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A voz que iluminou a compra do hospital
“Compra este hospital, faz ele 

funcionar, porque será a melhor 
coisa que tu podes fazer no teu 
governo.” Esse foi o conselho do 
padre Marino Wink (IM), ao visitar 
o gabinete de Heitor Petry, após 
assumir o governo em janeiro de 
1997. Na véspera de sua posse, o 
Hospital Teresa fechara suas portas 
e, ao novo governo, o assunto era 
encarado como um grande desafio. 
Deveria comprar o prédio? Deveria 
investir na construção de um novo? 
Deveria fazer convênios com insti-
tuições hospitalares de Santa Cruz? 
Era difícil a decisão, mas a chegada 

do amigo, do padre Marino, soou 
como uma mensagem de luz para 
a tomada da decisão. “Vi nele 
uma espécie de enviado de Deus, 
que me trouxe segurança. A partir 
daquele momento não tive mais 
nenhuma dúvida que o caminho 
era esse”, relembra Petry, que a 
partir de então foi trabalhando no 
projeto de compra e reestruturação 
da casa de saúde que passou a se 
chamar Hospital Vera Cruz, tendo 
na administração uma fundação 
de saúde, denominada Dr. Jacob 
Blész.

Houve uma reunião histórica 

realizada no início de fevereiro 
de 1997. Em assembleia aberta à 
comunidade, 88,31% dos 325 par-
ticipantes aprovaram a compra do 
hospital pelo Município. A comuni-
dade disse “sim” ao hospital desde 
o início. Aprovou a Campanha do 
Um, com o objetivo de arrecadar 
R$ 1 por habitante. Empresas, enti-
dades e grupos organizados, junto 
do Governo Estadual, se somaram 
ao projeto enviando repasses. Com 
a união de esforços, no dia 31 de 
agosto foi inaugurado o Hospital 
Vera Cruz. “Em torno de um gran-
de problema, nós conseguimos 

juntar a comunidade”, frisa Petry, 
entendendo que a população, com 
sua característica solidária e parti-
cipativa, abraçou a causa e tomou 
o HVC como uma referência. Os 
desafios para manter uma estrutura 
hospitalar sempre foram grandes, 
em todas as gestões, em todos 
os tempos. Mas a comunidade 
sempre se mostrou parceira para 
que o atendimento hospitalar não 
ficasse na memória, no passado. O 
conselho do padre Marino inspirou 
os gestores, e parece, mesmo sem 
ninguém saber, ter ecoado em toda 
comunidade.

Convicção
“ Vi nele uma espécie de 

enviado de Deus, que 
me trouxe segurança. 

A partir daquele
momento não tive mais 
nenhuma dúvida que o 

caminho era esse”
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