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Coronavírus pode estender atendimento em postos

P
unidades de saúde no País,
até as 22 horas. A ideia do
Ministério da Saúde é refor-
çar a ajuda financeira aos
municípios para que as uni-
dades abram no 3º turno,
dobrando os repasses de
custeio. Em Salvador, cres-
ceu a expectativa da popu-
lação que está inquieta com
a situação de momento.

Neste sábado 7, a Se-
cretaria da Saúde do Esta-
do da Bahia (Sesab) confir-
mou o segundo caso do novo
coronavírus (Covid-19) na ci-
dade de Feira de Santana.
Trata-se de uma mulher de
42 anos, trabalhadora do-
méstica, que teve contato
domiciliar com a primeira
paciente do estado com
COVID-19, quando ainda
estava sintomática.

A nota enviada pela Se-
sab estadual diz que: “Dife-
rente do caso original, cujo
contágio inicial foi na Itália, o
novo caso trata-se de uma
transmissão local do vírus,
sendo agora considerado cir-
culante no estado. Cabe res-
saltar que as duas pacientes
vinham sendo monitoradas
pelo Centro de Informações
Estratégicas em Vigilância
em Saúde da Bahia (Cievs-
BA) em conjunto com a Vi-
gilância Municipal de Feira de
Santana. Atualmente ambas
se encontram em isolamen-
to domiciliar, adotando todas
as medidas de precaução de
contato e evoluem clinica-
mente bem”.

As amostras foram co-
letadas na residência e ana-

or causa da expan-
são do coronaví-
rus, o governo fe-
deral quer esten-
der o período de
atendimento das
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Governo federal está estudando ampliar o período de atendimento nas unidades de saúde até as 22 horas. Bahia teve segundo caso confirmado

Entidades homenageiam centenário
de referências da medicina baiana

REFERÊNCIAS
João Torres e Jesuino Netto, nomes a serem seguidos

As mais representativas
e tradicionais entidades Mé-
dicas  da Bahia decidiram
considerar 2020 como O
Ano do Centenário   de dois
grandes vultos da Medicina
Bahiana :Os inesquecíveis
médicos, Antonio Jesuino
dos Santos Netto   e   João
Falcão  Fontes Torres. Nas-
cidos em setembro de 1920
formaram-se em Medicina
pela Faculdade Primaz do
Brasil e escolheram a cirur-
gia como especialidade.

João  Torres dedicou-se
à  saúde  pública  e à  defe-
sa da categoria médica  ten-
do presidido o Sindicato
dos Médicos  da Bahia e li-
derado os pioneiros que fun-
daram o Conselho Regional
de Medicina do Estado  da
Bahia, o qual presidiu por
dois períodos.  Sua exem-
plar dedicação  à  Secreta-
ria  de Saúde  do Estado  é

sempre apontada como
exemplar.

O Professor Jesuino
Netto, mestre de várias  ge-
rações  de médicos  tam-
bém se doou à missão  de
difundir os princípios  da éti-
ca  tendo sido Conselheiro
do CRM por diversas ges-
tões.

Duas grandes figuras de
homens dotados das  mais
nobres qualidades que po-
dem ornar o caráter  do ser
humano.O primeiro evento
das diversas homenagens
será   de iniciativa do Insti-
tuto Bahiano de História da
Medicina  e Ciências  Afins,
com uma palestra do seu
Presidente, o médico huma-
nista e muito querido na
classe Dr. Jorge Cerqueira,
às  15 horas do próximo  dia
12 ,quinta-feira,no auditório
da Faculdade de Medicina ,
no  Terreiro de Jesus.

 “Auto Cura:
Uma realidade”, o li-
vro de autoria do es-
critor Joseval Carnei-
ro, Bacharel em Di-
reito e Administra-
ção, Oficial da Polí-
cia Militar, jornalista,
professor e psicote-
rapeuta, vem desper-
tando elogios e pren-
dendo a atenção do
leitor pelo tema foca-
lizado com irretocá-
vel redação e clare-
za. A obra literária de
Joseval Carneiro, psi-
coterapeuta  pós-
graduado em terapia de vidas passadas e psicologia cog-
nitiva comportamental, autor de várias publicações, nos
campos jurídicos e espíritas foi autografada ,semana pas-
sada, para os amigos Paulo Roberto Sampaio, diretor de
Redação da TRIBUNA,  Neurologista Antônio Andrade,
empresário Nelson Taboada, Consultor Jurídico José Luiz
Castro, empresário Zeca Sanpaio, engenheiro José Ma-
rio Bastos, comendador Nelson José de Carvalho, De-
sembargador Valtercio Oliveira, dentre outros amigos ,du-
rante o agradável almoço semanal da Confraria da CATRI
,com todos promovendo comentários positivos por terem
sido brindados com livro tão precioso. Joseval Carneiro
integra a Academia de Letras da Bahia , a ABI , dentre
outras instituições,e por muitos anos dirigiu o Jornal Bahia
Espírita, publicação oficial da Federação Espírita do Es-
tado da Bahia, da qual foi seu presidente. O experiente
escritor com vários livros lançados com sucessos   pro-
moverá ests semana uma visita à TRIBUNA DA BAHIA,
quando autografará exemplares da sua mais nova obra
literária para o presidente Walter Pinheiro, o vice Marcelo
Sacramento e demais companheiros desta folha.

