele passa a
ser o responsável e poderá ser res-
ponsabilizado”,analisouoadvogado.

JoséMelo afirmou que vai implantar critérios e um sistema de avaliação da saúde pública, além de outras medidas que vão desagradar alguns. Subsecretarias e setores técnicos serãomantidos

Saibamais

>> Reformas
Outro exemplo que o governa-
dor José Melo (Pros) utilizou
para explicar a reforma que irá
fazer durante os 30 dias como
secretário de Estado da Saúde
(Susam) foi a inauguração do
Centro de Diagnóstico do Hos-
pital Delphina Rinaldi Abdel
Aziz, na terça-feira (31).
“Antes quase 70% do diagnós-
tico de imagem que nós tínha-
mos era comprado da iniciati-

va privada, a um custo muito
acima do praticado pelo SUS
(SistemaÚnico deSaúde), por-
que era o custo da iniciativa
privada, agora vamos fazer no
Hospital Delphina Aziz, aí já va-
mos ter uma enorme econo-
mia. Esse critério será utilizado
para os outros processos e
procedimentos que ocorrem
no Estado e envolvem terceiri-
zados na Susam”, disse o go-
vernador do Estado.


