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Feira de Santana - Bahia

Um novo Hospital Clériston Andrade
Parte das reformas no Hospital Clériston Andrade foi inaugurada com a presença do governador Jaques Wagner
cinco especificamente para pessoas
enfartadas. Com as 10 unidades que já
possuíamos, são 33 leitos, o que vai
possibilitar salvar várias vidas”, acentua. O
HCA também vai ganhar um novo
almoxarifado cedido pela Dires.

Para o diretor Eduardo Leite, a participação do deputado Zé Neto na recuperação do HCA é fundamental

A

pós seis meses à frente da
direção geral do Hospital
Clériston Andrade, o médico
Eduardo Leite colhe os frutos de um
trabalho incansável. Após receber a
unidade em situação caótica, ainda
reflexo do abandono do governo
anterior, o diretor arregaçou as mangas e
trabalhou.
Eduardo diz que encontrou o HCA em
situação deplorável. Sobravam queixas e
problemas. “Havia goteira em vários
setores, inclusive o Centro Cirúrgico,
sanitários depredados, enfim um
completo estado de abandono” destaca o
diretor.
Identificados os problemas, partiu-se
para as soluções. Eduardo Leite diz que
inicialmente tratou de motivar os
funcionários, que sempre foram

esquecidos e não recebiam anteriormente
a valorização devida. “Também
determinamos prioridades. Uma delas foi
aumentar o número de leitos no hospital”,
explica.
O diretor também partiu para reformar a
emergência e outros setores. “Atualmente
está em andamento a reforma da
Pediatria; criamos mais 60 leitos com o
aproveitamento de parte do Hospital
Especializado Lopes Rodrigues, o que
consideramos leitos estratégicos; e
também ampliação e reforma da Central
de Esterilização de Materiais Cirúrgicos”,
destaca.
Outra grande notícia para a comunidade
de Feira de Santana e região é a ampliação
do número de leitos de UTI.
“Transformamos as enfermarias do
pronto-socorro em 18 leitos de UTI e mais

“REFORMÃO”
Um “reformão” onde o Governo do Estado,
através da sensibilidade do secretário de
Saúde, Jorge Solla, investiu R$ 10 milhões.
Nas obras em andamento – todas licitadas –
foram investidos mais R$ 1,5 milhão. Além
disso, segundo Eduardo Leite, o governador
Wagner autorizou a aquisição, via licitação,
de novos e modernos equipamentos para o
hospital, na ordem de R$ 5,5 milhões, para o
Centro Cirúrgico e UTI, principalmente.
Neste processo de resgate do Clériston
Andrade, o diretor Eduardo Leite destaca a
sensibilidade do secretário estadual de
Saúde, Jorge Solla, e do governador Wagner.
“Nada do que foi implantado e vai ainda
acontecer aqui, seria possível sem que o
governador e o secretário Solla abraçassem
nossas idéias e planos”, observa.
Mas uma pessoa em especial merece
destaque, na avaliação de Eduardo Leite: o
deputado estadual Zé Neto. “É um
incentivador para as todas as mudanças
aqui no hospital. É o interlocutor de nossas
reivindicações junto ao Governo Estadual e
sempre se mostrou presente, mas sem fazer
pedidos de favorecimento pessoal, como era
uma prática comum no governo anterior. O
deputado Zé Neto, posso afirmar, é um
aliado do Hospital Clériston Andrade”,
afirma o diretor.

RECONHECIMENTO DA POPULAÇÃO

U

ma prova da mudança radical
gerada pelas obras no Hospital
Clériston Andrade é que
começa a surgir o reconhecimento da
população. O que há alguns anos era
impossível de acontecer, hoje é um fato:
familiares e amigos de pacientes vêem a
humanização do atendimento. Confira
algumas opiniões:

“Minha irmã está aqui há
14 dias e desde o dia em
que ela chegou foi bem
atendida. Já ouvi algumas
pessoas falando que aqui
demorava a ser atendida,
mas não é isso que estou
vendo nesses dias todos em que estou aqui, eu
vejo todo mundo sendo atendido. O Clériston
agora é um bom hospital.” Marilene dos A.
Santos – Conceição do Coité/BA

