NOTA CONJUNTA DA SOCIEDADE CIVIL RORAIMENSE COM APOIO DE
ORGANIZAÇÕES DO BRASIL ÀS PROMOTORIAS E DEFENSORIAS
PÚBLICAS DE RORAIMA
Prezados (as) Senhores e Senhoras Procuradores (as) e Defensores (as),
Nó s, representantes da Sociedade Civil de Roraima, de entidades religiosas, organizaçõ es
sociais, sindicatos, movimentos, dentre outros, viemos externar nossa indignaçã o e preocupaçã o
diante do sistema de saú de pú blica do Estado de Roraima nos ú ltimos anos. A crise nesse setor tem
se intensi icado, sobremaneira, com a pandemia do coronavıŕus. Roraima já ultrapassou a marca de
mais de 73.000 (setenta e trê s mil) casos con irmados e vem em ascendê ncia preocupante dos casos
agravados da doença.
Atualmente o Hospital Geral de Roraima (HGR) está com superlotaçã o em suas dependê ncias
de pessoas com covid, tendo quase 100% dos leitos comuns e de UTI (Unidade de Terapia Intensiva)
ocupados. Portanto, sem condiçõ es para atender os pacientes com estado de saú de grave que nã o
tenham relaçã o com a Covid-19.
Há de se considerar, ainda, a localizaçã o geográ ica de Roraima que é isolada de outros
centros de saú de com melhores estruturas. E nesse momento, sem poder contar com o mais
pró ximo, Manaus, devido o caos que vive atualmente com a evoluçã o desenfreada da covid-19.
As informaçõ es prestadas pelos ó rgã os pú blicos sã o escassas e insu icientes para esclarecer
à sociedade sobre a real situaçã o das condiçõ es mé dicas para tratar as pessoas acometidas pela
covid-19. Dentre as lacunas estã o: i) medidas tomadas até entã o para conter a propagaçã o da
pandemia, inclusive em terras indıǵenas; ii) estudos de projeçã o da covid em Roraima que apontem
as açõ es necessá rias para seu combate e controle; iii) as providê ncias tomadas e as que virã o a ser
tomadas acerca de leitos, pro issionais de saú de, medicamentos, oxigê nio, dentre outros para tratar
as pessoas com covid, especialmente com o notó rio aumento de pessoas infectadas da forma grave
da doença.
Dada a realidade citada acima, dentre elas o aumento exponencial de pessoas que precisam
de cuidados mé dicos especiais em virtude do contá gio, defendemos, reforçamos e apoiamos as
iniciativas já em andamento para a reabertura imediata do Hospital de Campanha com toda
estrutura fıśica e humana para atender a demanda presente e futura e, assim, salvar tantas vidas
ameaçadas.
Precisamos de respostas seguras, e icientes, urgentes e imediatas.
Ante o exposto, solicitamos aos(à s) Senhores(as):
1) Que sejam, urgentemente, acionados os responsá veis pelo pleno funcionamento do Hospital
de Campanha para esclarecer os impedimentos e as soluçõ es para o tornar apto ao
atendimento de pacientes da Covid-19. Redobrados esforços para garantir reabertura com
funcionamento pleno do Hospital de Campanha, com toda a estrutura necessá ria de logıśtica,
insumos, material de proteçã o e recursos humanos, etc. E que seja acionado, ainda, o
Governo do Estado e do Municıp
́ io para esclarecer as condiçõ es das outras unidades de
saú de.

