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A Prefeitura de Santa Cruz 
abre as inscrições para mais 
um processo seletivo para 
vagas de estágio a estu-
dantes de nível superior. 
São oferecidas 110 vagas. 
As inscrições iniciam ama-
nhã e vão até o dia 18. Elas 
devem ser feitas pelo site 
da Prefeitura. 

O vice-presidente da Re-
pública, Hamilton Mourão, 
estará em Santa Cruz nesta 
terça-feira. Ele participa 
de evento junto ao Hotel 
Águas Claras Higienópolis, 
por volta do meio-dia. 

Na sessão da Câmara 
de Vereadores de Vera 
Cruz de ontem foi apro-
vado o projeto que prevê 
autorização para obter 
financiamento pela Caixa 
Econômica Federal, no 

valor de R$ 8 milhões, que  
será aplicado em placas de 
energia fotovoltaica, reno-
vação da frota de veículos 
e pavimentação de 70% 
das vias urbanas. A apro-
vação foi unânime. Segun-

do o secretário de Obras, 
Gilson Becker, ainda não 
estão definidas as vias que 
irão receber a melhoria. 
Agora, o próximo passo é 
realizar os projetos e enca-
minhar à Caixa.

Oportunidade

Mourão

Financiamento aprovado
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Na sessão da Câmara do 
dia 29 de julho, pelo menos 
três vereadores bateram 
na tecla: o atendimento no 
plantão de urgência/emer-
gência do Hospital Vera 
Cruz. Segundo os parla-
mentares, a expectativa 
era de que com a gestão 
assumida pelo Ana Nery, 
melhorias iriam ocorrer - o 
que não teria sido visto 
na prática. Dalvo Wink 
pontuou que o Ana Nery 
pretendia zerar a dívida 
da casa de saúde vera-
cruzense até o fim do ano 
passado, o que também 
não ocorreu. “Se a situa-
ção não melhorar, vamos 
convocar o Ana Nery pra 

dar explicações”, sublinhou 
ele, que disse enxergar 
dificuldades no plantão 24 
horas e não na internação. 
“Da porta pra dentro da 
internação é nota 10. O 
problema está em internar. 
Sei de pessoas que ficaram 
12 horas em observação”, 
lembrou. Contatado, o Ana 
Nery disse que, conforme o 
Ministério preconiza, o mé-
dico plantonista dispõe de 
até 24 horas para definir se 
o paciente vai ser interna-
do ou liberado, avaliando 
sua situação de saúde. 
“Paciente em 12 horas de 
observação é uma situação 
que acontece também em 
Upa e em outros PAs”.

Expectativa maior


