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SAÚDE

Academia Nacional de Medicina declara
apoio a Mandetta
A nota publicada também homenageia todos os trabalhadores do setor da
saúde
03 abril 2020 - 08h32

Priscilla Porangaba
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Ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta (Reprodução/Internet)
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A Academia Nacional de Medicina (ANM), em
comunicado oficial emitido no dia 31 de março
“reitera o apoio ao Ministro da Saúde”, Luiz
Henrique Mandetta, “e suas equipes técnicas
que, com grande eficiência e competência,
tratam de minimizar o enorme impacto da
pandemia pelo coronavírus, baseados em dados
técnicos e científicos”.
A ANM “também reforça a necessidade
imperiosa de obedecer ao ministério e às
autoridades sanitárias, pelo bem comum”.

A nota, assinada pelo presidente Rubens Belfort
Jr, também expressa admiração a todos os
médicos, profissionais de saúde e demais colaboradores de saúde, desde o pessoal da
limpeza, copa e os chefes de setores.
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Coronavírus já atinge 40% do território de
MS, diz SES

Imagens fortes – vídeo mostra jovem sendo
torturado e tendo o coração arrancado

Semadur doa 500 máscara para serem
usadas por agentes da Guarda Municipal

Bolsonaro diz que Enem pode ser adiado
“um pouco”, mas deve ocorrer em 2020

Jovem que desapareceu após deixar carta
de despedida volta para casa

Exames de Bolsonaro entregues ao STF
deram negativo para coronavírus

Elvis Presley é preso após invadir
residência, ameaçar e agredir ex-mulher
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