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O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá) - Foi
coincidência ter-se tornado público o fato no mesmo
dia da demissã0 da Odete?
O SR. SÉRGIO PILON - Não. Quando foi feita
a reunião e a Elizabete apresentou aquele relatório
da vigilância sanitária que trazia algumas evidências,
achei por bem dar uma nova dinâmica à unidade.

banca. Eu sei do problema financeiro, mas a Prefeitura nunca assumiu a sua responsabilidade.
Até fiz um artigo em que perguntava por que
responsabilizariam o Governo do Estado por isso.
Nós temos de nos responsabilizar por quem não faz.
É muito fácil : quem não faz não é responsabilizado.
Vamos dividir a responsabilidade.

Então, toda a imprensa soube e foi lá. Uma
reunião com todos os médicos foi realizada, na qual
expus que alguém havia informado à Folha de Boa
Vista que estava acontecendo um caso muito grave.
Ninguém nunca negou informação para a imprensa;
pelo contrário, ficamos abertos a ela durante todo
esse período, tentando passar todas as informações.

Existem várias questões, porque é muito cômodo não fazer. Não estou falando só de Boa Vista; todos os municípios não fazem.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá) - (Inaudível. Fora do m!crofone.)
O SR. SERGIO PILON - Não fazem e não têm
responsabilidade.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá) - (Inaudível. Fora do microfone.)
,
O SR. SERGIO PILON - Então, temos de levar
isso em consideração.
Fiz um artigo, que passarei à Relatora e ao Senador, em que relato essa dificuldade.
Realmente, quem faz está exposto. Nós estamos tendo uma série de dificuldades aqui. Há prova
de que, durante todo o ano de 1994, contratamos todos os currículos médicos e de enfermagem, o que
demonstra a disposição do Governo do Estado de
tentar superar isso.
Já foi feito um esforço muito grande na infraestrutura física, feita pelo Governo anterior, que deixou isso aqui, uma bela estrutura física, e estamos
tentando, agora, suplementar isso com a contratação de mão-de-obra, daí, o investimento maciço em
recursos humanos, com mais contratação, melhoria
salarial, tentando estimular essas pessoas porque
não adianta R$700,OO. Abrimos um posto de saúde
na Pintolândia, e o Diretor do Asa Branca disse assim: Ah, que bom! Desafogou aqui. Porque, em 24
horas, botamos 8 médicos, equipamos um belo laboratório, onde se faz todos os exames, atendimento
24 horas, tenho remédio lá dentro, aí, o cara do Asa
Branca diz: Qu" beleza! Aqui, não vai mais, porque
ele não encontra medicamento, não tem o médico,
não tem nada. Então, é uma questão bastante complexa, não é nem política, ~ complexa, de gerenciamento desse modelo. A Prefeitura não tem condições, e o novo prefeito nao vai ter condições de manter
aquele hospital.
A SRA. RELATORA (Marluce Pinto) - Vai.
O SR. SÉRGIO PILON - Vai custar um milhão
e tanto. Realmente, é um problema.
A SRA. RELATORA (Martuce Pinto) - Você há
de convir o seguinte: com os poucos recursos, a estrutura e instalando o Estado, os três Poderes e to-

Não afastamos as outras duas neonatologistas;
o que faremos é uma redistribuição de pessoal. O
ponto-chave da morte de prematuros na Maternidade não será resolvido, se não colocarmos profissionais com experiência nos centros de saúde, para fazer o acompanhamento pré-natal correto. Eu farei
uma redistribuição de pessoal; com certeza, em um
estará a Odete; em outro, a Sílvia; em outro, a Eugênia; em outro, a "cubana", e assim por diante. Vou
reforçar o atendimento no centro de saúde, que é o
básico para que eu não tenha grandes problemas na
maternidade. Será intensificado o acompanhamento
pré-natal e dos casos mais graves. Tomei a decisão
de fazer as mudanças.
Trouxe de São Paulo especialistas. Em janeiro,
virão quatro especialistas, três neonatologistas e
dois intensivistas; conseguimos que Almir Gabriel,
do Pará, cedesse-nos cinco profissionais com certa
especialidade. Assim, formaremos um corpo clínico
mais especializado na área de UTI, com intensivistas
e especialistas, e treinaremos o pessoal do centre
de saúde. Se não tivermos o atendimento básico
melhorado no centro de saúde, com certeza, não resolveremos o problema da Maternidade.
Essa é a decisão que colocarei em prática; só
não o fiz agora, porque, durante este mês, conseguimos cinco profissionais de São Paulo, que foram
embora ontem à noite. Portanto, estou meio a descoberto ainda, mas trarei outros profissionais, que se
revezarão; farei uma redistribuição de pessoal no
centro de saúde, que é o grande problema da capital.

É um pingue-pongue: uma pessoa joga para a
outra. O atendimento que não é desejável no centro
de saúde. Se tivéssemos uma boa parceria com a
Prefeitura, teríamos resolvido o problema, porque o
atendimento ambulatorial é de competência da Prefeitu ra. Nós temos de suplementar; é o Estado que

,
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das as construções deixou a saúde da maneira que
deixou, com as construções, com equipamentos, por
que que não vai dar?
O SR. SÉRGIO PILON - Senadora, em tennos
de prioridade, uma unidade desse porte é muito onerosa, exige especialistas, vai ter 5 leitos de UTI, vai
ter que trazer profissionais e pagar muito bem. O
profissional quer vir ganhar aqui R$7.000,OO,
R$8.000,OO, e não vem por menos não, nessa área.
A SRA. RELATORA (Mar1uce Pinto) - Doutor,
V. Ex' acabou de infonnar que, em 5 anos, foi seiscentos e pouco, não sei quanto foi para o Otomar.
Sinceramente, não fiz esse levantamento, não sei.
Mas se ele conseguiu fazer deixando essa estrutura,
por que não vai manter um hospital em Boa Vista?
Isso é muito relativo.
O SR. SÉRGIO PILON - Estou dizendo que
precisa de uma parceria efetiva, estou colocando
que a Prefeitura sozinha, sem a parceria...
A SRA. RELATORA (Mar1uce Pinto) - Mas a
clientela também vai se dividir, não fica só de um
lado, uma mão lava a outra.
