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Saúde dá fim a consulta 
agendada por telefone
Nova sistemática será adotada de forma gradativa em Vera Cruz. Desde 
ontem, por exemplo, atendimento odontológico já acontece por acolhimento
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MUDANÇA

Mudança acaba com o programa “Fila do Sus é coisa do passado”

CAPACITAÇÃO

A sistemática de consul-
tas médicas e odontológi-
cas passa por mudanças em 
Vera Cruz. Desde ontem, por 
exemplo, quem precisa de 
dentista não é mais atendido 
por agendamento via telefo-
ne, mas por acolhimento - ou 
seja, se dirige à Unidade de 
Saúde, passa por triagem e, 
se o caso exigir urgência, é 
direcionado ao profi ssional. 

Esta sistemática será adota-
da, a partir do ano que vem, 
em todas as unidades de 
saúde do município, adianta 
a secretária Liseana Palma 
Flores. Em outras palavras, é 
a extinção do programa “Fila 
do SUS é coisa do passado”, 
lançado em julho de 2017 e 
que oportunizava o agenda-
mento por telefone de consul-
tas médicas. Com a mudança, 

frisa Liseana, não haverá mais 
agendamento por essa moda-
lidade, nem distribuição de fi -
chas. Todas as consultas serão 
por acolhimento, a exemplo 
do que acontece no plantão 
do Hospital Vera Cruz. 

Se um paciente chegar 
a uma ESF ou a uma UBS 
passará por triagem junto 
ao técnico ou ao enfermeiro, 
que dará o encaminhamento 
ou não, naquele momento, ao 
médico. “Se a pessoa está com 
febre, vômito ou diarreia pas-
sará por consulta. Caso con-
trário, poderá agendar [mas 
de forma presencial] para um 
atendimento em outro dia”, 
explica ela. “A distribuição 
de fi chas, em que muitos pa-
cientes madrugavam na fi la, 
também se encerra. Quem, 

após passar pelo técnico, ne-
cessitar atendimento, terá”, 
garante ela.

O PORQUÊ DA MUDANÇA
Embora enobrecido na 

data de lançamento, inclusi-
ve com material sonoro de 
divulgação da campanha 
“Fila do SUS é coisa do pas-
sado”, Liseana classifi cou o 
agendamento de consultas 
por telefone como “arcaico 
de acesso”. Disse que muitos 
precisam de sorte para agen-
dar consulta e relatou difi-
culdades que os moradores, 
principalmente do interior, 
enfrentam para conseguir 
uma ligação. “O novo siste-
ma [o de acolhimento] faz 
parte da Política Pública de 
Humanização do Ministério 
da Saúde”, pontua.

Enfermeiros e técnicos de 
enfermagem do Município 
de Vera Cruz passaram 
pela primeira etapa de 
capacitação na sexta-feira, 
dia 30. O objetivo foi o 
aperfeiçoamento para o 
acolhimento de pacientes 
nos serviços de saúde.

BAILES E FESTAS

· CONFRATERNIZAÇÃO
A Associação dos Servidores 
Municipais de Vera Cruz infor-
ma que a confraternização de 
fim de ano será realizada no 

dia 14 de dezembro, no salão 
dos espelhos da Comunidade 
Santa Teresa. Os associados 
devem retirar o convite para a 
festa no RH da Prefeitura, com 

Ângela ou Ieda.

· QUERMESSE 
A Comunidade Imaculada Con-
ceição, de Linha Dona Josefa, 

convida para a sua quermes-
se e Festa da Padroeira, no 
domingo, dia 9. Às 10 horas, 
missa. Ao meio-dia, almoço 
no valor de R$ 25 (adultos) e 

de R$ 15 (crianças de 7 a 12 
anos), com carnes servidas 
nas mesas. À tarde, reunião 
dançante com a banda Bier 
Fest, de Sinimbu. 

AGENDA

· FARMÁCIA MUNICIPAL
Desde o início do mês, todas 
as quintas-feiras a Farmácia 
Municipal atende somente até 
as 15 horas. A equipe, coorde-
nada pela farmacêutica An-
dréia da Siqueira, tem reuniões 
internas para qualificar o aten-
dimento. E a partir do dia 17 
de dezembro, quem precisar 
retirar medicamentos forneci-
dos pelo setor deve se dirigir 

até a Avenida Nestor Frederico 
Henn, 1.537, onde funcionava 
o Centro Odontológico.

