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Feira de Santana - Bahia

Planserv e Emec chegam a um
acordo e atendimento continua
Até o dia 3 de março o atendimento estará mantido, enquanto as partes tentam um acordo definitivo

O

s milhares de segurados do
Planserv em Feira de Santana
respiraram aliviados. Pelo
menos até o dia 3 de março o
atendimento prestado pelo hospital
Emec está mantido, quando espera-se
ser firmado um definitivo acordo. A
decisão foi anunciada após uma reunião
realizada em Salvador, entre o secretário
estadual de Administração, Manoel
Vitório, e a diretora administrativa do
hospital, dra. Cleuza Pita. O encontro foi
intermediado pelo deputado estadual Zé
Neto (PT), que desde o início do impasse
mostrou-se preocupado com a situação.
Também ficou definida a criação de um
grupo de trabalho formado por técnicos
da Secretaria de Administração e
diretores do Emec, para negociar os
pontos divergentes entre o Planserv e o
hospital.
A suspensão do atendimento foi
anunciada a alguns dias pela direção do
Emec, através do médico Marcelo
Moncorvo Brito, presidente da
Associação do Hospitais, Clínicas e
Laboratórios. Ele afirmou que a decisão
foi motivada pela baixa remuneração
paga pelas taxas e diárias hospitalares.
Na reunião, o secretário Manoel Vitório,
mostrando-se preocupado com a
situação dos segurados e também
sensível às reivindicações da direção do

Zé Neto
agradece
apoio da
imprensa

O secretário Manoel Vitório, deputado Zé Neto e diretores do Emec chegaram a um acordo provisório

Emec, apresentou uma proposta que
envolve reavaliação da tabela de
pagamento e abertura de discussão sobre
outras reivindicações do hospital, a
exemplo da reavaliação do tipo de
medicamento ministrado aos pacientes –
genérico ou de marca.
Conforme o secretário, o Governo do
Estado acenou que deverá haver
mudanças, “numa disposição absoluta de
avançar na melhoria do atendimento
prestado pelo Planserv no estado”.
O deputado estadual Zé Neto, que
intermediou o encontro entre o secretário

e a dra. Cleuza Pita, salientou que o Governo
do Estado já deu mostras de que está
preocupado em dotar o Planserv de uma
capacidade de atendimento mais digno aos
milhares de segurados. “Vale lembrar que o
governo antecipou o pagamento das faturas
em 30 dias, o que antes acontecia em 60
dias”, salienta o deputado, que se mostrou
satisfeito com o desfecho do impasse. Ainda
segundo ele, o Emec é um parceiro que
merece todo o respeito e apreço, “pois esteve
junto com o governo nos momentos
difíceis”.

Numa demonstração de sua boa relação
com o a imprensa, o deputado Zé Neto
esteve visitando programas de rádio em
praticamente todas as emissoras de Feira de
Santana. O deputado levou uma mensagem
de esperança em dias melhores para os
ouvintes e agradeceu o apoio recebido pela
imprensa de uma forma geral.
Para o deputado Zé Neto, a participação da
imprensa é fundamental no processo de
reestruturação do estado. “O Governo
Wagner trabalhou duro em 2007 para
arrumar a casa e não tenho dúvida que 2008
será o ano da arrancada rumo a dias

melhores para o povo baiano. Não podemos
deixar de registrar o abandono dos órgãos
públicos deixado pelo governo anterior. Foram
16 anos de descaso com o povo baiano”,
destaca.
O deputado também destacou outros
importantes meios de comunicação no
processo de formação de opinião da população.
“Temos em Feira de Santana um vasto campo
na comunicação, com blogs, jornais impressos,
TV e emissoras de rádio, o que nos dá uma
maior responsabilidade”, destaca o deputado
Zé Neto.
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Somos do PT, Somos da Luta!
U