“Eu trouxe meu amigo que
tomou um tiro numa
tentativa de assalto e
atenderam logo. Ele não
ficou em corredor. Na
correria a gente veio sem os
documentos, mesmo assim
eles atenderam e no outro dia o pessoal trouxe
toda a documentação. As enfermeiras e os
médicos têm dado muita assistência.”
José da Silva Freitas – Queimadas/BA
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PM reforça segurança no
Feiraguai, a pedido de Zé Neto
Policiais militares foram destacados pelo comando do 1º BPM para dar mais segurança a comerciantes e consumidores

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
no início desse mês.
Sempre atento em relação às demandas
relacionadas à segurança pública em
Feira de Santana e região, o tenentecoronel Jorge Nascimento, através do

subcomandante da unidade, major Jader,
determinou o envio de uma viatura ao
local e mais duas duplas de motociclistas
no Feiraguai.
Ainda segundo o major Jader, a
determinação é que os policiais militares
dêem total atenção não apenas aos
comerciantes do Feiraguai, como também
aos consumidores que se deslocam nas
proximidades do local. “Realmente
aumenta bastante o movimento no
Feiraguai se faz necessário o reforço no
policiamento”, destaca.
A solicitação do deputado Zé Neto se

justifica a partir do considerável aumento na
demanda de consumidores no Feiraguai, em
função das festas de final de ano. Como
todos sabem, o local é hoje um dos pontos de
maior movimentação comercial em Feira de
Santana. “Neste período do ano o Feiraguai
recebe uma grande demanda de
consumidores, inclusive turistas de cidades
vizinhas, atraídos pelos preços baixos e a
variedade de produtos importados e a
segurança precisa mesmo ser reforçada”,
destaca o deputado.

Estado vai abrir mais de 15 mil
vagas em concursos públicos até 2011
N

uma iniciativa inédita na história
do serviço público na Bahia, o
governo estadual está lançando um
cronograma de concursos públicos que
prevê a contratação de 15.064 novos
servidores entre 2008 e 2011, período
que corresponde ao ciclo do Plano
Plurianual (PPA).
A realização dos concursos tem suporte
financeiro inicial na economia gerada a
partir das ações de racionalização do
gasto público, que só este ano alcançou
R$ 30 milhões, sendo R$ 22,4 milhões
somente com o combate a irregularidades na folha de pessoal.
Além das futuras vagas, o Estado vai
efetivar a contratação de 3.650 novos
servidores para a área de segurança
pública cujos concursos estão dentro do
prazo de validade ou em curso. Essas
novas contratações envolvem as
carreiras de delegado, agente de polícia,
escrivão e soldado da PM. Serão, no total,
18.714 novas contratações.
O cronograma de concursos leva em

conta quatro fatores: a determinação do
governo da Bahia de que se faça a
substituição de contratos do Regime
Especial de Direito Administrativo
(Reda), o foco em saúde, educação e
segurança, a correção de lacunas
existentes em áreas estratégicas, com a
criação de 13 novas carreiras, e as
projeções quanto a aposentadorias no
setor público estadual.
O número de vagas pode aumentar,
segundo o secretário da Administração,
Manoel Vitório, a depender da melhoria
na relação entre a receita corrente líquida
e a despesa com pessoal. “Isso pode
acontecer tanto com o crescimento da
receita quanto a partir da economia
gerada pelos processos de auditoria de
folha e recadastramento dos servidores,
que estão em curso”, afirmou.
Ele disse que o cronograma básico reflete
os limites orçamentários do momento,
mas pode ser ajustado, caso o impacto seja
absorvido dentro dos limites da Lei de
Responsabilidade Fiscal (LRF).

O secretário lembrou que, mesmo nas
contratações emergenciais por meio do
Reda, esses princípios foram levados em
conta, com a adoção, “também inédita na
Bahia”, de processo seletivo simplificado,
com inscrições amplamente divulgadas.
“Colocamos um ponto final no ingresso
mediante indicação política”, destacou.
São 8.107 cargos de nível médio e 6.957 que
exigem dos candidatos formação de nível
superior. Ano a ano, a programação
estabelece, ao todo, 3.147 vagas para 2008,
3.677 para 2009, 6.005 para 2010 e 2.235
para 2011.
Nas grandes áreas sociais do governo, a de
saúde tem o maior contingente de vagas:
4.055. Segurança pública e educação vêm
logo atrás, com 2.800 e 2.600,
respectivamente. Na área de segurança
pública, o efetivo de contratações sobe para
6.450, por causa das 3.650 vagas que serão
ocupadas através de concursos já realizados
em validade ou em processo de finalização.
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