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Recentemente, o Poder Executivo sancionou lei de mi-
nha autoria que autoriza a rede pública estadual de ensino 
a incluir na merenda escolar o doce de leite.  Como vivemos 
num momento de radicalismo incendiário e intransigência 
convicta, naturalmente foram disparadas muitas críticas 
à simples possibilidade de adoção deste item que é um 
dos símbolos da produção primária gaúcha em todas as 
regiões do Estado.

Primeiro, é preciso ressaltar o óbvio: permitir não é 
obrigar. A partir da nova legislação, o que muda é a simples 
permissão para que a escola, entendendo adequado, pro-
ceda na compra do doce de leite para inclusão no cardápio. 
Outra obviedade que necessita evidência, de forma alguma 
se pretende, com isto, invadir a área dos nutricionistas, en-
docrinologistas, odontologistas e nutrólogos responsáveis 
pelos cardápios e pela saúde das crianças. Pelo contrário, 
é mais uma opção que se tem, e certamente mais saudável 
do que os doces de frutas, geleias, chimias, sucos, bolos, 
pães elaborados com farinha branca, gelatinas e achoco-
latados que já integram muitos cardápios. 

Sou pai de dois guris, minha esposa é enfermeira e, em 
casa, cuidamos muito do que chega à nossa mesa. Como 
acontece com tudo na vida, a diferença entre o remédio e 
o veneno é o tamanho da dose. Permitir que uma criança 
consuma determinado produto algumas vezes por mês 
não significa torná-lo a base da sua alimentação. No caso 
do doce de leite, optamos pela versão sem açúcar. 

As opiniões sobre o valor energético e a quantidade a 
ser consumida de qualquer alimento varia de profissional 
para profissional. Mas existem estes profissionais respon-
sáveis pelos critérios de seleção, e assim continuará sendo. 
É preciso que se chegue ao bom senso. Toda escola que 
preferir a exclusão total deste ou qualquer produto de seu 
cardápio continuará tendo o direito soberano da escolha 
técnica, baseada em critérios nutricionais, médicos. A 
única diferença é que, agora, podem ocorrer, com respon-
sabilidade e moderação, exceções. Não se pode tratar a 
questão nem com dogma, nem com ideologia, nem como 
protecionismo a reservas de mercado.
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Emenda de R$ 200 mil garante sobrevida ao HVC

O Hospital Vera Cruz foi 
contemplado com uma emen-
da de R$ 200 mil. O valor já 
está depositado na conta da 
instituição e é classificado 
pela presidente da Fundação 
de Saúde Dr. Jacob Blész, 
Clair Tornquist, como “uma 
sobrevida ao Hospital”, ten-
do em vista a aproximação do 
final de ano e os pagamentos 
a serem feitos, entre eles o 
13º salário dos colaboradores. 
“O recurso é fundamental. 
Quando deram a notícia de 
que estava depositado, a 
alegria foi muito grande”, 
pontua ela. 

O valor é oriundo do depu-

tado Marcelo Moraes (PTB) 
e é a primeira emenda paga 
em seu mandato na Câmara 
Federal – o político assumiu 
uma cadeira em janeiro deste 
ano. Marcelo e a deputada 
estadual Kelly Moraes es-
tiveram em Vera Cruz na 
última sexta-feira, dia 11, 
para formalizar a entrega do 
dinheiro. 

Durante as falas, Marcelo 
sublinhou que a maior difi-
culdade dos hospitais não é 
ter equipamentos ou estrutu-
ras adequadas, mas manter as 
portas abertas. “E essa emen-
da que estamos destinando 
é para custeio, que pode ser 
usada pelo Hospital no que 
for necessário”, destacou o 
parlamentar, informando 

que o valor repassado é o 
teto permitido. “Cada hos-
pital pode receber um valor, 
dependendo do tamanho da 
sua estrutura. Encaminhamos 
para o Vera Cruz o máximo 
que conseguimos”, explicou.

A deputada Kelly Moraes, 
durante rápido pronuncia-
mento, disse que a região 
do Vale do Rio Pardo recebe 
mais atenção da família Mo-
raes e lembrou que a área 
da saúde é prioridade. “O 
Sérgio [ex-deputado federal] 
sempre dizia quando eu era 
prefeita. ‘O buraco na rua 
precisa ser arrumado, mas ele 
pode esperar. A saúde não. 
Ela é urgente’”, comentou a 
deputada.

Além de Marcelo e Kelly, 

diversas lideranças políticas 
e colaboradores do Hospi-
tal Vera Cruz participaram 
do encontro e ratificaram a 

importância da destinação 
do recurso como forma de 
melhorar as finanças da casa 
de saúde.

Políticos e representantes do Hospital festejam recurso
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