
Sindimed-BA – Levantamento de atividades 2020 

JANEIRO  

• Campanha salarial da rede privada e filantrópica (https://sindimed-ba.org.br/medicos-da-

rede-privada-e-filantropica-discutem-campanha-salarial-no-dia-21). 

• Previdência estadual: abuso com dinheiro público e Reforma com perdas para servidores 

(https://sindimed-ba.org.br/nova-investida-contra-o-dinheiro-dos-baianos) / 

(https://sindimed-ba.org.br/triste-bahia-de-valores-invertidos) / (https://sindimed-

ba.org.br/reforma-da-previdencia-com-perdas-para-servidores-do-estado) / (https://sindimed-

ba.org.br/reforma-da-previdencia-do-estado-topicos-mais-importantes). 

• Manifestação na Assembleia Legislativa (https://sindimed-ba.org.br/20005-2). 

• Mobilização dos médicos do Planserv (https://sindimed-ba.org.br/medicos-que-atendem-

pelo-planserv-fazem-assembleia-dia-22) / (https://sindimed-ba.org.br/medicos-continuam-

firmes-na-luta-pela-valorizacao-e-defesa-do-planserv). 

• Reajuste salarial: Sindicato cobra para setor Saúde do Estado (https://sindimed-

ba.org.br/governo-corre-do-reajuste-legal-dos-servidores). 

• Passivos trabalhistas: médicos do Hospital Municipal de Simões Filho (https://sindimed-

ba.org.br/presidente-do-sindimed-ba-discute-atraso-de-passivos-trabalhistas-de-medicos-do-

hospital-municipal-de-simoes-filho). 

• Campanha salarial Sesab (https://sindimed-ba.org.br/medicos-da-sesab-discutem-campanha-

salarial-em-assembleia-no-dia-29). 

• Hospital Municipal de Simões Filho: mobilização dos médicos (https://sindimed-

ba.org.br/medicos-do-hospital-municipal-de-simoes-filho-fazem-assembleia-dia-28). 

• Hapvida: mobilização dos médicos (https://sindimed-ba.org.br/medicos-que-atuam-pelo-

hapvida-fazem-assembleia-na-proxima-quinta-30). 

• Mobilização dos médicos das UPAs (https://sindimed-ba.org.br/sindimed-convoca-medicos-

da-upa-cabula-para-assembleia-na-proxima-quinta-feira-30) / (https://sindimed-

ba.org.br/medicos-alertam-se-o-salario-atrasar-as-upas-vao-parar) / (https://sindimed-

ba.org.br/medicos-das-upas-municipais-fazem-assembleia-extraordinaria-nesta-quarta-29-

participe). 

 

FEVEREIRO 

• Previdência da Bahia: protesto contra a PEC (https://sindimed-ba.org.br/medicos-contra-

reforma-da-previdencia-da-bahia). 

• Dissídios Coletivos: redes privada, filantrópica e Fesf-SUS - assembleia (https://sindimed-

ba.org.br/redes-privada-filantropica-e-fesf-sus-assembleia-discute-dissidios-coletivos-no-dia-5-

de-fevereiro). 

• Sesab: campanha salarial (https://sindimed-ba.org.br/assembleia-com-medicos-da-sesab-

discute-reposicao-salarial-2020-na-terca-feira-11) / (https://sindimed-ba.org.br/sesab-

medicos-em-campanha-contra-os-5-anos-de-arrocho-salarial) (https://sindimed-

ba.org.br/governo-da-bahia-nega-justo-reajuste-para-o-servidor) / (https://sindimed-
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ba.org.br/servidores-da-bahia-estao-sem-reajuste-salarial-ha-cinco-anos) / (https://sindimed-

ba.org.br/o-governo-da-bahia-descasca-servidores-e-medicos) / (https://sindimed-

ba.org.br/yes-nos-temos-hospitais-mas-faltam-concursos-para-medicos) / (https://sindimed-

ba.org.br/sesab-sindicato-mobiliza-para-campanha-salarial-2020). 

• Ribeira do Pombal: mobilização dos médicos (https://sindimed-ba.org.br/medicos-de-ribeira-

do-pombal-podem-restringir-atendimentos). 

• Hapvida: mobilização dos médicos (https://sindimed-ba.org.br/hapvida-mobilizacao-de-

paralisacao-garante-atendimento-das-reivindicacoes) / (https://sindimed-

ba.org.br/negociacao-de-honorarios-e-pauta-de-assembleia-dos-medicos-da-hapvida-nesta-

segunda-feira) / (https://sindimed-ba.org.br/sindicato-dos-medicos-do-ceara-se-solidariza-

com-mobilizacao-dos-medicos-do-hapvida-na-bahia) / (https://sindimed-ba.org.br/hapvida-

mobilizacao-medica-vitoriosa-e-foco-agora-sao-as-negociacoes). 

• Restrição suspensa nas UPAs: mobilização surte efeito e (https://sindimed-

ba.org.br/restricao-de-atendimentos-suspensa-nas-upas-de-salvador). 

• Porto Seguro: mobilização no Hospital Deputado Luís Eduardo Magalhães (https://sindimed-

ba.org.br/carta-aberta-do-corpo-clinico-do-hospital-deputado-luis-eduardo-magalhaes-em-

porto-seguro). 

• Coronavírus: Sindicato repercute nota de repúdio a notícias falsas da Sociedade Brasileira de 

Infectologia (https://sindimed-ba.org.br/coronavirus-sociedade-brasileira-de-infectologia-

divulga-nota-de-repudio-a-noticias-falsas). 

• Médicos peritos do Tribunal de Justiça: mobilização (https://sindimed-ba.org.br/medicos-

peritos-do-tribunal-de-justica-fazem-assembleia-extraordinaria-dia-12). 

• Ribeira do Pombal: salários atrasados e restrição de atendimento (https://sindimed-

ba.org.br/medicos-de-ribeira-do-pombal-estao-com-salarios-atrasados-e-iniciam-restricao-de-

atendimento-nesta-quarta-feira-se-cronograma-nao-for-respeitado) / (https://sindimed-

ba.org.br/ribeira-do-pombal-medicos-do-hospital-santa-tereza-suspendem-temporariamente-

a-paralisacao-e-seguem-mobilizados). 

