


1 - Defender a vida, a ciência, o SUS, a 
saúde pública e a democracia.  
Exigir condições de trabalho e  
de segurança para os médicos no  
combate à pandemia

2 -  Lutar pelo financiamento adequado 
do SUS, inclusive para estados  
e municípios, permitindo atenção  
integral, universal e equânime. Cobrar 
o fim do congelamento dos recursos 
federais para a saúde (revogação da 
Emenda Constitucional 95) 

3 - Trabalhar para que o cuidado  
médico seja sempre com base nas  
melhores evidências cientificas,  
inclusive quanto ao tratamento  
e à prevenção à Covid-19, contra  
prescrições e condutas ineficazes

4 - Cobrar e promover ações e serviços 
de cuidado e atenção à saúde física  
e mental do médico e dos estudantes 
de Medicina

5 - Melhorar e ampliar os serviços 
oferecidos pelo Sindicato aos filiados. 
Comprometer-se com a total  
transparência e com a publicização 
periódica das contas sindicais

6 - Lutar para que, independentemente 
da forma de contratação, sejam 
respeitados os direitos trabalhistas do 
médico, como férias com acréscimo de 

1/3, 13º salário, seguro-desemprego, 
estabilidade no caso de acidente de 
trabalho, recolhimento do INSS

7 - Defender a Carreira Médica  
de Estado, com Plano de Cargos e 
Carreiras e reajuste salarial pelo 
IPCA. Cobrar concurso público para  
todos os serviços de saúde do Estado 
e dos municípios, contra a preca-
rização dos contratos de trabalho

8 - Estabelecer e fazer valer o piso 
salarial FENAM para todos os  
médicos do Estado e dos municípios, 
independentemente das gratificações, 
a serem adicionadas ao piso

9 - Trabalhar pela ampliação e por 
reajustes periódicos da tabela de 
remuneração do setor privado e de 
convênios, com base na CBHPM

10 - Fortalecer a Atenção Primária à 
Saúde (APS) como componente  
central da organização de todo o 
SUS. Valorizar a formação específica 
com garantia da autonomia  
profissional e com um papel  
coordenador das Redes de Atenção

MÉDICOS EM DEFESA DA VIDA, DA CIÊNCIA E DO SUS

CHAPACONHEÇA  
ALGUMAS  
DE NOSSAS  
PROPOSTAS

Juntos
para Mudar!

VEJA TODAS AS NOSSAS PROPOSTAS 
NAS NOSSAS REDES SOCIAIS

@chapa2medicos@chapa2dosmedicos

#chapa2medicos @chapa2medicos


