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Médicos fecham UPA e reduzem
quadro de hospital em Ribeirão das
Neves
Segundo sindicato, os profissionais não recebem o pagamento
desde julho; Unidade funciona com quadro reduzido e pacientes
estão sendo transferidos para outros hospitais
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O Hospital Municipal São
Judas Tadeu, em Ribeirão
das Neves, na região
metropolitana de Belo
Horizonte, amanheceu com
quadro reduzido nesta
sexta-feira (28). A
paralisação agrava a
situação da saúde do
município, que enfrenta um
déficit desde essa quinta-feira (27), quando a Unidade de Pronto
Atendimento (UPA) Joanico Cirilo de Abreu foi fechada. Os médicos
das unidades se queixam de atraso no pagamento e más condições de
trabalho.

 

Segundo informações do Sindicato Único dos Trabalhadores da Saúde
de Minas Gerais (Sind-Saúde), que acompanha a situação, a Prefeitura
de Ribeirão das Neves atrasou o pagamento a um consórcio
responsável pelos contratos com os médicos das unidades. Sem o
repasse municipal, a empresa não depositou o salários dos
profissionais, que alegam atraso desde julho. Além disso, a categoria
reclama de más condições de trabalho.

 

“Nós vamos tomar as providências cabíveis para que as duas unidades
voltem funcionar o mais rápido possível. Não vamos permitir essas
unidades fechadas", disse a diretora do Sind-Saúde Eva Alípia.

 

Por meio de assessoria de imprensa, a Prefeitura Municipal de
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Ribeirão das Neves informou que quatro médicos realizam
atendimentos de urgência e emergência no Hospital São Judas Tadeu.
O número difere de outro informado por uma funcionária da unidade,
que alega que apenas um médico recebiam os casos graves.

 

A paralisação chegou a obrigar o hospital a transferir pacientes para
outras unidades, como a UPA Acrizio Menezes, em Justinópolis, e o
Hospital João XIII, em Belo Horizonte. A Prefeitura também informa
que os pacientes internados na unidade continuam recebendo
atendimento médico.

 

A UPA Joanico Cirilo de Abreu, que atende cerca de 150 pacientes por
dia, permanece fechada. Os pacientes da unidade foram transferidos
para outras unidades da região.

 

Para contornar a crise que pode ameaçar a saúde dos pacientes da
cidade, a Prefeitura Municipal de Ribeirão das Neves realizou uma
reunião com a categoria para discutir a situação. O Secretário de
Governo, o Procurador-Geral do Município e a empresa responsável
pelo pagamento dos profissionais participaram da discussão, que
terminou sem consenso. 

 

Em nota, a Prefeitura de Ribeirão das Neves afirma que encaminhou
uma notificação ao consórcio responsável pelo pagamento dos
médicos para que o funcionamento da UPA Joanico Cirilo de Abreu
seja retomado imediatamente. Caso a decisão não seja cumprida, a
Prefeitura afirmou que irá recorrer na Justiça para obrigar a retomada
dos serviços de urgência e emergência na cidade.

 

A nota informa ainda que a redução do quadro médico do hospital e o
fechamento da UPA se devem ao atraso do pagamento da segunda
parcela de um acordo firmado no mês de agosto, que deveria ter sido
paga no último dia 21, e o pagamento do mês de outubro.

 

“Em meio à crise financeira, a Prefeitura de Ribeirão das Neves não
pretende encerrar nenhum serviço de saúde na cidade e espera pelo
retorno imediato dos médicos às unidades de urgência e emergência”,
escreveu a prefeitura.

 

Segundo o Sind-Saúde, as unidades permanecem com o quadro
reduzido neste sábado.

 

Câmara encaminha notificação ao Ministério PúblicoCâmara encaminha notificação ao Ministério PúblicoCâmara encaminha notificação ao Ministério PúblicoCâmara encaminha notificação ao Ministério Público

A Câmara Municipal de Ribeirão das Neves também convocou uma
reunião com os representantes dos médicos para ter uma explicação
sobre a paralisação. A discussão terminou com o encaminhamento de
uma notificação ao Ministério Público (MPMG) por parte da Câmara
Municipal, informou o Sind-Saúde, que participou da reunião.
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O motivo da retenção na Av.
Cardeal Eugênio Pacelli, altura
da Praça Papa João XXIII, é
obras na pista, no sentido
Betim.
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Tráfego movimentado na
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PRF de Congonhas, sentido Rio.
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Trânsito intenso na Av. Cardeal
Eugênio Pacelli, entre a Av.
Amazonas e a Praça Papa João
XXII, sentido Betim.
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A reportagem de O TempoO TempoO TempoO Tempo entrou em contato com a Câmara
Municipal para uma resposta sobre a situação, mas não obteve
resposta.
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