• Padronização de contratos PJ das UPAs (https://sindimed-ba.org.br/padronizacao-de-

contratos-pj-e-tema-de-reuniao-com-medicos-das-upas-municipais-de-salvador) / 

(https://sindimed-ba.org.br/upas-municipais-ministerio-publico-pode-intermediar-acordo-

para-regularizar-relacoes-de-trabalho-pj) / (https://sindimed-ba.org.br/sindimed-ba-

apresenta-proposta-de-minuta-entre-medicos-e-organizacoes-sociais). 

• Coronavírus: Sindicato publica documentos importantes para os médicos (https://sindimed-

ba.org.br/coronavirus-documentos-importantes-para-os-medicos). 

• Coronavírus: cinco casos suspeitos e nenhum ainda confirmado em Salvador 

(https://sindimed-ba.org.br/cinco-casos-suspeitos-e-nenhum-ainda-confirmado-do-

coronavirus-em-salvador). 

 

MARÇO 

• Alagoinhas: médicos iniciam restrição de atendimento (https://sindimed-ba.org.br/medicos-

de-alagoinhas-iniciam-restricao-de-atendimento-segunda-feira) 
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• Hapvida: mobilização para negociações (https://sindimed-ba.org.br/medicos-da-hapvida-

reafirmam-mobilizacao-para-as-negociacoes-com-a-empresa). 

• Porto Seguro: mobilização doa médicos do HDLEM (https://sindimed-ba.org.br/assembleia-

dos-medicos-do-hdlem-de-porto-seguro). 

• Credenciamento SESAB 01/19: Tribunal de Justiça mantém suspensão do Edital 

(https://sindimed-ba.org.br/tribunal-de-justica-mantem-mais-uma-vez-decisao-suspendendo-

o-credenciamento-01-19-da-sesab-ba). 

• Credenciamento SESAB 01/19: Governo tenta burlar proibição em plena pandemia 

(https://sindimed-ba.org.br/nota-de-repudio) / (https://sindimed-ba.org.br/nao-aceitamos-

contratacao-de-medicos-por-sorteio) / (https://sindimed-ba.org.br/governo-insiste-em-

contratar-por-sorteio) / (https://sindimed-ba.org.br/selecao-por-sorteio-e-perversa-e-inviavel-

para-a-saude-da-populacao). 

• Precarização, SUS, planos de saúde e Planserv: presidente do Sindimed-BA fala à Rádio 

Metrópole: sobre (https://sindimed-ba.org.br/planserv-sucateamento-e-denunciado-pela-

presidente-do-sindimed-ba-em-entrevista-a-radio-metropole). 

• Título de especialista: concurso de médicos para Salvador (https://sindimed-

ba.org.br/resolvido-concurso-de-medicos-para-salvador). 

• Curso de Eletrocardiografia (https://sindimed-ba.org.br/curso-de-eletrocardiografia). 

• Coronavírus: OMS declara oficialmente pandemia (https://sindimed-ba.org.br/oms-declara-

oficialmente-pandemia-para-coronavirus). 

• Crise das maternidades: Sindimed verifica superlotação (https://sindimed-ba.org.br/sindimed-

verifica-maternidades-super-lotadas-sem-condicoes-de-receber-novos-pacientes). 

• Coronavírus: Ministério da Saúde convoca 5.811 médicos (https://sindimed-

ba.org.br/ministerio-da-saude-convoca-5-811-medicos-contra-coronavirus). 

• Coronavírus: Sindimed agradece a todos os médicos e profissionais da saúde 

(https://sindimed-ba.org.br/a-todos-os-medicos-e-profissionais-da-saude-que-estao-

abnegadamente-trabalhando-nesse-periodo-dificil-nosso-mais-profundo-agradecimento). 

• Coronavírus: checagem dos EPIs no Multicentro de Saúde do Vale das Pedrinhas 

(https://sindimed-ba.org.br/visita-a-centro-medico-convocatoria-para-assembleia-e-uso-de-

epis). 

• Coronavírus: assembleia cancelada (https://sindimed-ba.org.br/assembleia-cancelada) / 

(https://sindimed-ba.org.br/assembleias-canceladas). 

• Coronavírus: orientações remotas para o Imposto de Renda 2020 (https://sindimed-

ba.org.br/imposto-de-renda-2020). 

• Coronavírus: Sindimed inicia atendimento online e suspende o presencial (https://sindimed-

ba.org.br/atendimento-on-line-sindimed-tem-atendimento-presencial-suspenso) / 

(https://sindimed-ba.org.br/sindimed-atendimento-on-line). 

• Coronavírus: Preocupados com os médicos, Sindimed, Cremeb e ABM se reúnem na Sesab 

(https://sindimed-ba.org.br/preocupadas-com-o-coronavirus-sindimed-cremeb-e-abm-se-

reunem-na-sesab) / (https://sindimed-ba.org.br/reuniao-na-secretaria-de-saude-do-estado-
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da-bahia) / (https://sindimed-ba.org.br/sindimed-solicita-ao-governo-da-bahia-que-medicos-

pj-tenham-estabilidade-e-seguranca). 

• Coronavírus: Sindimed pleiteia condições de trabalho especiais (https://sindimed-

ba.org.br/condicoes-de-trabalho-para-o-momento-o-sindimed-tem-encaminhado-oficios-a-

governantes-e-secretarias-de-diversos-municipios-e-do-estado-da-bahia). 

• Coronavírus: Sindicato combate Fake News (https://sindimed-ba.org.br/coronavirus-nao-

espalhe-fake-news). 

• Coronavírus: Comunicado do Sindimed na Pandemia do Covid-19 (https://sindimed-

ba.org.br/pandemia-do-covid-19-comunicado-do-sindimed). 

• Aprovados no concurso da Prefeitura de Salvador: Sindimed-BA solicita que médicos sejam 

convocados (https://sindimed-ba.org.br/sindimed-ba-solicita-a-prefeitura-de-salvador-que-

sejam-convocados-os-medicos-aprovados-no-ultimo-concurso). 

