Valdeci acompanha governador na vistoria ao
Regional e destaca “luta coletiva” pelos leitos

Por TIAGO MACHADO (texto) e JOEL VARGAS/AL (foto)
O deputado estadual Valdeci Oliveira, junto com outras lideranças locais, regionais e
estaduais, acompanhou a vistoria técnica do governador Eduardo Leite ao Hospital
Regional de Santa Maria e comemorou o anúncio de que, a partir desta terça-feira (28),
serão definitivamente abertos os primeiros leitos do complexo de saúde.
Conforme o Estado, serão disponibilizados inicialmente 30 leitos clínicos e 10 leitos de
UTI, os quais, neste momento, serão destinados ao enfrentamento da Covid-19 na
Região Central do RS. Valdeci definiu como determinante a “mobilização coletiva” em
torno da abertura dos serviços de média e alta complexidade do Regional.
“É uma vitória da comunidade, é uma vitória da garra e da luta de muitos homens e
mulheres que, há anos, bradam por mais saúde pública na Região Central do Estado.
Todos que se engajaram e fortaleceram esse movimento, independentemente de cor ou
de ideologia partidária, estão de parabéns. Infelizmente, demorou demais, mas se não
fosse a pressão e a cobrança, esse processo ainda, certamente, se estenderia por mais
alguns meses ou anos”, destacou ele, que foi um dos coordenadores do Comitê PróAbertura do Hospital Regional de Santa Maria 100% SUS.
Valdeci elogiou a postura do governo Leite, que, por meio do chefe da Casa Civil,
Otomar Vivian, convidou os deputados da cidade e da região a participarem da vistoria
técnica ao hospital. O parlamentar também advertiu que a mobilização em torno do
tema não pode cessar.

“Estamos todos felizes, porque ocorreu um avanço concreto após muitos anos de
anúncios que não se confirmaram. Mas não se pode sossegar enquanto esse hospital não
estiver em pleno funcionamento, com todos leitos abertos e 100% pelo SUS. Lá na
Comissão de Saúde e Meio Ambiente da Assembleia Legislativa, nós seguiremos
empenhados nesse sentido”, complementou.

