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Feira de Santana - Bahia

Zé Neto solicita à PM reforço
do policiamento no Feiraguai
O deputado Zé Neto entende que o aumento da demanda no Feiraguai exige também uma maior segurança no local

Nesta época de festas o movimento aumento consideravelmente no Feiraguai

P

reocupado com a segurança dos
comerciantes e consumidores
que freqüentam o Feiraguai, o
deputado estadual Zé Neto solicitou ao
comandante do 1º Batalhão da Polícia
Militar, tenente-coronel Jorge
Nascimento, o reforço do policiamento
no local. O pedido foi feito através de um
ofício encaminhado ao batalhão da PM.
Sempre solícito em relação às demandas
relacionadas à segurança pública em
Feira de Santana e região, o tenentecoronel Jorge Nascimento se
prontificou, de imediato, a reforçar a
presença da PM no Feiraguai.
A solicitação do deputado Zé Neto se
justifica a partir do considerável
aumento na demanda no Feiraguai, em
função das festas de final de ano. Como

todos sabem, o local é hoje um dos pontos
de maior movimentação comercial da
cidade. “Neste período do ano o Feiraguai
recebe uma grande demanda de
consumidores, inclusive turistas de
cidades vizinhas, atraídos pelos preços
mais em conta e a variedade de produtos
importados e a segurança precisa mesmo
ser reforçada”, destaca.
COMERCIANTES AGRADECEM
Para os comerciantes estabelecidos no
Feiraguai, que está localizado na praça
Presidente Médici, a intervenção do
deputado Zé Neto foi providencial e
oportuna. “Nesta época do ano aumenta a
movimentação de consumidores, o que
acaba atraindo também assaltantes. Por
isso será ótimo que a Polícia Militar

reforce o policiamento aqui”, diz o
comerciante Fernando Santos.
O também comerciante Josué Santos
destaca a preocupação do deputado Zé Neto
com o Feiraguai. “O deputado está sempre
aqui com a gente e tem se mostrado um
companheiro de todas as horas, ao contrário
de muito político que só lembra que a gente
existe em época de eleição”, observa.
Segundo Luciano Rosa, comerciante, “no
local não existe segurança. As viaturas
passam pouco por aqui e quando vêm logo
vão embora”.
Na opinião de Edmilson Silva, “o
policiamento será importante, pois irá
proteger o comerciante e os consumidores.
O Feiraguai hoje se transformou em um
centro comercial”.
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Hospital Clériston Andrade ganha
serviço de neurocirurgia
O deputado Zé Neto e o diretor Eduardo Leite têm trabalhado intensamente para conseguir junto ao governo
as melhorias necessárias ao hospital

Zé Neto e Eduardo Leite

A

pós 24 anos em funcionamento,
o Hospital Geral Clériston
Andrade (HGCA), em Feira de
Santana, maior hospital do interior do
estado e terceiro da Bahia, finalmente
dispõe de um Serviço de Neurocirurgia.
Em atividade desde sábado, 01 de
dezembro, quando um paciente de 24
anos atingido por disparo de arma de
fogo no pescoço foi operado, o novo
serviço conta com quatro
neurocirurgiões - outro profissional já
está sendo contatado - e vai atender,

inicialmente, a vítimas de traumas,
durante 24 horas.
De acordo com informações do diretor do
hospital, Eduardo Leite, o objetivo é
estender a capacidade de atendimento. O
HGCA está em obras para ampliação de
sua capacidade em mais 60 leitos de
enfermaria, com a reforma de uma ala
anexa que já serviu ao Hospital Colônia
Lopes Rodrigues, e mais 23 leitos de UTI,
esses em remanejamento de espaço do
próprio Hospital Clériston Andrade.
Quando tudo estiver pronto - a previsão
de inauguração é para o dia 21 deste mês,
com convite ao governador Jaques
Wagner - será possível ampliar o Serviço
de Neurocirurgia, que poderá contar com
até sete neurocirurgiões.
"Estou muito feliz. Os neurocirurgiões
aceitaram a proposta feita pelo secretário
da Saúde, Jorge Solla, de atuar em Feira

de Santana", disse Eduardo Leite, que
destacou a participação ativa do deputado
Zé Neto na solução dos problemas do
hospital.
Ele aponta, ainda, que as obras de
ampliação, com acréscimo de leitos tanto de
enfermaria quanto de UTI, poderão garantir
um melhor suporte aos pacientes do Serviço
de Neurocirurgia. "O serviço, então, poderá
ser disponibilizado para pacientes com
outro tipo de perfil, que não apenas o de
trauma", afirmou. A nova ala do HGCA, de
enfermaria, será denominada Unidade de
Pacientes de Longa Permanência, e as obras
estão sendo feitas, em ritmo acelerado, pela
Sucab - Superintendência de Construções
Administrativas da Bahia, órgão também
responsável pelo projeto paisagístico do
novo espaço do HGCA, com supervisão da
Ditec - Diretoria de Tecnologia da Sesab.

Concursos oferecem milhares de
vagas em órgãos federais

P

ara quem está desempregado e
procura de emprego ou mesmo
aqueles que querem melhorar o
salário, o ano que se aproxima trará uma
avalanche de oportunidades. Basta
estudar e se preparar para os concursos
públicos. O Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão já deu sinal verde
para que diversos órgãos realizem suas
seleções no ano que vem.
O INSS (Instituto Nacional do Seguro
Social) deve ser o primeiro a liberar seu
edital, provavelmente ainda este mês.
São 2 mil vagas. Para assistente técnico
do seguro social, cargo que exige Nível
Médio e tem remuneração de R$
1.989,87, serão oferecidas 1.400 vagas.
As outras 600 vagas serão para analista
do seguro social (Nível Superior), com

vencimentos de R$ 2.243,78.
O edital da CGU (Controladoria-Geral da
União) deve vir logo depois. Segundo o
secretário-executivo, Luiz Navarro, a
idéia é lançá-lo no dia 3 de janeiro,
iniciando as inscrições logo em seguida.
Para técnico de finanças e controles (Nível
Médio) são oferecidas 180 vagas, com
salário de R$ 3.907. Outras 220 são para
analista de Nível Superior, com
vencimentos de R$ 8.484. As provas
devem acontecer em março, para que as
nomeações ocorram no decorrer do
segundo semestre de 2008.
O concurso da ANP (Agência Nacional do
Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis)
vai oferecer 325 vagas. Os ministérios do
Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia e
Relações Exteriores também entram na

lista dos órgãos que vão fazer concursos no
próximo ano. No total, há 451 vagas para
funções que exigem os níveis Médio e
Superior.
A Polícia Rodoviária Federal também vai
selecionar servidores. O primeiro concurso,
para policiais, vai oferecer 2 mil vagas para
todo o País. O salário inicial é de R$ 5.084.
Após o concurso de policial, deve ser aberto
o da área administrativa, com mais de 3.300
vagas para cargos dos níveis Médio e
Superior.
O Ministério do Trabalho e Emprego
também aguarda sinal positivo do
Planejamento para oferecer 1.951 vagas:
1.700 para Nível Médio e 251 para Nível
Superior, com vencimentos iniciais de R$
1.435,07 e R$ 1.666,67.
Fonte: Jornal Tribuna da Bahia
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