2) Intervençã o junto aos governos e seus setores, inclusive SESAU, para emitirem

informaçõ es transparentes, claras, perió dicas e su icientes em relaçã o ao estoque de
oxigê nio, leitos normais e de UTI, equipamentos, vacinaçã o, dentre outras medidas que
estã o sendo adotadas para evitar aqui a mesma situaçã o do estado do Amazonas. Assim
como a relaçã o, apoio e açõ es do governo federal para combater a pandemia em Roraima;
3) Solicitar a divulgaçã o da situaçã o pandê mica nos territó rios indıg
́ enas no que tange: casos
con irmados, mortalidade, vacinaçã o, medidas de proteçã o e controle, dentre outras
iniciativas de enfrentamento ao vıŕus nessas populaçõ es e de proteçã o de seus territó rios;
4) Cobrar o planejamento da vacinaçã o, relaçã o dos vacinados para evitar o famoso e já
praticado “fura ila”;
5) Recomendaçã o para o retorno do auxıĺio emergencial, considerando que a pandemia traz
consequê ncias socioeconô micas de grandes proporçõ es;
6) Que seja assegurado o direito dos pacientes com Covid-19 no atendimento integral,
seguindo as normas da OMS, bem como, do Ministé rio da Saú de;
7) Que seja assegurado o direito a todos os pacientes portadores de outras enfermidades que
estã o internados no HGR, bem como, em outras Unidades de Saú de da rede pú blica;
8) Atentar para que seja fornecido material de proteçã o individual (EPI) para os pro issionais
que estã o atuando diretamente na linha de frente no combate à Covid-19;
9) Indicar a ampliaçã o da testagem no Estado, para evitar a sub noti icaçã o e, a partir do
nú mero real dos casos, dimensionar a polıt́ica de proteçã o para barrar o avanço da Covid19;
10) Açõ es no sentido de evitar o sobrepreço e o superfaturamento, garantindo instrumentos
de transparê ncia e prestaçã o de contas dos governos estaduais e municipais frente aos
recursos destinados a combater a pandemia;
11) Investigaçã o, responsabilizaçã o e puniçã o de possıv
́ eis atos de corrupçã o na gestã o de
recursos pú blicos. Assim como na vacinaçã o;
12) Aconselhar à s autoridades competentes o fechamento e/ou uso restrito de todos os
serviços nã o essenciais, como lojas, supermercados, shopping centers, dentre outros, e o
retorno do trabalho remoto para as entidades, institutos, organizaçõ es, etc
governamentais ou nã o.
Dada a adesã o de 102 (cento e duas) organizaçõ es, salientamos a importâ ncia dessa
demanda para a sociedade civil e reforçamos o pedido de urgê ncia a estas revindicaçõ es e de
outras que achar convenientes.
Boa Vista, RR, 01 de fevereiro de 2021.
Assinam esse Documento:
1. Missioná rios Combonianos de Boa Vista-RR
2. REPAM Juventudes RR
3. Centro de Formaçã o PATARAYU
4. CIMI – Conselho Indigenista Missioná rio Norte
5. Movimento Purake
6. Pastoral Familiar
7. CRB Conferê ncia dos/as Religiosos/as do Brasil - Nú cleo Roraima
8. Paró quia Santo Isidoro Alto Alegre

9. Missioná rias S. Espıŕito Santo
10. Cá ritas de Roraima
11. GEINFRON/UFRR
12. Comitê Roraima REPAM
13. Diocese de Roraima
14. Pastorais Sociais de Roraima
15. Comunidade Marista Boa Vista
16. Pastoral da Juventude RR
17. Area Missioná ria Santa Rosa de Lima
18. Area Missioná ria Sã o Raimundo Nonato
19. REPAM Comunicaçõ es
20. Fó rum Roraima de Mudanças Climá ticas
21. Irmã s Filhas do Sagrado Coraçã o de Jesus
22. Irmâ s Catequistas Franciscanas
23. PSOL Boa Vista-RR
24. Movimentos dos/as Trabalhadores/as Sem Terra de Roraima
25. Imã s Franciscanas Bernadinas
26. SINDSEP – Sindicato dos/as Servidores/as Pú blicas Federais
27. Associaçã o dos/as Moradores/as de Caatingeuitinha – Potiretama-CE
