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OF/DIR/AMB/038/2020 
São Paulo, 15 de março de 2020.  
 
 

Ao 

Exmo. Senhor Presidente da República Jair Messias Bolsonaro 

Palácio do Planalto 

Praça dos Três Poderes - Brasília, DF, 70150-900 

gabinetepessoal@presidencia.gov.br   

astecgp@presidencia.gov.br   

 

 

Assunto: Roraima pede socorro ao Governo Federal para fechamento das fronteiras 

 

 

Excelentíssimo Senhor Presidente da República, 

 

1. Nos dirigimos novamente a Vossa Excelência na grande de crença de seu 

compromisso para com a população brasileira, em especial no que tange à saúde. 

 

2. Vivemos momentos de extrema necessidade de informação e de ações ágeis 

para que se contenha uma maior propagação do novo coronavírus em nosso país. Neste 

sentido a Associação Médica Brasileira tem, dentre outras ações, mantido em seu site 

orientações das diversas sociedades de especialidades filiadas, com foco tanto nos médicos 

quanto na população. Também tem mantido grupo constante de avaliação da situação, em 

que uma das principais atividades é identificar o que está ocorrendo em cada região. Para 

isso o diálogo tem se estabelecido com os presidentes das federadas da AMB. 

   

2.1. Nesse contexto, recebemos pedido de ajuda dos médicos de Roraima, por 

meio da presidente da Associação Médica do Estado. A migração de pessoas vindas da 

Venezuela, que já ocorria com grande intensidade desde o início do ano passado, tem se 

intensificado recentemente, agravando ainda mais os riscos de transmissão do coronavírus, 

tendo em vista que as condições de controle sanitário no país vizinho são sabidamente frágeis. 

Esse quadro aumenta o risco de circulação do vírus do estado de Roraima, além de 
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sobrecarregar ainda mais os equipamentos de saúde estaduais e da capital, pois também há 

grande número de venezuelanos que migram exclusivamente para buscar tratamento de saúde 

no Brasil.   

 

2.2. A intensificação nos atendimentos, após o primeiro caso relatado, já faz com 

que faltem os equipamentos mínimos de proteção individual, inclusive máscaras.  

 

3. Assim, solicitamos a Vossa Excelência o imediato fechamento da fronteira 

com a Venezuela e também com a Guiana, por ser um dos caminhos utilizados pelos 

venezuelanos e até mesmo haitianos para chegarem ao Brasil. Desta forma será mais viável 

barrarmos a entrada do vírus na região e preservar o atendimento na rede saúde para os 

brasileiros. Essa ação nem de longe resolve os problemas sanitários do Estado, mas impede 

que eles cresçam de forma desordenada e exponencial.  

 

4. Sabemos que o Deputado Hiram Gonçalves já esteve, na manhã deste sábado, 

com o ministro Luiz Henrique Mandetta, tratando dessa solicitação de fechamento das 

fronteiras e outras providências do Ministério da Saúde, quando relatou que Pacaraima 

recebe, em média, entre 500 e 700 venezuelanos por dia.   

 

5. Confiamos que mais uma vez Vossa Excelência será sensível às demandas da 

classe médica por um atendimento de qualidade ao nosso povo, sobretudo o de Roraima, que 

neste momento necessita de socorro por parte do Governo Federal.  

 

Respeitosamente, 

 

 

Lincoln Lopes Ferreira 

Presidente da AMB  


