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O Drama dos Prefeitos
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14º R C Mec - 171 anos de glória
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s primeiros rumores de insatisfações com as novas
administrações estão surgindo. Elas surgem não
apenas das oposições ou aliados não contemplados pelas
promessas das campanhas eleitorais. As avaliações negativas do desempenho dos prefeitos surgem da opinião
púbica representada pelos usuários dos serviços da educação, transportes e principalmente da saúde. Os empreendedores e os que apostam no crescimento regional também estão preocupados com falta de perspectivas que
justiﬁquem investimentos consideráveis.
O início das atividades do Hospital Regional prometia alívio para as longas esperas no agendamento de procedimentos complexos. No entanto, não é isto que acontece. Embora o atendimento no Hospital Regional não
mereça grandes reparos, está longe de atender a demanda dos serviços solicitados. Prova disso são as longas
ﬁlas de espera, que podem durar meses, para o acesso aos
serviços prestados pelo hospital, sejam eles de baixa ou
alta complexidade. As consequências são as dezenas de
ambulâncias das prefeituras da região que se deslocam
diariamente a Chapecó, Xanxerê e até para estados vizinhos em busca dos serviços de saúde que não são oportunizados em SMO e região. É desumano que doentes precisem sair de madrugada, sacolejar em uma ambulância
por horas seguidas, serem atendidos por vinte minutos e,
depois, perambular o resto do dia nos entornos de onde
foi resolver seu problema, para retornar no ﬁnal do dia,
muitas vezes, cansados e piores de quando saíram de
casa.
Os investimentos que gerariam empregos ainda estão
nas sementeiras e não há certeza se germinarão, quanto
menos se darão os frutos desejados. Não é nada fácil atrair um investidor no atual momento da economia brasileira com o dólar em alta e a inﬂação mostrando que não
está controlada. O problema se agiganta quando o poder
público não possui nenhuma margem em seu orçamento
para investimento em infraestrutura que possa ser oferecida à instalação de empresas geradoras de empregos e
renda.
Sabe-se, é claro, que muitas administrações estão,
ainda, ajeitando suas equipes de governo. As complexas e
estranhas coligações deram pouca mobilidade aos prefeitos para assessorarem-se de pessoas realmente comprometidas e capazes de desempenhar funções de grande
responsabilidade pública. A falta de bons projetos inviabiliza a captação de recursos de outras esferas. Não é um
simples ofício ou um telefonema que farão adentrar nos
cofres os recursos sonhados. Talvez esteja aí o problema,
faltam capacitações técnicas e políticas dos agentes
públicos para a garimpagem e extração dos recursos, possíveis sim, mas com bons projetos técnicos. Com mais
dinheiro extra, sobrarão opções para os investimentos
com recursos próprios, especialmente para a Saúde, cujo
problema todos os prefeitos já sabiam quando assumiram em janeiro.
Até a próxima!
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prestados à Nação. A solenidade presidida pelo
Comandante Carlos Henrique Curado, contou com
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o Duque de Caxias, Patro- de Santa Catarina, no resno do Exército Brasileiro, tante do País e até em
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Defesa Civil por ocasião
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