O SR. SÉRGIO PILON - Estou dizendo que,
pela arrecadação da Prefeitura, ela vai ter que colocar 30,40% da arrecadação dela na manutenção de
uma unidade. E as outras atividades nonnais de urbanização, de tratamento de esgotos e tal? Questiona-se por que existem problemas respiratórios em
Boa Vista. Porque grande parte da cidade não tem
asfalto, e o próprio Brigadeiro diz o seguinte: vou asfaltar esta cidade toda. Dessa fonna, vocês vão ver
a diferença na quantidade de meninos que não vão
mais para a maternidade. Porque são meninos que
têm problemas. respiratórios por causa da poeira, do
barro.
A SRA. RELATORA (Mar1uce Pinto) - Cada
um está fazendo o seu comercial, então, quero fazer
o comercial porque foi na gestão do Otomar que se
construíram três lagoas de estabilização porque até
os indigentes iam para dentro do rio. E foi ele
quem...
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá) - Foi contratado com a Caixa Econômica.
A SRA. RELATORA (Mar1uce Pinto) - Contratado, mas não estava paga, e ele fez com recursos
do Estado. Isso aí é só um comercial, porque cada
•
um faz, então, quero fazer o meu também. E pena a
Sandra não ter um comercial para fazer.
Penso que da minha parte, já encerrei as minhas perguntas. Eu queria enfatizar mais esses assuntos ventilados nos depoimentos, não sei se o
nosso técnico, Dr. Rômulo deseja fazer mais pergun-
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tas? Nada, nada mais d~s dúvidas daquelas exposições? Nada?
Então, passo a palavra ao Senador Romero
Jucá.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá) - Eu gostaria ainda de levantar algumas questões porque julgo importante que fique definido o perfil de atuação
da Secretaria e a elucidação desses casos.
A imprensa foi farta em dizer que a DrI Odete,
ex-Diretora da maternidade alertou o Governo Estadual para as péssimas condições do lugar: morte de
bebês era previsível. De um lado, existem as colocações da Diretora da maternidade; de outro, existem
colocações do Líder do Govemo e Presidente da
CPI, Deputado ? Vieira, govemista, dizendo que a
maternidade teria se transfonnado num comitê eleitorai, durante o período eleitoral, que teriam havido
abusos e extravagâncias e utilização de cirurgias
eleitorais, enfim, inclusive, nomeando algumas médicas, que, por coincidência, foram afastadas, em
tese, teria sido afastadas e voltaram, inclusive, demonstrando nas colocações que haveria uma briga
surda entre o grupo de médicas que é do PMDB, e o
PPB, do Governador, no caso do Secretário de Saúde, inclusive colocações do Deputado Lúcio Távora,
dizendo que existe essa briga e que deixaram a
Odete se esborrachar e que ela deveria ter pedido
demissão antes.
Eu perguntaria, primeirõ, quem está com a razão, a DrI Odete, que avisou ao Governo e este não
tomou providência, ' ou o peputado Édio Vieira, que
acusa a Drª Odete de tertransfonnado a Maternidade num comitê eleitoral? Se era do conhecimento do
Secretário de Saúde, já que é a única maternidade
do Estado ... Nós temos aqui um grande hospital e
uma grande maternidade. Na verdade, 90% de todos os atendimentos são feitos nessas duas unidades. Entendo que qualquer coisa que aconteça nessas duas unidades, em tese, deve chegar ao Secretário de Saúde. Eu perguntaria se o senhor tomou
conhecimento dos avisos da Drª Odete e se tomou
conhecimento dessas infonnações do Deputado
Édio, ou seja, no sentido de que o Comitê Eleitoral
de certa forma desvirtuou e prejudicou ainda mais a
atuação da Maternidade.
O SR. SÉRGIO PILON - Eu não analisaria
dessa forma e relato o seguinte: os comunicados da
direção em relação às precárias condições eram óbvias. O Governador visitou duas vezes a unidade,
junto com o Secretário de Obras. Eu, particulannente, fui lá várias vezes. A primeira, quando se descobriu a Maternidade como solução emergencial; a se-
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gunda, por causa da questão da fossa e, a terceira,
por causa do lixo. Todas as providências relativas à
área estrutural foram tomadas. O filtro biológico foi
construído, a fossa foi sanada e cimentada; aumentamos a capacidade de oxigênio, porque todo inverno tínhamos lá um momento bastante crítico.
Tínhamos um depósito de oxigênio que dava
para quarenta e cinco dias, de trinta a quarenta dias.
Esse oxigênio vinha de Belém. ,Quando interrompiam a Br-174, não havia oxigênio. Tínhamos que
acionar a Base Aérea para providenciar um caminhão e às vezes ela não podia atender-nos. O que fizemos? I~diatamente
solicitamos à White Martins
-- - - ..
que aumentasse o tanque, a fim de que tivéssemos
autonomia para quatro meses. Isso foi feito e está lá
hoje um tanque, com autonomia para quatro meses.
Com relação ao lixo e ao incinerador, solicitamos um projeto e ele está pronto, em fase licitatória.
Quer dizer, não é do dia da denúncia, foi feita em
agosto a reunião com os técnicos. Logo que assumi,
em janeiro, fiz um ofício à Prefeitura pedindo colaboração no sentido de que fosse recolhido o lixo segregado. A Prefeitura me respondeu, por intermédio do
Secretário de Urbanismo, em outubro, final de setembro, dizendo que esse serviço seria feito. A resposta demorou oito meses e esse serviço está sendo feito e muito bem-feito. O que precisávamos fazer
lá era um depósito mais apropriado e esse depósito
já está com projeto pronto, em fase de licitação.
Com relação à mudança estrutural intema da
Matemidade, nós contratamos um especialista, Dr.
Leite, que é consultor do Ministério, professor da Paraíba e que hoje está inclusive aqui, no Estado, e já
veio aqui várias vezes. Ele está cuidando do projeto
do HGR, da reforma do pronto-socorro, da UTI e
também do projeto. Cuidou ainda do filtro biológico,
do incinerador, do depósito de lixo e das mudanças
internas da Maternidade. Nós nao poderíamos fazer
a obra no invemo. Isso seria imposs.ível.. Todas essas informações foram levantadéls - e muito bem pela Odete e nós tomamos as providências.
