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Governo anuncia reforço de profissionais 
da Saúde e novas medidas restritivas

Operação já retirou 342 passageiros 
de navio no Porto do Recife

COMBATE AO CORONAVÍRUS

Serão contratadas 4.729 pessoas, entre médicos e 
outros profissionais contratados no último 

concurso. Decreto também proíbe aglomeração 
para grupos acima de 10 pessoas.

O governador do Es-
tado, Paulo Câma-
ra, anunciou, on-

tem (23), mais uma série de 
medidas que vão impactar 
diretamente no controle da 
epidemia Covid-19. No pro-
nunciamento, o Governador 
determinou a contratação de 
4.729 profissionais da área 
de Saúde, a abertura de duas 
seleções públicas, o repasse 
de R$ 11 milhões para a As-
sistência Social e Saúde e a 
edição de um novo decreto 
impedindo o transporte de 
passageiros em mototáxis e 
proibindo as reuniões e 
aglomerações para grupos 
com mais de 10 pessoas.

De acordo com o decreto, 
serão convocados 4.729 
profissionais para reforçar o 
sistema de saúde. Serão 
contratados 430 médicos e 
1.552 outros profissionais 
de diversas áreas, aprovados 

no último concurso. Esse 
pessoal vai fortalecer toda a 
rede pública de Saúde, in-
clusive o Hemope e o Hos-
pital Oswaldo Cruz. O Go-
vernador também autorizou 
a realização imediata de 
duas seleções públicas sim-
plificadas para a contratação 
de 2.747 novos profissio-
nais. A primeira seleção, pa-
ra a Secretaria de Saúde, 
tem previsão de 160 vagas 
para médicos e 1.917 vagas 
para outros cargos.

A segunda seleção será 
feita pela Universidade de 
Pernambuco (UPE) e vai 
contratar 65 médicos e 605 
para profissionais como en-
fermeiros, nutricionistas, 
farmacêuticos, biomédicos, 
fisioterapeutas, técnicos em 
enfermagem, entre outros. 
“Todo esse time vai compor 
o atendimento nas unidades 
existentes e nas que estamos 

abrindo para enfrentar a epi-
demia do novo Coronavírus. 
Além disso, estamos repas-
sando onze milhões de reais 
para ajudar as ações de saú-
de e assistência social dos 
municípios pernambuca-
nos”, afirmou o Governador 
que reforçou: ”quero ainda 
ressaltar que nossa melhor 
estratégia de combate à dis-
seminação do vírus nesse 
momento é o isolamento 
social”.

Consta do novo decreto a 
proibição de reuniões e as 
aglomerações para grupos 
com mais de 10 pessoas, 
além de impedir o transpor-
te de passageiros com a uti-
lização de mototáxis. 

S  – No último 
domingo (22), o Governo do 
Pernambuco determinou a 
suspensão dos atendimentos 
presenciais em órgãos esta-

duais e orientou a adoção do 
sistema de rodízio no caso 
dos serviços presenciais. 
Prestadores de serviço ter-
ceirizados que atuam na ad-
ministração estadual tam-
bém estão enquadrados no 
decreto. Ficam de fora os 
serviços públicos essenciais 
e presenciais, como as áreas 
de saúde, segurança pública, 

prevenção e assistência so-
cial, transporte público, in-
fraestrutura e recursos hídri-
cos, abastecimento de água, 
segurança alimentar, siste-
ma prisional e socioeducati-
vo e defesa do consumidor.

N  – Até o último 
domingo (22), Pernambuco 
registrou 37 casos confir-

mados. Além disso, há três 
casos prováveis e 310 casos 
em investigação. Outros 
375 já foram examinados e 
descartados pelos médicos. 
No último sábado (21), o 
Estado também registrou 
dois novos casos de cura 
clínica, subindo para três, as 
pacientes recuperadas da 
enfermidade.

E   pronunciamento, governador Paulo Câmara anunciou reforço 
de profissionais na área da saúde e ajuda financeira aos municípios

F :  A  M  /SEI 

F : D /SDS

Iniciada na última sexta-fei-
ra (20), a operação de traslado 
de passageiros em quarentena 
no navio Silver Shadow, em 
quarentena no Porto do Recife, 
já permitiu a retirada de 342 
ocupantes da embarcação. O 
último contingente, de 105 
pessoas, deixou o cruzeiro, de 
bandeira bahamiana, na manhã 
de domingo (22). A interven-
ção se deve à confirmação de 
dois casos de infecção pelo no-
vo coronavírus entre passagei-

ros, que se encontram interna-
dos na capital pernambucana. 
Já decolaram do Aeroporto In-
ternacional do Recife seis 
voos, que tiveram como desti-
no Reino Unido, Canadá, Esta-
dos Unidos, Uruguai, México 
e Chile, e de onde cidadãos de 
18 nacionalidades seguiram a 
seus países de origem.

Diariamente, a operação 
conduzida pelo Centro Integra-
do de Comando e Controle Re-
gional (CICCR) da Secretaria 

de Defesa Social de Pernambu-
co (SDS) tem escoltado os ôni-
bus e caminhões que saem do 
Porto do Recife em direção ao 
aeroporto. No terminal aéreo, 
os ocupantes do cruzeiro to-
mam voos fretados para retor-
nar a suas casas, conforme ne-
gociações entre a Silversea 
Cruises, empresa proprietária 
do navio, e os respectivos con-
sulados e embaixadas. 

Além de policiais e bombei-
ros militares de Pernambuco, 

estão envolvidos na operação 
profissionais da Agência Na-
cional de Vigilância Sanitária 
(Anvisa), Polícia Federal,  
Agência Nacional de Aviação 
Civil (Anac), Marinha do Bra-
sil, Porto do Recife, Casa Mili-
tar de Pernambuco, Serviço de 
Atendimento Móvel de Urgên-
cia do Recife (Samu), Compa-
nhia de Trânsito e Transporte 
Urbano do Recife (CTTU), 
empresa Aena e a Silversea 
Cruises. 

R  dos passageiros tem sido realizada 
pela SDS, em parceria com órgãos federais 
e municipais


