
Gilberto Gobbi é diretor executivo 
do Hospital Ana Nery. Atua na ins-
tituição santa-cruzense desde 2015 
e tem a palavra “parceria” muito 
presente em seu vocabulário. Acre-
dita que com esforço coletivo é, não 
mais fácil, mas menos difícil alcançar 
aquilo que se traça. Ao final do even-
to de assinatura do contrato entre 
Ana Nery e Fundação, ele falou ao 
Grupo Arauto. Confira. 

Arauto - O Hospital Ana Nery as-
sume quando a gestão do Hospital 
Vera Cruz?

Gilberto - Teoricamente, de ime-
diato. Queremos tomar pé da si-
tuação e entender o funcionamento 
do Hospital. Ver qual a filosofia, o 
que está acontecendo, para depois 
implementar alguma mudança/
alteração que venha melhorar o que 
é prestado agora.

A - A partir disso, o que compete 
ao Ana Nery e o que ficará sob res-
ponsabilidade da Fundação?

G - O Hospital Ana Nery fará 
a gestão. Tudo continua sendo da 
Fundação. A Clair 
[presidente da enti-
dade] continua assi-
nando os cheques e 
autorizando as des-
pesas. Nós faremos a 
administração disso. 
Implantaremos tam-
bém as mudanças que 
entendermos como 
melhor. E vamos tra-
zer, por exemplo, a 
gerente de enfermagem para en-
tender como funciona a parte de en-
fermagem; a nutricionista, para ver 
como funciona a parte de nutrição; a 
coordenadora de recepção, que verá 
como funciona este setor. Isso em 
todas as áreas. Então, faremos um 
apanhado geral e, em cima disso, 
implementaremos as alterações. 

A - Há uma previsão de quanto 
tempo estes profissionais, que virão 
do Ana Nery, irão acompanhar os 
trabalhos aqui?

G - Vai depender de cada área. 
Algumas serão mais demoradas, 
outras mais rápidas. Eu acredito 
que dentro de 30 dias encerramos 
todo este trabalho e sentamos com 
a Fundação para compartilhar 
quais alterações faremos. Também 
queremos sentar com o corpo clí-
nico, que são atores extremamente 
importantes dentro do contexto de 
funcionamento do hospital, e ver 
quais as necessidades e o que o HVC 
pode fazer pra facilitar este trabalho. 
E, com isso, trazer novos serviços 
e novos procedimentos que deem 
sustentabilidade à instituição.

A - A dúvida de muitos é o que 
acontecerá com os atuais colabora-
dores do Hospital. Haverá demis-
são, realocação?

G - Nossa primeira ideia é nunca 
tirar pessoas, mas dar orientações 
corretas e ver o perfil. Em cima 
disso, talvez, mudar a forma de tra-
balho, trocar de setor. Infelizmente, 
um que outro acaba não se adaptan-
do. Viemos para somar e não para 
fazer uma série de demissões. Não 
é do nosso perfil, nunca foi.

A - Qual o principal benefício 
do Ana Nery ao assumir a gestão 
do HVC?

G - Teremos bastante serviço. 
Viemos para somar. Entre os ga-
nhos, vamos poder, no somatório de 
compras, reduzir o custo, aproveitar 
melhor a nutricionista, a enfermeira, 
alguns serviços que já prestamos 
hoje [no Ana Nery]. Sempre encon-
tramos coisas boas que são feitas. 
Por mais mal que se fale de algum 
serviço, alguma coisa de bom ele 
tem. E a gente vai agregar também 

ao Hospital isso. Vie-
mos não só para apli-
car melhorias, mas 
para aprender com 
as coisas que vão be-
neficiar a instituição 
como um todo.

A - É de conheci-
mento da comuni-
dade a complicada 
situação financeira 
do HVC. Quais ca-

minhos o Hospital Ana Nery vai 
traçar para quitar as dívidas?

G - Olhamos balanços, balance-
tes e tudo que a gente teve acesso. 
Algumas coisas não ficaram muito 
claras pra nós. Este levantamento 
[in loco dos responsáveis de setor] 
é extremante importante para 
clarear isso e termos convicção de 
qual o tamanho da dívida, para 
depois buscar alternativas e po-
der equacioná-la. Hoje, quem tá à 
frente do Hospital é a Fundação. 
Temos responsabilidades para com 
a Fundação.

A - Em relação às emendas par-
lamentares já cadastradas ou em 
processo de destinação, há alguma 
mudança? Como o Ana Nery traba-
lhará com isso?