• Proteção aos médicos: Sindicato cobra governos e entes privados (entrevista na Tribuna da 

Bahia: https://sindimed-ba.org.br/medicos-questionam-governos-na-desatencao-aos-

profissionais) / (https://sindimed-ba.org.br/denuncia-nossos-governantes-nao-valorizam-os-

profissionais-da-saude) / (https://sindimed-ba.org.br/sindimed-ba-solicita-ao-mp-e-ao-mpt-

que-cobrem-a-rede-publica-e-privada-de-saude-requisitos-indispensaveis-no-combate-a-

pandemia-do-covid-19) / (https://sindimed-ba.org.br/queremos-epis) / (entrevista TV Record 

https://sindimed-ba.org.br/entrevista-a-tv-record-sobre-os-pleitos-dos-medicos). 

• Concursados da Prefeitura de Salvador: Sindimed cobra contratação (https://sindimed-

ba.org.br/sindimed-faz-reuniao-com-a-secretaria-de-saude-de-salvador) / (https://sindimed-

ba.org.br/sindimed-intermediou-com-a-prefeitura-de-salvador-os-22-convocados). 

 

ABRIL 

• Proteção aos médicos: Sindicato cobra Estado e municípios por condições de trabalho 

(https://sindimed-ba.org.br/sindmed-requisita-condicoes-adequadas-de-trabalho) / 

(https://sindimed-ba.org.br/ha-medicos-com-atrasos-de-remuneracao-em-unidades-da-sesab) 

/ (https://sindimed-ba.org.br/governo-troca-camas-por-cadeiras-do-conforto-medico) / 

(https://sindimed-ba.org.br/medicos-estao-perdendo-o-emprego-por-conta-da-pandemia-do-

coronavirus) / (https://sindimed-ba.org.br/dra-ana-explica-a-acao-civil-publica-impetrada-

pelo-sindimed-ba) / (https://sindimed-ba.org.br/o-sindimed-protesta-com-veemencia-contra-

a-demissao-de-medico-da-central-de-regulacao-da-sesab) / (https://sindimed-ba.org.br/dra-

ana-rita-comenta-decreto-do-governador-e-entre-com-acao-civil-publica) / (https://sindimed-

ba.org.br/justica-manda-governo-do-estado-resguardar-medicos-do-grupo-de-risco). 

• Coronavírus: canais de denúncias sobre EPIs, demissões, etc. (https://sindimed-

ba.org.br/perdeu-o-emprego-ou-esta-sem-epis-denuncie) / (https://sindimed-ba.org.br/como-

humanos-precisamos-de-epis-adequados) / (https://sindimed-ba.org.br/incoerencia-reforca-

suspeita-de-retaliacao-em-demissao-na-central-de-regulacao) /(https://sindimed-

ba.org.br/secretario-de-saude-da-bahia-ignora-pleitos-dos-medicos-e-acusa-sindimed-de-

fazer-politica-sindical) / (https://sindimed-ba.org.br/nota-de-repudio-secretario-da-sesab-

fabio-vilas-boas). 

• Prefeitura de Salvador: contratação de Concursados e Lei de proteção na pandemia 

(https://sindimed-ba.org.br/reuniao-do-sindimed-ba-e-secretario-de-saude) / 
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(https://sindimed-ba.org.br/reivindicacao-do-sindimed-ba-vira-lei-e-confere-mais-seguranca-

aos-medicos-de-salvador) / (https://sindimed-ba.org.br/dra-ana-rita-solicita-informacoes-da-

prefeitura-e-estado-sobre-os-medicos-com-covid-19) / (https://sindimed-ba.org.br/dialogo-

com-prefeitura-prossegue). 

• Coronavírus: segurança de trabalho para os médicos e visitas a unidades (https://sindimed-

ba.org.br/sindimed-fala-sobre-condicoes-dos-medicos-em-entrevista-ao-vivo-da-tv-bahia) / 

(https://sindimed-ba.org.br/sindimed-na-linha-de-frente-em-defesa-dos-medicos-e-no-

combate-ao-covid-19) / (https://sindimed-ba.org.br/dra-ana-rita-e-dra-clarice-saba-em-

entrevista-ao-vivo-para-tv-bahia) / (https://sindimed-ba.org.br/sindimed-ba-faz-inspecao-na-

upa-de-itapua) / (https://sindimed-ba.org.br/sindimed-ba-faz-inspecao-na-unidade-de-saude-

da-familia) / (https://sindimed-ba.org.br/acao-na-justica-do-trabalho-garante-liminar-de-

protecao-aos-medicos-em-itabuna) / (https://sindimed-ba.org.br/dra-ana-rita-de-luna-

inspeciona-psf-pelourinho) / (https://sindimed-ba.org.br/dra-ana-rita-de-luna-faz-inspecao-na-

upa-san-martin) / (https://sindimed-ba.org.br/dra-clarice-saba-inspeciona-a-maternidade-de-

referencia-prof-jose-maria-de-magalhaes-netto). 

 

MAIO 

• Dia do Trabalhador: mensagem do Sindimed-BA (https://sindimed-ba.org.br/mensagem-do-

sindimed-ba-no-dia-do-trabalhador). 

• Proteção aos médicos: Sindicato cobra condições de trabalho durante pandemia e abre canal 

de denúncias (https://sindimed-ba.org.br/presidente-do-sindimed-transmite-as-informacoes-

corretas-sobre-a-acao-impetrada-por-medicos-do-grupo-de-risco) / (https://sindimed-

ba.org.br/nota-de-repudio-o-governador-rui-costa-falta-com-a-verdade) / (https://sindimed-

ba.org.br/dados-levantados-pelo-sindimed-ba-mostram-que-remanejamento-dos-medicos-de-

grupo-de-risco-nao-e-fator-para-situacao-critica-no-sistema-de-saude) / (https://sindimed-

ba.org.br/dra-ana-rita-de-luna-questiona-o-governador) / (https://sindimed-ba.org.br/canal-

de-denuncias-imagens-sao-importantes-para-mpt-e-mp) / (https://sindimed-

ba.org.br/comunicado-do-sindimed-ba-sobre-declaracoes-do-secretario-da-saude-da-bahia) / 

(https://sindimed-ba.org.br/justica-proibe-consorcio-nordeste-de-contratar-medicos-

estrangeiros-que-nao-tenham-passado-pelo-revalida). 