Autocura: uma
realidade.

SAÚDE
Diagnóstico da doença é feito com a coleta de materias respiratórios

l isadas pelo Laboratório
Central de Saúde Pública da
Bahia (Lacen-BA), que já
está autorizado a realizar os
exames para detectar dire-
tamente o Covid-19, sem
necessidade de contraprova
em laboratório de referência
nacional. O primeiro é de
uma mulher de 34 anos, que
retornou da Itália em 25 de
fevereiro, com passagens
por Milão e Roma, onde
aconteceu a contaminação.
A paciente veio manifestar os
sintomas depois de ter che-
gado ao Brasil.

CASOS REGISTRADOS
A Bahia já registrou, a

partir de janeiro, um total de
93 casos com suspeita clí-
nica de infecção pelo novo
coronavírus, sendo 21 exclu-
ídos por não se enquadrarem
no protocolo do Ministério da
Saúde; 33 descartados labo-

ratorialmente; e 38 aguar-
dam uma análise laboratori-
al. Além dos dois já citados.
Atualmente 36 países são
monitorados pelo Ministério
da Saúde por apresentarem
transmissão ativa do corona-
vírus.

O diagnóstico do corona-
vírus é feito com a coleta de
materiais respiratórios (aspi-
ração de vias aéreas ou in-
dução de escarro). Na sus-
peita de coronavírus, é ne-
cessária a coleta de duas
amostras, que serão enca-
minhadas com urgência para
o Laboratório Central de Saú-
de Pública (Lacen). Para
confirmar a doença, é neces-
sário realizar exames de bi-
ologia molecular que detec-
te o RNA viral.

As formas de transmis-
são do novo coronavírus ain-
da estão em processo de
investigação, mas já se

sabe que acontece de pes-
soa para pessoa. Qualquer
pessoa que tenha contato
próximo (cerca de 1 metro)
com alguém com sintomas
respiratórios está em risco
de ser exposta à infecção.
A transmissão dos corona-
vírus costuma ocorrer pelo
ar ou por contato pessoal
com secreções contamina-
das.

O Instituto Couto Maia
(Icom), em Salvador, é a
principal unidade de referên-
cia estadual em doenças
infectocontagiosas e dispõe
de 28 leitos com essa pres-
são negativa. No entanto,
nem todos os casos devem
ser encaminhados para o
Icom, apenas aqueles con-
siderados graves, uma vez
que a infecção pelo vírus se
apresenta desde a forma
subclínica até as formas
mais graves.

TRABALHO

Eletricista de Ar
Condicionado de
Veículos Pesados

Ensino médio
completo, 6 meses de
experiência, imprescindível
Cursos de Eletricista e
Manutenção de Ar
Condicionado Veicular e
disponibilidade para viajar

Salário: 2.392,71 +
benefícios

1 vaga
Patisseiro

Ensino fundamental
completo, 6 meses de
experiência

Salário: 1.166,26 +
benefícios

1 vaga
Assistente de Compras
de Materiais Náuticos

Ensino médio completo,
6 meses de experiência,
imprescindível domínio em
Excel e Inglês Básico

Salário: a combinar +
benefícios

1 vaga
Recepcionista Atendente

Ensino médio
completo, 6 meses de
experiência, informática
intermediária

Salário: 1.089,45 +
benefícios

1 vaga
Padeiro

Ensino médio
completo, 6 meses de
experiência

Salário: 1.277,44 +
benefícios

1 vaga
Assistente administrativo

Ensino superior
cursando

Administração ou áreas
afins, 6 meses de
experiência, Excel
intermediário, desejável ter
trabalhado na área de saúde.