G - No Hospital Ana Nery, temos 
um setor de captação de recursos. 
Vamos puxar ele pra cá [Vera Cruz] 
também e fazer um trabalho em 
cima disso. Vou a Brasília e lá farei 
meu trabalho pelo Ana Nery e ago-
ra pelo Vera Cruz. Porque R$ 100 
ou 200 mil ao Hospital Vera Cruz 
fazem uma diferença muito grande.

A alternativa que 
impediu o fechamento
do Hospital Vera Cruz
Com dívida de R$ 1,7 milhão, instituição se “arrastava” para evitar, mais uma vez, o 
encerramento das atividades. Tratativas com o Ana Nery foram feitas e, a partir de 
agora, gestão passa a ser compartilhada. Leque de serviços oferecidos deve ser ampliado
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Clair Tornquist, Gilberto Gobbi e representantes do Executivo Municipal visitaram estrutura, incluindo o novo bloco cirúrgico do Hospital Vera Cruz

Comunidade, políticos e envolvidos na negociação
participaram do evento junto à Câmara de Vereadores

Colaboradores do Hospital Vera Cruz receberam 
comitiva municipal e direção do Ana Nery na quarta

Assinatura do contrato entre Fundação e Hospital 
Ana Nery foi realizada após o anúncio oficial

Gilberto Gobbi e autoridades visitaram estrutura, bem 
como o novo bloco cirúrgico do HVC, quase concluído
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Como a comunidade enxerga a nova gestão

Parceria é palavra-chave
para diretor do Ana Nery

mudanças
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“
Viemos para somar e não 
para fazer uma série de 
demissões. Não é do 
nosso perfil, nunca foi.”

GILBERTO GOBBI
diretor executivo

O sorriso era nítido. O entusias-
mo em falar da nova gestão do Hos-
pital Vera Cruz também. Na manhã 
de quarta-feira, dia 20, depois de 
meses de negociação, a confirmação 
daquilo que já ventilava há algumas 
semanas na comunidade local: o 
Ana Nery vai assumir a gestão do 
Hospital Vera Cruz. O anúncio 
foi feito em evento na Câmara de 
Vereadores. O diretor executivo 
da instituição santa-cruzense, que 
administra também o Hospitalzi-
nho e a UPA do bairro Esmeralda, 
ambos na cidade vizinha, marcou 
presença. Preocupado em ampliar o 
leque de serviços e melhorar a saúde 
financeira do HVC, Gilberto Gobbi 
pediu a permanência dos auxílios 
recebidos pela instituição mantida 
há duas décadas pela Fundação de 
Saúde Dr. Jacob Blész.  Frisou que é 
com a ajuda de todos que se avança.

Com as contas no vermelho e 
dívidas que alcançam R$ 1,7 milhão, 
a Fundação viu no Ana Nery uma 
alternativa para não fechar as por-
tas, mais uma vez, do Hospital Vera 
Cruz. Embora na época o nome 
fosse Hospital Teresa, os serviços 
de saúde eram prestados no mes-
mo prédio. O fechamento foi em 
dezembro de 1996. Já a reabertura, 
com o nome Hospital Vera Cruz, foi 

em agosto de 1997 - fato lembrado e 
elogiado pelo atual prefeito, Guido 
Hoff. “Foi uma atitude corajosa, 
heroica, tomada pelo Heitor Pe-
try”, frisou. Caso o Ana Nery não 
abraçasse a gestão, reconhece Clair 
Tornquist, presidente da Fundação, 
o HVC poderia fechar. “Estamos 
‘arrastando’ as contas. Não temos 
receita suficiente para pagar as dí-
vidas”, explica. “Foi unânime entre 
as 14 entidades que compõem a 
Fundação a assinatura do contrato 
com o Ana Nery”, afirma Clair.

O contrato de prestação de servi-
ços médicos, gestão, gerenciamento, 
operacionalização, execução de 
serviço de saúde entre Fundação e 
Ana Nery foi assinado após o even-
to de anúncio da nova gestão, que 
será compartilhada (entenda mais 
na entrevista com Gilberto Gobbi, ao 
lado). Ele vale por 10 meses, quando 
serão avaliados os avanços. Neste 
período, o Ana Nery tem liberdade 
na administração, porém, todo mês 
deve fazer uma prestação de contas, 
registrada em ata, para a Fundação. 
Em obras, o que está concluído e 
aquilo que está sendo feito conti-

nuarão sendo do Município. Os 
móveis e equipamentos, bem como 
a estrutura física, pertencem à Pre-
feitura. “As dívidas, o Hospital Ana 
Nery vai administrar da melhor 
forma possível e tenho certeza que 
em tempo recorde serão zeradas”, 
acrescentou o Prefeito.

