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Jorge Solla faz visita surpresa ao Clériston 
para avaliar condições gerais da unidade

A perspectiva da Secretaria de Saúde é fazer um choque de gestão e começar 
a trabalhar de forma mais objetiva a produtividade dos hospitais na Bahia

Com um grupo composto por integrantes da Corregedoria 
Geral do Estado e Secretaria de Administração, o secretário 
da Saúde, Jorge Solla e sua equipe, visitaram o Hospital 
Geral Clériston Andrade na segunda-feira (14). O deputado 
estadual e líder do governo na Assembleia Legislativa, Zé 
Neto (PT), participou da visita.
A ação faz parte da vistoria das 53 unidades da rede própria 
da Secretaria de Saúde da Bahia (Sesab) que estão passan-
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do por processo intensificado na fiscalização da presença de 
seus profissionais. De acordo com o secretário, os faltosos 
serão penalizados pela Lei do Servidor.
A medida vem no momento em que a Sesab está implantan-
do o sistema de ponto digital que funcionará a partir de feve-
reiro. A perspectiva da Secretaria de Saúde é fazer um 
choque de gestão e começar a trabalhar de forma mais obje-
tiva a produtividade dos hospitais na Bahia.

Zé Neto (PT) promoveu na terça-feira (15) 
uma reunião com proprietários de cartó-
rios privatizados, construtoras feirenses, 
representantes da Associação dos Notá-
rios e Registradores do Estado Bahia 
(Anoreg-BA), do Sindicato da Indústria da 
Construção do Estado da Bahia 
(Sinduscom) e a superintendência da 
Caixa econômica para discutir medidas 
que tornem mais ágeis os procedimentos 
do Minha Casa Minha Vida. A reunião 
aconteceu na superintendência da Caixa.

Cartórios privatizados se reúnem na 
Caixa Econômica para dar mais eficiência 
ao Minha Casa Minha Casa Minha Vida

O objetivo do encontro 
foi dar mais rapidez aos 

procedimentos do 
programa habitacional

 “Estamos aqui para construir um termo 
de referência de atendimento cartoriais 
para que a gente tenha rotinas mais 
rápidas, eficientes, numa dinâmica que 
faça com que os contratos sejam elabo-
rados e registrados num tempo mais 

curto para daí darmos um melhor aten-
dimento ao mutuário que vai buscar o 
Minha Casa Minha Vida”, disse Zé Neto.
Com isso, os mutuários terão melhorias 
no atendimento e facilidade para resolver 
as questões que envolvem os contratos.
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FALE COM ZÉ NETO

Zé Neto pede anulação das multas dadas 
entre o trecho do Parque de Exposições 
de Feira e o Clube de Campo Cajueiro

A representação levada 
ao Ministério Público 

Federal foi feita contra a 
autuação por 

velocidade acima de 60 
km/h no trecho

Zé Neto entrou com uma representação 
no Ministério Público Federal no último 
dia 09 contra a Via Bahia Concessioná-
ria de Rodovias, e ainda citou a Polícia 
Rodoviária Federal (PRF) e a ANTT 
(Agencia Nacional de Transportes 
Terrestres) para prestarem esclareci-
mentos e tomarem as devidas provi-
dências. A representação tem como 
objetivo alterar o limite de velocidade de 
60 km/h para 80 km/h no trecho entre o 

viaduto Portal do Sertão e a entrada do 
Bairro Limoeiro, em Feira de Santana.
A PRF e a ANTT que é vinculada ao 
Ministério dos Transportes, também 
foram citadas na representação, pois é 
da competência ANTT avaliar tecnica-

mente as condições da rodovia federal 
e da PRF o poder de autuação e regis-
tro das notificações além de ser 
responsável em efetuar o cancelamen-
to das referidas multas que estão 
sendo questionadas.

A limitação instituída é um abuso da concessionária contra o usuário, disse Zé NetoA limitação instituída é um abuso da concessionária contra o usuário, disse Zé Neto

Município não atende mulheres em trabalho de 
parto que fizeram pré-natal nos postos de saúde 
e envia o atendimento para o Cleriston Andrade
Para o secretário Jorge 

Solla, a situação “não 
tem sentido” 

Na manhã da segunda-feira (14) ao 
menos três parturientes procuraram os 
serviços do Hospital Geral Clériston 
Andrade para dar a luz aos seus filhos 
quando deveriam ser atendidas pelos 
hospitais da cidade credenciados para 
tal serviço ou o Hospital da Mulher, que 
tem especialidade no assunto.
Rosana Tomaz de Jesus, 26 anos, 
moradora do bairro Gabriela II; Apare-
cida Correia, 21, moradora do Limoeiro 
e Lenise dos Reis Coelho, 20, que 
mora no distrito de São José fizeram 
todo o pré-natal nos postos de saúde 
próximos às suas residências, mas ao 
procurar o Hospital da Mulher e hospi-
tais credenciados para a obstetrícia 
como a Mater Dei e o Hospital Dom 
Pedro de Alcântara não tiveram outra 

opção, senão, o Clériston Andrade.
“Precisamos resolver de imediato a 
questão da obstetrícia. Feira tem um 
hospital especializado em obstetrícia, 
tem hospitais contratados pelos SUS 
com recursos do Ministério da Saúde, 
através da prefeitura para realizar, entre 
outros atendimentos, assistência obsté-

trica. Não tem sentido verificarmos 
situações como as que vemos hoje de 
parturientes para parto normal buscar 
atendimento numa emergência, numa 
urgência como o Clériston Andrade. 
Esse é o principal desafio que a gente 
vai solicitar parceria com a secretária 
Denise”, disse o secretário Jorge Solla.
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