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Caros Colegas! 
 

Cooperados estamos em um momento desafiador: superar com o menor dano 

possível para as pessoas esta pandemia do COVID19!   

 

Somos parceiros das entidades governamentais, unindo as nossas forças, de forma 

contratual e humanitária, para que o nosso SUS cumpra sua missão num dos maiores 

desafios que o mesmo já enfrentou! 

 

Temos que manter a calma e procurar nos proteger. Quando de plantão, devemos 

exigir dos diretores e/ou chefes de equipes dos hospitais/unidades de saúde, toda a 

proteção necessária para a prática dos atos médicos, com destaque para os 

equipamentos de proteção individual/EPI.  

 

A CEMERGE, sempre com seu compromisso de se preocupar com o bem-estar de seu 

cooperado, neste sentido, já adotou as seguintes ações:  

 

1- Compramos EPIs para fornecimento ao cooperado, quando no plantão houver 

precarização nos fornecimentos pelos diretores e/ou chefes de equipe dos 

hospitais/unidades de saúde, devendo o cooperado comunicar à diretoria e/ou chefia 

de equipe está ocorrência e que vai informar à CEMERGE para que a mesma tome as 

providências ético-legais pertinentes à situação. Quando o cooperado informar à 

CEMERGE (número de contato 24horas- vide item 3); após a devida comprovação de 

procedência da denúncia e dentro da disponibilidade técnica da CEMERGE, será 

fornecido um kit com EPI, tecnicamente adequado ao setor onde o cooperado está de 

plantão.  

2- Estamos formando um grupo para escuta psicológica online, buscando reduzir o 

estresse gerado pelo trabalho na linha de frente médica desta situação pandêmica. O 

cooperado poderá entrar em contato no telefone 85 99185-0201 (também atende via 

whatsapp) para atendimento emergencial ou marcar o dia e horário de atendimento 

(em casos que não sejam emergências). 

3- Os cooperados que ficarem doentes e precisarem de auxílio para outras demandas, 

faremos tudo ao nosso alcance para ajudar, bastando tão somente, nos contatar por 

este número de celular: 9.9999.6779 - 24h disponível, contando com o apoio 

administrativo de um colaborador, e sobre a coordenação do gestor de plantão 

escalado para cada dia. 

 

Continuemos unidos e vamos vencer esse momento mundialmente 

dramático! 

Gestores da CEMERGE 
 

Obs. Quem não estiver trabalhando, fique em casa � 
 

Apoio:   

           