• Coronavírus: pleito do Sindimed-BA de seguro de vida para médicos que atuam contra a Covid 

é reconhecido pelo governo (https://sindimed-ba.org.br/seguro-de-vida-para-medicos-que-

atuam-contra-a-covid-19-sera-votado-na-assembleia-legislativa-da-bahia) / (https://sindimed-

ba.org.br/seguro-para-profissionais-de-saude-e-aprovado-na-assembleia-legislativa). 

• Coronavírus: segurança de trabalho para os médicos e visitas a unidades (https://sindimed-

ba.org.br/dra-ana-rita-de-luna-inspeciona-o-psf-de-pituacu) / (https://sindimed-ba.org.br/dra-

ana-rita-de-luna-faz-inspecao-na-unidade-de-saude-parque-de-pituacu) / (https://sindimed-

ba.org.br/covid-19-inspecao-no-hospital-das-clinicas-hupes-verifica-condicoes-de-trabalho) / 

(https://sindimed-ba.org.br/dra-ana-rita-de-luna-e-clarice-saba-inspecionam-hospital-couto-

maia) / (https://sindimed-ba.org.br/dra-ana-rita-de-luna-inspeciona-hge-hospital-geral-do-

estado) / (https://sindimed-ba.org.br/sindimed-inspeciona-o-hospital-portugues) / 

(https://sindimed-ba.org.br/governo-da-bahia-quer-que-medicos-usem-mascaras-com-

validade-vencida) / (https://sindimed-ba.org.br/criancas-sem-assistencia-na-emergencia-

pediatrica-do-hospital-roberto-santos). 
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• Coronavírus: Sindimed participa da Campanha Conexão Solidária e viabiliza doações de EPIs 

(https://sindimed-ba.org.br/sindimed-participa-da-campanha-conexao-solidaria-e-viabiliza-

doacoes-de-epis-em-unidades-de-saude-2). 

• Coronavírus: dados do Governo da Bahia são insatisfatórios (https://sindimed-

ba.org.br/transparencia-dados-do-governo-da-bahia-sobre-coronavirus-sao-insatisfatorios) / 

https://sindimed-ba.org.br/monitoramento-do-covid-19-requer-mais-agilidade-e-

transparencia-na-bahia). 

• Atraso de salários: Sindicato denuncia e cobra providências (https://sindimed-

ba.org.br/maternidade-jose-maria-de-magalhaes-netto-atrasa-salarios-de-medicos) / 

(https://sindimed-ba.org.br/medicos-sofrem-atrasos-salariais-em-plena-pandemia) / 

(https://sindimed-ba.org.br/sindimed-ba-recorre-ao-ministerio-publico-contra-atraso-de-

salarios-em-juazeiro) / (https://sindimed-ba.org.br/medicos-de-juazeiro-sofrem-com-atraso-

de-salarios-em-plena-pandemia). 

• Coronavírus: Sindicato apoia Programa Conta Comigo de combate à pandemia 

(https://sindimed-ba.org.br/programa-conta-comigo-precisa-contar-com-todos-para-

combater-a-pandemia). 

• Seleção de médicos aberta pelo Governo da Bahia (https://sindimed-ba.org.br/nova-

entrevista-ao-vivo-do-sindimed-a-tv-bahia). 

 

JUNHO 

• Atraso de salários: Sindicato denuncia e cobra providências (https://sindimed-

ba.org.br/hospital-de-juazeiro-persiste-atraso-salarial-e-sindimed-volta-a-pedir-intervencao-

da-secretaria-municipal-de-saude) / (https://sindimed-ba.org.br/hospital-regional-de-juazeiro-

mantem-atraso-de-salarios-e-gera-demissao-em-massa-de-medicos) / (https://sindimed-

ba.org.br/atencao-medicos-da-upa-de-sao-cristovao) / (https://sindimed-

ba.org.br/alagoinhas-atraso-constante-na-maternidade). 

• Coronavírus: Decreto municipal sobre protocolos é questionado (https://sindimed-

ba.org.br/cosemba-aponta-inconsistencias-do-novo-decreto-municipal-sobre-servicos-

medicos) / (https://sindimed-ba.org.br/decreto-municipal-no-32-461-o-sindimed-ba-aguarda-

as-correcoes-necessarias) / (https://sindimed-ba.org.br/pleito-de-revisao-das-disposicoes-

sobre-funcionamento-de-clinicas-e-hospitais-privados-e-atendido). 

• Proteção aos médicos: Sindicato contra precarização de contratos de trabalho – CLT x PJ 

(https://sindimed-ba.org.br/precarizacao-do-trabalho-medico-no-hospital-ernesto-simoes-

filho) / (https://sindimed-ba.org.br/precarizacao-do-trabalho-medico-gera-riscos-no-hospital-

geral-de-vitoria-da-conquista) / (https://sindimed-ba.org.br/mais-uma-vitoria-do-sindimed-

ba). 

• Coronavírus: gastos do Governo da Bahia são suspeitos (https://sindimed-ba.org.br/rui-costa-

e-responsavel-por-548-milhoes-de-reais-jogados-no-ralo). 

