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Ensino superior. Reserva financeira das universidades estaduais e da agência de fomento à pesquisa irrita Alckmin, que questiona
por que dinheiro não é investido; instituições dizem que valor tem destino e é acumulado como prevenção a quedas de arrecadação

USP, Unesp, Unicamp e Fapesp têm
juntas sobra de R$ 7 bilhões em caixa
Bruno Boghossian
Carlos Lordelo

As três universidades públicas
paulistas – USP, Unesp e
Unicamp – encerraram o ano
fiscal de 2012 com R$ 6 bilhões
em caixa. A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado (Fapesp) também tinha saldo positivo em 31 de dezembro, de
R$ 1,02 bilhão. Os números foram apresentados em janeiro
ao governador Geraldo Alckmin. Segundo aliados, ele reagiu com irritação, por julgar
que as instituições deveriam
investir mais em infraestrutura e na ampliação de projetos.
Os dados foram extraídos do
Sistema Integrado de Administração Financeira para Estados e
Municípios(Siafem)de SãoPaulo. A principal fonte de recursos
das universidades e da Fapesp é
o repasse de 10,57% do Imposto
sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) recolhido
pelogoverno. Quantomaioraarrecadação, mais dinheiro entra
nos cofres das instituições.
A avaliação de parte do governoédequeoscontribuintesestariam pagando um tributo que
não estaria sendo utilizado.
Alckmin teria ficado incomodado com o fato de que dirigentes das instituições costumam

brigar por cada centavo de seus
orçamentos. O dinheiro, no entanto, fica parado, sob a alegação
de que a maior parte está comprometidacomdespesas já assumidas. A reserva também serviria para cobrir eventuais quedas
de receita em decorrência de variação da arrecadação do ICMS
(mais informações nesta pág.).
Por seu tamanho, a USP recebe a maior fatia do repasse do
imposto (5,029%). É também a
universidade com o maior colchão financeiro: fechou 2012
comR$3,4bilhõesemcaixa(acumulados ao longo dos anos). É
uma sobra que quase se equivale
ao orçamento anual da instituição. Para 2013, ele é de R$ 4,3 bilhões,dosquais93%vãoparagastos com pessoal.
O investimento em outras
áreas teve desaceleração e até
queda, como uma reportagem
do Estado mostrou em janeiro.
O orçamento de obras para este
ano, por exemplo, caiu 10,7% na
comparação com 2012. O alto
custo com salários, benefícios e
aposentadorias já leva o reitor
João Grandino Rodas a cogitar
buscar recursos em outras fontes, entre elas a iniciativa privada, caso a universidade “precise
de mais do que recebe”.
Poupança. Integrantes do go-

verno paulista dizem que o montanteàdisposição dasquatroinstituições se acumulou ao longo
dos últimos anos. Sendo que só
em 2012, com o rendimento da
“caderneta de poupança” de
10% a 12%, foi possível economi-
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Verba. Fachada do Instituto de Química da Unicamp: governador cobrou investimentos em pesquisa e em infraestrutura
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a 650 milhões. claro que o objetivo é executar
O secretário estadual da Fa- seus programas, mas a parcimô- RECURSOS ACUMULADOS
e Calabi, afirma niaébem-vista quandotem carázenda, tAndrea
s
que a economia feita pelas insti- ter de precaução”, diz.
tuições
positiva, pois permite
Questionadosobreodesempedqueeelasémantenham
uma situa- nho administrativo das institui-
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de todas as entidades públicas
não é malvista pelo Tesouro. É

ções,Calabifoisucinto:“Aexecução dos programas sempre está
aquémdodesejado.Sempre buscamos mais realizações.”

