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PANDEMIA ELES VÃO TER QUE PASSAR POR CAPACITAÇÃO EM CURSOS À DISTÂNCIA

Governo convoca
profissionais de saúde
contra coronavírus
Profissionais dessas áreas serão
colocados em um cadastro geral, que
poderá ser consultado pelas autoridades
BRASÍLIA
Jonas Valente
Agência Brasil

O Ministério da Saúde publicou portaria nesta terça-feira
instituindo o programa “Brasil Conta Comigo”. A iniciativa vai organizar a atuação de
trabalhadores da área da saúde em ações de apoio à prevenção e ao combate à pandemia do novo coronavírus.
São abarcados no conceito
de “profissionais de saúde” os
trabalhadores das seguintes
carreiras: serviço social, biologia, biomedicina, educação
física, enfermagem, farmácia,
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Força-tarefa. Profissionais vão
ser convocados pelo governo

fisioterapia e terapia ocupacional, fonoaudiologia, medicina,
medicina veterinária, nutrição,
odontologia, psicologia e técnicos em radiologia.
Profissionais dessas áreas serão colocados em um cadastro
geral, que poderá ser consultado pelas autoridades de saúde
para o planejamento de suas
iniciativas. A informação sobre
esses trabalhadores deverá ser
repassada pelos respectivos
conselhos profissionais.
Eles serão capacitados nos
protocolos clínicos do ministério da Saúde, e vão contribuir nas ações de combate ao
novo coronavírus. A capacitação será realizada por meio de
atividades de EAD (educação
a distância).
A portaria, contudo, não deixa claro como esses profissionais atuarão e como será
garantida a qualificação profissional necessária.
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CORONAVÍRUS ELE DEU ENTREVISTA NESTA QUINTA

PGR defende que decisões
sobre a pandemia sejam
mais centralizadas
ANÁLISE. O procurador-geral
da República, Augusto Aras,
defendeu nesta quinta-feira
a centralização da tomada
de decisões para o enfrentamento da pandemia do novo
coronavírus. “Epidemias são
enfrentadas com órgãos centrais para que não se perca a
cadeia de comando e não se
permita o caos social”, argumentou Aras, acrescentando
que o Ministério Público deve
seguir as recomendações da
autoridade central de saúde
do país a fim de evitar judicializações em excesso.
O entendimento do PGR foi
apresentado para o ministro
da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, e membros do Gabinete
Integrado de Acompanhamento da Epidemia da Covid-19.
Na ocasião, Aras firmou acordo para troca de informações
entre o MP e as autoridades
de saúde municipais, estaduais e nacionais - o objetivo
é dar agilidade ao fluxo de trabalho e ações de combate.
Aras acredita que o mais
importante neste momento
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Centralizado. O procurador-geral
da República, Augusto Aras

é levar consciência ao povo
brasileiro. “Sem pânico, sem
exageros, mas a consciência de
que é preciso que trabalhemos
todos em conjunto para superar
o novo coronavírus”.
O PGR informou que já destinou ao combate ao coronavírus cerca de R$ 2,5 bilhões,
que incluem valores resultantes de acordos de colaboração
premiada, de leniência e multas penais - incluso cerca de
R$ 1,6 bilhão da Petrobras.
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