28. Pastora da Catequese da Diocese
29. CEB´s – Comunidade Eclesiais de Base – RR
30. CNLB – Conselho de Leigos e Leigas da Diocese de Roraima
31. CMDH – Centro de Migraçã o e Direitos Humanos Diocese de Roraima
32. Levante Popular da Juventude – RR
33. Pastoral Universitá ria – RR
34. Eixo Igrejas em Fronteiras da REPAM
35. Serviço Jesuıt́a Migrantes de Roraima
36. Cá ritas Brasileira Regional Norte 2
37. CIR - Conselho Indıǵena de Roraima
38. Rua Juventude Anticapitalista
39. SINTRACOMO RR
40. Instituto Pirilampo
41. PSTU Boa Vista
42. Trabalhadores e Trabalhadoras na Luta Socialista
43. SESDURF
44. Cá ritas Diocesana de Iguatu – CE
45. Articulaçã o das Pastorais Sociais da Diocese de Tianguá – CE
46. Cá ritas Brasileira Regional Ceará
47. Fó rum Justiça Ceará
48. Articulaçã o das Pastorais Sociais, Cebs e Organismos do Regional NE 1
49. Ouvidora da Defensoria Pú blica do Estado do Ceará
50. Projeto Mexendo a Panela
51. Comissã o Regional para Açã o Sociotransformadora NE 2
52. Grupo de Estudos da Geogra ia Agrá ria – CE
53. Central dos Movimentos Populares – CE
54. Cá ritas Diocesana de Caicó - Regional NE 2
55. Laborató rio de Estudos Agrá rio (LABGEO) URCA – CE
56. Grupo de Estudos e Pesquisas em Geogra ia Agrá ria (grupo de pesquisa CNPq: Territó rio,
Espaço e Movimentos Sociais)
57. Movimento Negro Uni icado do Ceará
58. Centro de Defesa e Promoçã o dos Direitos Humanos da Arquidiocese de Fortaleza – CDPDH
59. Associaçã o Nacional e Internacional Comunitá ria dos Povos Ciganos de Condado Paraıb
́ a–
ASCOCIC

60. Movimento dos/as Trabalhadores/as sem Terra MST CE
61. Sindicato dos Jornalistas Pro issionais no Estado do Ceará (Sindjorce)
62. RUA - Juventude Anticapitalista CE
63. Movimento de Lutas nos Bairros, Vilas e Favelas- MLB CE
64. CEBS REGIONAL NE5
65. CEBI- MA
66. CBJP – Comissã o Brasileira de Justiça e Paz da Arquidiocese de Sã o Luis do Maranhã o
67. Articulaçã o do Grito dos/as Excluıd
́ os/as Mossoró -RN;
68. Rede Xique Xique – RN
69. Associaçã o dos Geó grafos Brasileiros
70. Pastoral da Juventude do Meio Popular - PJMP CE
71. Coletivo ParaTodos
72. O Conselho Pastoral dos Pescadores - Regional Maranhã o
73. ADUFC - Sindicato dos Docentes das Universidades Federais do Estado do Ceará
74. Nú cleo Popular – CE
75. Conselho Pastoral dos Pescadores BA
76. Cá ritas Diocesana de Limoeiro do Norte
77. Serviço Pastoral do Migrante Regional NE 2
78. Serviço Pastoral do Migrante Nacional
79. Conselho Nacional dos Pescadores
80. Movimento Nacional de Direitos Humanos (MNDH Brasil
81. Instituto Soma Brasil
82. Comitê de Combate à Tortura do Estado do Ceará - CEPCT
83. ABONG - Associaçã o Brasileira de Organizaçõ es Nã o Governamentais
84. Articulaçã o Nacional da 6ª Semana Social Brasileira
85. Associaçã o Comunitá ria do Conjunto Sıt́io Estrela-Messejana Fortaleza – CE
86. Associaçã o Cearense dos Diabé ticos e Hipertensos – ACEDH
87. Cá ritas Regional NE 3
88. Articulaçã o Cá ritas Norte 1
89. CPT – Comissã o Pastoral da Terra – RR
90. M-21 Movimento 21 de Abril de Limoeiro do Norte – CE
91. Diretó rio Municipal do PSOL Limoeiro do Norte – CE
92. MMVJ Movimento de Mulheres do Vale do Jaguaribe Girassó is Resistentes– CE
93. Irmã s Ursulinas do Sagrado Coraçã o de Maria
94. Caritas Brasileira
95. Cá ritas Brasileira -Articulaçã o Noroeste
96. Resistê ncia/PSOL CE
97. Setorial de Educaçã o do PSOL- CE
98. Nú cleo de Base Amé rico Barreira - PT Fortaleza - CE
99. Coletivo Mandacaru – Ceará
100. Coletivo Amanha Há de Ser Outro Dia – Ceará
101. Organizaçã o dos Professores Indıǵenas de Roraima
102. DCE UFRR

