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Porquê uma carreira 
em saúde pública?

Saúde pública significa melhorar a saúde individual. 
Saúde pública é melhorar a saúde da comunidade. 
Hoje, uma carreira na saúde pública oferece muitas 
oportunidades de emprego.

Se conhece alguém que é apaixonado por saúde, 
peça-lhe que considere um diploma universitário em 
saúde pública. Ou, se estiver interessado ou conhe-
cer alguém que tenha interesse em se tornar nutri-
cionista, enfermeira, fisioterapeuta, trabalhar num 
hospital, clínica médica, administradora de saúde, 
tornar-se assistente social ou médico - peça que pen-
se em fazer cursos ou obtenha um diploma universi-
tário em saúde pública.

As escolas de saúde pública são uma parte vital da 
criação de profissionais de saúde pública. De acordo 
com a Associação de Escolas e Programas de Saúde 
Pública (ASPPH), existem aproximadamente 60 mil 
alunos matriculados em programas de saúde pública. 
Existem 67 Escolas de Saúde Pública, 127 programas 
de saúde pública e 16 programas autónomos de ba-
charelado em saúde pública.

Por exemplo, o estado de Massachusetts tem sete 
universidades que oferecem cursos de saúde pública: 
Boston University, Harvard University, Massachusetts 
College of Pharmacy and Health Sciences, Northeas-
tern University, Simmons College, Tufts University e 
University of Massachusetts, Amherst. O estado de 
Rhode Island tem vários programas de saúde pública, 
a Brown University, a University of Rhode Island, a 
Roger Williams College e o Rhode Island College.

Algumas escolas oferecem até mesmo cursos de 
mestrado online em saúde pública, como a George 
Washington University, e a Georgia State University 
oferece até mesmo um certificado de graduação em 
saúde pública.

Os diplomas das faculdades de saúde pública va-
riam. Os dois mais populares são Master of Public 
Health (MPH) e Master of Health Administration 
(MHA). O diploma universitário MPH treina alunos 
para investigar questões relacionadas à saúde em 
uma população específica. Um programa de gradua-
ção MHA é projetado para ensinar os alunos a geren-
ciar organizações de saúde, como hospitais e enfer-
marias.

Por exemplo, para os graduados da MHA, conse-
guir um emprego como gerente de serviços de saúde 
é um resultado provável na carreira. Já os formados 
em MPH com formação especializada em epidemio-
logia têm menor probabilidade de obter cargos de 
chefia em saúde. Um epidemiologista é treinado para 
rastrear surtos de doenças ou conduzir pesquisas.

Normalmente, os alunos interessados   numa car-
reira MPH com concentração em epidemiologia - de 
acordo com o Bureau of Labor Statistics (BLS) dos 
EUA ganharão o salário médio de $ 70.820. Para um 
diploma de MHA, o salário médio de 352.200 pes-
soas trabalhando nesta função era de $96.540. De 
2016 a 2026, o BLS projeta 20 por cento (72.100) 
mais empregos a serem criados para graus de MHA.

O campo da saúde pública está crescendo. A saúde 
pública precisará de mais profissionais. A saúde pú-
blica é a base de muitas profissões, como medicina, 
enfermagem, serviço social, etc. Profissões como en-
fermeira ou assistente social precisarão ser treinadas 
em saúde pública básica. Owen Arthur, ex-primeiro-
-ministro de Barbados, disse uma vez ... “Pois quem 
tem saúde tem esperança; e quem tem esperança 
tem tudo ”. Hoje, somos lembrados de que preci-
samos de mais profissionais de saúde pública para 
manter viva a esperança.

Se os leitores quiserem que um tópico específico 
de saúde pública seja abordado no próximo artigo, 
envie um e-mail para o Dr. Pavão em cpavao@gsu.
edu

PALCUS propõe soluções para os desafios 
dos consulados de Portugal nos EUA

O Conselho de Liderança Luso-Americana dos Esta-
dos Unidos (PALCUS), uma organização nacional que 
defende a comunidade luso-americana, enviou uma carta 
à secretária de Estado das Comunidades Portuguesas de 
Portugal, Berta Nunes, solicitando uma ação rápida em 
nome do governo português sobre o estado dos serviços 
consulados portugueses nos Estados Unidos.

O Conselho de Administração da PALCUS é geografi-
camente diverso, com representantes localizados em to-
das as comunidades-chave. O conselho passou um tempo 
considerável consultando a comunidade, coletando da-
dos, discutindo e refletindo sobre a situação e determinou 
que essas questões não poderiam mais ficar sem solu-
ção. A carta enviada à secretária Berta Nunes inclui uma 
lista abrangente de problemas que a nossa comunidade 
enfrenta há vários anos e que estão piorando progressi-
vamente. A cada problema levantado, a PALCUS oferece 
uma solução.

Angela Simões, presidente do conselho da PALCUS 
refere: “Semanalmente recebemos consultas e recla-
mações dos nossos membros e da comunidade sobre as 
suas lutas para obter o que precisam do consulado local, 
perguntando se há algo que a PALCUS possa fazer para 
ajudá-los. As questões dos serviços consulares da costa 
oeste à costa leste estão a gerar um nível muito elevado 
de frustração na comunidade portuguesa ao lidar com a 
maioria dos escritórios.”

Como voz da comunidade luso-americana, a PALCUS 
sentiu-se obrigada a aproximar-se dos funcionários por-
tugueses, ao mais alto nível, para resolver estas questões.

Os serviços consulares são essenciais para a nossa co-
munidade e para a imagem de Portugal nos Estados Uni-
dos. 

A presidente Simões concluiu na carta à secertária de 
Estado das Comunidades: “A comunidade portuguesa 
deve ser respeitada, valorizada e apreciada.”