• Coronavírus: Protocolo do MS tem apoio do Sindimed-BA (https://sindimed-

ba.org.br/governo-do-estado-nao-valoriza-saude-publica-e-desrespeita-direitos) / 

(https://sindimed-ba.org.br/nao-podemos-cruzar-os-bracos-na-fase-1-da-covid-19) / 

(https://sindimed-ba.org.br/covid-19-faltam-medicamentos-recomendados-pelo-ministerio-

da-saude). 

https://sindimed-ba.org.br/sindimed-participa-da-campanha-conexao-solidaria-e-viabiliza-doacoes-de-epis-em-unidades-de-saude-2
https://sindimed-ba.org.br/sindimed-participa-da-campanha-conexao-solidaria-e-viabiliza-doacoes-de-epis-em-unidades-de-saude-2
https://sindimed-ba.org.br/transparencia-dados-do-governo-da-bahia-sobre-coronavirus-sao-insatisfatorios
https://sindimed-ba.org.br/transparencia-dados-do-governo-da-bahia-sobre-coronavirus-sao-insatisfatorios
https://sindimed-ba.org.br/monitoramento-do-covid-19-requer-mais-agilidade-e-transparencia-na-bahia
https://sindimed-ba.org.br/monitoramento-do-covid-19-requer-mais-agilidade-e-transparencia-na-bahia
https://sindimed-ba.org.br/maternidade-jose-maria-de-magalhaes-netto-atrasa-salarios-de-medicos
https://sindimed-ba.org.br/maternidade-jose-maria-de-magalhaes-netto-atrasa-salarios-de-medicos
https://sindimed-ba.org.br/medicos-sofrem-atrasos-salariais-em-plena-pandemia
https://sindimed-ba.org.br/sindimed-ba-recorre-ao-ministerio-publico-contra-atraso-de-salarios-em-juazeiro
https://sindimed-ba.org.br/sindimed-ba-recorre-ao-ministerio-publico-contra-atraso-de-salarios-em-juazeiro
https://sindimed-ba.org.br/medicos-de-juazeiro-sofrem-com-atraso-de-salarios-em-plena-pandemia
https://sindimed-ba.org.br/medicos-de-juazeiro-sofrem-com-atraso-de-salarios-em-plena-pandemia
https://sindimed-ba.org.br/programa-conta-comigo-precisa-contar-com-todos-para-combater-a-pandemia
https://sindimed-ba.org.br/programa-conta-comigo-precisa-contar-com-todos-para-combater-a-pandemia
https://sindimed-ba.org.br/nova-entrevista-ao-vivo-do-sindimed-a-tv-bahia
https://sindimed-ba.org.br/nova-entrevista-ao-vivo-do-sindimed-a-tv-bahia
https://sindimed-ba.org.br/hospital-de-juazeiro-persiste-atraso-salarial-e-sindimed-volta-a-pedir-intervencao-da-secretaria-municipal-de-saude
https://sindimed-ba.org.br/hospital-de-juazeiro-persiste-atraso-salarial-e-sindimed-volta-a-pedir-intervencao-da-secretaria-municipal-de-saude
https://sindimed-ba.org.br/hospital-de-juazeiro-persiste-atraso-salarial-e-sindimed-volta-a-pedir-intervencao-da-secretaria-municipal-de-saude
https://sindimed-ba.org.br/hospital-regional-de-juazeiro-mantem-atraso-de-salarios-e-gera-demissao-em-massa-de-medicos
https://sindimed-ba.org.br/hospital-regional-de-juazeiro-mantem-atraso-de-salarios-e-gera-demissao-em-massa-de-medicos
https://sindimed-ba.org.br/atencao-medicos-da-upa-de-sao-cristovao
https://sindimed-ba.org.br/atencao-medicos-da-upa-de-sao-cristovao
https://sindimed-ba.org.br/alagoinhas-atraso-constante-na-maternidade
https://sindimed-ba.org.br/alagoinhas-atraso-constante-na-maternidade
https://sindimed-ba.org.br/cosemba-aponta-inconsistencias-do-novo-decreto-municipal-sobre-servicos-medicos
https://sindimed-ba.org.br/cosemba-aponta-inconsistencias-do-novo-decreto-municipal-sobre-servicos-medicos
https://sindimed-ba.org.br/cosemba-aponta-inconsistencias-do-novo-decreto-municipal-sobre-servicos-medicos
https://sindimed-ba.org.br/decreto-municipal-no-32-461-o-sindimed-ba-aguarda-as-correcoes-necessarias
https://sindimed-ba.org.br/decreto-municipal-no-32-461-o-sindimed-ba-aguarda-as-correcoes-necessarias
https://sindimed-ba.org.br/pleito-de-revisao-das-disposicoes-sobre-funcionamento-de-clinicas-e-hospitais-privados-e-atendido
https://sindimed-ba.org.br/pleito-de-revisao-das-disposicoes-sobre-funcionamento-de-clinicas-e-hospitais-privados-e-atendido
https://sindimed-ba.org.br/precarizacao-do-trabalho-medico-no-hospital-ernesto-simoes-filho
https://sindimed-ba.org.br/precarizacao-do-trabalho-medico-no-hospital-ernesto-simoes-filho
https://sindimed-ba.org.br/precarizacao-do-trabalho-medico-gera-riscos-no-hospital-geral-de-vitoria-da-conquista
https://sindimed-ba.org.br/precarizacao-do-trabalho-medico-gera-riscos-no-hospital-geral-de-vitoria-da-conquista
https://sindimed-ba.org.br/mais-uma-vitoria-do-sindimed-ba
https://sindimed-ba.org.br/mais-uma-vitoria-do-sindimed-ba
https://sindimed-ba.org.br/rui-costa-e-responsavel-por-548-milhoes-de-reais-jogados-no-ralo
https://sindimed-ba.org.br/rui-costa-e-responsavel-por-548-milhoes-de-reais-jogados-no-ralo
https://sindimed-ba.org.br/governo-do-estado-nao-valoriza-saude-publica-e-desrespeita-direitos
https://sindimed-ba.org.br/governo-do-estado-nao-valoriza-saude-publica-e-desrespeita-direitos
https://sindimed-ba.org.br/nao-podemos-cruzar-os-bracos-na-fase-1-da-covid-19
https://sindimed-ba.org.br/covid-19-faltam-medicamentos-recomendados-pelo-ministerio-da-saude
https://sindimed-ba.org.br/covid-19-faltam-medicamentos-recomendados-pelo-ministerio-da-saude


• Pediatria: Sindicato denuncia risco de desassistência às crianças (https://sindimed-

ba.org.br/pediatrias-sao-fechadas-na-bahia). 

