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RESUMO

LEITURARÁPIDA
Santos
Cidadeterá feiras livres extras
Nas duas vésperas de feriados de Natal e Réveillon (24 e
31), a população poderá contar excepcionalmente com
quatro feiras livres (habitualmente, não sãomontadas às
segundas-feiras). Os locais serão osmesmos das feiras de
terça, no Boqueirão (Rua Oswaldo Cruz), Marapé (Rua
DomDuarte),Aparecida (RuaFrei Francisco Sampaio) e
VilaMathias(RuaPrudentedeMoraes).

DAREDAÇÃO

Fazer com que a atenção
básica funcione de forma
mais eficiente e, assim,
desafogue a urgência e
emergência é um dos de-
safios dos quatro novos
gestores da Prefeitura de
Santos. Eles foram apre-
sentados ontem, depois
de passarem por um pro-
cesso seletivo.
Cadaumdosgestoresfica-

ráresponsávelpelasupervi-
são das policlínicas instala-
das em uma determinada
região do Município. San-
tos tem 32 unidades espa-
lhadas pela Orla, Morros,
ZonaNoroeste,RegiãoCen-
traleÁreaContinental.
“Naatençãobásicaocida-

dão vai retirarmedicamen-
to, ele passa por consulta, a
unidade temque estar bem
conservada. Tudo aquilo
que se refere às unidades
vinculadas à coordenado-
ria são de responsabilidade
dos coordenadores”, expli-
couoprefeitoPauloAlexan-
dreBarbosa(PSDB).
Ontem, os quatro gesto-

res vencedores de um pro-
cesso seletivo foramoficial-
menteapresentadosporele
e pelo secretário municipal
deSaúde,FábioFerraz.
As funções já existiam na

Saúde,mas eramocupadas
por funcionários da Admi-
nistraçãoMunicipal.APre-
feitura diz que a iniciativa é
pioneiranoBrasilequepre-
tende estender para outras
secretarias.
“Éoinícioenóspretende-

mosaumentarsignificativa-
mente os cargos em comis-
sãopreenchidosdentrodes-
secritério”,completouPau-
loAlexandre.

OQUEFAZER?

Dos novos quatro gestores,
dois foram à apresentação.
Na opinião de um deles, a
enfermeiraBrunadeOlivei-
ra Coronato, que já era ser-
vidora pública do Municí-
pio, namaioria dos casos, o
paciente procura o pronto
socorro de maneira inade-
quada,porqueacreditaque
a atenção básica não pode
resolverseuproblema.
“Umaatençãobásicareso-

lutiva diminui o fluxo da
urgência e emergência.En-
tão, o indivíduo procura o
prontosocorroquandoreal-
menteforumcasourgente.
AtambémenfermeiraJo-

selma Silva Moreira deixa-
rá o cargo de gestora de um
hospital em São José dos
Campos para trabalhar em
Santos.
“Eu sempre faço o com-

parativo que, quando a
gente avalia o Ensino Mé-
dio e o Superior, a gente vê
a importância do Ensino
Fundamental. Quando
olhamospara aatenção se-
cundáriaea terciária, iden-
tificamoscomo são impor-
tantes as ações ligadas à
atenção básica de saúde”,
definiu ela.

PROCESSOSELETIVO

A escolha dos profissionais
foi feita pela Vetor Brasil,
uma empresa sem fins lu-
crativos,contratadaparaes-
sa tarefa.Mais de 900 can-
didatos se inscreveram,
mas apenas 371 concluí-

ramos requisitos do cadas-
tro e foram habilitados a
participardadisputa.
Depoisdisso,houveentre-

vistas de análise de compe-
tências,painelcomespecia-
listas, sabatina com gesto-
res públicos, prova de co-

nhecimentostécnicoseban-
ca avaliadora com especia-
listasdeáreas acadêmicase
domercado.
Os 12 finalistas passaram

por entrevista com o secre-
tário municipal de Saúde,
Fábio Ferraz, e como chefe

doDepartamentodeAten-
ção Básica, Haroldo de
OliveiraSouza.
Os quatro gestores ocu-

parão cargos comissiona-
dos, com salário de R$
7.460,mais R$ 435, 16 de
auxílioalimentação.

