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FERVEU O DEBATE
Acalorada foi a discussão sobre o atendimento do 

Hospital Vera Cruz no início desta semana. Cansados 
de ouvir reclamações da comunidade, os vereadores 
protagonizaram uma reunião com a Fundação man-
tenedora da instituição e com a Secretaria Municipal 
de Saúde. Faltou a atual gestão do HVC, hoje sob 
responsabilidade do Ana Nery. O motivo: férias do 
administrador. Ele deve participar de um novo encon-
tro, marcado para a semana que vem. Mais críticas e 
cobranças por melhorias vão ocorrer. 

SEM POLÍTICA
A Secretária de Saúde foi incisiva ao afirmar que  

quando assumiu a pasta, o Executivo tinha a ciência 
de que ela faria uma gestão técnica e não política. 
Inclusive, não tem filiação partidária, comum entre 
integrantes do alto escalão e funcionários em cargo 
de confiança. Em determinado momento da reunião 
sobre o Hospital Vera Cruz e a saúde local com um 
todo, Liseana chegou a frisar - o que causou espanto 
de alguns - que deixaria o cargo à disposição caso 
tivesse que fazer política. Teve vereador que rebateu 
e, de forma contundente, disse que a pasta precisa 
sim de alguém político.

SAÚDE ANTES, SAÚDE AGORA
Falar de saúde e não lembrar das supostas práti-

cas do fura-fila é quase impossível em Vera Cruz. O 
Ministério Público ainda não ofereceu denúncia, mas 
segue nas oitivas dos investigados. Desde a data da 
operação, em dezembro de 2017, é notório o aumen-
to de reclamações com relação à saúde. Na reunião 
desta semana, por exemplo, uma das cobranças foi 
referente a exames e demais procedimentos, que, 
agora, estão passando por regulação, ou seja, um 
segundo médico avalia a necessidade. Segundo os 
políticos, isso vem retardando marcações. 

MAIS COBRANÇAS
Plausível destacar as cobranças que a Secretaria 

de Saúde vem realizando com os profissionais. Em 
um passado nada remoto, durante atendimento por 
fichas, a carga horária dos médicos, por exemplo, nem 
sempre era cumprida. Agora sim, explicou Liseana. 
Segundo ela, houve, inclusive, retaliação de alguns 
médicos que passaram a exigir mais exames de forma 
urgente aos pacientes com o objetivo de onerar o 
Município. A postura da pasta, no entanto, de exigir 
o cumprimento de horário, não mudou.

MENOS EXPLICAÇÕES 
Embora o objetivo do encontro também fosse 

esclarecer dúvidas levantadas pelos legisladores, as 
demasiadas explicações incomodaram. Na saída do 
encontro, uma das frases mais fortes do evento, dita 
por um vereador, foi. “Da próxima vez, vem só quem 
manda. Muitas explicações e pouca objetividade”, ao 
referir-se aos servidores da saúde que acompanha-
ram Liseana. 
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