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CORONAVIRUS

Aldeias têm baixa de 30 servidores da Saúde e visit
suspensas
22 ABR 2020 - 15H09

POR VALÉRIA ARAÚJO
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A Reserva de Dourados teve baixa de pelo menos 30 servidores da
saúde indigena nos últimos dias. Eles pediram afastamento por
estarem em grupo de risco do novo coronavírus. A
perda representa 25% do total de 120 proﬁssionais da Saúde como
médicos, enfermeiros, dentistas, agentes de saúde, tecnicos de
enfermagem, nutricionistas, psicólogos e auxiliar de saúde bucal.

Será a 3ª Guerra Mundial?
O movimento das tropas leva dias, mas a vitória vem
sem demora

Membro do Conselho de Saúde Indígena Local, Fernando de
Souza, disse que defasagem causa preocupação entre as lideranças.
Isto porque serviços como as visitas domiciliares ﬁcam comprometidas. Segundo ele, a falta de
equipamentos de proteção individual (EPIs) também é um obstáculo para os proﬁssionais.
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descobertos devido a falta de proﬁssionais e o comprometimento na qualidade dos atendimentos.
Fernando diz que a comunidade indígena busca cumprir o isolamento, mas que máscaras de proteção
ainda não têm chegado. Segundo ele, ainda não há previsão de reforço das equipes e EPIs.
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MP dispensa documentos para empresas pedirem
crédito a bancos públicos
HÁ 10 MINUTOS ATRÁS

FÁTIMA DO SUL

Polícia Militar apreende de 59 kg de maconha
HÁ 38 MINUTOS ATRÁS

COVID-19

MS registra 9º óbito por coronavírus
HÁ 57 MINUTOS ATRÁS

MARACAJU

Três foragidos da justiça são presos em Maracaju
27/04/2020 14:55

EDUCAÇÃO

Férias na rede estadual são antecipadas para maio
27/04/2020 14:29
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