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O Conselho Permanente da
Organização dos Estados Americanos
(OEA) realizará uma sessão virtual
extraordinária na próxima sexta-feira,
dia 24 de abril, às 13h (horário de
MS) para analisar a situação da pandemia

de COVID-19 e os desafios que o cenário

financeiro e econômico impõe aos

sistemas democráticos das Américas. A
reunião será transmitida - com tradução

em português - ao vivo no site da OEA e

na página oficial da OEA no Facebook.

A Organização Mundial da Saúde
(OMS) recomendou 6 (seis) critérios a
serem observados pelos países que
cogitam amenizar medidas de
contenção sociais e econômicas no
enfrentamento à COVID- 19. Dentre as
medidas destacadas, a OMS cita estar o
país apto a testar, isolar e tratar todos os
casos da doença. 
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NÚCLEO INSTITUCIONAL DE PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS 

Clique na foto e confira o vídeo completo

Clique na foto e acompanhe ao vivo 

http://www.oas.org/es/centro_noticias/webcast_agenda.asp
https://www.youtube.com/watch?v=bcH04TcUrjk


As pessoas idosas que necessitam de

cuidados constituem um dos principais

grupos de risco diante da epidemia do

novo coronavírus − Covid-19. Pensando

nisso a FIOCRUZ elaborou a cartilha

"orientações para cuidadores de pessoa
idosa na epidemia do Coronavírus - Covid-
19" visando a prevenção do contágio,

promoção da saúde e proteção aos direitos

sociais, tanto de quem é cuidado como de

quem cuida.

ORIENTAÇÕES PARA
CUIDADORES DOMICILIARES

DE IDOSOS

ISOLAMENTO
SOCIAL

DIREITOS
HUMANOS BRASIL

Na próxima sexta-feira, dia 24 de abril,
será dada continuidade ao projeto de roda

de conversa online sobre a saúde mental

em tempos de pandemia.  No encontro, que

ocorrerá às 19h no perfil oficial da

instituição, será abordada a temática

depressão e estado depressivo:
diferenças e estratégias de
enfrentamento. Participe!

O isolamento social pode aumentar o risco

de violência familiar para idosos, pessoas

com deficientes e população LGBTI com

famílias que não as aceitam. Por meio do
aplicativo Direitos Humanos BR, as
vítimas podem enviar seus relatos com
mais privacidade do que em um
atendimento por telefone. Divulgue essa
ferramenta e colabore!
 

NÚCLEO INSTITUCIONAL DE PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS 

Clique na foto para download da cartilha

Clique na foto para download do documento

Clique na foto para download do aplicativo

http://www.epsjv.fiocruz.br/sites/default/files/files/CartilhaCuidadorIdoso_Covid-19.pdf
https://www.instagram.com/defensoriapublicams/?hl=pt-br
https://play.google.com/store/apps/details?id=br.gov.direitoshumanosbrasil

