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CÂMERA QUE INTIMIDA
Notável a diferença de tom e de educação da 

segunda reunião que debateu os problemas do 
Hospital Vera Cruz. Uma das justificativas para isso, 
sem dúvidas, foi o pedido do vereador Dalvo Wink, 
de que o momento deveria ser gravado em vídeo. 
Na frente da câmera, uma discussão mais pacífica e 
organizada. Porém, novamente sem resolutividade. O 
que a cidade quer saber é o que, de fato, será feito 
na casa de saúde para um atendimento melhor ao 
usuário, principalmente no plantão 24 horas. Pontuar 
os percalços e a crise financeira não bastam.

MAIS DA SAÚDE
Não passou batido, também, o descontentamento 

em relação a práticas adotadas pela nova sistemática 
da saúde local, sobretudo pela retirada do pediatra 
da ESF do bairro Arco-Íris, episódio amplamente di-
vulgado na época. Presente no encontro, a secretária 
de Saúde, Liseana Palma Flores, manteve a afirmação 
de que o Ministério da Saúde preconiza que as ESFs 
devem contar com médicos de família, não estan-
do contempladas especialidades na equipe. O que 
acontece hoje é o matriciamento – uma conversa 
entre o médico da família e um pediatra para avaliar 
a necessidade de um atendimento contínuo com a 
criança. Sendo necessário, o paciente é encaminhado 
ao Espaço Mamãe Criança.

MAS ISSO NÃO É SATISFATÓRIO
Vereadores e a comunidade julgam que essa não é 

a melhor forma. A secretária de Saúde disse também 
não estar satisfeita e que em breve Vera Cruz contará 
com uma novidade. Sem dar muitos detalhes, justifi-
cando que o projeto está sendo formatado, a ideia é 
dar mais acesso no atendimento pediátrico, embora 
frise que pediatra é uma especialidade em extinção, 
sendo dificultosa a contratação de profissionais.

ATÉ QUE ENFIM
Tanto se batalhou pela municipalização da ERS-

409. E a assinatura saiu nesta semana. A pergunta 
que fica: o que muda para o usuário? Pouca coisa. A 
mais significativa – e que já vigorava em função da ou-
torga – são as liberações para construções próximas 
à rodovia. Quando pertencia ao Estado, o recuo era 
maior e obras foram barradas. Os condutores devem 
ficar atentos, ainda, à reativação das cinco lombadas. 
O Município corre. Equipamentos funcionando e au-
tuando são sinônimo de arrecadação.

VÊM AÍ OS DEPOIMENTOS
Os próximos dias serão para ouvir os investigados 

da Operação Fura-Fila. Pelo menos é a notícia que 
circula nos bastidores da política vera-cruzense. O 
Ministério Público, no entanto, não se manifestou 
mais. A comunidade espera uma resposta, que pode 
- e creio muito que vai - influenciar diretamente nas 
eleições do próximo ano. Resta aguardar.
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