• Coronavírus: Sindicato acompanha dados sobre pandemia na Bahia (https://sindimed-

ba.org.br/bahia-pela-primeira-vez-o-total-de-pessoas-curadas-ultrapassou-o-numero-de-

casos-ativos) / (https://sindimed-ba.org.br/covid-19-total-de-pessoas-curadas-continua-acima-

dos-casos-ativos) / (https://sindimed-ba.org.br/cai-numero-de-obitos-por-covid-19-na-bahia) /  

• Proteção aos médicos: Sindicato denuncia descaso do governo (https://sindimed-

ba.org.br/governo-do-estado-nao-valoriza-saude-publica-e-desrespeita-direitos-2) /  

 

JULHO 

• Atraso de salários: Sindicato denuncia e cobra providências (https://sindimed-

ba.org.br/ribeira-do-pombal-medicos-enfrentam-impactos-da-covid-e-atraso-salarial) / 

(https://sindimed-ba.org.br/ribeira-do-pombal-medicos-enfrentam-impactos-da-covid-e-

atraso-salarial-2) / (https://sindimed-ba.org.br/medicos-de-alagoinhas-vivem-drama-de-

trabalhar-sem-remuneracao) / 

• Coronavírus: Sindicato acompanha dados sobre pandemia na Bahia (https://sindimed-

ba.org.br/numero-de-novos-casos-de-covid-19-seguem-caindo-em-salvador) / 

(https://sindimed-ba.org.br/boletins-covid-19-novos-casos-continuam-diminuindo-em-

salvador). 

• Lives: Direito Tributário na área médica (https://sindimed-ba.org.br/direito-tributario-na-area-

medica-em-pauta-ao-vivo-hoje).  

• Coronavírus: ato médico desrespeitado (https://sindimed-ba.org.br/desrespeito-ao-ato-

medico-em-teixeira-de-freitas) / (https://sindimed-ba.org.br/omissao-diante-de-confisco-de-

medicamentos) / (https://sindimed-ba.org.br/covid-19-governo-da-bahia-e-prefeitura-

precisam-disponibilizar-medicamentos) /( https://sindimed-ba.org.br/sindimed-ba-defende-a-

autonomia-dos-medicos). 

• Proteção aos médicos: Sindicato cobra condições de trabalho (https://sindimed-

ba.org.br/sindimed-reforca-necessidade-de-realocacao-de-medicos-de-grupo-de-risco) / 

(https://sindimed-ba.org.br/hospital-dantas-biao-falta-de-estrutura-ainda-expoe-medicos-a-

risco-da-covid-19) / (https://sindimed-ba.org.br/carta-aberta-a-imprensa). 

• Pediatria: Sindicato denuncia risco de desassistência às crianças (https://sindimed-

ba.org.br/situacao-complicada-na-emergencia-pediatrica-do-hospital-geral-roberto-santos). 

• Coronavírus: segurança de trabalho e visitas a unidades (https://sindimed-ba.org.br/sindimed-

faz-inspecao-no-samu-com-cremeb-em-paulo-afonso) / (https://sindimed-ba.org.br/sindimed-

faz-inspecao-na-upa-covid-com-cremeb-em-paulo-afonso) / (https://sindimed-

ba.org.br/sindimed_ba-faz-inspecao-com-cremeb-em-paulo-afonso) / (https://sindimed-

ba.org.br/sindimed-faz-inspecao-na-policlinica-com-cremeb-em-paulo-afonso) / 

(https://sindimed-ba.org.br/sindimed-ba-faz-checagem-de-condicoes-de-trabalho-em-paulo-

afonso) / (https://sindimed-ba.org.br/sindimed-inspeciona-o-centro-medico-de-

especialidades-de-madre-de-deus). 
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• Coronavírus: seguro de vida para médicos que atuam contra a Covid (https://sindimed-

ba.org.br/sindimed-ba-tem-canal-de-denuncia-para-garantir-o-direito-ao-seguro-saude-do-

estado). 

 

AGOSTO 

• Coronavírus: Sindicato acompanha dados sobre pandemia na Bahia (https://sindimed-

ba.org.br/covid-na-bahia-cura-chega-a-90-dos-casos-confirmados) / (https://sindimed-

ba.org.br/situacao-epidemiologica-da-covid-19-em-salvador-ate-04-08-2020) / 

(https://sindimed-ba.org.br/covid-19-bahia-06-08-2020). 

• Proteção aos médicos: Sindicato cobra condições de trabalho (MPT - https://sindimed-

ba.org.br/governo-do-estado-se-nega-a-tratar-da-realocacao-de-medicos-de-grupos-de-risco) 

/ (https://sindimed-ba.org.br/condicoes-precarias-de-trabalho-e-calote-em-madre-de-deus) / 

(https://sindimed-ba.org.br/sindimed-ba-apura-graves-problemas-na-neonatologia-do-

hospital-geral-de-camacari). 

• Consórcio de anestesistas: Sindicato publica parecer jurídico (https://sindimed-

ba.org.br/parecer-juridico-sobre-consorcio-de-anestesistas) / (https://sindimed-

ba.org.br/medicos-cuidado-com-os-consorcios). 

• Vínculos da Sesab: Justiça determina repasse de informações para o Sindimed 

(https://sindimed-ba.org.br/justica-determina-que-sesab-passe-informacoes-para-o-

sindimed). 

• Atraso de salários: Sindicato denuncia e cobra providências (https://sindimed-

ba.org.br/medicos-do-iperba-se-queixam-do-ints-pelos-constantes-atrasos-salariais). 

• Coronavírus: segurança de trabalho e visitas a unidades (https://sindimed-

ba.org.br/exposicao-a-riscos-e-desrespeito-aos-medicos-na-maternidade-do-roberto-santos) / 

(https://sindimed-ba.org.br/precariedades-se-acumulam-na-upa-mae-hilda-do-curuzu) / 

(https://sindimed-ba.org.br/reposicao-de-profissionais-e-reformas-precisam-ocorrer-logo-na-

ubs-gleba-b-de-camacari) / (https://sindimed-ba.org.br/protecao-aos-medicos-pode-melhorar-

na-ubs-do-gravata). 

 

SETEMBRO 

• Coronavírus: Sindimed-BA retoma atendimentos presenciais (https://sindimed-ba.org.br/o-

sindimed-ba-retoma-os-atendimentos-presenciais). 