ma história de Lutas compõe o
Partido dos Trabalhadores em
Feira de Santana, muitas vezes
desacreditado, outros tantos
Companheiros e Companheiras
continuaram e doaram parte de suas
vidas pela construção dessa referência
ideológica que tem feito a diferença em
nosso município.
Várias eleições disputadas, a bandeira e a
estrela vermelha no coração e na mente,
nas ruas as nossas lutas expressas em
vários momentos históricos do país:
Diretas Já! Fora Collor! Xô Grampo! Das
Eleições de 89 até a vitória de Lula em
2002, reeleito em 2006. A resistência
aos carlistas de então, que cultuavam na
administração pública o poder
tradicional delegado às famílias que
fizeram parte do pequeno círculo
governante do Estado. A construção do
PT nos embates eleitorais do município,
onde nos apresentamos como
alternativa para a prefeitura, com
Antonio Ozeti, Jaime Cunha, Gerinaldo
Costa e Zé Neto.
As amarras foram quebradas,
superamos os obstáculos e
conquistamos com Jaques Wagner, o
Governo da Bahia, após 16 anos de
perseguição. Em Feira de Santana,
conquistamos dois mandatos de
Vereadores, 2000 e 2004, através de Zé
Neto e Marialvo Barreto, depois

Zé Neto e o Governador Jaques Wagner
chegamos à Assembléia Legislativa com
Zé Neto em 2002 e 2006, cuja atuação
política junto ao governo estadual tem
sido decisiva para a atração de benefícios
para Feira de Santana e região. Numa
presença diária em defesa dos
trabalhadores e trabalhadoras dessa Feira
esquecida, especialmente nas agruras.
Em 2008 uma nova vitória nos aguarda.
Agora vamos avançar na Luta! Temos a
oportunidade de mais uma vez mostrar a
grandiosidade da nossa militância, vamos
superar nossas diferenças e marchar
unidos em torno de um projeto popular
que atenda às necessidades do nosso povo
sofrido e esquecido nas periferias e nas

feirinhas que movimentam nossa cidade e
resgatam a nossa identidade cultural.
Diante da proximidade das Prévias
Eleitorais que serão realizadas no próximo
dia 20 de janeiro (domingo), coloca-se a
oportunidade de nós filiados e filiadas
escolhermos democraticamente o melhor
caminho para o PT de Feira de Santana.
Entre a História construída ao longo da
estrada, com batalhas, feridas, poeira, o
saldo de vitórias acumulado na vivência e
aprendizado com os companheiros e
companheiras do tempo e das Lutas e a
outra alternativa que se apresenta e deve ser
apreciada.
A população feirense sabe e aguarda com
expectativa a confirmação de seu sonho, o de
ter uma administração que corresponda aos
interesses populares, onde a ruptura com o
modelo vigente seja a bandeira a ser
levantada. Precisamos construir a
alternativa que contemple os anseios
históricos que fizeram do Partido dos
Trabalhadores o símbolo maior das
transformações políticas e sociais que já
acontecem no país e são reconhecidas pelos
brasileiros e brasileiras em todos os cantos.
Os grandes projetos começam passo a passo.
As grandes realizações começam tocando
em cada pessoa excluída que carece de
atenção.
Por um PT de História e Lutas!
Lula, Wagner e Zé Neto!

INSS anuncia concurso público
O

instituto Nacional do Seguro
Social publicou no Diário Oficial
da União, edital de concurso público
para o preenchimento de 1,4 mil vagas
para assistente técnico do seguro social,
de nível médio, e 600 para analista do
seguro social, de nível superior. Feira de
Santana será beneficiada com 25 dos
aprovados na seleção pública.
As inscrições vão até o dia 17 desse mês
de janeiro e as provas deverão ser
realizadas em fevereiro, um mês após o

término das inscrições. As contratações
serão feitas ao longo do primeiro semestre
de 2008 e os servidores serão designados
para os locais com maior demanda e
maior carência de pessoal.
A organização do concurso ficará a cargo
do Centro de Seleção e Promoção de
Eventos da Universidade de Brasília
(Cespe/UnB). O analista previdenciário
tem salário inicial de R$ 2.243,78,
incluída a gratificação de desempenho, e é
encarregado da análise e concessão de

pedidos de benefícios.
Já o técnico previdenciário, com
remuneração de R$ 1.989,87, incluída a
gratificação, é responsável pelo
atendimento aos segurados e também tem
funções administrativas.
Os novos servidores irão substituir
servidores que faleceram, se aposentaram
ou mudaram de carreira. Somente este ano,
7.696 servidores do INSS passarão a ter
direito de se aposentar. Até 2010 serão
outros 2.438.
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