MUDANÇA NOS SERVIÇOS
Implantado há poucos meses, 

o Plano Maternidade do Hospital 
Vera Cruz permanecerá, garantem 
os novos gestores. “Tudo que é posi-
tivo vamos manter”, afirma Gobbi. 
“São serviços como esse que bene-
ficiam a instituição, o corpo clínico 
e a comunidade. Não tem porquê a 
gente alterar”, acrescenta. Já  sobre 
os partos via SUS, há uma portaria 
estadual que impede a realização. 
Nos demais atendimentos, como 
ambulatoriais, internações, plantão 
de urgência, consulta pediátrica, en-
tre outros, nenhuma mudança, pelo 
menos em um primeiro momento. 
A maior apreensão acaba sendo 
dos colaboradores, quanto à per-
manência na atividade profissional. 
Durante a visita das autoridades e 
do diretor executivo do Ana Nery à 
estrutura do HVC, teve funcionário 
que questionou o posicionamento e 
se mostrou preocupado com uma 
possível demissão. “Estou aqui há 
19 anos”, disse um deles. O Ana 
Nery fará estudo sobre as mudanças 
que poderão vir a serem feitas. 

Prefeito na ocasião em que o 
Hospital Vera Cruz foi reaberto, em 
1997, Heitor Petry estava na plateia 
que assistiu a assinatura do contra-
to na manhã desta quarta-feira. Ele 
descreveu esse como um momento 
necessário para a continuidade da 
casa de saúde. “Há uma história, 
mas é preciso evoluir”, frisou Pe-
try, ressaltando a necessidade de 
ampliar atendimentos, buscar re-
ferências e modernização da gestão 
como um passo fundamental, vis-
lumbrado pela Fundação de Saúde 
Dr. Jacob Blész e pelo Município, 

que foram ao encontro do Hospi-
tal Ana Nery. “Estou feliz com a 
história construída e convicto pelo 
passo importante que está sendo 
dado pelo bem da comunidade”, 
sublinhou o ex-prefeito.

Usuário dos serviços dos dois 
hospitais, o Vera Cruz e o Ana 
Nery, Rodolfo Kroth prestigiou 
o momento do anúncio oficial, na 
Câmara de Vereadores. Ele con-
sidera os serviços, nas duas casas 
de saúde, excelentes, e se mostrou 
muito feliz com o acordo firmado. 
Associar o Ana Nery com o HVC, 

opina Rudi, significa uma referên-
cia de qualidade conhecida por 
toda comunidade.

Como presidente do Conselho 
Municipal de Saúde, Erich Sch-
neider de Oliveira salientou que 
o momento é histórico para Vera 
Cruz. “É um selo de qualidade do 
Ana Nery e ganha a saúde de Vera 
Cruz”, frisou ele, refletindo sobre 
a necessidade de otimizar serviços, 
qualificar a gestão e manter vivo o 
hospital dos vera-cruzenses.

*Colaborou Carolina Almeida.

DETALHES
SEM GREVE
Guido Hoff, durante fala na 
Câmara, disse que ao cruzar 
em frente ao Hospital Vera 
Cruz, na manhã de quarta-
feira, passou um filme em 
sua cabeça. “Lembrei de uma 
passagem que tenho certeza 
que nunca mais vai acontecer. 
Funcionários do Hospital em 
greve, parados na frente, por 
não terem recebido seus orde-
nados. Tenho certeza que esta 
fotografia nunca mais apare-
cerá no Hospital”, afirmou.

PALMAS
Caetano Thiel, Edmundo 
Albers, Fábio Jost, Roque Haas, 
Joseph Fayad, Geraldo Back 
e Clair Tornquist foram presi-
dentes da Fundação e lem-
brados com carinho durante o 
evento. 

SEMANA QUE VEM
Depois do anúncio da nova 
gestão e da visita ao Hospi-
tal Vera Cruz, Gilberto Gobbi 
conversou com os responsá-
veis dos setores - nutrição, 
enfermagem, farmácia, ad-
ministrativo, financeiro e RH. 
Na semana que vem devem 
acontecer novas reuniões com 
a equipe santa-cruzense.

R$ 1,7 
MILHãO

é a dívida do HVC