• Proteção aos médicos: Sindicato cobra condições de trabalho (https://sindimed-

ba.org.br/acordo-no-mpt-e-mais-uma-vitoria-do-sindimed-na-protecao-dos-medicos-frente-a-

covid) / (TRT - https://sindimed-ba.org.br/sindimed-cobra-da-prefeitura-assinatura-do-acordo-

para-protecao-dos-medicos-frente-a-covid) / (https://sindimed-ba.org.br/suspensao-das-

licencas-e-ferias-no-servico-publico-impacta-no-estresse-entre-os-medicos) / 

(https://sindimed-ba.org.br/sindimed-obtem-da-prefeitura-assinatura-do-acordo-para-

protecao-de-medicos-frente-a-covid) /. 

• Lives: Sindicato discute temas de relevância nas redes sociais (https://sindimed-

ba.org.br/duvidas-juridicas-na-assistencia-obstetrica-e-tema-de-live-no-dia-10) / 

(https://sindimed-ba.org.br/setembro-amarelo) . 
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• Condições de trabalho: visitas a unidades (https://sindimed-ba.org.br/sindimed-visita-a-

maternidade-de-jequie) / (https://sindimed-ba.org.br/jequie-problemas-estruturais-graves-no-

hospital-prado-valadares) / (https://sindimed-ba.org.br/centro-de-referencia-de-combate-ao-

coronavirus-de-jequie) / (https://sindimed-ba.org.br/vitoria-da-conquista-sofre-com-falta-de-

maternidade-e-atendimento-a-emergencias-ginecologicas) / (https://sindimed-

ba.org.br/hospital-esau-matos-em-vitoria-da-conquista-pede-ampliacao-e-reforma) / 

(https://sindimed-ba.org.br/sindimed-e-cremeb-visitam-multicentro-do-vale-das-pedrinhas) / 

• Denúncias de irregularidades: favorecimento, assédio moral e retaliação (https://sindimed-

ba.org.br/medicos-denunciam-atraves-do-sindimed-ba-favorecimento-assedio-moral-e-

retaliacao-na-upa-da-sesab-no-curuzu) / (https://sindimed-ba.org.br/retaliacao-aos-medicos-

na-upa-da-sesab-no-curuzu) / (https://sindimed-ba.org.br/veja-a-entrevista-da-presidente-do-

sindimed-ba-sobre-a-situacao-na-upa-do-curuzu) / (https://sindimed-ba.org.br/direcao-da-

upa-mae-hilda-assedia-medicos-e-reprime-atuacao-de-sindicatos) / (https://sindimed-

ba.org.br/sindimed-repudia-retaliacao-e-truculencia-na-gestao-da-upa-do-curuzu) / 

(https://sindimed-ba.org.br/sindimed-registra-queixa-no-cremeb-por-infracao-ao-codigo-de-

etica) /. 

• Atraso de salários: Sindicato denuncia e cobra providências (https://sindimed-

ba.org.br/descaso-com-a-saude-em-alagoinhas). 

• GID dos médicos da Sesab (https://sindimed-ba.org.br/gid-sesab). 

• Coronavírus: Sindicato acompanha dados sobre pandemia na Bahia (https://sindimed-

ba.org.br/numeros-do-enfrentamento-a-covid-na-bahia). 

 

OUTUBRO 

• Mês do médico: campanha “Médicos por Amor” - Nas segundas-feiras de outubro foram 

abordados os desafios, as responsabilidades e as alegrias dos médicos. (https://sindimed-

ba.org.br/medicos-por-amor-a-medicina-na-minha-vida). 

• Lives: com o Dr. Abelardo Menezes (https://sindimed-ba.org.br/medicos-por-amor-a-

medicina-na-minha-vida-2) / Dra. Renata Cangussu (https://sindimed-ba.org.br/8-de-outubro-

live-outubro-rosa) / Dra. Rosina Bahia (https://sindimed-ba.org.br/medicos-por-amor-

pediatria-amorosa-e-visionaria) / Dr Gilson Feitosa e Dr Gilson Feitosa Filho (https://sindimed-

ba.org.br/medicos-por-amor-a-medicina-nas-geracoes) / Dr. Luciano Ferreira 

(https://sindimed-ba.org.br/medicos-por-amor-inovacoes-no-trabalho-medico). 

• Dia do Médico, em tempos de pandemia, tem o amor como destaque (https://sindimed-

ba.org.br/dia-do-medico). 

• Outubro Rosa (https://sindimed-ba.org.br/mutirao-mamoplastia-hospital-mulher). 

• Proteção aos médicos: Sindicato cobra condições de trabalho (https://sindimed-

ba.org.br/acordo-com-o-sindifiba-protege-medicos-vulneraveis) / https://sindimed-

ba.org.br/menos-com-a-sesab-so-o-governo-do-estado-nao-fechou-acordo-de-protecao-aos-

medicos-vulneraveis) / (https://sindimed-ba.org.br/nesta-terca-feira-20-de-outubro-sera-

julgada-a-realocacao-de-medicos-do-grupo-de-risco-da-linha-de-frente) / (https://sindimed-

ba.org.br/medicos-do-estado-recuperam-direito-a-ferias-e-licencas-que-vinha-sendo-cobrado-

pelo-sindimed) / (https://sindimed-ba.org.br/justica-baiana-reconhece-direito-de-medicos-do-
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grupo-de-risco) / (https://sindimed-ba.org.br/rui-costa-prejudica-servidor-publico-e-poe-

servidores-idosos-em-risco). 

• Defesa do Revalida (https://sindimed-ba.org.br/revalida). 

• Denúncias de irregularidades: favorecimento, assédio moral e retaliação (https://sindimed-

ba.org.br/nova-manifestacao-no-curuzu) / (https://sindimed-ba.org.br/exoneracao-de-

gestora-da-upa-mae-hilda) / (https://sindimed-ba.org.br/medicos-da-upa-mae-hilda-no-

curuzu-agradecem-ao-sindimed). 

• Coronavírus: Sindicato acompanha dados sobre pandemia na Bahia (https://sindimed-

ba.org.br/atualizacao-covid-19). 

