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Tudo isso contribui para 
não termos opções na hora 
de procurar atendimento 
médico. E o pior: com a cri-
se, os planos de saúde per-
deram clientes e o sucatea-
do SUS,que já não atendia a 
contento a população, ficou 
inchado e ainda pior.

Alguns profissionais, mal 
formados, se limitam a fazer 
diagnóstico errado. Esse re-
gistro é válido para pessoas 
que têm recursos, e não pes-
quisam na hora de procurar 
um bom profissional. Temos 
visto casos que médico sem 
especialidade na 
área de cirurgia 
plástica, operan-
do e cometendo 
erros que levam 
até a morte. 

Conheci países 
de primeiro mun-
do onde o povo 
paga impostos al-
tos, mas o retorno 
vem em saúde, 
educação e segu-
rança. No Brasil temos uma 
das maiores cargas tributá-
rias do mundo, e não rece-
bemos nada em troca. Não 
sabemos aquilatar as doen-
ças de que somos portado-
res, e não procuramos trata-
mento adequado com um 
profissional de referência. 

Muita gente não dá muita 
importância aos seus pul-
mões, mas nós dependemos 
desses órgãos vitais. E quan-
do tudo parecia normal, após 
um Raio-X, encontrei um 
detalhe: DPCO (Doença Pul-
monar Crônica Obstrutiva). 
Esta doença é uma herança 
deixada pelo cigarro. Mas 
quem não fuma, também po-
de ser acometido por ela. 

E foi a partir desse resulta-
do que conheci a médica 
Marli Lopes, uma das me-
lhores profissionais em 

pneumologia, apontada por 
diversos médicos como uma 
referência nessa área. Ela é 
natural de Vitória, formada 
pela Emescam em 1988, fez 
especialização na Escola 
Paulista de Medicina. 

Já falamos do DPCO, mas 
vale apena um esclareci-
mento mais amplo dessa do-
ença. Trata-se de uma obs-
trução respiratória causada 
por gases e partículas que 
entram nos pulmões. A in-
flamação causa um bloqueio 
da passagem de ar e dificul-
ta a respiração. No Brasil es-

tima-se que 5 mi-
lhões de pessoas 
sofram com a DP-
CO - quinta maior 
causa de interna-
ção no SUS para 
p a c i e n t e  c o m 
mais de 40 anos. 

A exposição à 
poluição, fumaça 
e substância tóxi-
cas são algumas 
das causas mas, 

sem dúvida, a principal cau-
sa é o tabagismo.

Nós temos ótimos profis-
sionais no nosso Estado. Pa-
ra as pessoas que podem pa-
gar uma consulta, nada me-
lhor que procurar um pro-
fissional gabaritado para o 
seu atendimento. Não há di-
nheiro que pague a nossa 
saúde. Quando faço esse re-
lato aqui, é para prestar um 
serviço ao nosso povo. 

Quando se fala em pneumo-
logista, o nome indicado é o da 
doutora Marli Lopes. É uma 
profissional competente, e to-
das as pessoas que a procu-
ram, prestam as melhores in-
formações sobre seu atendi-
mento e seu compromisso 
com a eficácia no tratamento. 
Falando em bons profissionais 
da área médica, Marli Lopes se 
encaixa perfeitamente.

Para quem 
pode pagar 

uma consulta, 
nada melhor 

do que um 
profissional 
gabaritado

O brasileiro tem mania de esconder doença. 
Vai ao médico, mas nunca retrata com exati-
dão os males que está sofrendo. Por outro lado, 
nunca procuram o melhor médico na área de-
sejada. Quando digo isso, cometo a estupidez 
de saber que não temos saúde, que é um dever 
do Estado. Nosso Pacto Supremo não é respei-
tado. Os hospitais estão sucateados e é normal 
faltar verba para saúde.

Marli Lopes,
uma referência

Sinais
O prefeito de Vitória, 

Luciano Rezende, vai 
fazer grandes modifi-
cações na virada do ano 
em seu secretariado. E 
com detalhe: essas mu-
danças indicarão se Re-
nato Casagrande é can-
didato ao Governo do 
Espírito Santo.

