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RenovaBR seleciona 
jovem de Vera Cruz

Ex-administrador do HVC rebate críticas

Ex-secretário de 
Cultura ficou entre 
os 150 e participará 
de iniciativa que 
prepara lideranças 
para entrar na política

Lucas Dalfrancis contou histórias de Vera Cruz na seleção

CONHECIMENTO

GESTÃO HOSPITALAR

LUCAS BATISTA
materia@jornalarauto.com.br

Mais de 31 mil ins-
critos. 2.099 cidades 
brasileiras. 150 sele-

cionados. Nesse grupo está o 
vera-cruzense Lucas Dalfran-
cis, graduado em Jornalismo 
e ex-secretário de Cultura do 
Município. O jovem partici-
pou da seleção para o Renova 
Brasil, uma iniciativa que pre-
para lideranças para entrar na 
política, e foi aprovado. Nos 
próximos dias fará a inscrição 
e começará o curso. As preten-
sões ele não esconde, embora 
diga não ter a resposta se dis-
puta cargo no Legislativo ou 
no Executivo de Vera Cruz. 
“Eu recebi alguns convites de 
partidos e tenho até março do 
ano que vem para me filiar. 
Mas, o primeiro passo para 
isso é a formação”, pontua. 
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QUEM assistiu, mesmo em partes, a exaustiva au-
diência em que o ministro da Justiça, Sérgio Moro, foi 
convidado pela Comissão de Constituição e Justiça da 
Câmara dos Deputados para esclarecimento de men-
sagens vazadas na operação Lava Jato, teve a certeza 
da baixaria que hoje infesta aquele parlamento. Uma 
sessão deprimente protagonizada por deputados es-
querdopatas, dignas de uma inquisição de tortura polí-
tica à la Torquemada. Despreparados, toscos, virulentos 
e destilando ódio, ignorando que Moro estava ali por 
vontade própria, promoveram um verdadeiro tribunal 
de acusação para tirar o ministro do sério, chamado 
aos gritos de corrupto e ladrão. Mas ao contrário, Moro 
com a educação de sempre, deu uma aula de civilidade 
e conhecimento, o que deixava ainda mais irritados as 
Excelências, muitos deles na fila da Lava Jato. É óbvia 
a tentativa de invalidar as operações de Curitiba, “ino-
centar” Lulla e os ladravazes que saquearam o país.

DE fato, o ministro Sergio Moro teve muita calma e 
autocontrole para aguentar e ouvir ofensas de tipos do 
nível de um Glauber Braga, que lhe chamou de corrupto 
e ladrão, sem nenhum indício de que o Ministro tenha 
cometido qualquer crime desses. Uma acusação vazia 
feita apenas por bravata política e ideológica, covar-
demente protegido pela imunidade parlamentar e foro 
privilegiado. A saber, esse deputado, no entanto teria 
como explicar por que teve uma evolução patrimonial 
de 360% em apenas quatro anos? A imensa massa 
de brasileiros jamais conseguiria esse feito, nem no 
melhor dos sonhos. São esses mesmos brasileiros que 
lhe pagam R$ 33.700 todo mês e que ele justifica com 
seus ataques peçonhentos contra um cidadão probo 
que é ídolo, como se viu nas manifestações públicas 
do último domingo. Se o brasileiro precisar escolher 
entre alguém que torra dinheiro público e alguém que 
o recupera, pode ter certeza que ficará sempre com a 
segunda opção.

ALIÁS, na semana passada informamos aqui, que R$ 
14 bilhões já haviam sido repatriados dos paraísos fis-
cais, e outros R$ 10 bilhões estavam sendo negociados 
em acordos com as empresas investigadas. Os cifrões, 
contudo são ainda maiores. O montante até agora 
apurado, mas ainda por ser comprovado, atinge R$ 80 
bilhões. Exato, existem delações em andamento, como 
a do ex-ministro Antônio Palocci, revelando artimanhas, 
esquemas de propinas de cifras estarrecedoras. Para ter 
uma ideia, essa quantia supostamente estimada permi-
tiria a construção de mais de 6 mil hospitais completos, 
ou seja, no mínimo um hospital em cada município 
brasileiro. Só aqui no entorno, na nossa região temos 
alguns municípios que gostariam de ser aquinhoados 
com a construção de um hospital, pois além de prestar 
um atendimento direto à sua população, iria aliviar a 
“ambulancioterapia” que vai em direção aos hospitais 
regionais. A Lava Jato segue em frente.

