GOVERNADORIA DO DLA6 AL 2019/2020
DG RITA DO SOCORRO DOS R. G. GONÇALVES
“NÓS SERVIMOS COM DIVERSIDADE”
SUBISÍDIO DE EMERGÊNCI A LCIF
A Fundação de Lions Clubes Internacional – LCIF através de sua presidente Gudrun
Yngvadottir, concedeu um subsídio de emergência (EMR 18549/LA6 (Brazil) no valor de US$
10.000,00, correspondente hoje aproximadamente R$ 50.000,00, por solicitação da DG RITA
GONÇALVES para ajudar o leonismo do Distrito LA6, para apoiar às atividades de socorro
relativas ao combate ao COVID-19, no Município de Macapá.
O valor do subsídio será destinado a compra de equipamentos (EPIs) para às Unidades
Básicas de Saúde (UBS), em especial a maior delas a UBS Lélio Silva, que está na linha de
frente, ou seja, como porta de entrada aos pacientes com sintomas da COVID-19. Devido à
falta de leitos no Hospital de Emergência -HE, que já está com sua capacidade esgotada,
muitos pacientes que precisam de respiradores, acabam ficando nas UBS, nos corredores
ou em macas, agravando seu quadro e colocando em risco as equipes médicas, de
enfermagem e apoio das unidades.
A capital Macapá, embora tenha uma população de 369.287 habitantes, além de possuir
área conurbada com o município de Santana de 96.509 habitantes, a população total,
465.796 habitantes representam em torno de 60% da população do estado. Segundo
informações oficiais, a região concentra o maior percentual per capita de contaminação do
país, cujos óbitos passaram da casa dos 200. Macapá por sua situação geográfica acaba
recebendo toda demanda do interior do estado e das comunidades ribeirinhas principalment e
das localidades de Afuá, Breves, Chaves e demais ilhas do estado vizinho do Pará.
Os profissionais das UBS, principalmente a Lélio Silva, tem realizado diversos protestos
perante a mídia, expondo o alto grau de contaminação a que estão expostos devido à falta
de equipamento de EPIs, informando que para se protegerem fazem as aquisições dos EPIs
através de seus recursos. Devido estes fatos, a Governadora teve um olhar especial a causa,
atendendo ao pedido de socorro da instituição. O estado foi objeto de matéria no SBT
(25.05.2020) e na Rede Record (05.06.2020), mostrando o atual quadro de saúde.
Eu na condição de governadora quero agradecer ao PCC Edward Lago de Macedo pelas
orientações inicias e meu incansável companheiro PDG Paulo Cesar Gonçalves pela
elaboração do Projeto e a CaL Tereza Cruz pelos encaminhamentos a LCIF.
Ao encerrar gostaria de agradecer mais uma vez a confiança de LCIF pela aprovação da
concessão e observar que nos 59 anos de leonismo, é a primeira vez que os clubes do
estado do Amapá foram agraciados com o referido benefício, que vem em momento oportuno
para ajudar os profissionais que lidam diariamente com a doença e assim ajudar parte da
população do nosso distrito, que se encontram como em muitas regiões do Brasil,
esquecidos pelo poder público, que nos garantam uma rede de saúde de qualidade.
DG Rita do Socorro dos Reis G. Gonçalves
Governadora do Distrito LA6

