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Atendimento no hospital em debate

Entraves barram rotatória próxima ao Back e mudanças no Central

Constantes críticas, 
principalmente sobre 
o plantão de urgência 
e emergência, deram 
o tom de reunião
na tarde de ontem

Reunião entre Secretaria de Saúde, Fundação e vereadores expôs reclamações
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Não é de hoje o debate 
acerca do atendimen-
to no Hospital Vera 

Cruz (HVC). Com reclama-
ções frequentes, os vereadores 
da bancada do PTB solicita-
ram uma reunião para expor 
críticas que chegam através 
da comunidade e buscar uma 
solução. Realizada na tarde 
desta segunda-feira, dia 16, 
ela não foi de tranquilidade 
e teve momentos acalorados, 
sobretudo quando exposto o 
valor pago para a gestão, que 
desde meados do ano passado 
pertence ao Ana Nery.

Os vereadores exigem, com 
isso, uma melhora, principal-
mente no plantão de urgência 
e emergência da instituição. 
Segundo eles, ali está o maior 
desafio. Casos de pacientes 
que foram encaminhados de 
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volta para casa ilustraram 
o momento e ratificaram o 
descontentamento para com 
a nova administração da casa 
de saúde, cuja expectativa era 
de expressiva melhora.

 O diretor administrativo 
do Hospital Ana Nery, Gil-
berto Gobbi, que responde 
também pelo HVC, foi con-
vidado para participar do 
encontro. No entanto, já havia 
sinalizado há poucos dias que 
não estaria presente devido a 
outros compromissos. Quem 
participou da discussão foi a 
presidente da Fundação de 
Saúde Dr. Jacob Blész, Clair 
Tornquist, a secretária muni-
cipal de Saúde, Liseana Flores, 
três servidores da pasta, além 
da maioria dos vereadores.

O PRINCIPAL ASSUNTO
O “círculo de construção”, 

como pontuou Clair em sua 
fala, teve como norte o pron-
to atendimento do Hospital 
Vera Cruz. Os parlamentares 
questionaram a sistemática 
de triagem e qual a orientação 
dada aos profissionais. Lisea-
na pontuou que o Município é 
apenas comprador do serviço, 
não sendo responsável pela 
gestão, mas detalhou, por 
exemplo, quais são os proce-

dimentos que deveriam ser 
adotados. “É preciso dizer, 
apenas, que o plantão do hos-
pital é o único dispositivo que 
a população tem de atendi-
mento médico fora o horário 
das unidades de saúde e no 
fim de semana. E só há um 
médico no plantão”, explicou.

A justificativa não cessou 
o debate, que continuou com 
o questionamento do por-

quê não aumentar o número 
de profissionais. A resposta 
da Secretária de Saúde foi 
a questão financeira, que 
impossibilita o pagamento 
de mais médicos. Clair tam-
bém expôs as dificuldades 
enfrentadas pelo hospital e 
reconheceu que não está tudo 
bem dentro da instituição, 
mas que é preciso persistên-
cia. “Tínhamos uma ideia de 

que em 10 meses [contrato 
inicial de gestão com o Ana 
Nery], a situação iria melho-
rar. Mas não. Renovamos e 
está difícil”, observou ela, 
que, assim como os demais 
presentes, aguardam a nova 
reunião agendada, agora 
com a presença de Gobbi. 
Ela deve ocorrer  na próxima 
quinta-feira, dia 26, também 
na Câmara de Vereadores.

Alguns entraves burocrá-
ticos fazem com que a obra 
da rotatória próxima ao Back 
Supermercado ainda não saia 
do papel, em Vera Cruz. Além 
do projeto ainda estar em 
fase de conclusão, o Muni-
cípio aguarda a liberação de 
desapropriação de parte do 
terreno da esquina da rua 
Martim Francisco, adquirido 
pelo Grupo das Lojas Becker, 
conforme o secretário de Obras 
de Vera Cruz, Gilson Becker. 
“Precisamos da liberação para 
realizarmos conforme proje-
to técnico”, frisa. “Estamos 
aguardando a vinda de um 
responsável para confirmar 
a liberação. Assim que esti-
ver desapropriado e a parte 
técnica estiver ok poderemos 
executar a obra”, completa. 
“Infelizmente são coisas que 

não dependem apenas de nós 
e acabam se estendendo mais 
do que o previsto”, lamenta o 
secretário.

EM FRENTE 
AO CENTRAL
Outro ponto que aguarda 

as modificações no trânsito é 
em frente ao Mercado Central. 
A Secretaria de Obras espera 
o material para iniciar a rea-
lização das melhorias. “Foi 
preciso fazer licitação de uma 
parte do material e acabou 
demorando um pouco mais. 
Assim que chegar vamos ini-
ciar”, explica Becker. 

As mudanças em frente 
ao Mercado Central vão ser 
um pouco diferentes do que 
inicialmente havia sido pro-
posto. Na semana passada, a 
equipe do Departamento de 
Trânsito visitou o estabeleci-

mento e ouviu a sugestão do 
empresário Arnoldo Pick para 
definir a melhor alternativa 
em comum acordo.

Inicialmente, Pick solicitou 
que fosse colocado um que-
bra-molas próximo à saída de 
caminhões do estabelecimen-
to. Segundo Becker, a alterna-
tiva é tecnicamente inviável, 
pois a lei não permite a ins-
talação de lombada próximo 
a aclive. “É proibido colocar 
onde há um grau de inclina-
ção como naquele ponto e 
ainda pela proximidade com a 
lombada eletrônica”, salienta. 
Assim, foi sugerido que fosse 
feita a mudança como em 
frente ao Back Supermercado, 
sendo colocado uma divisória 
na pista e uma faixa de segu-
rança em frente ao mercado, 
porém sem elevação.

Alteração em frente ao Central será semelhante ao Back
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ABAIXO-ASSINADO
Na semana passada, antes 

da equipe do Departamento 
de Trânsito visitar o esta-
belecimento, foi feito um 
abaixo-assinado. Segundo 
Pick, entre duas e três mil 
assinaturas foram coletadas, 
sendo a favor de haver a 
colocação de um quebra-mo-

las próximo ao mercado. O 
documento foi protocolado 
na Prefeitura. Segundo Pick, 
alguns motoristas não res-
peitam nem com a lômbada 
eletrônica. “Acho perigoso 
devido às saídas dos cami-
nhões. Se os motoristas não 
ficam atentos, pode dar um 
acidente”, alerta.