O Senador visitou a unidade e disse que agora
é que estávamos fazendo a fossa. Não é verdade, a
fossa está sendo feita há quatro meses. Nós colocamos duas bombas de garimpo lá para sugar a água,
porque abríamos um metro e a fossa enchia de água
e o cara ficava lá batendo estaca e colocando cimento em outro lado. É preciso um esforço bastante
grande, porque o lençol freático aqui é muito alto, a
água sobe e é um problema para se fazer obra. Vocês vão ver este mesmo sistema no HGR: duas
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bombas puxando água, pois circula um igarapezinho
lá no buraco.
Com relação às cirurgias, realmente hoje nós
suspendemos as cirurgias eletivas por uma recomendação da comissão técnica, porque no dia em
que os técnicos, os especialistas estavam aqui,
quando foi praticamente superado o problema, eu
lhes disse: Agora uma mãe pode ter um filho no centro cirúrgico? Há 100% de segurança? Eles me disseram: Não tem 100% de segurança, mas é melhor
do que o parto em casa, porque aí você terá mortalidade matema e de recém-nascido. Eu disse-lhes:
Mas eu queria fazer um decreto confiscando as outras matem idades. O Governador pode baixar um
decreto confiscando as clínicas particulares. Eles me
disseram: Não faça isso. É muito pior, porque você
não sabe as condições dessas clínicas. Elas são
muito pequenas. Não dá. É melhor fazer na Maternidade. Vamos tomar providências. Vamos acompanhar o processo. Vamos tomar providências a respeito. Vamos mudar as rotinas. Vamos melhorar o
sistema.
O melhor lugar para uma parturiente ir ainda é
a Maternidade. O que houve foi bastante sensacionalismo. Houve um terrorismo por parte da imprensa
e hoje as mães não querem ir à Maternidade. As
mães vão ao Centro de Saúde para tomar algum
medicamento, mas não querem ir à matemidade.
Elas dizem: na maternidade, estão morrendo crianças. Realmente, causou-se um apavoramento muito
grande na população. Com isso, para evitar a sobrecarga da matem idade, resolvemos suspender as cirurgias eletivas. Só que se deve dar uma solução
.
.
para essas cirurgias.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá) - Não se
trata de um apavoramento. Na verdade, morreram
28% das crianças nascidas em um mês naquela maternidade.
O SR. SÉRGIO PILON - Mas isso ocorreu
também no Ceará.
Inauguramos um hospital em Alto Alegre e convidamos a imprensa para ir até lá. Estamos inaugurando esse hospital para resolver o problema. Vamos fazer pequenas e médias cirurgias em Alto Alegre; vamos montar um centro cirúrgico ali. Mas quem está
querendo ir comigo para lá? Eu disse que iria fretar um
avião para levar toda a imprensa. V. Ex!! acha que alguém quis ir para lá? Ninguém foi até lá. Disseram que
isso não interessa para a sociedade.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá) - O Hospital de Alto Alegre é aquele do "coelhinho da fatura
de reajuste"?
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O SR. SÉRGIO PILON - Não, está dentro do
preço.
Foi perguntado se alguém gostaria de conhe(; I v Hospital de Alto Alegre, e o que foi respondido
é que isso não interessava. Perguntou-se também:
alguém quer saber quantas pessoas morrem de malá ria e quantas iriam morrer de dengue hemorrágica? A resposta foi a seguinte: "Isso não nos interessa, porque não dá ibope; o que dá ibope é a morte
dos bebês aqui". Não consegui levar ninguém à outra unidade de saúde.
Suspendemos as cirurgias eletivas, que terão
que ser feitas em outro local. Essas cirurgias serão
feitas no HGE, onde também não há mais condições
de atendimento. Há cirurgias marcadas no HGE há
trinta dias. Com isso, estamos fazendo uma descentralização. Se uma cirurgia vai ser feita em São Luiz,
teremos que levar para lá um cirurgião e um anestesista; já contratei um cirurgião, mas ainda não há
anestesista. Vamos fazer uma cirurgia no BV-8(1);
vamos operá-los lá. Fui a Santa Helena e fiz um
acordo informal com o médico que trabalhava lá,
para que fossem deslocados dois ortopedistas; com
isso, numa semana, seriam feitas operações aqui, e,
na outra semana, seriam feitas operações lá com os
médicos daqui. Vamos tentar descentralizar um pouco o atendimento cirúrgico, porque a situação está
insustentável.
Em relação à morte das crianças e ao atendimento no PAI, disse à imprensa que, no PAI, havia
um verdadeiro caos, porque todas as crianças da
Capital eram atendidas ali. Havia 80 leitos, e, no inverno, foram internadas 240 crianças. Colocamos
camas de adulto na maternidade para servirem às
crianças. Não havia boas condições de atendimento.
Sugerimos ao Ministro que o Hospital Coronel
Mota fosse transformado num hospital infantil. Depois, quando fizemos esse discurso, a prefeitura
transformou o Hospital de Emergência num hospital
infantil, o que gerou todo um discurso de campanha.
Negociamos isso e colocamos Gomo prioridade, dentro do Reforsus, a transformação do Hospital Coronel Mota em hospital e pronto,socorro infantil. Isso
dá ibope.
O SR. (Não Identificado) - (Inaudível. Fora do
microfone.)
O SR. SÉRGIO PILON - Não. Esse é um hospital estadual que está meio desativado.
O Ministro me garantiu que eu poderia fazer a
licitação e que S. Ex' liberaria o dinheiro. Quando fomos proceder à licitação, S. Ex' disse que a mesma
não poderia ser feita por que há um critério para a li-
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beração dos recursos do Reforsus e do Banco Mundial e que o contrato tem que ser feito via Banco do
Brasil. S. Exª disse que, se a licitação fosse feita,
ninguém me concederia o dinheiro. Argumentei dizendo que crianças estavam morrendo e que deveria existir um hospital infantil. A prefeitura disse que
esse era um negócio muito bom e que o Hospital de
Emergência seria transformado em hospital infantil.
Isso foi feito. E aí eles nos ganharam no discurso.
Em Boa Vista, os técnicos do Ministério e os
técnicos cubanos disseram que o ideal seria haver
240 leitos infantis. Com isso, aqui haverá a melhor
assistência do mundo, porque, na prefeitura, haverá
80 leitos e, no Estado, 140 leitos. Com isso, aqui em
Roraima, em 1997, haverá o número ideal de leitos.
