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Contrário ao carnaval, Sindicato dos Médicos
emite nota e pede consciência
Entidade que representa parte dos agentes que estiveram por quase dois anos se arriscando
contra pandemia em MG reforçou necessidade de vacina e não aglomeração

Depois de o prefeito Alexandre Kalil (PSD) e outros prefeitos do interior 
(https://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2021/11/19/interna_gerais,1324129/kalil-sobre-carnaval-
em-bh-em-2022-prefeitura-nao-vai-patrocinar.shtml)declararem que não haverá carnaval oficial
devido à pandemia do novo coronavírus (Sars-CoV-2), chegou a vez da entidade que representa os
médicos, o sindicato da categoria em Minas Gerais (Sinmed) se manifestar contrário à folia de Momo
neste momento.

MP Mateus Parreiras(https://www.em.com.br/busca?autor=Mateus%2AParreiras)
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Aglomerações após Natal e Réveillon no carnaval poderiam trazer novos surtos

(foto: Rodrigo Clemente/EM/D.A.Press)

 (https://www.uai.com.br/)

https://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2021/11/19/interna_gerais,1324129/kalil-sobre-carnaval-em-bh-em-2022-prefeitura-nao-vai-patrocinar.shtml
https://www.em.com.br/busca?autor=Mateus%2AParreiras
https://www.facebook.com/sharer.php?u=
https://twitter.com/intent/tweet?text=Confira&url=
javascript:void(0)
https://www.uai.com.br/


CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE

Por meio de nota, o Sinmed-MG deixou claro seu posicionamento contrário a liberação das festas de
final de ano e o carnaval 2022. "Nossa entidade acredita que o momento, mesmo com a redução dos
números da COVID-19 no país, ainda precisa de alerta, pois a Europa vive uma quarta onda da doença,
com a chegada da nova variante o micro e com a flexibilização de medidas que acabam aumentando os
casos da doença", informa o sindicato. 

A entidade que representa parte dos agentes de saúde que estiveram por quase dois anos se arriscando
no enfrentamento à pandemia em Minas Gerais reforçou a necessidade de manter hábitos protetivos. 
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"Vivemos um momento no qual é essencial manter as medidas preventivas contra COVID-19 e reforçar
ampliação da vacinação no país, para coibir a doença. Entendemos assim que a realização de
festividades com aglomerações tende a agravar a situação de transmissão e piorar drasticamente o
cenário da doença". 

A entidade apoia nessa decisão a Federação Médica Brasileira, à qual o Sindicato está vinculado e tem a
maior representatividade médica Nacional. "Vamos manter nossos cuidados. Vamos continuar a usar
máscaras e materiais higiene. Sua vida vale muito e manter a sua saúde precisa ser uma prioridade",
definiu o Sinmed.

CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE

Leia mais sobre a COVID-19

Médicos se dedicaram ao tratamento dos doentes pela COVID-19, sindicato quer os preservar

(foto: Piero Cruciatti/ AFP)



Confira outras informações relevantes sobre a pandemia provocada pelo vírus Sars-CoV-2 no Brasil e
no mundo. Textos, infográficos e vídeos falam sobre sintomas, prevenção, pesquisa e vacinação. 
 

Vacinas contra COVID-19 usadas no Brasil e suas diferenças
(https://www.em.com.br/app/noticia/nacional/2021/06/05/interna_nacional,1273824/covid-19-
como-funcionam-as-seis-vacinas-aprovadas-para-uso-no-brasil.shtml)
Minas Gerais tem 10 vacinas em pesquisa nas universidades
(https://www.em.com.br/app/noticia/nacional/2021/06/05/interna_nacional,1273824/covid-19-
como-funcionam-as-seis-vacinas-aprovadas-para-uso-no-brasil.shtml)
Entenda as regras de proteção contra as novas cepas
(https://www.em.com.br/app/noticia/nacional/2021/06/05/interna_nacional,1273824/covid-19-
como-funcionam-as-seis-vacinas-aprovadas-para-uso-no-brasil.shtml)
Como funciona o 'passaporte de vacinação'?
(https://www.em.com.br/app/noticia/nacional/2021/06/05/interna_nacional,1273824/covid-19-
como-funcionam-as-seis-vacinas-aprovadas-para-uso-no-brasil.shtml)
Os protocolos para a volta às aulas em BH
(https://www.em.com.br/app/noticia/nacional/2021/06/05/interna_nacional,1273824/covid-19-
como-funcionam-as-seis-vacinas-aprovadas-para-uso-no-brasil.shtml)
Pandemia, epidemia e endemia. Entenda a diferença
(https://www.em.com.br/app/noticia/educacao/2020/03/12/internas_educacao,1128357/pandemia-
epidemia-e-endemia-entenda-a-diferenca.shtml)
Quais os sintomas do coronavírus? (https://www.em.com.br/app/noticia/bem-
viver/2021/06/14/interna_bem_viver,1276613/saiba-identificar-quais-sao-os-sintomas-de-
covid-19.shtml) 

(https://www.em.com.br/app/noticia/nacional/2021/06/05/interna_nacional,1273824/covid-19-
como-funcionam-as-seis-vacinas-aprovadas-para-uso-no-brasil.shtml)
(https://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2021/02/08/interna_gerais,1235851/covid-19-minas-
gerais-tem-10-vacinas-em-pesquisa-nas-universidades.shtml)
(https://www.em.com.br/app/noticia/nacional/2021/02/25/interna_nacional,1241033/covid-19-
entenda-as-regras-de-protecao-contra-as-novas-cepas.shtml)

Confira respostas a 15 dúvidas mais comuns
Guia rápido explica com o que se sabe até agora sobre temas como risco de infecção após a vacinação,
eficácia dos imunizantes, efeitos colaterais e o pós-vacina. Depois de vacinado, preciso continuar a
usar máscara? Posso pegar COVID-19 mesmo após receber as duas doses da vacina?
(https://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2021/06/20/interna_gerais,1278508/posso-pegar-covid-
apos-2-doses-da-vacina-especialistas-explicam.shtml) Posso beber após vacinar?
(https://www.em.com.br/app/noticia/bem-viver/2021/02/09/interna_bem_viver,1236441/pode-
beber-apos-vacinar-confira-perguntas-e-respostas-sobre-a-vacinacao.shtml) Confira esta e
outras perguntas e respostas sobre a COVID-19
(https://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2021/06/20/interna_gerais,1278509/perguntas-sobre-a-
vacina-confira-respostas-a-15-duvidas-mais-comuns.shtml). 

Acesse nosso canal e veja vídeos explicativos sobre COVID-19
(https://www.youtube.com/user/PortalUai/videos)
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