
TEMPO DO EPA

CAROLINA ALMEIDA 
redacao@jornalarauto.com.br

Semana passada eu instiguei, e eis que veio uma 
linda contribuição para a coluna Tempo do Epa, do 
amigo e sempre colaborador Rodolfo Kroth. Que 
bela fotografia, mais parece uma pintura. A imagem 
é da família de Ernesto e Ottilia Wild, com seus filhos 
Elsa, Júlio, Irene, Oscar, Alice, Hilda, Erna e Ernesto. 
Notem que diferente da maior parte das fotografias 
antigas de família, em que todos os personagens 
aparecem posando para o fotógrafo, neste caso 
existe uma composição diferente, como se fosse algo 
mais casual, ainda que haja certa simetria na posição 
das pessoas. Apenas as duas crianças dos cantos e 
a moça ao centro é que olham diretamente para a 
câmera. Definitivamente um lindo registro de época.

Ana Nery fará plano 
de funcionamento
Reunião ontem 
serviu para discutir 
assuntos relacionados 
ao HVC e a saúde 
como um todo. 
Proposta é unir forças 

Município, Fundação e Hospital Ana Nery conversaram nesta segunda-feira

SAÚDE

LUCAS BATISTA
materia@jornalarauto.com.br

A semana começou com 
reunião para definir 
os rumos da saúde em 

Vera Cruz. Na gestão do hos-
pital do município há um ano, 
o Ana Nery informou na se-
mana passada que estava em 
negociação para a viabilidade 
de continuar administrando 
a casa de saúde. A conversa 
entre a instituição, o Muni-
cípio e a Fundação de Saúde 
Dr. Jacob Blész serviu para, 
entre outras coisas, afinar as 

A discussão sobre os 
atendimentos que não são 
de urgência e emergência 
no Hospital Vera Cruz é 
longa. Tanto a presiden-
te da Fundação quanto o 
Prefeito pontuam que boa 
parte dos casos são de com-
petência das Estratégias de 
Saúde da Família (ESFs) e 
das Unidades Básicas de 
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No Hospital, urgência e emergência

Já a foto abaixo pertence ao acervo histórico do 
Município de Vera Cruz. Não há informações sobre 
qual família e em que época foi tirada a fotografia, 
apenas que se trata da localidade de Dona Josefa ou 
Andréas. Típica foto posada, séria, para a eternidade.

tratativas. Conforme o diretor 
do Ana Nery, Gilberto Gobbi, 
será elaborado um plano de 
funcionamento do hospital, 
que será apresentado ao pre-
feito e à diretoria da casa de 
saúde em breve.

Guido Hoff foi um dos 
participantes do encontro de 
ontem e destacou que o Ana 
Nery não imaginava que a 
situação financeira do HVC 
era tão complicada quan-
do assumiu, em junho do 
ano passado, sobretudo pelo 
atraso do cadastramento no 
programa “Porta de Entrada”, 
explicado na edição do Nosso 
Jornal da última sexta-feira, e 
pela não adesão a um projeto 
que repassaria aproximada-
mente R$ 2 milhões ao HVC. 
A presidente da Fundação, 
Clair Tornquist, já havia co-
mentado desses percalços e 

classificou como um “baque” 
à nova gestão. 

O chefe do executivo local 
pontuou ainda que o HVC 
espera, para um futuro próxi-
mo, a viabilização do “Porta 
de Entrada”, a retaguarda 
para leitos e a referência em 
urologia. “Para tudo isso, pre-
cisamos nos unir, nos integrar, 
fazer algo a quatro mãos: Ana 
Nery, Fundação, Prefeitura e 
Secretaria de Saúde”, frisou 
ele, mas que sublinha que em-
bora o município seja parceiro 
do Hospital, realizando a com-
pra de serviços, toda a parte 
administrativa, financeira e 
de pessoal é de competência 
do Ana Nery. “Nosso papel 
enquanto município é com a 
atenção básica”, destacou ele, 
que garante, por enquanto, 
a permanência da gestão do 
HVC por parte do Ana Nery.

Saúde (UBSs). “Sabe aquela 
fila que dá no plantão e que 
volte e meia tem reclamação 
nas redes sociais? Muitas 
vezes é de quem não está 
necessitando de urgência 
e emergência. A equipe do 
plantão sempre vai dar prio-
ridade a casos graves, como 
os infartados, por exemplo. 
Então, precisamos conscien-

tizar as pessoas para que 
procurem atendimentos 
nos postos. Hospital é para 
casos graves ou interna-
ção”, explica. 

Hoff ratifica e comemora 
a implantação do sistema 
de acolhimento nas unida-
des do município. “Depois 
disso, poucas foram as 
reclamações”, diz.