Este será o único Estado em que não existirá problema na área de pediatria, já que haverá uma grande
quantidade de leitos. Vamos ter que resolver a questão de recursos humanos. Vamos ter que fazer um
esforço para trazer mão-de-obra. Mas, realmente,
isso foi o que aconteceu.
Gostaria de esclarecer que o Governador e eu
nos reunimos com a Dr' Odete na maternidade, no
mês de junho. O Governador me disse que estava
me colocando na área da saúde por que queria que
existisse uma administração profissional e técnica e
não política.
Mas o que faz um economista na área da saúde? Hoje, a grande questão discutida em nível nacional é a que se refere à gestão. Quando foi aprovado o CPMF, foi feita uma pesquisa em São Paulo
e no Rio de Janeiro, em que 60% da população dizia
o seguinte: "Somos contra porque não acreditamos
na rede pública; esse dinheiro vai ser utilizado de
forma indevida". Então, a grande questão hoje é a
de gestão de recursos públicos.
O Governador me disse: "Confio em você, porque você é um técnico competente, tem experiência
em administração pública e já fez três cursos de especialização. Você estará bem assessorado: no Departamento de Vigilância Sanitária, haverá uma médica sanitarista; no Departamento de Assistência à
Saúde, haverá uma médica sanitarista; no Departamento de Assistência e Saúde, uma enfermeira especialista e um epidemiologista; no Departamento de
Planejamento, um técnico de planejamento. O médico deve estar nas unidades, gerenciando-as. Quanto
a vocês, deverão reorganizar o sistema. E isso foi
feito. Essa é uma questão interna e política ... O Governador chamou Odete e perguntou: você será candidata a vereadora? Ela disse que não. O seu marido será candidato a esse cargo? Também respon-
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deu que não sabia, havendo-se dúvida pelo fato de
ele não ser um servidor público, sendo que a decisão sairia apenas em 30 dias. O Govemador lhe respondeu: Se ele for seu candidato, quero uma resposta amanhã. Se positiva, você não poderá ser diretora da maternidade, porque não desejo envolver
política nas unidades de saúde. Aconteceu que seu
esposo não foi candidato e ela continuou no cargo.
Quanto à Sônia Bacelar, não é aspecto ligado
à familia. Pode ser uma funcionária qualquer que deseja ser candidata, o que não a impediria, sem qualquer problema. Ela saiu da sua função, desincompatibilizou-se e fez a sua campanha política ...
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá) - Mas a
diretora atual da matemidade disse, no depoimento
à CPI, que Sônia continuou mandando e fazendo
tudo o que queria dentro do hospital.
O SR. SÉRGIO PILON - Há várias interpretações. Quem disse isso foi a Edelma?
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá) - Sim, ela
própria assim se referiu na CPI. O senhor tem conhecimento disso?
O SR. SÉRGIO PILON - Eu e o governador
não sabíamos disso, porque tesmunhei a decisão
deste em ter nas unidades de saúde uma administração profissional, técnica e sem envolvimento político, sendo sempre esse o meu comportamento. Até
os deputados estaduais reclamam muito da minha
postura. Devemos fazer política, sim, mas de saúde.
O governo terá sua medida por sua política de saúde, não dentro da saúde.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá) - Dentro
dessa linha, temos a seguinte informação: •A culpa
pela infecção hospitalar cabe aos médicos, que só
querem ganhar dinheiro sem trabalhar", palavras do
Deputado Chico Guerra.
Gostaria de saber se há responsabilidade dos
médicos e se há uma posição, dentro da Secretaria
de Saúde, que defina que os médicos, os que ;ião
Parlamentares, seriam proibidos de atuar em hospitais, porque estaria havendo uma ingerência política
destes na estrutura de saúde do estado.
O SR. SÉRGIO PILON - Há em Roraima bons
profissionais. Fiquei surpreso quando, na despedida
dos médicos de São Paulo, todos choraram, talvez
por sentirem a falta de pessoas qualificadas que
possam dar uma sustentação às pessoas que, por
aqui, não têm oportunidade de treinamento em centros mais desenvolvidos. Houve trocas de flores. O
que me deixou muito satisfeito, porque há uma disposição local em crescer profissionalmente. Isso nos
anima, sente-se a vontade de crescer de todos.
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O que acontece internamente sobre a utilização política, esclareço que existem bons médicos no
Estado. Frise-se que todos os que atuam no Estado
não se formaram por aqui. O que falta é a atualização constante que os deixe em dia. Assim, há uma
necessidade de reciclagem. Montamos no HGR um
centro de estudo e, na ampliação, quando transferimos o PAI para o Hospital Coronel Mota e, representando a prefeitura, assinei este documento em
que se autoriza um auditório onde atualmente é o
Pronto Atendimento, para que haja reciclagem e discussões nos casos concretos. Funcionários que não
são eficazes no serviço público são demitrdos. Esta
semana foi demitido um. Por quê? Porque houve o
desvio do paciente para uma clínica particular. Imediatamente eu implantei serviços de disque denúncia, disque melhoria da saúde e disque amizade sanitária. É um número específico, acompanhado pela
assessoria jurídica e que vai apurar todos os fatos,
tentando melhorar e humanizar o serviço de saúde.
Desta forma, os maus profissionais serão afastados.
A denúncia foi formalizada. Chegou à secretaria.
Está comprovada. Tomo as medidas administrativas
e, depois, terão de fazer sua defesa necessária no
Ministério Público, até que se prove que o cometimento ou não de qualquer delito na administração
pública. Existem bons e maus profissionais em todas
as áreas. Se alguém da limpeza não tiver um bom
comportamento, poderá ser substituído por outra
pessoa que queira trabalhar. Cabe a nós gestores
termos o bom-senso para fazermos esse tipo de
análise.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá) - Ficou
comprovado que as mortes dos bebês ocorreu em
agosto, inclusive. Neste mês houve um pequeno
pico, caiu em setembro e foi ampliado em outubro.
O SR. SÉRGIO PILON - Em agosto existiram
dois casos.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá) - A secretaria já tem uma posição sobre o exame de bactéria relativo à morte de determinadc::s crianças, ou
apenas se sabe quanto àquela que foi a Brasília? O
restante aguarda a posição dos Estados Unidos?
O SR. (Não Identificado) - (Inaudível. Fora do
microfone.)
O SR. SÉRGIO PILON - O Ministério Público
fez a exumação dos cadáveres. As amostras foram
enviadas, mas o resultado oficial ainda não retomou.
