SENADO FEDERAL
Gabinete do Senador PAULO ROCHA (PT-PA)
Ofício nº 101/2020– GSPAULOR

Brasília, 06 de maio de 2020.

Excelentíssimo Senhor
NELSON TEICH
Ministro da Saúde
Assunto: instalação de um Hospital de Campanha no Marajó/PA.
Senhor Ministro.
Diante do contexto da pandemia provocada pelo novo Coronavírus (Covid19) é fundamental assumirmos compromisso com a vida dos mais vulneráveis da sociedade,
garantindo recursos para que possamos zelar pela sobrevivência daqueles que enfrentam os
efeitos mais perversos dessa crise.
No Estado do Para a situação é grave, considerando que a doença começa a
avançar para o interior, com a acesso precário às medidas preventivas de saúde. Lembramos
que a dimensão territorial do Pará é superior a 1,2 milhão de quilômetros quadrados, maior
que toda a região do Sudeste do Brasil e superior duas vezes ao tamanho da Espanha.
E boa parte da população se desloca pelos rios, aglomeradas em
embarcações fluviais em busca de serviços e mercadorias nas maiores cidades ribeirinhas. Só
os grandes centros populacionais como Belém, Marabá, Santarém, e Breves ganharam
hospitais de campanha para enfrentar a pandemia.
A região do Marajó, na foz do rio Amazonas, comporta 16 municípios e se
subdivide em duas grandes áreas: ocidental e oriental. O Ocidental, que tem o seu maior polo
na cidade de Breves, já conta com um hospital regional e um hospital de campanha. Já a parte
Oriental, constituída pelos municípios de Cachoeira do Arari, Santa Cruz do Arari, Ponta de
Pedras, Muaná, São Sebastião da Boa Vista, Soure e Salvaterra, não conta com nenhum
hospital regional. E nesta área o principal meio de transporte é o fluvial.
Diante desse quadro e para que não ocorra um agravamento maior no
número de infectados e óbitos em regiões já tão carentes de atendimento nas áreas de saúde
e assistência social, se faz urgente a instalação de hospitais de campanha em Cachoeira do
Arari (Marajó Oriental).
Para tanto, solicito providências desse Ministério para os procedimentos
necessários, em parceria com o Governo do Pará, visando implantar, em regime de urgência,
unidades hospitalares e equipamentos como UTIs, respiradores e tudo que se fizer necessário
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para atender a população do Marajó constituídas de vaqueiros, pescadores, pequenos
agricultores, extrativistas e outras atividades das populações ribeirinhas.
Trata-se de uma grave situação que exige urgente medida do Executivo,
contando com o apoio para o pleito.

Atenciosamente
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