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Médicos especialistas da rede municipal fazem paralisação
nesta terça

Médicos especialistas da rede municipal de Belo Horizonte paralisaram as atividades nesta terça-feira (26) para chamar a atenção da

Prefeitura para a pauta de reivindicações da categoria médica. Os atendimentos de urgência e emergência nos Centros de Saúde e

Unidades de Pronto-Atendimento funcionam normalmente.

“A paralisação acontece na rede secundária, feita pelos especialistas, como neurologistas, dermatologistas e ginecologistas. Decidimos

fazer assim para que a população fosse menos prejudicada e para sensibilizar a Prefeitura a retomar a negociação sobre nossas pautas”,

afirma o dr. André Cristiano dos Santos, secretário geral do Sindicato dos Médicos de Minas Gerais (Sinmed).

Segundo ele, a categoria aceitou a proposta de reajuste salarial feita pela Prefeitura de Belo Horizonte no mês passado, mas colocou a

condicional de que as pautas não deixassem de ser discutidas. “Marcamos cinco reuniões e todas foram canceladas por parte da

Prefeitura”, diz o médico, acrescentando que a categoria quer a confirmação de uma reunião com o secretário de Saúde, Jackson

Machado Pinto, na semana que vem.

Reivindicações

Os médicos que atuam na rede municipal querem revisão da carreira, melhores condições de trabalho (reclamam da falta de insumos e

medicamentos) e uma maior segurança nas unidades municipais – entre as demandas, está a contratação de porteiros para os 152

centros de saúde da capital.

A categoria aponta, ainda, deficiências envolvendo o atendimento nas Unidades de Referência Secundária (URS) e Centros de

Especialidades Médicas (CEM). De acordo com o Sinmed, há grandes filas de espera para o atendimento com especialistas. Calcula-se

que mais de 60 mil pessoas estejam aguardando por uma cirurgia em Belo Horizonte, segundo o sindicato.

Uma nova paralisação acontece na noite desta terça para avaliar os próximos passos do movimento da categoria. 

A assessoria de imprensa da Secretaria Municipal de Saúde foi procurada, mas ainda não se manifestou sobre a paralisação.  
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