Esperamos cruzar os dois relatórios: o da Fiocruz,
que é uma instituição reconhecida a nível nacional, e
o que chegará de Atlanta em, no máximo, 10 dias.
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O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá) - Quanto
a mim, estou satisfeito e agradeço ao Dr. Sérgio Pilon, esperando que possa fazer as transformações
que deseja, o que será muito importante para a saúde do Estado.
É preciso deixar claro que qualquer informação
a mais poderá ser encaminhada à Comissão. Isso
deverá ser feito a mim ou à Senadora Marluce Pinto.
O SR. SÉRGIO PILON - Passo, Sr. Senador,
notas de despesas da Matemidade, notas de empenho, há um relato um pouco emocional e tem o comprovante de aplicação de receitas.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá) - Vamos
retomar aos depoimentos, com o Dr. Luís Araújo da
Silva, Diretor do IML de Roraima.
Dr. Luís, a Comissão está analisando a questão da morte dos bebês. A presença de V. S' aqui é
com o intuito de sabermos se houve algum tipo de ligação desse instituto com a maternidade e se foram
feitas as autópsias nessas crianças mortas. Pela imprensa, tomamos conhecimento de que o Instituto
Médico Legal teria acompanhado a exumação das
crianças e que o senhor mesmo teria colocado, tecnicamente, algum tipo de comentário sobre o oconido. Desta forma, gostaríamos que fizesse um breve
relato sobre essas questões apresentadas.

ternidade. Não sei o que se passa lá. O que fiz foi
procurar o Secretário de Saúde, por intermédio da
Dr4 MarClia, ainda no govemo passado, e apresenteilhe uma proposta. Só que estava no final do mandato. Ela queria algo que fosse imediato. Tratando-se
de verificação de óbito, ou se faz bem ou não se faz.
Foi no tempo em que ela saiu e um novo govemo
assumiu ...
O SR. (Não Identificado) - (Inaudível. Fora do
microfone.)
O SR. Luís ARAÚJO DA SILVA - Renovei,
levei ao Dr. Sérgio Pilon. Essa proposta foi trazida
aqui pela Fundação Nacional de Saúde. Na reunião
compareceu a enfermeira Ana Rosso, representando a Fundação, a Dr' Ana Rita, representando a Secretaria de Saúde e eu, representando o Instituto Médico Legal.
Eu já havia feito essa proposta para que as instituições encontrassem a melhor maneira para fazer
a apresentação. Fomos ao Sr. Secretário de Saúde,
mas ele achou muito caro R$ 9 mil, que seria a
quantia paga a todos os profissionais envolvidos no caso, seis legistas, um patologista, os auxiliares e
mais os serviços de laboratório.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá) - Nesse
serviço de verificação de óbito.

O SR. Luís ARAÚJO DA SILVA - Srs. Senadores, esse problema não é de hoje; ele se arrasta
ao longo do tempo. Sempre tivemos a preocupação,
junto à Secretaria de Saúde, quanto ao fato de o Estado não ter serviço de verificação de óbitos. Se tivéssemos essa atividade, perderíamos apenas uma
criança, porque a causa básica seria detectada. Eu
próprio fui contra as exumações solicitadas pelo Mi-

O SR. Luís ARAÚJO DA SILVA - Serviços de
verificação de óbito. Na proposta, falei que seria
muito mais viável fazer serviço de verificação de óbito por intermédio da universidade. Ali era o local
ideal, porque há patologistas, há acadêmicos, que
seriam os auxiliares, e há laboratórios. No entanto,

nistério Público, porque o que iríamos encontrar nelas nada mais seria do que uma fauna coberta por
fungos e bactérias pós-mortes, o que não representaria coisa alguma. Simplesmente o fizemos para
cumprir uma determinação judicial.
Quanto às mortes, anteriores a esses casos,
fomos solicitados a dar um parecer, apenas uma única vez, sobre uma criança que teria falecido lá. Para
o meu espanto, essa criança teve um sofrimento fetal e, em conseqüência disso, uma morte prematura.
À época, a imprensa fez um estardalhaço. Percebo
também que essas parturientes - pois só vemos os
problemas das crianças que morreram -, que entraram na matemidade, são aquelas que tiveram um
pré-natal deficiente, o que proporcionou o começo
das mortes de seus filhos dentro de seus próprios
úteros, dando-se, em seguida, o óbito justamente na
rede hospitalar. Não acompanho o dia-a-àia na ma-
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todos conhecem o resultado: mortes de crianças cujos diagnósticos não correspondem à verdade.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá) - O que
está atestado não condiz ...
O SR. Luís ARAÚJO DA SILVA - O profissional médico acompanha macroscopicamente o paciente; ele não tem olho de raio-X nem de laboratório. Então, a causa é aquela que se apresenta; não
sabemos que tipo de bactéria está dentro de um corpo fazendo aquilo.
Na realidade, a morte dessas crianças começou há muito tempo, desde o pré-natal; são crianças
mal-assistidas, desnutridas, mães desnutridas, mães
que não deviam estar parindo, estão parindo à toa
um bando de crianças que não têm condição nenhuma de sobrevida. Acredito até que os desígnios de
Deus foram positivos nesses casos; são famílias carentes que não tinham condições nem para criar um
filho e acabam tendo seis ou sete.
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Esse problema é muito amplo e nao vem ao
caso agora. Penso, no entanto, que o Estado tem
que ter um serviço de verificação de óbito.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá) - Se tivesse, identificaria...
O SR. Luís ARAÚJO DA SILVA - Identificaria
imediatamente. Todo hospital que se preza, todo Estado que se preza tem um serviço de verificação de
óbito e um óbito hospitalar nunca é dado sem que a
patologia seja esclarecida. No caso dessas crianças,
o primeiro morreu e nada foi esclarecido, o segundo
morreu e nada foi esclarecido e assim ocorreu sucessivamente.
O relacionamento da instituição com essa situação foi esse. Por último agora, a Promotoria determinou a exumação e eu disse na época que não
iríamos encontrar nada, mas cumprimos a determinaçao.
Entramos em contato com a Fundação, que
era o meio - tecnicamente falando - mais viável
para chegarmos até o local do laboratório. O promotor solicitou do coordenador e imediatamente foram
encaminhadas essas peças. Eu não fiz necropsia
dos corpos encontrados; apenas retirei tecidos de
pulmão e fígado de quatro dos oito corpos, porque
os outros quatro não ofereciam mais condições para
exame - eram crianças miudinhas, cobertas por uma
camada de fungos. Inclusive, estamos ainda aguardando resultados; não sei se esses exames terão resultados práticos.