Salário: 1.785,97 +
benefícios

1 Vaga
Empacotador (vaga
exclusiva para pessoas
com deficiência)

Ensino fundamental
completo, sem
experiência, vaga zoneada

Confira a lista de empregos no SIMM
O Serviço Municipal de

Intermediação de Mão de
obra (SIMM) oferece vagas
de emprego para segunda-
feira (9). Os interessados
deverão ir na Sede do SIMM-
Comércio, que fica na Rua

Miguel Calmon, 506, no Edi-
fício Ouro Preto ou na Pre-
feituras-Bairro: Itapuã, Pau
da Lima, Subúrbio e Posto
do SIMM na Boca do Rio.

Levando originais da
Carteira de Trabalho (com o

nº do: PIS, Pasep ou NIS),
Carteira de Identidade, CPF,
Comprovante de Residência
e Histórico Escolar, para re-
alização de Cadastro, de
busca por Vagas e de Enca-
minhamento para: Entrevis-

tas e Seleções de Trabalho/
Emprego.

O atendimento é feito
das 7h às 17h, mediante dis-
tribuição de senhas, que
são entregues a partir das
6h30. Veja a lista:

para os bairros: Paralela,
Paripe e Sete Portas

Salário: 1.045,00 +
benefícios

6 vagas
Desenvolvedor de Java
(vaga para exclusiva para
pessoas com deficiência)

Superior completo em
Ciências da Computação ou
TI ou Análise de Sistemas,
6 meses de experiência

Salário: a combinar +
benefícios

2 Vagas
Açougueiro

Ensino fundamental
completo, 6 meses de
experiência, ter
disponibilidade de horário

Salário: a combinar +
benefícios

1 vaga
Vendedor Pracista

Ensino fundamental
completo, 3 meses de
experiência,
disponibilidade para
trabalhar externo.

Salário: a combinar +
benefícios

6 Vagas
Recepcionista de
Hospital

Ensino médio completo,
6 meses de experiência,
imprescindível ter trabalhado
na área de saúde.

Salário: a combinar +
benefícios

1 Vaga
Auxiliar Operacional

Ensino médio
completo, 6 meses de
experiência, imprescindível
experiência com extratora
de limpeza, pulverizadora e
bicos de ar comprimido

Salário: 1.045,00 +
benefícios

3 vagas
Auxiliar Operacional

Ensino médio
completo, 6 meses de
experiência, imprescindível
experiência com extratora
de limpeza, pulverizadora e
bicos de ar comprimido,
CNH D Definitiva

Salário: 1.045,00 +
benefícios

3 vagas
Chefe de Pista

Ensino médio
completo, 6 meses de
experiência, imprescindível
CNH D Definitiva, desejável
CNH A, experiência com
cargos de chefia

Salário: 1.280,00 +
benefícios

3 vagas
Auxiliar de Limpeza
(vaga exclusiva para
pessoa com deficiência)

Ensino fundamental
completo, sem experiência.

Salário: a combinar +
benefícios

1 vaga
Vendedor interno (vaga
exclusiva para pessoa
com deficiência)

Ensino médio completo,
3 meses de experiência,
conhecimento em
informática, desejável curso
de atendimento ao cliente.

Salário: a combinar +
benefícios

1 vaga
Atendente de vendas

Ensino médio
completo, 6 meses de
experiência, disponibilidade
para trabalhar em
shopping.

Salário: 1.066,00 +
benefícios

2 vagas
Cuidador de Pessoas
com Deficiência

Ensino médio
completo, 6 meses de
experiência, desejável
curso na área

Salário: 1.069,00 +
benefícios

2 vagas
Vendedor Interno (vaga
para pessoas com
deficiência)

Ensino médio
completo, sem experiência

Salário: a combinar +
benefícios

3 vagas
Atendente de
telemarketing

Ensino médio
completo, sem
experiência, imprescindível
ter trabalhado na área de
vendas.

Salário: a combinar +
benefícios

45 Vagas
Atendente de
telemarketing (vaga
exclusiva para pessoas
com deficiência)

Ensino médio
completo, sem
experiência, imprescindível
ter trabalhado na área de
vendas.

Salário: a combinar +
benefícios

10 Vagas
Ajudante de Cozinha

Ensino fundamental
completo, 6 meses de
experiência,
disponibilidade para
trabalhar a noite, vaga
zoneada para moradores
da região de Brotas.

Salário: 1.045,00 +
Benefícios

3 Vagas
Ajudante de Pizzaiolo

Ensino fundamental
completo, 6 meses de
experiência,
disponibilidade para
trabalhar a noite, vaga
zoneada para moradores
da região de Brotas.

Salário: a combinar
1 Vaga
Monitor de
Ressocialização
Penitenciário (vaga
exclusiva para pessoas
com deficiência)

Ensino médio
completo, sem
experiência, desejável
curso de vigilante.

Salário: a combinar +
benefícios

8 Vagas


