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LIXO QUE VIRA RENDA

Na sexta-feira foi recolhido material que havia sido doado ao Hospital Vera Cruz

Mudanças para os próximos dias
TRÂNSITO

Doação de material
reciclável auxilia o HVC
Com recursos da ação “Bem Me Quer- Fazer o bem é fácil”, casa de saúde já revestiu 
poltronas da sala de observação e colocou dispensers em todos os quartos do SUS

Desde outubro do ano pas-
sado, o Hospital Vera Cruz 
(HVC) realiza a campanha 
“Bem Me Quer - Fazer o bem 
é fácil”, que tem o objetivo 
de conscientizar e motivar 
as pessoas sobre a importân-
cia da correta separação dos 
resíduos. “A ação também 
busca incentivar o público a 
doar os resíduos recicláveis 
à casa de saúde, pois podem 
se transformar em recursos 
para melhorias no HVC”, 
explica a coordenadora de 
Desenvolvimento Humano, 
Cíntia Genehr.

Com o desenvolvimento 
da campanha, o hospital 
percebeu o envolvimento 
de escolas e empresas. “Al-
gumas escolas realizaram 
campanhas envolvendo pais, 
alunos, professores e comuni-
dade, e doaram os resíduos 
recicláveis ao hospital”, re-
corda. “Outras incentivaram 
seus alunos a produzirem 
brinquedos com material 
reciclável, estimulando a per-
cepção das crianças”, com-
pleta.

Segundo Cíntia, a educa-
ção começa em casa, e a esco-
la tem o papel de contribuir 

na formação de atitudes cons-
cientes sobre a importância 
da preservação do meio am-
biente. “Nestes quatro meses 
de campanha, percebemos 
que 90% do material doado à 
casa de saúde foi doado por 
pessoas físicas. Essas, através 
da correta separação de re-
síduos em suas residências, 
trazem ao hospital o material 
a ser reciclado”, enaltece. 

A partir daí, a equipe do 
HVC traçou como meta para 
este ano também o envol-
vimento de mais empresas, 
restaurantes, supermercados 
e salões de beleza. “Estes 
estabelecimentos produzem 
muito mais resíduos que 
uma residência. Logo, se 
construírem com o hospital, 
a instituição poderá triplicar 
a quantidade de resíduos 
arrecadados”, projeta. 

| Embalagens plásticas de 
produtos de limpeza e bele-
za;
| Papelão;
| Lacres de alumínio;
| Garrafas pet;
| Latinhas de alumínio;
| Tampinhas plásticas de 
refrigerante, água mineral, 
embalagens;
| Caixa de  suco,  leite.

A entrega do material pode 
ser realizada em qualquer 
dia da semana, na recepção 
do hospital. A parceria das 
escolas como ponto de coleta 
também é muito importan-
te, principalmente para as 
regiões distantes da casa 
de saúde. Para as famílias 
que não possuem meio 
para entregar os resíduos, 
o hospital busca. Para isso é 
necessário o contato prévio 
com o hospital, por razões or-
ganizacionais e de logística. 
Importante ressaltar que os 
resíduos devem estar separa-
dos, de preferência em caixas 
de papelão ou sacolas.

O QUE JÁ FOI FEITO
O Hospital Vera Cruz prio-

riza a segurança e o bem-estar 
dos pacientes. A necessidade 
de melhorias é constante. 
Com os recursos arrecadados 
desde outubro de 2018, já foi 
possível revestir três poltro-
nas da sala de observação, na 
unidade de Urgência e Emer-
gência, e foram colocados dis-
pensers com insumos (papel 
toalha e sabonete) nos quar-
tos SUS. “É a colaboração da 
comunidade beneficiando os 
pacientes que necessitam dos 
serviços do HVC”, reflete.