Esse foi o nosso relacionamento nesse caso.
Lastimo muito que isso ainda ocorra, porque essa situação é antiga e se arrasta há muito tempo.
A SRI RELATORA (Marluce Pinto) - Dr. Luiz,
gostaríamos de agradecer a sua presença nesta Comissão. Viemos a Roraima para procurar elucidar os
fatos .
Farei uma pergunta para a qual não sei se V.
S' tem uma resposta. O que mais me chocou, pessoalmente; quando o Jornal Nacional mostrou os
acontecimentos, foi aquela quantidade de covas
abertas. O senhor, que é do IML, sabe por que abriram 80 covas de uma vez?
O SR. (Não Identificado) - Oitenta não, trinta.
O jornal lá publicou 80. Aí diz 30? Mesmo que
fossem apenas 30, ainda é assustador. Houve alguma recomendação? O coveiro fez por conta própria?
O senhor sabe de algo sobre isso?
O SR. Luís ARAÚJO DA SILVA - Creio que
isso diz respeito à administração do cemitério. Nao
creio, de jeito nenhum. .. Tecnicamente, não tenho
nada a esclarecer. Acho apenas que é o procedi-

-
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mento por eles adotado. Quanto a isso não saberia
lhe responder à altura.
A SRI RELATORA (Marluce Pinto) - De acordo com o seu relato, ficou bastante claro que o seu
contato com a maternidade é mínimo, porque seus
serviços profissionais são prestados no IML. Em decorrência disso, não tenho perguntas a fazer e doume por satisfeita com a sua colocação no sentido de
que o Estado tem necessidade urgente de contar
com um serviço de verificação de óbitos. Isso já vai
nos ajudar, porque esta Comissão veio para cá,
como falei, para descobrir a causa da morte dessas
cnanças.
Pensei que o senhor tivesse um relacionamento mais estreito com o hospital, mesmo não tendo
uma participação direta, trabalhando lá dentro da
maternidade; pensei que o senhor estivesse sempre
em contato com as neonatologistas ou com os cirurgiões. No entanto, pelo que V. S' informou, nada
disso ocorria.
De minha parte, não tenho nada mais a perguntar. Quero agradecer a sua presença aqui nesta
Comissão. Ficamos esclarecidos quanto ao assunto
que lhe cabia esclarecer.
O senhor, há muito tempo, vem ocupando o
cargo de Diretor do IML e tenho certeza de que, se
dependesse de V. S' as coisas já teriam sido modificadas, pelo menos parcialmente.
Muito obrigada pela sua presença.
O SR. Luís ARAÚJO DA SILVA - Também
lhe fico agradecido.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá) - O Dr.
tem algo a perguntar.
•
O SR. LUIZ CARLOS ROMEIRO - Sou consultor legislativo do Senado. Sou médico por formação
e trabalhei com controle de infecção hospitalar no
Ministério da Saúde por muitos anos.
Como o senhor avalia os resultados desses
exames. São exames microbiológicos que serão feitos nos cadáveres exumados?
O SR. Luís ARAÚJO DA SILVA - Sim.
O SR. LUIZ CARLOS ROMEIRO - Com a sua
experiência como patologista, o senhor acha que
isso vai trazer algum elemento para ajudar a elucidar
essas mortes?
O SR. Luís ARAÚJO DA SILVA - Não irá,
com certeza absoluta, acrescentar nada.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá) - Senador João França, V. Ex! quer fazer uma pergunta?
Gostaria, antes de agrad~er ao Dr. Luis, dizer
que está aqui a edição da Folha de S.Paulo a que
se referiu a Senadora Marluc~ Pinto, q~e diz o se-
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guinte: ·0 coveiro Jairo da Silva, de 18 anos, enterra
o bebê Jessica no cemitério Campo da Saudade em
Boa Vista" - é um cemitério particular - "ao lado de
dezenas de covas de crianças já feitas." Diz o coveiro: "A gente deixa tudo cavado, senão fica de última
hora e aí não dá. Teve dia que enterrei sete bebês."
Essa foi a colocação do coveiro.
A matéria diz que ele trabalhava com 30 covas
abertas, porque estavam morrendo muitas crianças...
O SR. Luís ARAÚJO DA SILVA - Senador
Romero, ac.R9-_que no mundo inteiro, quando há uma
epidemia, tem-se uma idéia de quantos irão falecer.
Enterram-se não apenas os óbitos hospitalares, há
óbitos decorrentes de acidentes de trânsito, acidentes domésticos etc.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá) - Mas
eram covas infantis.
O SR. Luís ARAÚJO DA SILVA - Mesmo as•
sim.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá) - Queria
agradecer o Dr. Luis e dizer, inclusive, que foi importante, apesar de ter sido um depoimento curto, essa
questão do serviço de verificação de óbitos. É uma
informação fundamental, que, inclusive, deverá ser
uma das sugestões do relatório da Comissão. Na
verdade, esse tipo de ação poderá prevenir para o
futuro uma série de questões.
Quero agradecer a sua participação, porque é
uma sugestão extremamente importante.
O SR. Luís ARAÚJO DA SILVA - Senador, na
oportunidade, gostaria também que fosse visto que o
Instituto Médico Legal, que tem um parecer técnico
já aprovado, depende agora só do Govemador. Não
é necessário reformá-lo, mas construir um novo Instituto Médico Legal. Nesses casos é que vemos a
importância deste Instituto.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá) - Dando
continuidade à reunião de audiências, vamos ouvir
agora a direção da Lucel, representada pelo Sr. Manoal Ribas Gaivão, acompanhado do advogado Paulo Afonso Santana de Andrade.
V. Sª tem conhecimento das questões que têm
sido noticiadas pela imprensa e esta Comissão de
Sindicância do Senado é exatamente no sentido de
procurar averiguar os fatos, não há nenhum tipo de
postura de perseguição, pelo contrário, nossa idéia é
esclarecer os fatos para que possam subsidiar outras ações, inclusive movidas pelo Ministério Público
tanto Estadual quanto Federal.