Empurra
A eleição do novo 

conselheiro do Tribu-
nal de Contas do Espí-
rito Santo pode demo-
rar mais do que os pos-
tulantes ao cargo ima-
ginam. Isso porque a 
prisão de Valci Ferrei-
ra foi determinada em 
voto do ministro que 
concluiu voltando a 
decisão para o colegia-
do do Superior Tribu-
nal de Justiça (STJ).

Aposentadoria
Há outra possibilidade 

de pleito também: José 
Antônio Pimentel, con-
selheiro afastado do 
TCE-ES, se aposentar.

Cerco
Operação policial 

contra rachid ronda 
câmaras de vereadores 
na Grande Vitória. E o 
caso é tão sério que te-
ria envolvimento, in-
clusive de autoridade 
do Poder Judiciário.

Dupla da Sesp
Pode vir uma grande 

dobradinha em 2018, 
com raízes na seguran-
ça pública: Rodney Mi-
randa candidato a de-
putado federal e André 
Garcia - caso este se fi-
lie a algum partido -, a 
deputado estadual.

Kleber urubu
O secretário estadual 

de Esporte, Roberto 
Carneiro, foi chamado 
ao Rio de Janeiro pela 
diretoria do Flamengo 
para que, no ano que 
vem o Kleber Andrade 
seja a praça do Flamen-
go em partidas de seu 
mando. A CBF liberou 
que os clubes realizem 
partidas fora de seu es-
tado de origem.

Partiu BSB?
O delegado federal e 

secretário de Transpa-
rência, Eugênio Ricas, 
é um homem de con-
fiança do recém-em-
possado comandante 
geral da Polícia Fede-
ral, Fernando Segóvia. 
O que poderá levá-lo 
para junto dele, em 
Brasília.

Disputa...
Neste sábado (11) Max 

Filho e Cesar Colnago 
disputam a presidência 
do PSDB capixaba. Ven-
cendo ou não, o vice-
-governador trabalha 
para que nas eleições de 
2018, sua candidatura a 
deputado federal seja 
uma das grandes apostas 
do partido.  Tendo 
apoiado a filiação de 
Otaciano Neto ao ninho, 
ele vê no secretário uma 
força para este projeto.

... tucana
Colnago disse que 

tentou um consenso pa-
ra chapa única com Max 
Filho. Já o prefeito de Vi-
la Velha disse que quan-
do se colocou candidato, 
recebeu apoio de Cesar, 
que não demonstrava 
interesse de concorrer. 

Bastidores da Política

A um mês da reunião que 
elegerá o novo comando 
do PSDB, o senador Aé-
cio Neves (MG) mostrou 

que não pretende entregar a 
direção da sigla facilmente. Ele 
reassumiu a presidência do 
partido, afastando, assim, o se-
nador Tasso Jereissati (CE), que 
comandava o ninho tucano na-
cionalmente, interinamente. O 
retorno foi rápido. 

Segundo a assessoria de Aé-
cio Neves, o senador decidiu 
não ficar no posto e indicou o 

Aécio tira Tasso do 
comando do PSDB
no cargo de forma interina, Tasso jereissati já anunciou 
aos filiados que vai concorrer à presidência em dezembro

ex-governador de São Paulo, 
Alberto Goldman, para a pre-
sidência interina do PSDB.

Aécio e Tasso tiveram uma 
conversa pouco antes do gesto do 
senador mineiro, e testemunhas 
garantem que não foi de forma 
amistosa. Aécio pediu que o co-
lega entregasse o cargo, mas Tas-
so disse que preferia que a deci-
são partisse do próprio Aécio.

Esse é mais um capítulo do 
duelo entre as duas alas do PS-
DB: a que defende o afasta-
mento do governo (próxima ao 

grupo de Tasso) e a que prega a 
continuidade da aliança com o 
presidente Michel Temer (pró-
xima ao grupo de Aécio).

Nesta quarta (8), Tasso se 
lançou candidato à presidência 
do partido, com um discurso 
forte de combate à corrupção, 
reconhecimento de erros e 
anunciando a adoção de regras 
de compliance para os filiados.

A candidatura de Tasso se 
opõe à do governador de Goi-
ás, Marconi Perillo, que é 
apoiado pelo grupo de Aécio.

divulgação

no mesmo partido e colegas de bancada no senado Federal, aécio neves e tasso Jereissati romperam