INSTITUIÇÃO

RESERVA SEGUNDO O GOVERNO

RESERVA SEGUNDO AS INSTITUIÇÕES

USP

R$ 3,4 bilhões

R$ 3,306 bilhões

5,029

Unesp

R$ 1,4 bilhão

R$ 886 milhões

2,344

Unicamp

R$ 1,2 bilhão

R$ 1,132 bilhão

2,195

Fapesp

R$ 1,02 bilhão

R$ 992 milhões

Instituições rejeitam ideia de ter verba ‘disponível’
As três universidades
declaram que o colchão
financeiro já está
comprometido com
despesas do ano passado
As universidades estaduais alegam que a maior parte dos recursosguardadosestácomprometida
com despesas já assumidas. O colchão financeiro também serviria
paracobrireventuaisquedasdereceita em decorrência da flutuação
do recolhimento do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e
Serviços(ICMS).Em2013,aprevisão é de que o governo arrecade

menosdoquenosanosanteriores.
Em nota, a USP diz que o valor
real disponível é de R$ 3,306 bilhõeseháumasobra apagarreferente a 2012 de R$ 463 milhões.
Outros R$ 805 milhões vão para
investimentos,em fasede planejamento ou licitação, em obras
ainda não executadas. O dinheiroacumuladotambémserá utilizado para cobrir R$ 509 milhões
em despesas previstas no orçamento deste ano e que não terão
cobertura do Tesouro estadual.
Ainda assim, sobraria em caixa cerca de R$ 1,5 bilhão, quase
um terço do orçamento de 2013.
Ainda de acordo com a USP, a
reserva financeira decorre de

uma “gestão prudente” dos repasses do governo e do planejamento orçamentário da instituição.“Em casodeevolução desfavorável da arrecadação do
ICMS, (a reserva permite) garantir a manutenção dos compromissos da universidade, tendo
em vista que a despesa com pessoaléincomprimível,eparaconsolidar e manter o programa de
expansão de vagas.”
A Unesp afirma que dispõe de
R$ 886 milhões no seu balanço
patrimonial referente a 2012 –
60% desse valor estaria comprometidocomrestosapagar.Osoutros 40%, segundo a universidade,sãocompostosderecursosfe-

Para Fapesp, fundo
complementa
recurso do Tesouro
● A Fapesp diz que os recursos

registrados como disponíveis em
dezembro se referem a valores
acumulados em um fundo patrimonial desde 1962, ano em que
iniciou suas atividades.
Segundo a instituição, esses
recursos somavam R$ 992 milhões no último dia do ano fiscal,
e não R$ 1,02 bilhão. Até 1989, a

Fapesp recebeu por mês 0,5% da
receita ordinária do Estado, afirma em nota o presidente da entidade, Celso Lafer. Desde então, o
repasse à fundação cresceu para
1% da receita tributária.
“A inexistência do fundo resultaria na redução do apoio à pesquisa”, diz. Segundo Lafer, o fundo "complementa" os recursos
do Tesouro destinados à pesquisa. Em 2012, por exemplo, a Fapesp recebeu R$ 893 milhões
em transferências, mas investiu
R$ 1,035 bilhão. “A diferença foi
coberta pelo fundo.” / B.B. e C.L.

% DO REPASSE DO ICMS

1

derais repassados por meio de
convênios e receita própria
oriunda de atividades de ensino
e pesquisa. “Dentro dos 40%, a
universidade não pode prescindir de recursos para honrar despesas de custeio, contratos e investimentos no ano corrente,
principalmente quando o repasse do ICMS é inferior às despesas
mensais”, diz a Unesp em nota.
Já a Unicamp nega ter “recursos disponíveis”. Diz que “grandeparte”desua reservafinanceira serve para pagar despesas já
assumidas. O saldo da instituição, excluindo-se as verbas extraorçamentárias, é de R$ 1,1 bilhão. O que não está comprometido com restos a pagar constitui
uma “reserva técnica” de R$ 244
milhões para cobrir eventuais
quedas de receita. / B.B. e C.L.

Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 23 fev. 2013, Primeiro Caderno, p. A122.

Exame necroscópico descarta
envenenamento em ressonância
Polícia investiga se morte
de três pacientes após
ressonância magnética
em Campinas foi por erro
humano ou defeitos
Ricardo Brandt / CAMPINAS

Osprimeirosresultadosdosexames necroscópicos nos corpos
dos três pacientes que morreram após realizarem exame de
ressonância magnética, no hospital Vera Cruz, em Campinas,
interior de São Paulo, no dia 28,
descartaram envenenamento.
A Polícia Civil divulgou ontem
que segue agora com três linhas
de investigação: erro humano
nos procedimentos dos exames;
falha dos equipamentos; e problemasnoscontrastes(composto químico usado para melhorar
a qualidade das imagens).

