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Manaus, 30 de março de 2020. 

Ao Excelentíssimo Senhor 
Jair Messias Bolsonaro 

Digníssimo Presidente da República Federativa do Brasil 
Brasília / DF 
 

Ref.: Combate à pandemia de COVID-19. 

 

Excelentíssimo Senhor Presidente da República, 

  Ao cumprimentá-lo muito respeitosamente, apresentamos a Vossa Excelência 

nossas manifestações e apoio e confiança nas medidas tomadas por seu governo diante 

da pandemia de COVID-19, e aproveitamos para apresentar algumas considerações, 

conforme segue: 

  O País não pode parar. A solução da crise do coronavirus requer o retorno à 

normalidade com segurança, o quanto antes.  

  Para a vida econômica retomar a normalidade com segurança, o governo deveria, 

com máxima urgência, aumentar a capacidade de atendimento hospitalar, com foco no 

tratamento intensivo de casos graves de COVID-19. Para tanto, é imperioso aumentar a 

oferta em leitos de UTI, pois, hoje, como é de conhecimento geral, não há leitos suficientes 

para atender os casos graves. Essencial haver foco na atenção aos grupos de risco por 

idade ou condição médica. 

  Não há solução sem o emergencial fortalecimento do sistema de saúde no país. A 

maneira segura para acabar com a quarentena é a garantia de atendimento hospitalar para 

quem ficar doente. Nesse sentido, sugerimos que se avalie a construção de hospitais de 

campanha com leitos de UTI nas capitais dos estados. Tarefa que poderia ser passada 

para o Exército realizar. Se a população tiver garantia de atendimento, será muito mais fácil 

a volta à normalidade. 

  A economia parada implica em queda de arrecadação tributária, o que fragiliza a 

capacidade de resposta do governo. A volta à normalidade da atividade produtiva, portanto, 

ajudaria o esforço de fortalecer o sistema público de saúde, medida que deveria ser 

iniciada imediatamente. 

  A continuidade da paralisação da atividade produtiva é contraproducente e levará 

ao rápido empobrecimento da população, o que poderá ter um custo muito elevado para a 
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sociedade brasileira, com consequências muito graves para a economia, a segurança 

pública e também para a saúde e expectativa de vida da população. 

  É importante também que o governo ofereça efetiva prevenção a todos os 

trabalhadores que saem de casa e não podem deixar de trabalhar, o que deveria incluir 

distribuição gratuita de máscaras e álcool gel para toda a população; assim como 

desinfecção constante dos meios de transporte público e locais de grande circulação de 

pessoas. 

  O Brasil não pode parar e não precisa parar. O que precisa é ter estratégia 

adequada para vencermos a crise. 

  Aproveitamos o ensejo para apresentar nossos mais respeitosos protestos da 

mais perfeita estima e elevada consideração. 

 
 
 
 
 
 

Belisário Arce* 
Diretor Executivo da  Associação PanAmazônia 

Por uma Amazônia Altiva, Integrada e Forte! 
 
* O texto desta carta foi apresentado à consideração dos membros do Conselho Diretor 
Associação PanAmazônia e contou com a concordância da maioria deles. Vale salientar 
que se trata de grupo constituído por pessoas influentes e muito representativas do 
conjunto da sociedade civil amazônica. 
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