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Brasilia, 73 de fevereiro de 2020.

A Sua Exceléncia 0 Senhor
JAIR MESSIAS BOLSONARO
Presidente da Reptlblica Federativa do Brasil
Brasilia - DF

Assunto: Contratagao de médicos veterinérios nos Nficleos de Apoio a
Safide da Familia - NASF.

Excelentissimo Senhor Presidente,

Vérios paises estao enfrentando 0 surto gravissimo de
Coronavirus que tem causado atengao, alerta e preocupado as autoridades em
satide pl]b|lC3 e, principalmente, a populagao mundial. No Brasil nao tem sido
diferente.

E por esse motivo e diante desse cenario de doengas zoonéticas
transmitidas entre animais e seres humanos, solicito a Vossa Exceléncia que
determine ao Ministério da Safide a contratagéo de pelo menos 1 (um)
Médico Veterinério em cada equipe do NL'|cleo de Apoio a Sailde da
Familia (NASF) em todo o Brasil, atendendo Portaria n° 2.488 — de 21 de
outubro de 2011 - que aprovou a Politica Nacional de Atengao Bésica.

A contratagéo desses profissionais é urgente e de primordial
importéncia, pois representa medida preventiva ao Novo Coronavirus e
demais doengas graves que possam vir a surgir. Devemos considerar que
diversas outras epidemias ja trouxeram grandes prejuizos a vida humana,
como no caso do HIV, Influenza, Ebola, Gripe Suina e Gripe Aviaria — todas
consideradas doengas zoonéticas.
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Senhor Presidente, a contratagao de Médicos Veterinarios
nos NASF contribui com a prevenoao de doengas graves e cumpre Portaria
Ministerial em vigor. Além disso, garante economia de recursos pfiblicos
gastos no tratamento dessas doengas e permite que essa economia seja
direcionada para investimentos em agoes e programas de safide
assegurando melhor assisténcia médico-hospitalar a populagao
brasileira.

Respeitosamente,

EDU F TE

Deputado Federa - PIPE