Faleceu D. Anacleto Oliveira
bispo de Viana do Castelo
... foi convidado às Grandes Festas do Espírito 
Santo da Nova Inglaterra em 2010

D. Anacleto Oliveira, 
bispo de Viana do Castelo, 
faleceu sexta-feira, 18 de 
setembro, aos 74 anos de 
idade, confirmou o secre-
tário e porta-voz da Confe-
rência Episcopal Portugue-
sa, padre Manuel Barbosa.

O responsável católico 
morreu na sequência de 
um despiste de automó-
vel, na Autoestrada 2 (A2) 
perto de Almodôvar, que 
ocorreu ao fim da manhã 
de hoje; D. Anacleto Oli-
veira era o único ocupante 
da viatura.

O óbito foi declarado no 
local e o corpo foi enca-
minhado para o serviço de 
Medicina Legal do Hospi-
tal de Beja.

D. Anacleto Oliveira nas-
ceu a 17 de julho de 1946, 
na freguesia de Cortes, em 
Leiria, e foi ordenado sa-
cerdote a 15 de agosto de 
1970; após a ordenação, 
estudou Sagrada Escritura 
em Roma e na Alemanha, 
onde foi capelão de uma 
comunidade portuguesa 
durante 10 anos.

Nomeado bispo para au-
xiliar de Lisboa em 2005, 
a ordenação episcopal de 
D. Anacleto Oliveira de-

correu no Santuário de 
Fátima no dia 24 de abril 
desse ano, presidida por D. 
Serafim Ferreira e Silva, 
então Bispo da Diocese de 
Leiria-Fátima.

No dia 11 de junho de 
2010 D. Anacleto Olivei-
ra foi nomeado bispo de 
Viana do Castelo, o quar-
to bispo da diocese criada 
pelo Papa Paulo VI em 
1977.

Ainda em 2010 foi con-
vidado de honra às Gran-
des Festas do Espírito San-
to da Nova Inglaterra, em 
Fall River.

Este verão, D. Anacleto 
Oliveira assinalou no dia 
14 de agosto os 10 anos de 
bispo de Viana do Castelo 
e 50 de ordenação sacer-
dotal.
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A foto documenta o saudoso bispo de Viana do 
Castelo, D. Anacleto Oliveira, quando recebia 
uma coroa do Divino Espírito Santo pelas mãos 
de José Moniz, então presdiente da comissão 
organizadora das Grandes Festas do Espírito 
Santo da Nova Inglaterra, em 2010, durante o 
banquete de encerramento das festividades.

Recrutamento de escuteiros 
em New Bedford

Uma das organizações de escutismo mais antigas da 
área de New Bedford realiza uma sessão de recrutamento 
no sábado, 26 de setembro, das 10h00 às 14h00, na pa-
róquia de St. Joseph / St. Teresa, 51 Duncan Street, New 
Bedford. 

A organização representa quatro unidades de escutis-
mo que abrangem todos os géneros e idades dos 5 aos 20 
anos:  Cub Scouts Pack 24 (meninos e meninas dos 5 aos 
10 anos), reunião quintas à noite e existente há 64 anos 
consecutivos.

BSA Troop 24B (jovens de ambos os sexos dos 11 aos 
17 anos), reunião terça à noite e existente há um ano.

BSA Troop 24G (meninas dos 11 aos 17 anos), reunião 
nas noites de terça e existente há um ano.

Venture Crew 24 (rapazes e raparigas dos 14 aos 20 
anos), reuniões quintas à noite e existente há 23 anos.

Haverá jogos e atividades. Serão exigidas máscaras e 
distanciamento social a todos os participantes e o encon-
tro é ao ar livre e obedecendo a todas as precauções do 
covid-19. 

O Boy Scouts of America usa a experiência de aprendi-
zagem prática e as oportunidades exclusivas para progre-
dir enquanto promove interesses emergentes. 

Em New Jersey, os ricos vão 
passar a pagar taxas

Em Portugal, de vez em 
quando fala-se em taxar 
as fortunas, o que provoca 
sempre reações de simpa-
tia da esquerda e reações 
de repulsa da direita, que 
acabam por adiar a questão 
por mais alguns anos, até 
alguém se lembrar disso 
outra vez.

Por incrível que pareça, 
nos Estados Unidos taxar 
fortunas está mais avança-
do do que na Europa e com 
menos gritaria. 

Os senadores Elizabeth 
Warren e Bernie Sanders, 
ambos pré-candidatos do 
Partido Democrata à elei-
ção presidencial, propõem 
isso e um número crescen-
te de americanos superbi-
lionários como Jeff Bezos, 
Bill Gates, Warren Buffett,

George Soros, Michael 
Bloomberg e Ray Dalio, 
faz lobby para que o gover-
no cobre mais tributos so-
bre fortunas, considerando 
a crescente desigualdade 
no país de “emergência na-
cional”.

Em New York fala-se 
muito em impor ou não 

mais impostos aos contri-
buintes milionários, em 
New Jersey é algo que vai 
ser feito para tentar equi-
librar o orçamento grave-
mente afetado pela crise da 
covid-19.

O anúncio foi feito pelo 
governador estadual, Phil 
Murphy, que explicou que 
os impostos aumentarão 
marginalmente em cerca 
de dois pontos percentuais 
para quem tem rendimen-
to acima de um milhão de 
dólares por ano. Ou seja, 
passarão de 8,97% para 
10,75% do milhão de dóla-
res.  

Estima-se que serão ar-
recadados cerca de 390 mi-
lhões de dólares com esse 
imposto que pode pagar o 
auxílio fiscal que o gover-
nador propôs e que está 
estimado em 340 milhões.
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