OFÍCIO AOS COLEGAS DIRIGENTES
VIGILÂNCIAS SANITÁRIAS MUNICIPAIS

E

TRABALHADORES

DAS

Prezados(as) colegas
Sou envolvido com a Vigilância Sanitária há quase 20 anos, e tenho vivido
todo esse tempo no meio de um fogo cruzado entre o fazer, o não fazer, o
que deveria ter feito e o que não fiz para o enfrentamento dos diversos
problemas que nos chegam a toda hora, todos os dias. E, como é sabido por
todos nós, muitas vezes resolvemos ou tentamos resolver, esses problemas,
tão e somente utilizando a nossa intuição, ética e ou bom senso, o que
muitas vezes, felizes ficamos, ou frustrados permanecemos.
Diante dessa polêmica é que nós não podemos guardar no nosso cofre de
segredos estas experiências que, com certeza, servirão para direcionar as
ações de outros “marujos”, principalmente “de primeira viagem”, deste
imenso barco chamado Vigilância Sanitária. Barco esse que, na grande
maioria dos municípios brasileiros, fica à deriva ou, radicalmente,
atracado/amarrado no cais dos dirigentes municipais.
Assim, tenho a intenção de contribuir muito mais com este processo e solicito
a sua contribuição, (d)escrevendo aquele problema de VISA que você se
deparou que mais lhe chamou atenção. Aquele caso pitoresco, engraçado ou
técnico. Explicando porque lhe chamou atenção. Como você o enfrentou?
Como resolveu? Se não resolveu, por quê? Também, aquele “causo” muito
interessante, muito engraçado, que pode ser considerado até como um
piada. Esses casos e causos serão reunidos numa publicação muito
interessante! Inclusive com a criação de um espaço especial para publicá-los
nesse nosso site. Vamos lá pessoal, me (d)escrevam! Tô aguardando. Tenho
certeza que daremos muitas risadas.
É claro que no momento da publicação omitiremos o nome da cidade, se não
for pedido ao contrário, mas não podemos omitir tais situações que tanto
ajudarão aos outros que enfrentaram ou enfrentarão esses mesmos
problemas. E, acima de tudo, daremos muitas risadas com os causos
relatados. Podendo, inclusive, chargeá-los.
Certo da Vossa valiosa contribuição, apresento-lhes os nossos endereços
para resposta:
Nosso site: www.debasil.com.br
Nosso e-mail: contato@debasil.com.br
Atenciosamente.

Delio Barbosa da Silva