DAREDAÇÃO

Consciênciaparaumtrânsi-
to mais seguro é o foco do
projeto Minicidade do
Trânsito, que será realiza-
dopelaCETSantosnaspri-
meirassemanasdejaneiro.
A oficina aos “pequenos

motoristas” de 5 a 12 anos,
tem inscrições a partir de
hojeeaconteceránosdias3
e 4, e depois entre 7 e 11,
sempreàs14h30.
O local escolhidopara ser

aMinicidade é aPraçaBel-
miro Ribeira, na Vila Ma-
thias, onde as crianças co-
nhecerãoasresponsabilida-

des no trânsito a partir de
três pontos de vista: ciclis-
tas,motoristasepedestres.

EMCADASITUAÇÃO

Comomotoristas(passagei-
ros de buggeys), aprende-
rão o significado das cores
dos semáforos. Como pe-
destres,serãoorientadasso-
bretravessiasegura,nasfai-
xase faixasvivas.
Já enquanto ciclistas, fa-

zem o percurso pela ciclo-
via, também aprendendo
as respectivas regras. Todo
oprocessoseráacompanha-
doporagentesdaCET.

“O indivíduo temqueprocurar a atençãoe ter certeza
que seus problemas vão ser solucionados, que ele vai ser
encaminhadoparao serviço adequadamente. Ademanda

correta, o fluxo correto. Já está no caminho certo,
mas aindahámuito a ser feito”

BrunadeOliveiraCoronato
enfermeira

INSCRIÇÕES

“Quandoolhamosparaa atenção secundária ea terciária,
identificamos comosão importantes as ações ligadas à

atençãobásicade saúde.Onossopapel vai ser fundamental
nisso: em fortalecer oque já foi construídoeproporcionaruma

efetividadena atençãobásica”
JoselmaSilvaMoreira

enfermeira

Paraa inscrição, o

responsável deveráescolher

umadata eencaminhar

e-mail comnome,

RGe telefone (dele e

da criança)para

gced@cetsantos.com.br.

Tambémpode-se telefonar

para3228-9300, das8h30

às 17h.As criançasque

compareceremsem

cadastroprévio poderão

participardesde

quehaja vagas.

CET-Santos inscrevepara
oficinade trânsitoacrianças

Agestãodas 32policlínicasdo
Municípioestarádividida entreos
quatro selecionadosparaa função.
Oprincipal desafio éaprimorar a
eficáciaparaqueaAtençãoBásica
resolvaproblemas edesafogueos
setoreseurgência eemergência.

Eles sedebruçarão sobre
conservaçãoeatendimento.

Santos possui 32 policlínicas, divididas pelos bairros; os gestores foram escolhidos pela Vetor Brasil, empresa sem fins lucrativos

Mérito
PrefeitodeSantos recebeprêmionaCapital
O prefeito Paulo Alexandre Barbosa recebeu segunda-feira, na Capital, o prêmio de
“melhor gestor públicomunicipal do Brasil”, concedido pela instituiçãoGlobal Council
of Sales Marketing (GCSM) em parceria com o Fórum das Américas. A homenagem
ocorreu após a avaliação das gestões dos 150maiores municípios do País. Ao receber a
medalha de honra ao mérito, Barbosa ressaltou o trabalho desenvolvido por todos os
funcionários da Prefeitura e a relação de proximidade com os munícipes. “Formamos
umagrandeequipeetemosumasociedademuitofiscalizadora”.

Saúde
santista
ganhanovos
gestores
AtençãoBásica terá administraçãoprofissional

ALEXSANDERFERRAZ-ARQUIVO

Crianças terão a chance de aprender boas práticas no trânsito, como pedestres, motoristas e ciclistas

ALEXSANDERFERRAZ-ARQUIVO
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