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DESPROPORÇÃO Pesquisa diz ainda que no território baiano
há menos de 2 profissionais para cada grupo de mil pessoas

Salvador concentra
61% dos médicos
do estado da Bahia
LUANA ALMEIDA

A Bahia possui a proporção de
1,25 médico para cada grupo
de mil habitantes. Está abaixo
da média nacional, que registrou uma taxa de dois médicos para cada mil habitantes. Os dados são da pesquisa
Demografia Médica no Brasil:
Cenários e Indicadores de Distribuição, feita numa parceria
do Conselho Federal de Medicina com o Conselho Regional de Medicina do Estado de
São Paulo, divulgada no início
desta semana.
De acordo com o estudo, a
Bahia alcançou em outubro
de 2012 cerca de 18 mil médicos em atividade, sendo que
61% se concentram na capital.
Por sua vez, 64,7% dos médicos atuam no Sistema Único de Saúde (SUS). A pesquisa
aponta ainda grande desproporção entre a quantidade de
médicos que trabalham na
capital e no interior: enquanto Salvador tem um índice de
quatro médicos para mil ha-

bitantes, os cerca de 11 milhões de baianos do interior
são assistidos por cerca de
6.980 médicos.

Precariedade

O presidente do Conselho Regional de Medicina da Bahia
(Cremeb-BA), José Abelardo
Garcia de Meneses, atribui o
reduzido número principalmente à falta de estrutura e à
baixa remuneração.
“O Estado é excelência em
residência médica, porém,
poucos profissionais permanecem na Bahia após os estudos, o mercado para o médico no Estado é um dos piores do Brasil. A infraestrutura
para atendimento médico é
precária. Faltam equipamentos, recursos humanos, melhor acolhimento dos profissionais. A ausência de todos
esses fatores desestimula”.
Disse que no caso dos médicos do interior a falta de
estrutura é ainda pior. “Hoje,
o médico precisa de recursos
para oferecer uma medicina

de verdade. Ele não atua sozinho. É preciso banco de sangue, Unidade de Terapia Intensiva, equipamentos para
exames. Não basta grandes
salários, precisa estrutura”.
O presidente da Associação
de Hospitais e Serviços de
Saúde do Estado da Bahia (Ahseb), Marcelo Britto, disse que
em alguns municípios o número de médicos é zero. “Algumas cidades não têm a mínima condição de trabalho.
Em outras, as prefeituras prometem um alto salário para
atrair o profissional, mas não
têm condições de pagar por
aquilo que prometeram. Por
conta disso, a rotatividade de
profissionais é grande”.
O presidente do Sindicato
dos Médicos da Bahia (Sindimed-BA), Francisco Magalhães, defende a valorização e
mais investimentos na carreira. “É necessário maior reconhecimento, é preciso investir em um plano de carreira
para os profissionais”, afirmou o dirigente.

Oeste: em Barreiras também há defasagem de médicos

“É preciso
investir em
um plano de
carreira para os
profissionais”

“Algumas
cidades não
têm a mínima
condição de
trabalho”

“O mercado
para o médico
no Estado é um
dos piores do
Brasil”

FRANCISCO MAGALHÃES, Sindimed

MARCELO BRITO, Pres. da Ahseb

JOSÉ GARCIA, Pres. do Cremeb/BA

Arquivo Sindimed/BA

EDITAL DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
EXERCÍCIO DE 2013

Pregão nº. 02/13 - Pregão (Eletrônico) - Registro de Preços

EDITAL DE CITAÇÃO/PENHORA
PRAZO DE 20 DIAS
PUBLICAÇÃO COM CUSTAS (CUSTAS RECOLHIDAS)
DE ORDEM da Doutora ADRIANA SILVEIRA BASTOS- Juíza de Direito desta Comarca de Palmas de
Monte Alto-BA, do Estado da Bahia, na forma da lei, etc...

Hugo da Costa Ribeiro Júnior
Diretor do Complexo HUPES

Processo: 23007.000397/2013-06.
Objeto: Registro de Preços para eventual contratação de empresa(s)
especializada em prestação de serviço(s) para Cerimoniais de Outorga de Grau,
para atender à demanda da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia UFRB, nos próximos 12 meses.Edital no sítio:www.comprasnet.gov.br.
Data da abertura (início dos lances): 01/03/2013 às 09:00h (horário de Brasília),
no endereço: www.comprasnet.gov.br.
Editais no sítio www.comprasnet.gov.br. Tel/fax: (75) 3621-6466 / 3621-9974.

PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) 32/2012
Processo: 23007.005577/2012-95.
Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de livros para atender às
bibliografias básicas e complementares das disciplinas do curso de Engenharia
Mecânica do Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas – CETEC da Universidade
Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB). Edital no sítio: www.comprasnet.gov.br.
Data da abertura (início dos lances): 04/03/2013 às 08:30h (horário de Brasília),
no endereço: www.comprasnet.gov.br.
Editais no sítio www.comprasnet.gov.br. Tel/fax: (75) 3621-6466 / 3621-9974.
CLÁUDIO ANTONIO FARIA VARGAS
Chefe do Núcleo de Gestão de Licitação

Divulgação

O SINDIBEB/BA, com sede à Rua Mathias de Albuquerque, 39, Uruguai, CEP 40.450-540, Salvador, Bahia, Telefone (071) 3312-6851, pelo presente
Edital, faz saber aos senhores empregadores das indústrias de bebidas, estabelecidos em todos os municípios do Estado da Bahia, que empregam
trabalhadores, compreendendo: trabalhadores nas indústrias de cervejas e bebidas em geral, do vinho, de água minerais, de sucos de frutas, da
imunização e tratamento de frutas, de congelados, supercongelados, sorvetes, concentrados e liofilizados, que conforme dispõe os artigos 580 e 582
da CLT, deverão descontar dos salários de seus empregados, a CONTRIBUIÇÃO SINDICAL correspondente a um dia de trabalho dos salários do mês de
março de 2013, e recolhido às Agências da CEF, Banco do Brasil, ou os estabelecimentos bancários nacionais, até o dia 30 de abril de 2013. Ficam os
interessados, cientificados, desde já que o não recolhimento da Contribuição Sindical de seus empregados até o dia 30 de Abril de 2013, importará
na multa de 10% (dez por cento) nos primeiros trinta dias, com adicional de 2% (dois por cento) ao mês subseqüente, juros de 1% (hum por cento)
e atualização monetária conforme estabelece o art. 600 da CLT. Salvador, Bahia, 18 de fevereiro de 2013.
Alberto Santiago Evangelista
Presidente.

PROCESSO Nº. 23066.063157/12-21 → OBJETO: Registro de preços, durante 12
(doze) meses para eventual futura aquisição de Órteses, Próteses Materiais Especiais OPME (Cardíaca,Ablação, Neuro E Urologia, Vascular e Geral), mediante antecipação da
entrega (consignação), de forma parcelada, para atender às necessidades do Complexo
Hospitalar Universitário Prof. Edgard Santos (Complexo HUPES). Tipo de Licitação:
Menor Preço por Item. Data da Abertura: 05 de março de 2013, às 09h00min (Horário
de Brasília – DF). Local: www.comprasnet.gov.br. UASG: 153040. Informações
e Entrega de Edital: Sala da Comissão Central de Licitação – Mezanino da UDAC
(Unidade Docente Assistencial de Cardiologia), nos horários: 08h00min às 12h00min e
das 14h00min às 17h00min, sito à Rua Augusto Viana, S/N – Canela, Salvador - BA, e/ou
pelo Telefax: 3283-8166 / 3283-8193.

PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) 01/2013

José Abelardo Garcia, do Cremeb, diz que “não adianta colocar mais profissionais no
mercado e não valorizar os
que já existem... a medida pode aumentar a desigualdade
porque o sistema privado vai
continuar
concentrando
maior número de médicos. É
preciso que o governo federal
pense numa política de valorização dos profissionais.”
O cálculo da quantidade de
médicos por habitante ajudará a definir a ampliação do
número de vagas de graduação nas faculdades de medicina, conforme previsto em
portaria do Ministério da
Educação (MEC), divulgada
no início do mês. Será considerada a demanda social
por médicos em cada unidade da Federação com base em
dados atualizados anualmente pelo Ministério da Saúde.
De acordo com a portaria,
também será observada a estrutura de equipamentos públicos e programas de saúde
existentes no município de
oferta do curso. O número de
leitos disponíveis por aluno
(que deve ser maior ou igual
a cinco), o número de alunos
por equipe de atenção básica
(maior ou igual a três) e a
existência de leitos de urgência e pronto-socorro também
serão considerados.

SINDICATO DOSTRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DE CERVEJAS E BEBIDAS EM GERAL, DOVINHO, DE ÁGUA MINERAIS, DE SUCOS DE FRUTAS, DA IMUNIZAÇÃO
ETRATAMENTO DE FRUTAS, DE CONGELADOS, SUPERCONGELADOS, SORVETES, CONCENTRADOS E LIOFILIZADOS DO ESTADO DA BAHIA – SINDIBEB/BA
CNPJ: 13.505.854/0001-71 - Registro Sindical nº 000.419.88007-0

AVISO DE LICITAÇÃO

Ministério da
Educação

A7

Governo precisa
adotar política
de valorização,
afirma dirigente

Arestides Baptista / Ag. A TARDE / 24.10.2011

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
COMPLEXO HOSPITALAR UNIVERSITÁRIO
PROF. EDGARD SANTOS

UNIVERSIDADE FEDERAL
DO RECÔNCAVO DA BAHIA

REGIÃO METROPOLITANA

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM POSTOS DE SERVIÇOS DE
COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO NO ESTADO DA BAHIA - SINPOSBA
CNPJ 63.225.841/0001-17

