
Afegãos encontram refúgio e
oportunidades em Morungaba

Gerações se encontram para trocar
figurinhas de álbum da Copa do Catar

Campinas é rota
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celulares roubados
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HC da Unicamp quer capacitar
cidades para aprimorar o
sistema regional de saúde

Faltando 14 dias para o primeiro turno das elei-
ções, é hora de escolher as pessoas que irão
conduzir os destinos da nação e representar a
Região Metropolitana de Campinas (RMC) em
Brasília e São Paulo nos próximos quatro anos.
Num pleito polarizado como este, é normal
que as atenções se concentrem na disputa pe-
los cargos majoritários - especialmente o de
presidente da República.  PÁGINA A3

Elaine Cristina de Ataide
Superintendente do HC da Unicamp

O Hospital de Clínicas (HC) da Unicamp pretende desenvolver
um programa de capacitação das cidades da região, como for-
ma de prepará-las para atender os casos de baixa e média com-
plexidades. O objetivo da estratégia é reduzir a pressão sobre o
hospital universitário, que se ocuparia de recepcionar somente

as ocorrências de maior gravidade, que é a sua real competên-
cia. A revelação foi feita com exclusividade ao Correio Popular
pela superintendente do HC, a médica Elaine Cristina de Atai-
de, a primeira mulher a ocupar o cargo na instituição. "Esta-
mos pensando em fazer isso com as cidades para que a gente

consiga dar mais vazão para esses pacientes. E isso vai dimi-
nuir um pouco as internações prolongadas", previu. Elaine visi-
tou na última semana a sede do Correio, onde concedeu entre-
vista e foi recebida pelo presidente-executivo do jornal, Ítalo
Hamilton Barioni.  PÁGINAS A4 e A5

Objetivo é fazer com que os casos de baixa complexidade possam ser atendidos nos municípios
de origem do paciente, liberando o hospital universitário para cuidar das ocorrências mais graves

Pacientes diante de uma das entradas do HC da Unicamp: instituição quer capacitar municípios para aprimorar o atendimento no sistema de saúde regional

Todos têm como objetivo completar a publicação o mais rápido possível, antes do início do torneio, que será daqui a 63 dias

Tanto as crianças quanto os adultos têm aula de português, uma das
estratégias para inseri-los na escola e no mercado de trabalho, respectivamente

O voto a favor
dos interesses
da RMC

Estamos tratando com o

DRS e a Secretaria de

Estado da Saúde para

montarmos um

programa de mutirões

cirúrgicos, mas temos que

fazer dentro da realidade
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