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Hospitais levantaram alerta com fornecimento após

ataques de manifestantes bolsonaristas em Brasília

Sindicato de hospitais diz temer que turbulência política afete o setor

9.jan.2023 às 13h27

SÃO PAULO Quando os ataques de manifestantes bolsonaristas

(https://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/ataque-a-democracia/) começaram neste domingo (8),

empresas de saúde levantaram o alerta com receio de impactos sobre o

fornecimento. O SindHosp (hospitais, clínicas, laboratórios e outros

estabelecimentos do setor em São Paulo) diz temer que "essa turbulência

política possa afetar o setor, já impactado pela pandemia e pela falta de

medicamentos e suprimentos".

As rodovias de quatro estados que haviam sido bloqueadas por extremistas

(https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2023/01/manifestantes-extremistas-bloqueiam-rodovias-em-quatro-estados.shtml)

no domingo foram liberadas pelas forças de segurança na madrugada desta

segunda-feira (9).
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"Desde a pandemia, serviços de saúde enfrentam dificuldades no

abastecimento de medicamentos, equipamentos e insumos de saúde", afirma a

entidade.

Segundo Francisco Balestrin, presidente do SindHosp, a situação é delicada

porque, devido aos outros problemas, os hospitais já estão trabalhando com

reposições pontuais e substituição de medicamentos por similares. "Agora, com

essas ações golpistas, estamos apreensivos com maiores impactos no setor de

saúde."

Joana Cunha com Paulo Ricardo Martins e Diego Felix
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para receber alertas das principais notícias do dia. A sua assinatura nos
ajuda a fazer um jornalismo independente e de qualidade. Obrigado!

Ataques terroristas foram feitos por apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro - Adriano

Machado - 08.jan.2023/Reuters
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