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Em entrevista ao BlogdoMadeira na manhã desta quinta-feira (2/12), o secretário-geral do Sindicato dos
Médicos de Minas Gerais (SinMed), Dr. Maurício Meireles Góes disse que o sindicato recomenda evitar
festas e aglomerações.

“Não é o momento. Minas acaba de completar o triste número de 7 mil mortes pela Covid. O vírus está
circulando e com inúmeras mutações. Não é possível controlar se a pessoa tomou a vacina ou se tem o teste
negativo em ambientes festivas com aglomerações”.

O médico lembrou que ano passado houve um relaxamento do comportamento e, em seguida, a pandemia
atingiu um dos momentos mais graves em número de contaminados e mortos. “Precisamos evitar situações
dramáticas como ocorreu ano passado”.
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Quanto a reuniões familiares em confraternizações de final de ano, Dr. Maurício disse que não há restrições,
desde que todos estejam vacinados. Mesmo assim, é preciso seguir as regras de prevenção. “Quem não se
vacinou, evite participar, ou será um vetor para disseminar o vírus”.

O SinMed esteve em Varginha nessa quarta-feira (1/12), na presença do presidente, Dr. Jordani Campos
Machado, para conhecer a situação dos profissionais da cidade. Eles visitaram unidades de saúde, o IML e
conversaram com os profissionais. Um balanço será feito e divulgado. “O objetivo do sindicato é atender bem
a população, para isso os profissionais devem ter recursos, boas condições de trabalho”.
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Médicos de Varginha planejam greve
O Sindicato dos Médicos de Varginha
e Sul de Minas articula uma
paralisação nos próximos dias. Os
profissionais que trabalham para a
rpefeitura agendam uma reunião na
10 de maio de 2010
Em "Política"

Polícia Militar mantém atuação contra
aglomerações no Réveillon
30 de dezembro de 2020
Em "Segurança Pública"

Platô deve passar em duas semanas,
SE respeitarem isolamento
A boa notícia: o platô em Varginha,
período em que a pandemia atinge o
pico, deve durar mais duas semanas. A
má notícia: isso não vai acontecer se
continuarem fazendo festas e jogos
10 de agosto de 2020
Em "Saúde"
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