NAS coxilhas de São Pedro, o governador Eduardo 
Leite comemora a autorização parlamentar para a 
venda da CEEE, CRM e Sulgás, coisa que o ex-gover-
nador Sartori passou seus quatro anos tentando, sem 
êxito, em conseguir a maioria necessária na Assembleia 
Legislativa. Companhias estatais sempre foram e con-
tinuam sendo um peso para as administrações, tanto 
federal como estadual. É onde se jogam mais recursos 
do que se tiram. Servem, sobretudo para acomodação 
de apadrinhados políticos em suas diretorias. Não se 
cobra eficiência e competência. Servidores sempre 
pressionaram os políticos pela manutenção do “status 
quo” com a intimidação de campanhas contra a ree-
leição. Contra ou a favor, resta saber como será essa 
transição patrimonial. Os novos “patrões” vão assumir 
também o passivo das companhias? Ou as dívidas serão 
assumidas pelo Estado? Qual o destino que será dado 
aos recursos que o Piratini vai receber pela venda?

HOSPITAL VERA CRUZ em 4/07/2019

INTERNADOS

Allana Rafaely da Silva
Arlinda Doelina Ebert
Deise Maria Vieira Fa-
gundes

Ivoni Leony Zahn
João Marcos Wagner
João Rodrigues Padilha
Rosalina Frantz

Até a aprovação para en-
trar no RenovaBR, conta Lu-
cas, foram seis etapas: análise 
de redes sociais; prova de 
Língua Portuguesa e Matemá-
tica; prova de conhecimentos 
gerais; simulação de como 
deve agir um prefeito em 20 
diferentes situações, como em 
catástrofes, por exemplo; gra-
vação de vídeo para YouTube; 
e, por fim, relatar três histórias 
relacionadas à gestão pública.

O jornalista, nessa última 
etapa, narrou acontecimentos 
locais. O primeiro sobre o uso 
de paletes para a confecção de 
bancos, que trouxe economia 

de R$ 16 mil para Vera Cruz. 
O segundo sobre os cursos de 
capacitação disponibilizados 
pela Secretaria de Cultura, 
que integrou 50 turmas e cerca 
de 600 pessoas, no período em 
que foi Secretário. E o tercei-
ro relacionado aos recursos 
captados via leis de incentivo 
para o desfile de Natal e para 
a Feira do Livro de Vera Cruz. 
“Contei pra eles [Renova Bra-
sil] sobre Vera Cruz. Tudo que 
empreendemos e criamos. 
Falei da terra boa, da gente 
de valor, do potencial para 
avançar. Contei a minha his-
tória”, diz.

Nos últimos dias, a comuni-
dade acompanhou as notícias 
referentes à permanência ou 
não da gestão do Hospital Ana 
Nery no Hospital Vera Cruz. 
Em duas oportunidades, tanto 
a Fundação Dr. Jacob Blész, 
mantenedora da casa de saú-
de, quanto o Município, maior 
comprador de serviços, apon-
taram problemas na gestão 
anterior, sendo parte da jus-
tificativa para a complicada 
situação financeira atual. O 

ex-administrador do HVC, 
Gilson Jaeger, rebate algumas 
afirmações. Ao Grupo Arauto, 
disse que a documentação 
para habilitação do “Porta de 
Entrada”, por exemplo, está 
de posse da Fundação e que 
o projeto foi encaminhado. 
Ele previa o aumento de re-
passe, passando dos atuais 
R$ 35 mil mensais para R$ 54 
mil, que não foi pago, entre 
outras coisas, pela troca de 
governo estadual, em 2014, 

e pela crise que o Rio Grande 
do Sul enfrenta, segundo Jae-
ger.  Ele reitera que esse fato 
é de conhecimento da atual 
presidência da Fundação e do 
Município, com documentos 
que comprovam a intenção 
do hospital em habilitar os 
serviços hora apontados.

 Jaeger disse ainda ser per-
tinente esclarecer que nos 
últimos 10 anos, a tabela SUS 
não teve nenhum reajuste. “Ti-
vemos até 2013 um incentivo 
financeiro de complementação 
à tabela do SUS, o qual foi 
tirado dos hospitais em 2014, 
devido a políticas de governo 
e nenhum hospital recebe esse 
valores”, detalhou o ex-admi-
nistrador, que questiona, entre 
outras coisas, os resultados do 
primeiro ano de gestão do Ana 
Nery no HVC.