ONDE ENTREGAR

O QUE VOCÊ PODE DOAR

LUCIANA MANDLER
redacao1@jornalarauto.com.br

Choramos

Realmente não concordo com alguns traços atribuídos ao 
povo brasileiro, características que informam nosso modo 
de ser, até porque pauto minhas incursões filosóficas pelo 
viés da negatividade tributária das desconfianças dos valores 
totalizantes e deterministas. No fundo não sei se somos um 
país de pessoas alegres e expansivas, tenho acreditado que 
somos um povo ressentido, amargo, que não aceita seus 
problemas e suas mazelas, vendendo uma “alma” anômala 
ao seu caminhar histórico.

Ressentidos negam os outros, preferencialmente os que 
supostamente são culpados pelas desgraças e problemas en-
frentados, parecendo menos penoso responsabilizar grupos 
ou pessoas do que acertar as contas com “nosso” jeito perverso 
de continuar. Quando escolhemos a quem sorrir, geralmente já 
“afortunados”, e a quem pisar, geralmente considerados “me-
nos” e “derrotados”, sofremos de um ressentimento encrustado 
nas nossas vértebras, arrastando vidas e destruindo sonhos.

Choramos, hoje, por fatos que inundaram nossos dias de 
lama e fumaça. Lama resultante de maneiras equivocadas de 
se relacionar com a natureza, permitindo que se ceife a vida 
sob o pretexto do “progresso”, sempre para poucos, custando 
os sonhos de muitos. Fumaça corrompida, pois os meninos 
mortos tinham, como tantos outros têm, de ganhar a vida 
jogando bola, mesmo que vivendo sob condições precárias: 
praticamente o sonho que sobrou para milhões de jovens bra-
sileiros que não têm outras possibilidades de “vencer” na vida.

Deveríamos também chorar  milhares de mortes de jovens 
dos bairros pobres, sentidas com indiferença medonha, pois 
nos acostumamos a liga-las à guerra, às drogas e aos infortú-
nios das operações e ou disputas entre facções. Deveríamos 
chorar a morte dos índios e pequenas comunidades rurais 
entocadas pelas matas brasileiras, dizimadas pela ganância e 
mau-caratismo dos “coronéis” do campo. Deveríamos chorar 
a morte das mulheres, crianças, pobres, negros...

Em nenhum dos casos se trata de uma ordem natural, 
mas de maneiras obtusas de se tolerar situações e práticas, 
mesmo que circunscritas pelo cheiro da morte e da podridão 
que tem engolido até mesmo os mais avisados. Enganam-se 
os que acreditam que armas protegem e que mais presídios 
darão conta da insegurança percebida; enganamo-nos 
todos com os discursos e ideias que vociferam, pois eles 
sempre acobertaram os mais perversos verdugos.

Há cerca de um mês, o 
Nosso Jornal noticiou mo-
dificações no trânsito no 
entorno do Supermercado 
Back e Mercado Central, 
para dar mais segurança e 
evitar acidentes. Entre as 
medidas anunciadas estava 
a implantação de uma ter-
ceira faixa no sentido Santa 
Cruz/Vera Cruz na rua 
Roberto Gruendling, nas 
proximidades do Back, para 
possibilitar uma conversão 
mais segura à esquerda no 
estacionamento do merca-
do. Sugerida pelo Conselho 
Municipal de Trânsito e 
aprovada, também se anun-
ciou a mesma obra em frente 
ao Mercado Central, onde 
também deverá ser feita 

terceira faixa no sentido 
Centro/Rincão da Serra. 

As mudanças ocorreriam 
naquele período, no entan-
to, segundo o secretário 
Municipal de Obras, Gilson 
Becker, nenhuma alteração 
foi feita. Além de aguardar a 
confecção do material, ocor-
reram interrupções na ave-
nida Nestor Frederico Henn 
em decorrência do asfalta-
mento. “Não poderíamos 
trancar duas ruas principais 
ao mesmo tempo”, explica. 
“Temos que deixar um dia 
inteiro o trânsito trancado. 
Hoje, com obras na aveni-
da, fica impossível”, frisa. 
Se não mexerem no asfalto 
nesta semana, faremos as al-
terações previstas”, projeta.


