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             Unafisco paga valor de consulta reivindicada pelo pediatra: R$120,00

!1º de maio 

Passeata em BH exige respeito à saúde da criança e do 
adolescente nos Prontos-atendimentos

“Saúde! Saúde! visava, mais uma vez, arquiteta Isabela Soares, outra 
organizadora do movimento: “Iremos à Protestamos contra o divulgar para a sociedade 
Brasília nos próximos dias, quando fechamento de hospitais  a situação de penúria que 
teremos,  junto com os deputados das e PAs infantis!  v i vem os  pequenos  
Comissões de Direitos Humanos  e de Queremos a valorização p a c i e n t e s  q u e  s ã o  
Defesa do Consumidor da Assembleia do pediatra! obrigados a ficar mais de 
Legislativa de Minas, uma reunião para Protestamos pelo total duas horas na fila, muitas 
denunciar a questão e exigir soluções”,  vezes sem ser atendidos. desrespeito a pais e 
completa a arquitetaUm exemplo foi o ocorrido crianças, que ficam 

A Sociedade Mineira de Pediatria, com a empresária Paula horas nas filas dos 
juntamente com outras entidades Couri Drummond, que prontos-atendimentos!”
médicas, apoiou o movimento desde o entrou em desespero, Mais de trezentas 
início. Segundo Raquel Pitchon, quando sua filha, ferida pessoas movimentaram presidente da SMP, nos últimos anos no rosto, só foi atendida depois que a Praça da Liberdade em Belo Horizonte foram 18 hospitais e pronto-

ameaçou chamar a polícia. no dia 1º de maio, quando as palavras atendimentos infantis que fecharam 
“Esse fato eclodiu o nosso movi-de ordem acima, ditadas pelas suas portas em Belo Horizonte, 

mento”, disse a jornalista Bárbara lideranças do movimento “Padecendo “demonstrando um total desrespeito a 
Guimarães, uma das líderes. Segundo saúde de crianças e adolescentes de no Paraíso”, incentivavam mães e 

BH”. Para a presidente, é necessário ela, o pronto-atendimento do Hospital crianças  a descerem a avenida Brasil 
que a Agência Nacional de Saúde Vila da Serra, um dos maiores PAs da em direção à Praça Floriano Peixoto, em 
pressione as Operadores e Planos de região metropolitana de BH só não foi  uma passeata que contou com o apoio 
Saúde no sentido de atender as fechado até agora porque as mães se e adesão dos pais e avôs que empurra-
propostas dos pediatras, principalmen-uniram em torno do problema: “Somos vam carrinhos e tomavam conta dos 
te aquelas relacionadas a melhores 

agora mais de 3 mil mães se organizan-pequeninos.
honorários e  condições de trabalho. 

do no facebook na nossa página Portando faixas, balões e apitos, a “Não há falta de pediatras, mas sim 
“Padecendo no Paraíso”. passeata, organizada pelas mães que  falta de valorização da pediatria”, 

“E não vamos parar aí”, informa a finaliza a presidente Raquel Pitchon. criaram o movimento no facebook, 

3 de maio  de 2013 

Últimas
Notícias

Boletim Eletrônico Informativo 

A programação das atividades da SMP está disponível no site   
www.smp.org.br

O Unafisco Saúde enviou à Sociedade Mineira   p ro p os ta s d o s p ed ia tr as  m in eir os  e  entende a importância 

de Pediatria carta na qual informa já pagar o valor de  do trabalho dos profissionais de saúde.  e veja na 

R$120,00 para consultas a pediatras de todo o Brasil. íntegra a carta do Plano de Assistência à Saúde do Sindicato 

Segundo a correspondência, a entidade  reconhece as Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil.

Acesse aqui

Presidente Raquel Pitchon acompanhou a passeata até o final

Paula Couri Drummond e a filha Bruna, 

personagens que eclodiram o movimento 

Padecendo no Paraíso.