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Perguntaria se V. S' gostaria de fazer algum
esclarecimento antes ou já fica à disposição para as
perguntas dos Senadores.
O SR. MANOEL RIBAS GALVÁO - Estou à
disposição para as perguntas.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá) - Passamos a palavra a Senadora Marluce Pinto, Relatora, e
em seguida aos demais Senadores que farão as perguntas. V. Sª pode ficar tranqüilo, porque não há nenhum tipo de espírito de retaliação, pelo contrário,
quero que V. Sª preste esclarecimentos que considere importante.
A SR! RELATORA (Marluce Pinto) - Sr. Manoel Gaivão e Sr. Paulo Afonso, queremos agradecer as presenças de V. Sªs. Inicialmente, queria solicitar, se possível, que V. Sª fizesse um relato dos
trabalhos, tempo de serviço que a Lucel está no
Hospital, para que pudéssemos elaborar perguntas,
porque existem senadores que não são da nossa região e um relato facilitaria o entendimento, até porque já ouvimos vários depoentes e quase todos enumeraram a atuação da Lucel.
Agora V. S!! pode ficar bastante tranqüilo. Esta
é uma Comissão Especial, a sua finalidade é elucidar os fatos. Queremos fazer o possível para que no
seu término já se tenha o resultado do que aconteceu, quais as causas que ocasionaram o surto de infecção. V. S' fique muito tranqüilo, porque até, se
porventura, não digo nem com V. S!I, mas com outras pessoas, viesse a ser constatado que havia culpabilidade, nao caberia a esta Comissao o julgamento, porque estamos apenas investigando, que é o
que temos direito a fazer. V. Sª está no meio de pessoas que conhece há bastante tempo e que aqui
não estão para recriminar ninguém, muito pelo contrário. As perguntas que temos que formular a V. S·
as faremos baseados exatamente no seu relato e
nas colocações que já foram feitas a outros depoentes, porque desde as 9 horas da manhã que estamos aqui ouvindo pessoas.
O SR. MANOEL RIBAS GALVAO - Na maternidade estamos há cinco anos prestando serviços.
Nunca tivemos nenhum problema igual a esse que
aconteceu agora. Eu, como dono da Firma Lucel,
que presta serviço a uma área, não é a todas as
áreas, qual é a culpa que vamos ter? Não acredito,
porque não prestamos serviços para o centro cirúrgico, há uns dois ou mais anos, desde que a maternidade foi aumentada, o Bloco D e o PAI. Na época do
Governador Tomás de Souza Pinto, por intermédio
de um acordo verbal com a Dr! Marília, à época Diretora da Maternidade, deixamos de prestar serviços
o
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no centro cirúrgico para fazê-lo no Bloco O e no PAI.
Nossas obrigações eram quanto ao chão, ao teto, à
parede. Não trabalhamos com cama, com berço,
com dedetização. O nosso contrato, inclusive, é bem
claro nesse aspecto.
Temos também dois jardineiros, e, quando não
há jardim, devemos apenas podar a grama. Não mexemos na área de fundo, com lixeira ou com esgoto,
mas somente com jardinagem.
Creio que era o que tinha a dizer.
O SR. (Não Identificado) - (Inaudível. Fora do
microfone.)
O SR. MANOEL RIBAS GALVÁO - Na nossa
área de atuação, recolhíamos o lixo e o colocávamos na lixeira.
A SRI RELATORA (Marluce Pinto) - Sr. Manoel, como o Dr. Romeiro é consultor do Senado e
também médico sanitarista e como a Senadora Sandra não sabem o que funciona no Bloco O, V. S' p0deria explicar-nos rapidamente a questão, porque foi
dito que, após a ampliação da Maternidade e com a
instalação do PAI, os serviços prestados pela Empresa
lucel passaram a ser feitos no PAI e no Bloco O.
O SR. MANOEL RIBAS GALVÁO - Não. Os
serviços não eram prestados apenas no PAI e no
Bloco O. Apenas saímos do centro cirúrgico.
A SRI RELATORA (Marluce Pinto) - Eu não
havia entendido assim. Houve a ampliação no Bloco
D e no PAI, com exceção do centro cirúrgico. Quer
dizer que a lucel não fazia nenhuma limpeza nas incubadoras?
O SR. MANOEL RIBAS GALV ÃO - Não, senhora. Não era nossa obrigação.
A SRI RELATORA (Marluce Pinto) - Com referência ao lixo, não havia responsabilidade de recolher o lixo da Maternidade para jogar fora. A lucel
apenas recolhia, naquela limpeza, o lixo e o colocava na lixeira. A responsabilidade de retirada do lixo
era, então, de uma outra empresa?
O SR. MANOEL RIBAS GALVÃO - Não saberia dizer.
A SRI RELATORA (Marluce Pinto) - Mas não
_,. " era de responsabilidade da lucel.
O SR. MANOEL RIBAS GALVÃO - Não era
de responsabilidade da lucel.
)
,
A SRI RELATORA (Marluce Pint6) - E quanto
às outras unidades da Maternidade, o~ outros blodos, as enfermarias, a empresa presta lo serviço de
limpeza?
O SR. MANOEL RIBAS GAL O - Presta
sim, senhora.
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A SRI RELATORA (Marluce Pinto) - Mas apenas com relação a chão e teto?
O SR. MANOEL RIBAS GALVÃO - Com relação a chão, a teto, a mesas, a parede, a luminárias.
No contrato estão especificados os serviços diários,
semanais, quinzenais e mensais.
A SRI RELATORA (Marluce Pinto) - V. SI falou que há cinco anos vem prestando esses serviços. No início da prestação de serviços, houve licitação?
O SR. MANOEL RIBAS GALVÃO - No início
houve uma licitação, e quem ganhou foi outra firma.
Ficamos em segundo lugar. Não sei os motivos - e
não vou inventar detalhes sobre assuntos que não
me dizem respeito -, mas a empresa foi afastada dos
trabalhos e fomos, então, chamados para assumir a
Maternidade.
A SRI RELATORA (Marluce Pinto) - O senhor
não sabe se foi por desistência da empresa?
O SR. MANOEL RIBAS GALVÃO - Não sei
não, senhora.
A SRI RELATORA (Marluce Pinto) - Mas a
lucel foi chamada?
O SR. MANOEL RIBAS GALVÃO - Fomos
chamados. Depois de um ano, houve nova licitação.
