
 
 

NOTA DE ESCLARECIMENTO 

A propósito das declarações do Governador Gladson Cameli sobre o Hospital Santa Juliana, feitas 

em programas de TV e amplamente veiculadas na mídia local, esclarecemos: 

• Desde o início da pandemia, o Hospital Santa Juliana sempre se colocou à disposição do 

Estado para ajudar no combate ao surto do novo coronavírus, inclusive, oferecendo 

gratuitamente toda a estrutura da nova UTI, conforme ato oficial realizado no Hospital Santa 

Juliana, no dia 02 de abril de 2020, e testemunhado pela imprensa local. 

 

• O Estado do Acre, por meio da Secretaria Estadual de Saúde, declinou da oferta. E, diante da 

recusa do Estado, o Hospital Santa Juliana reabilitou, com recursos próprios, a antiga UTI 

para o atendimento de pacientes convencionais – NÃO COVID. Deixando a nova UTI para o 

atendimento exclusivo de pacientes COVID. 

 

• No dia 19 de julho, o Hospital Santa Juliana e a Secretaria de Saúde do Estado do Acre 

firmaram convênio de 10 leitos de UTI, por um período de seis meses, para atendimento de 

pacientes COVID. Os recursos desse convênio vieram do Governo Federal, conforme 

disposto na Lei 13.995, de 5 de maio de 2020, que destinou auxílio financeiro às santas 

casas e hospitais filantrópicos, para o desenvolvimento de ações de enfrentamento do 

coronavírus. Portanto, nenhum centavo desse convênio saiu dos cofres do Estado.  

 

• No dia 18 de dezembro de 2020, o convênio para atendimento de pacientes COVID, com 

recursos do Governo Federal, venceu e o Estado decidiu não o prorrogar, em reunião com a 

presença do Ministério Público. Mesmo assim, os pacientes que já estavam internados no 

Hospital Santa Juliana continuaram sendo atendidos. 

 

• Até a presente data, nenhum outro convênio foi assinado com o Estado para atendimento de 

pacientes COVID, mas, as tratativas com a SESACRE nunca deixaram de ser feitas e as 

relações sempre se mantiveram amistosas.  

 

• Esclarecemos, também, que apesar da dívida acumulada do Estado, desde o mês de 

setembro de 2020, superior a três milhões de reais, referente ao convênio 003/2020, em 

nenhum momento o Hospital Santa Juliana se negou ou deixou de atender os pacientes SUS. 

Motivo pelo qual, não entendemos as manifestações do Governador. 

 

• Reiteramos o nosso compromisso com a defesa da vida e colocamo-nos, como sempre 

fizemos, à disposição para ajudar no combate a essa terrível pandemia que já ceifou a vida 

de 879 acreanos, ao mesmo tempo em que nos solidarizamos com todas as famílias. 
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