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
CAMPANHA SALARIAL 2013

Pelo presente edital, o SINDICATO DOS TRABALHADORES EM POSTOS DE SERVIÇOS DE COMBUSTÍVEIS
E DERIVADOS DE PETRÓLEO NO ESTADO DA BAHIA - SINPOSBA, com CNPJ 63.225.841/0001-17
e Registro Sindical nº 46010.001673/93-78 MTE/SRT/CGRS, com sede na Cidade de Salvador/Ba,
na Av. Sete de Setembro, nº 941, Conjunto 101, Centro/Mercês, convoca todos os trabalhadores das
empresas de postos de serviços de combustíveis e derivados de petróleo, lojas de conveniências, postos
de lavagens e lava jatos instalados nos postos de combustíveis no Estado da Bahia, associados ou não,
para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária no dia: 05.03.2013 EM: FEIRA DE SANTANA/BA,
NA SUBSEDE DO SINPOSBA localizada na Rua Arnold Silva, 73 - Kalilândia, abrangendo os municípios
de Feira de Santana e Região; EM: JUAZEIRO/BA, NA SUBSEDE DO SINPOSBA, localizada na Rua
15 de Novembro, nº 109 - Centro, abrangendo os municípios de Juazeiro e Região; EM BARREIRAS/BA, NA
SUBSEDE DO SINPOSBA, localizada na Rua José Bonifácio, n° 825 - Centro, abrangendo os municípios
de Barreiras e Região; EM IRECÊ/BA, no SINDICATO DO COMERCIÁRIOS, localizado na Rua Mateus
Nunes Dourado, nº 104 A, bairro Coop-Irecê/Ba abrangendo os municípios de Irecê e Região; EM PAULO
AFONSO/BA, no SINDICATO DO COMERCIÁRIOS, localizado na Rua Marechal Rondon, 660, bairro
Centro, abrangendo os municípios de Paulo Afonso e Região; e no dia: 15.03.2013 EM SALVADOR,
no Auditório da sede da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil - CTB/BA, localizada
na Rua Carlos Gomes, nº 983, 2º andar, Centro - Salvador/Ba, abrangendo os municípios de Salvador
e Região Metropolitana; todas às 16:00h em primeira convocação e às 16:30h em segunda convocação,
com o quorum definido pelo Estatuto do Sindicato, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:
a) Discussão e aprovação das reivindicações que serão formuladas pelos empregados para renovação
da Norma Coletiva de Trabalho, específica da categoria no Estado da Bahia; b) outorga de poderes à
Diretoria do Sindicato dos Empregados em Postos de Serviços de Combustíveis e Derivados de Petróleo
do Estado da Bahia, para encaminhamento das reivindicações, para representação dos trabalhadores
nas negociações com as empresas e para celebrar ou não Acordo Coletivo de Trabalho e/ou Convenção
Coletiva de Trabalho e, no caso de malogro nos entendimentos, para suscitar Dissídio Coletivo perante
o E. Tribunal Regional do Trabalho competente, e, se for o caso, exercer o direto de greve; c) fixação de
índice, discussão sobre o valor e autorização de desconto da Taxa Assistencial desta Campanha Salarial
e da Contribuição Confederativa Constitucional; d) deliberação sobre a transformação da assembleia em
permanente, em toda jurisdição da Federação no Estado da Bahia, até a renovação da Norma Coletiva
da categoria. Salvador, 21 de fevereiro de 2013. Antonio José dos Santos - Presidente.

PEDIDO DE LICENÇA
DE LOCALIZAÇÃO
J.

G.
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IMO-
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município de Barreiras no Estado da Bahia.

S I M O N E M A R Q U E S D A S I LVA

FAZ SABER a todos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem e/ou a quem interessar
possa, que corre neste Juízo e Cartório os autos nº 0000463-71.2011.805.0185, Ação de EXECUÇÃO DE
TITULO EXTRAJUDICIAL, requerida pelo BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A em face de
ANTONIO JOSÉ DA CRUZ. E, pelo presente edital fica o executado ANTONIO JOSÉ DA CRUZ, portador
do CPF nº 065.631.476-15, atualmente em lugar incerto e não sabido, CITADO termos da presente ação,
conforme petição inicial anexa, para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento da dívida. (CPC, art.
652), no valor de R$ 102.570,24(cento e dois mil quinhentos e setenta reais e vinte e quatro centavos).
Não efetuado o pagamento, procederá de imediato a penhora e avaliação do bem indicado na inicial pelo
credor, lavrando-se o respectivo auto e intimando de tais atos, na mesma oportunidade, o executado. O
executado deverá ser intimado na pessoa de seu advogado; não o tendo, será intimado pessoalmente.
Havendo pagamento, ficam de logo arbitrados os honorários de advogado a ser pago pelo executado, no
percentual de 10% sobre o valor do débito. O embargado poderá oferecer embargos à execução no prazo
de 15 (quinze) dias, contados da juntada aos autos do mandado de citação. E, para que chegue ao
conhecimento do executado supra mencionado, mandou o MM. Juiz expedir o presente edital que será
publicado uma só vez no órgão oficial Diário do Poder Judiciário e afixado copia na sede do juízo. Dado e
passado nesta cidade e Comarca de Palmas de Monte Alto-BA; aos 07 dias do mês de janeiro de 2013.
Eu,________Cidiná de Jesus Santana, Analista Judiciário, subscrevo.
Drª ADRIANA SILVEIRA BASTOS - Juíza de Direito