• Hapvida: pediatras restringem atendimentos (https://sindimed-ba.org.br/pediatras-da-

hapvida-restringem-atendimentos-a-partir-de-terca-feira) / (https://sindimed-

ba.org.br/medicos-pediatras-e-hapvida-chegam-a-um-acordo) / (https://sindimed-

ba.org.br/acordo-mediado-pelo-sindimed-poe-fim-a-crise-entre-hapvida-e-medicos). 

• Credenciamento 01/2019: Sindicato segue alertando contra precarização (https://sindimed-

ba.org.br/cuidado-com-termo-de-anuencia-que-circula-entre-medicos) / (https://sindimed-

ba.org.br/sindimed-alerta-para-risco-de-aderir-ao-termo-de-anuencia). 

 

NOVEMBRO 

• Novembro Azul  - prevenção e conscientização sobre o Câncer de Próstata (https://sindimed-

ba.org.br/novembro-azul-prevencao-e-conscientizacao-ao-cancer-de-prostata) /. 

• Lives: Dr. Marcelo Cerqueira (https://sindimed-ba.org.br/novembro-azul-prevencao-e-

conscientizacao-ao-cancer-de-prostata-2) / Dra. Mariana Almeida Benitez (https://sindimed-

ba.org.br/live-prematuridade) / Dra. Clarice Saba (https://sindimed-ba.org.br/hoje-live-

conscientizacao-sobre-zumbido) / Dr. José Henrique Barreto (https://sindimed-ba.org.br/live-

diagnostico-precoce-do-cancer-infantojuvenil) / 

• Solidariedade: Sindimed-BA engajado em campanhas (https://sindimed-ba.org.br/sindimed-

ba-apoia-mcdia-feliz-do-martagao-gesteira) / 

• Importância da sindicalização (https://sindimed-ba.org.br/a-forca-do-sindimed-e-a-forca-da-

participacao-sindicalize-se-voce-tambem) / 

• Credenciamento 01/2019: Sindicato segue alertando contra precarização (https://sindimed-

ba.org.br/sesab-entidades-medicas-voltam-a-se-posicionar-contra-proposta-de-contratacao-

por-credenciamento) / https://sindimed-ba.org.br/credenciamento-nao) /. 

• Denúncias de irregularidades: investigação da Polícia Federal (https://sindimed-

ba.org.br/hospital-regional-de-juazeiro) / (https://sindimed-ba.org.br/sindicato-apoia-acao-da-

pf-no-combate-a-fraude-na-gestao-de-hospitais) / (https://sindimed-ba.org.br/corrupcao-nao) 

/ (https://sindimed-ba.org.br/hoje-reuniao-no-hospital-regional-de-juazeiro) / 

(https://sindimed-ba.org.br/sindimed-ba-presente-em-juazeiro-para-assegurar-direitos-dos-

medicos-do-hospital-regional) / 

• Vínculos CLT e PJ: Sindimed-BA produz vídeo com advogados para tirar dúvidas 

(https://sindimed-ba.org.br/sindimed-ba-vai-tirar-duvidas-sobre-vinculos-clt-e-pj) /  
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• Coronavírus: Sindicato acompanha dados sobre pandemia na Bahia (https://sindimed-

ba.org.br/covid-19-salvador)  

• Atraso de salários: Sindicato denuncia e cobra providências (https://sindimed-

ba.org.br/medicos-do-hospital-geral-de-itaparica-aprovam-indicativo-de-greve) /  

 

DEZEMBRO 

• Denúncias de irregularidades: investigação da Polícia Federal (https://sindimed-

ba.org.br/acoes-do-sindimed-ba-em-juazeiro) / (https://sindimed-ba.org.br/assembleia-

medicos-de-juazeiro-estao-mobilizados-em-defesa-da-saude-na-regiao) / (https://sindimed-

ba.org.br/hospital-regional-de-juazeiro-assembleia-virtual-nesta-terca-define-

encaminhamentos-para-garantia-dos-empregos-e-da-assistencia-a-populacao). 

• Atraso de salários: Sindicato denuncia e cobra providências (https://sindimed-

ba.org.br/medicos-sem-salarios-no-gripario-de-valeria) / (https://sindimed-ba.org.br/gripario-

de-valeria-gestora-s3-recebeu-repasse-da-prefeitura-mas-mantem-atraso-salarial) / 

https://sindimed-ba.org.br/atraso-salarios-e-sobrecarga-em-santo-amaro). 

• Ganho na Justiça: médicos de UPAs vinculados ao IMCBA, entre 2013 e 2015, devem 

apresentar documentação (https://sindimed-ba.org.br/aviso). 

• Pediatria: Sindicato denuncia risco de desassistência às crianças (https://sindimed-

ba.org.br/sesab-reduz-numero-de-pediatras-na-upa-do-curuzu-e-coloca-criancas-em-risco-de-

desassistencia) / (https://sindimed-ba.org.br/entrevista-upa-curuzu) / (https://sindimed-

ba.org.br/upa-mae-hilda-problemas-de-gestao-e-de-estrutura-colocam-vidas-em-risco). 

• Vínculos CLT e PJ: Sindimed-BA produz vídeo com advogados para tirar dúvidas 

(https://sindimed-ba.org.br/sindimed-ba-produz-video-esclarecedor-com-advogados-

especialistas-sobre-vinculos-clt-e-pj). 

• Confraternização (https://sindimed-ba.org.br/cafe-da-manha-do-sindimed). 

• Aniversário de fundação (https://sindimed-ba.org.br/12-de-dezembro-parabens-sindimed-ba). 

• Live: Dra. Mônica Bahia conversa com o administrador de empresas Ângelo Dantas Guerreiro 

(https://sindimed-ba.org.br/live-planejamento-financeiro). 

• Solidariedade: Sindimed-BA engajado em campanhas (https://sindimed-ba.org.br/seu-ir-pode-

ajudar-martagao-gesteira). 

• Previsão orçamentária 2021 (https://sindimed-ba.org.br/assembleia-geral-extraordinaria). 

• Condições de trabalho: Sindicato visita Maternidade Climério de Oliveira https://sindimed-

ba.org.br/precariedades-e-inadequacoes-na-maternidade-climerio-de-oliveira 
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