· ORQUÍDEAS
A Associação Vera-Cruzense 
de Orquidófilos convida para 
visitação à exposição de orquí-
deas em Mato Leitão (Cidade 
das Orquídeas), neste domin-
go, dia 9. Saída às 13h30min. 
Reservas pelos telefones (51) 

3718-1072, com Ivoni Henn, 
ou 99805-6514, com Mira 
Klinger.

· MOSTRA DE ARTES
De 4 a 7 de dezembro acontece 
a IX Mostra de Artes da Espaço 
Arte Ateliê e a II Showart. São 
desenhos, pinturas, poesia e 
músicas, junto à rua Tiradentes, 
796. Visitação das 8 às 12 horas 
e das 13 horas às 17h30min.

· JOGO
A diretoria da Sociedade Prima-
vera, de Linha Capão, convida 
para o jogo no sábado, dia 8 
de dezembro, com início às 
14 horas, no Boa Vontade. 
Haverá confraternização entre 
as sócias.

· SEMINÁRIO
Na sexta-feira, dia 7 de dezem-
bro, acontece o XI Seminário 

de Educação Fiscal e a I Feira 
JEPP - Jovens Empreendedores 
Primeiros Passos - junto à Esco-
la João Carlos Rech, no bairro 
Araçá, em Vera Cruz. O evento 
começa às 15 horas e se es-
tende até as 19h30min. Entre 
as atrações, apresentação do 
grupo de danças da escola e 
visitação aos projetos desen-
volvidos pelos estudantes até 
o 9º ano.

Sêneca já nos disse, há longos séculos, que a estupidez 
padece do seu próprio cansaço, ou seja, nunca se cansa de si 
mesma, fica ali ensejando sua presença, retroalimentando 
jeitos, práticas e ideias. Einstein também reconheceu que 
existem somente duas coisas infinitas: o universo e a estupidez 
humana. Contudo, Einstein tinha segurança apenas da certeza 
da infinitude da estupidez, poderia estar enganado quanto ao 
universo. A força da estupidez é proporcional ao menor grau 
de consciência que se tem dela.

O Brasil vive, hoje, um momento controverso, embora den-
tro de uma lógica que escapa às nossas fronteiras. No campo 
das relações e das implicações da formação humana, de modo 
especial, percebe-se um anti-intelectualismo e o crescente 
“movimento” da escola sem partido. Projeto esse que fala mais 
pelo que esconde do que pelo que explicita, e nada pode ser 
mais elementar ao sentido da ideologia do que o ocultamento 
de nunces da própria realidade.

No caso da “Escola sem partido”, não seria inoportuno dizer 
que a mesma pode encontrar raízes na Alemanha nazista, em 
cujas circunstâncias os alunos também foram incentivados a 
vigiarem seus professores, e ou na distopia do estado totalitá-
rio de G. Orwell – 1984, onde os filhos delatavam os próprios 
pais. Da mesma forma, não se pode desconsiderar as nossas 
(pelo menos) três grandes dívidas históricas: a dizimação dos 
povos indígenas ( ainda em andamento); a escravidão (e suas 
variantes atualizadas), e o golpe de 64. Tais dívidas constituem, 
no escopo da teoria social, a nossa patologia social.

Neste processo de arremedo do que supostamente seria um 
projeto sem ideologia, o que não se pode dizer é justamente 
que não se trata de uma ideologia e com apoio de vários 
partidos. Há uma espécie de congraçamento de lideranças e 
interesses atravessados pelo manto da vigília aos bons costu-
mes e ao ideal de família.

Se a educação fosse  o grande interesse dos defensores 
do projeto da “Escola sem partido”, não estariam dispostos 
a suplantar o princípio básico da escola, que vem de skole 
(ócio), que significa espaço onde se aproveita o tempo livre 
para se dedicar ao cultivo das ideias e do espírito, visando a 
contemplação da verdade, daquilo que é o bem e da beleza. 
Sêneca tem razão, pois a estupidez não se cansa, sempre têm 
pessoas comprometidas com as sofríveis defesas que camuflam 
as ideias que nunca tiveram compromisso com o Brasil e com 
o seu povo, devastando sonhos e impedindo vidas/destinos.

A estupidez é o partido 
da escola sem partido


