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Desde abril a Associação Expedicionários da Saúde (EDS) encampa a Missão COVID-19, operação
logística voluntária com o objetivo de oferecer melhores condições médicas e hospitalares no
enfrentamento ao coronavírus. Até agora, a ONG instalou e equipou um Pronto Atendimento móvel que
funcionou durante um mês oferecendo suporte ao Hospital das Clínicas da UNICAMP, e lidera a
construção de um Hospital de Campanha de cuidados semi-intensivos, e 54 leitos já foram entregues à
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gestão da Prefeitura de Campinas/SP e estão em funcionamento.
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“Nessa nova fase estamos nos dedicando quase que integralmente aos povos indígenas da
Amazônia. Mantemos o envio periódico de materiais hospitalares e, principalmente, estamos
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viabilizando funcionamento de enfermarias na região do Alto Rio Negro”, afirma o Presidente da ONG
Dr. Ricardo Affonso Ferreira.
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Diante do agravamento da pandemia no norte do país, iniciamos a operação “S.O.S. Povos da
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Floresta”, cujo objetivo é oferecer suporte ao sistema público de saúde. Ao todo, a EDS já enviou
diversas remessas de doações para as cidades de São Gabriel da Cachoeira (AM), Itaituba (PA), entre
outras, importantes polos de concentração de pacientes infectados pelo coronavírus. As cargas
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enviadas, cuja soma de valores já ultrapassa meio milhão de reais investidos pela ONG, continham
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medicamentos, insumos, EPIs, máscaras de mergulho adaptadas para uso em UTIs, cilindros e
concentradores de oxigênio (distribuídos entre diversos polos de saúde – hubs), além de geradores de
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energia para abastecer os postos de saúde das aldeias mais afastadas.
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De acordo com o Chefe de Operações Logísticas da instituição, Luis Macedo, o desafio é
grande:“Transportar todo esse material para o norte do país tem sido uma tarefa difícil, pois, além do
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altíssimo custo de equipamentos, insumos hospitalares e transportes aéreos e fluviais, enfrentamos a
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escassez de produtos e serviços naquela região”, conclui Macedo.
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Para dar continuidade a estas ações que minimizam o impacto da pandemia, buscamos parceiros
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que possam financiar novas remessas de auxílio humanitário, já que o norte é a região do país
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com os índices mais alarmantes de contaminação e mortes.
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Todas as ações realizadas até agora na Missão COVID-19 têm sido custeadas unicamente
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com recursos próprios da ONG, provenientes de parcerias e doações de pessoas e empresas
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socialmente responsáveis e sem qualquer tipo de repasse financeiro governamental. Pela gestão e
execução desta proposta a EDS não irá reter qualquer valor a título de remuneração ou custeio de
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nossa Associação.
Doações: http://eds.org.br/
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Lisbeth Gómez, mujer Shiwilu y docente
de Educación Intercultural Bilingüe de Jeberos
(#Loreto), nos acompañará mañana en el
#webinar: "Pueblos indígenas y Educación
Intercultural Bilingüe: reflexiones sobre la
estrategia #AprendoEnCasa"
Inscríbete: bit.ly/31zYsDU
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entra em colapso e prefeito
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