A SRI RELATORA (Marluce Pinto) - Porventura, a empresa que ficou afastada entrou na Justiça
para questionar os seus direitos?
O SR. MANOEL RIBAS GALVÃO - Não sei
não, senhora.
A SRI RELATORA (Marluce Pinto) - Faço
essa pergunta, porque, se se tratasse de um afastamento pela direção em querer dar prioridade à empresa lucel, deveria...
O SR. MANOEL RIBAS GALVÃO - Ela ainda
trabalhou mais ou menos três ou quatro meses, não
me recordo bem quanto tempo ela trabalhou.
A SRI RELATORA (Marluce Pinto) - Teria que
entrar na Justiça para conquistar os seus direitos. Se
assim foi, pode ter sido até por desistência.
O SR. MANOEL RIBAS GALVÃO - Pode ter
sido, não sei.
A SRI RELATORA (Marluce Pinto) - Não vai
ao caso, porque o que está sendo questionado é a
prestação de serviço da lucel.
Sr. Gaivão, muitas perguntas temos que fazer
para V. SI porque, de acordo com os depoimentos
que já foram feitos, hoje, nesta Comissão, desde às
9h, foram vários depoentes.
Nesse contrato, V. SI disse que, depois de um
ano, foi realizada nova concorrência. Na segunda
concorrência ...
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O SR. MANOEL RIBAS GALVÁO - Ganhamos novamente.
A SRI RELATORA (Mar1uce Pinto) - Primeira
colocada?
O SR. MANOEL RIBAS GALVÁO - Foi em
1991, pouco mais de ano. Foi, em 1993, o contrato.
A SRI RELATORA (Mar1uce Pinto) - Então
houve concorrência em 1991 e 1993, e, no término
do contrato de 1991, foi realizada nova concorrência?
O SR. MANOEL RIBAS GALVÁO - Nova concorrencla.
A SRI MARLUCE PINTO - Em 1993, na administração anterior, ainda houve concorrência?
O SR. MANOEL RIBAS GALVÁO - Houve
uma concorrência, se não me falha a memória, não
me lembro mais que mês foi, foi este ano. O motivo
não sei, mas ela foi cancelada, e o Governador não
assinou o mapa, não sei por que renovou novamente. Houve um parecer da Procuradoria-Geral do Estado que podia renovar, deram esse parecer e lá renovaram novamente até 31 deste mês que vem,
quando termina o contrato.
A SRI RELATORA (Mar1uce Pinto) - Ele foi renovado desde a época da concorrência, quando havia sido extinta essa concorrência de 1993 até o final
do ano ou foi feito parceladamente?
O SR. MANOEL RIBAS GALVÁO - Primeiro,
ele foi renovado por um ano, depois que terminou o
contrato ... No primeiro ano ele sempre vale, podendo
ser renovado por mais dois anos e mais um ano. Assim foi renovado por mais um ano, e, depois, foi renovado por dois meses, não me recordo na memória, três meses, mais ou menos, não estou bem certo, mas teve vários termos aditivos. O último é esse
que termina dia 31, mas que foi renovado por oito
meses.
A SRI RELATORA (Mar1uce Pinto) - V. S' falou em termo aditivo e, realmente, foi a informação
que nos deram que, durante esse período, fotam
seis termos aditivos. V. SI tem conhecimento que,
na última concorrência, embora o preço mais baixo
tenha sido da Lucel, já que ela foi classificada, em
primeiro lugar, os preços foram bastante alterados e
que foram dobrados em relação aos preços anteriores que encerraram o contrato, em 1994?
Houve uma concorrência, em 1993, que teve
validade até o final de 1994. Então, na nova gestão,
em 1995, foi realizada uma concorrência. Foi-nos informado que a Lucel ganhou essa concorrência, mas
que os valores com que a Lucel ganhou eram o dobro do ano anterior? V. Si tem conhecimento disso?
A
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O SR. MANOEL RIBAS GALVÁO conhecimento disso não.
A SRI RELATORA (Mar1uce Pinto) - A empresa possui os contratos do ano 91 , 93? Vocês poderiam encaminhá-los a esta Comissão?
O SR. MANOEL RIBAS GALVÁO - Poderei
sim, Senadora. O contrato de 1993 neste momento
posso lhe passar.
A SRI RELATORA (Mar1uce Pinto) - Como em
1994, não foi homologada a concorrência, mas a
empresa deve ter arquivado a proposta para concorrer. Também desejaríamos que essa proposta nos
fosse encaminhada, só para elucidação dos fatos,
devido a algumas informações que foram ptestadas
por parte dos depoentes. Aguardamos, que o senhor, como advogado, encaminhe, se quiser, antes
de voltarmos para Brasília, para que possamos
apensar toda a documentação, que está aumentando, referente a muitos e muitos assuntos.
Agora eu queria perguntar se V. SI é o gerente
da empresa.
O SR. MANOEL RIBAS GALVÁO - Sou o sócio-gerente.
A SRI RELATORA (Mar1uce Pinto) - Faz parte
como proprietário, só que é um sócio que administra.
Além de ser sócio é administrador da empresa?
O SR. MANOEL RIBAS GALVÁO - Sim.
A SRI RELATORA (Mar1uce Pinto) - A qualidade e quantidade de pessoas que trabalham no
hospital, quantas são as pessoas que trabalham no
serviço de limpeza da Maternidade?
O SR. MANOEL RIBAS GALVÁO - Temos
um contrato com 69 funcionários , mas são somente
62 zeladoras, porque há 4 encarregados e 3 jardineiros.
A SRI RELATORA (Mar1uce Pinto) - São 62 diretamente na limpeza, 3 jardineiros e os ...
O SR. MANOEL RIBAS GALVÁO - Sim, mas
isso dividido turno por turno.
A SRI RELATORA (Marluce Pinto) - O tumo é
de quantas horas?
O SR. MANOEL RIBAS GALVÁO - São quatro turnos de seis horas, porque há também um turno durante a noite.
A SRi RELATORA (Mar1uce Pinto) - Que treinamento é oferecido aos funcionários de limpeza? A
empresa faz algum treinamento?
O SR. MANOEL RIBAS GALVÁO - Fizemos
várias vezes há alguns meses, até mesmo na própria Matemidade na época da Dr!! Marília. Ela nos
ofertou esse tréinamento, dado pela bioquímica Nágila. Agora, há pouco tempo ...