Segundo o diretor do Instituto Médico Legal (IML) de Campinas, João Roberto Miller, nenhumelementoquímicodiferente foi encontrado nos corpos.
“Nenhuma substância tóxica ou
venenosa foi encontrada nas
amostras dos pacientes”, explicou Miller, descartando a adição
de outras substâncias na aplicação do contrastes.
As vítimas tinham entre 25 e
39 anos, eram dois homens e
uma mulher, não estavam com
problemas de saúde e morreram
sequencialmente, após realizarem exames de ressonância do
crânio, com uso de contraste,
emmáquinas diferentes,no hospital Vera Cruz. No mesmo dia,
outras 83 pessoas passaram pelo
mesmoprocedimento,semapresentarem problemas.
Com os primeiros resultados
do IML, o delegado responsável
pelo caso, José Carlos Fernan-
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Hospital. Unidade que faz
ressonância está fechada
des, anunciou que as investigações agora estão focadas nas outras três linhas de investigação.
“A conclusão até agora é que não
houveumfatorexternointencio-

nal. Mas temos que juntar os
laudos do IML, da criminalística, do Adolfo Lutz com os
depoimentos para entender o
queaconteceu”,explicouodelegado, que prorrogou o inquérito por mais 30 dias.
A diretora da Vigilância em
Saúde, da prefeitura de Campinas, Brigina Kemp, informou que o Adolfo Lutz está
criando uma metodologia para analisar o contraste, e que
osresultados são demorados.
Esses primeiros resultados
lançam ainda mais dúvidas
nas investigações sobre as
mortes no Vera Cruz. É que as
evidências clínicas mostram
queasvítimaspodemtersofrido uma intoxicação. Exames
sugerem que houve uma reação química.
A diretora da vigilância informou que o setor de ressonância do hospital Vera Cruz
continua fechado, até a conclusão das investigações, mas
que ontem recebeu um recurso encaminhado pela unidade
nasecretaria,masque somente na segunda-feira iria analisar o teor do pedido.

Advogado de médica diz
que polícia não tem provas
Segundo ele, policial
infiltrado na UTI de
hospital antes de prisão
de suspeita não colheu
evidência de crime
Julio Cesar Lima
ESPECIAL PARA O ESTADO/ CURITIBA

A falta de informações em um relatório produzido por um policial
infiltrado, que agiu por dois mesesdisfarçadonaequipedeenfermagem da médica Virgínia Soares de Souza, de 57 anos, está provocandodúvidassobrealegitimidade da ação policial.
O advogado de defesa, Elias
Mattar Assad, teve acesso parcial
ao processo e informou que não
há nada que prove a acusação que
recai sob sua cliente. “Se um policialnãodescreveunenhumaação
criminosa dela, ou gravou, filmou,como podemacusá-la de al-

go? Não há materialidade nessas
acusações”, disse.
Ontem, Virgínia, presa desde
terça-feira sob a acusação de homicídio qualificado por mortes
ocorridas na UTI do Hospital
Evangélico, em Curitiba, divulgou uma carta em que alega inocência.“Olivreexercíciodamedicina está em risco no Brasil”, diz.
Um grupo de familiares e colegas de trabalho questionou, em
entrevista coletiva,asdenúncias.
O filho de Virgínia, Leonardo
Prisco de Souza, de 36, confirmou o temperamento forte de
sua mãe, conforme descrição feita por outros profissionais. “É
uma pessoa ativa, não tinha hora
para trabalhar. Por isso, muitas
pessoas não gostavam dela.”
A delegada Paula Brisola tem
se abrigado sob o segredo deJustiça para não dar declarações.
Fontesligadas àPolícia Civil, porém, garantem que na próxima
semana “haverá coisas novas”.

