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Johann Goethe uma vez dis-
se que só é possível ensinar 
uma criança a amar, amando-a. 
Ninguém melhor para amar as 
crianças do que o professor. Nós 
podemos amar nossos filhos, mas 
são dois, cinco ou dez, como ge-
ravam as famílias mais antigas. 
Só o professor pode amar 20, 30 
ou mais alunos em uma sala de 
aula. Saber o nome de um por 
um e dar carinho e atenção a 
cada um.

Comecei minha carreira como 
professor. Naqueles idos anos de 
1960, na Linha Tapera, cada dia 
eu ia na casa de uma família para 
conversar com os pais sobre os 
alunos. Muita coisa mudou de 
lá para cá. Hoje, é a tecnologia 
que nos aproxima. É pelo Whats 
ou pelo Face que os professores se 
comunicam com os pais, muitas 

vezes. E é por esses aplicativos 
que os pais entram em contato 
com a escola também.

Por isso, mais do que nunca, a 
frase de Goethe se faz tão neces-
sária. Precisamos colocar mais 
amor em nossos dias. Mais amor 
na sala de aula, no Gabinete do 
Prefeito, mais amor no coração 
das pessoas. E se colocarmos 
amor no coração das crianças, ou 
pelo menos não tirarmos o amor 
que vem dentro de cada uma, 
já teremos feito com maestria o 
nosso papel.

Não são tempos fáceis. En-
frentamos os mais diversos tipos 
de crise. Econômica, moral, so-
cial. Todos os dias vivenciamos 
tragédias. Umas mais distantes, 
outras tão próximas. Tantas 
famílias destroçadas. Sejamos 
mais amorosos, mais humanos, 

mais solidários com o outro. Às 
vezes é necessário criticar, mas 
que seja de forma afetuosa e para 
construir. E quando for para 
elogiar, que puxemos a frente.

De nada adianta uma creche 
nova, uma saúde mais acolhedo-
ra, uma estrada em condições, 
mais emprego, o salário em dia, 
se não agradecermos a Deus por 
tudo isso. Tantos queriam estar 
no lugar em que estamos hoje. 
Talvez a gente quisesse estar 
em outro lugar também. Mas 
qualquer que seja o lugar em 
que estivermos, que seja com o 
coração aberto ao amor. 

Mais amor

GUIDO HOFF
Prefeito de Vera Cruz

PALAVRA DO LEITOR

Deve durar 30 dias a for-
ça-tarefa determinada pela 
Prefeitura de Santa Cruz em 
prol da fiscalização nas casas 
noturnas. O trabalho, que 
já é realizado por diversos 
órgãos, será intensificado 
por um mês, com o objetivo 
de garantir ainda mais segu-
rança aos frequentadores de 
bares e casas noturnas. A pri-
meira reunião de estratégia 
foi realizada ontem e reuniu 
representantes da Fiscaliza-
ção de Trânsito, Vigilância 
Sanitária, Secretaria de Meio 
Ambiente, Guarda Munici-
pal, Corpo de Bombeiros e 
Secretarias de Planejamento 
e Administração.

Segundo o Secretário de 
Administração e Transpa-
rência, Vanir Ramos de Aze-

vedo, a força-tarefa deve 
atingir, neste primeiro mo-
mento, 17 estabelecimentos, 
entre bares e casas noturnas. 
“São locais que recebem 
muita gente, que nos finais 
de semana percebemos a fila 
que se forma na entrada. Um 
deles acomoda quase 800 
pessoas e precisamos refor-
çar a fiscalização para saber 
se, em algum momento, esse 
número não é ultrapassado. 
Vamos verificar se os locais 
têm alvará, licença sanitária, 
Plano de Prevenção e Prote-
ção contra Incêndios, o que 
precisa para funcionar vai 
ser cobrado. A nossa preo-
cupação é com os jovens que 
passam por estes locais e evi-
tar tragédias como na Boate 
Kiss, por exempo”, diz.

FO
TO

 d
iv

u
lg

aç
ãO

Obras na recepção do Hospital devem durar cerca de 90 dias

Força-tarefa de fiscalização 
deve durar 30 dias

Hospital Ana Nery inicia obras 

CASAS NOTURNAS

ReAdeqUAçãO NA ReCepçãO

O Hospital Ana Nery dá 
início nesta terça-feira às 
obras para readequação da 
recepção. O projeto, anun-
ciado no final de 2018, inclui 
também a ampliação do cen-
tro cirúrgico, que passará a 
contar com 10 salas. “Toda a 
fachada principal do hospital 
será repaginada e a parte in-
terna da recepção reformada, 
reorganizada e modernizada. 
O novo projeto inclui o acesso 
distinto ao hospital e à área 
de emergência, espaço para 
cafeteria e para que possamos 
contar com uma farmácia para 
o público externo”, destaca 
o diretor executivo do Ana 
Nery, Gilberto Gobbi.

A previsão é de que as 
obras na recepção durem 
cerca de 90 dias. “Sabemos 
que, apesar de necessárias, 
obras sempre causam alguns 
transtornos. Por isso, desde 
já pedimos a compreensão de 
todos os clientes, médicos e 

colaboradores”, solicita. 
MUDANÇAS
Durante as obras, o aces-

so de pacientes e visitantes 
acontecerá pela recepção do 
ambulatório, bem ao lado 
da entrada atual, ainda pelo 
acesso principal do Hospital. 
E a partir do dia 6 de março, 
o Laboratório Ana Nery de 
Análises Clínicas, que funcio-
na junto ao hospital, também 
estará em novo local, bem ao 
lado da recepção principal.

CENTRO CIRúRGICO 
Quando concluídas as 

obras para readequação da 
recepção, o Ana Nery dará 
início à ampliação do centro 
cirúrgico e sala de recupera-
ção. “Aumentaremos nossa 
estrutura para que seja possí-
vel comportar 10 salas cirúr-
gicas, todas equipadas com 
modernidade e qualidade e 
vamos aumentar para 25 o 
número de leitos em nossa 
sala de recuperação”, enfatiza.


