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 A Prefeitura Municipal de Uberaba informa que, na tarde desta sexta-feira
(27),  o  atendimento  poderá  ser  normalizado  nas  Unidades  de  Pronto
Atendimento da cidade.

De acordo com a PMU, o secretário municipal de saúde, Iraci Neto, teria
sido informado pelos médicos sobre o retorno às atividades regulares.
Entretanto, os médicos já sinalizaram aceitação da proposta que foi feita
ontem (26), de antecipar o valor que seria repassado à Pró-Saúde. Vale
lembrar que nesta quinta-feira (26), os médicos ortopedistas já tinham
voltado às atividades rotineiras nas UPAs.

À  reportagem,  os  representantes  do  grupo  de  médicos  paralisados
informaram  que  só  voltarão  ao  trabalho  quando  o  pagamento  for
compensado  em  suas  respectivas  contas  bancárias.  Até  lá,  a  greve
permanece. 

Conforme a PMU, foram realizados 280 atendimentos na UPA do Parque
do Mirante e 270 na UPA São Benedito somente nesta quinta. Portanto, os
atendimentos continuaram dentro da média. De acordo com a Prefeitura,
os atendimentos além desses, são casos que poderiam ter sido resolvidos
nas Unidades Básicas de Saúde, mas que as pessoas procuram a UPA.

Leia  também: Médicos  rejeitam  parcelamento  de  atrasados  e  continuam
paralisação

Leia  também:  Sem  acordo  e  sem  receber  plantão,  médicos  das  UPAs
paralisam

• Petrobras anuncia redução do preço da gasolina
e do diesel nas refinarias (27/01)
• Apesar de inadimplência, faculdades reajustam
preços das mensalidades (27/01)
•  MP  denuncia  sócios  por  estelionato  ao
cobrarem transferência indevida (27/01)
• Estado prorroga designação online e dá mais
um dia de prazo (27/01)
• Rombo da previdência chega a R$ 149,7 bi e
bate recorde (27/01)
•  Médicos  das  UPAs  podem  normalizar
atendimento na tarde desta sexta-feira (27/01)
•  Fies  terá  inscrições  abertas  em  fevereiro
(27/01)
•  MEC  prorroga  até  domingo  prazo  para  as
inscrições no SISU (27/01)
• Operação desarticula esquema de lavagem de
dinheiro  e  ocultação  de  faturamento  de
empresas em Uberlândia (27/01)
• Informação obrigatória e código de barras vão
continuar nos boletos (26/01)
• Novo sistema permitirá pagamento de boletos
vencidos em bancos (26/01)
•  Governo  eleva  ICMS  e  gasolina  ficará  ainda
mais cara a partir de fevereiro (26/01)
• Estudo realizado pelo MPT aponta que reforma
trabalhista é inconstitucional (26/01)
• Marcos Montes diz que reforma da Previdência
é imprescindível (26/01)
•  Secretaria  de  Educação  amplia  período  de
escolha  de  vagas  do  processo  de  designação
2017 (26/01)
• Trump assina ordem para construção de muro
na fronteira dos EUA com o México (25/01)
• Estudantes que não fizeram o Enade têm até a
próxima semana para se regularizarem (25/01)
• Boletim epidemiológico confirma 32 mortes por
febre amarela em Minas Gerais (24/01)
• Dor de cabeça pode ser sinal de problemas na
coluna (22/01)
• Especialista explica a importância do cuidado
com a pele depois da praia (22/01)
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Seja o primeiro de seus amigos

a curtir isso.

ENQUETE

Com a crescente onda de
rebeliões nos presídios do
país, você acredita que há
risco de chegar a Uberaba?

 Sim, porque a cidade possui
integrantes de facções
criminosas

 Talvez, levando em conta a
denúncia de riscos na visitação
da penitenciária

 Não, pois as rebeliões têm
ocorrido em outros Estados,
longe de Minas Gerais

Votar

JM FORUM

Conforme denúncia do Sindicato
dos Vigilantes de Uberaba, a
concessionária que administra o
Terminal Rodoviário mantém
empresa de vigilância
clandestina. Na sua opinião, essa
atitude compromete a segurança
do local? Por quê?
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