
CARTA DOS MARAJOARAS AO GOVERNADOR 

 

Ao 

Exmo. Sr. Governador do estado do Pará 

Helder Zahluth Barbalho 

 

ASSUNTO: Necessidade de Leitos de UTI no Marajó dos Campos (Oriental) para 

enfrentar o COVID 19. 

 

Senhor Governador, somos um coletivo, formado por marajoaras do campo, da 

cidade, dos quilombos, do comércio, da agricultura, da informalidade, da pecuária, da 

cultura, da educação, da comunicação, da política, da pesca e demais setores, 

preocupados com a proliferação do Novo Corona Vírus que vem maltratando a 

sociedade, desestruturando famílias e ceifando muitas vidas. Os últimos 

acontecimentos nos obrigam urgentemente pedir sua intervenção para o 

enfrentamento ao COVID 19 no Marajó Oriental, ou Marajó dos Campos, dos quais os 

municípios de Soure, Salvaterra, Cachoeira do Ararí, Santa Cruz do Ararí, Ponta de 

Pedras, Muaná e São Sebastião da Boa Vista são pertencentes, vamos aos fatos. 

O Marajó Oriental já conta com aproximadamente 200 mil habitantes e, sabemos 

também que a geografia de nossa região nos deixa mais longe ainda de tudo, 

costumamos dizer que a “capital do Marajó” é Belém pois tudo que precisamos, 

principalmente nas questões de saúde, encontramos lá, ou pelo menos deveríamos 

acessar na capital. Senhor governador, temos visto seu empenho na luta contra o COVID 

19, achamos importante e plausíveis todas as medidas que sua equipe tem tomado 

nessa guerra, porém senhor governador, nossa região está literalmente ilhada, os 

noticiários já mostram os hospitais em Belém super lotados e pessoas padecendo nas 

filas e corredores, a capital não ajudará a salvar nossas vidas; já o hospital de campanha 

em Breves que está mais longe ainda dos marajoaras do oriente, este também não terá 

utilidade para nós dos campos. Dessa forma, apresentamos algumas sugestões para que 

o Estado que tem responsabilidade também por nossas vidas, possa intervir e ajudar a 

nossa gente nesse momento de pandemia. 

Nosso coletivo sugere ao Excelentíssimo Governador Helder Barbalho, que faça 

um investimento urgente para implantar um Hospital de Campanha no Marajó Oriental 

para atender os Marajoaras vítimas do COVID 19; a implantação de UTI com 

respiradores e outros equipamentos que podem salvar uma vida nos hospitais 

municipais também seriam de grande importância para este e outros momentos, tendo 

em vista que nossos hospitais são todos de baixa complexidade e não tem estrutura para 

enfrentar essa guerra silenciosa. Sabemos que uma vida de um paraense tem muito 

valor em seu governo, para nós a vida de um marajoara é nossa maior riqueza, por isso 



somamos força ao movimento da Prelazia do Marajó e tantos outros movimentos que 

lutam contra o COVID 19 e que defendem a vida como maior dom e benção que Deus 

nos presenteou. 

Governador, as mortes já chegaram aqui e estão levando amigos, familiares e 

pessoas amadas. Por favor, atenda o pedido de homens e mulheres fortes do Marajó 

Oriental, estenda o braço do Estado até nós com força e amor para juntos sairmos dessa 

situação que afeta a nossa nação. No mais, desejamos toda força e energia positiva ao 

senhor e sua equipe incansável nessa batalha árdua, difícil, mas que o senhor tem 

conduzido com força e coragem. Deus os abençoe grandemente. 

Esta carta é assinada pelas lideranças marajoaras citadas abaixo e também será 

encaminhada ao Deputado Federal Beto Faro, ao Senador Paulo Rocha, aos Deputados 

Estaduais Dilvanda Faro, Bordalo, Dirceu Ten Caten, Igor Normando, Cilene Couto, 

Wanderlan Quaresma e aqueles que quiserem reforçar nossa luta em defesa do Marajó 

Oriental. 

Atenciosamente, 

 

Otávio da Silva Nascimento Júnior – Comitê Digital                     

Dario Pedrosa do Nascimento – Comitê Digital 

Jaime da Silva Barbosa – Prefeito de Cachoeira do Ararí 

Antônio Maria Barros de Almeida (Tonhão) – Prefeito de Santa Cruz do Ararí 

Sérgio Murilo dos Santos Guimarães – Prefeito de Muaná 

João Luiz Melo – Ex-Prefeito de Soure 

Fernando Tobias Gonçalves – Advogado 

Farah Melém Neto – Reserva da PM/PA 

Hildegardo Nunes – Pecuarista 

Neto Gouvêa – Vereador de Soure 

Igor Barros – Vereador de Salvaterra 

Luis André Gomes Salvador – Vereador de Salvaterra 

Robson Calandrine – Vereador de Cachoeira do Ararí 

Eduardo Jorge Portal Gonçalves – Presidente do Museu do Marajó e Vereador de 

Cachoeira do Ararí 

Rosana Maria Sacramenta – Vereadora de Santa Cruz do Ararí 

Claudio Barbosa Sidônio – Vereador de Muaná 



Elvis Augusto Pamplona – Presidente da Câmara de Vereadores de Santa Cruz do Ararí 

Sérgio Ronice Meireles Medeiros – Vereador de Santa Cruz do Ararí 

Odair Pamplona Moreira – Vereador de Santa Cruz do Ararí 

Alice Iramaia Beltrão – Vereadora de Santa Cruz do Ararí 

Pedro Ribeiro – Grupo Acauã de Cachoeira do Ararí 

Albertinho Leão – Irmandade do Glorioso São Sebastião de Cachoeira do Ararí 

Laurinho dos Santos Batista 

Del Viana – Ex Vereador de São Sebastião da Boa Vista 

Lorena Matos – Psicóloga de São Sebastião da Boa Vista 

Daniel Sidônio – Professor de Muaná 

Kledson Batista dos Santos – Jornalista e Empresário de Ponta de Pedras 

José Luis Souza de Souza – Grupo de Juventude Quilombola ABAYOMI 

Hilário Seabra de Moraes – Coordenador Regional da MALUNGO 

Sidney Portal – Professor de Salvaterra 

Sandro Renato Rezende de Queiroz – Professor de Salvaterra 

Leidson Nunes – Assessor da Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Ararí 

Mariano de Jesus Pamplona – Pastor e Tabelião em Santa Cruz do Ararí 

Gisele Abdon – Coordenação da ETTEPA de Salvaterra 

Daiana Cristina Leal Sousa – Professora de Soure 

Adlely Luis de Sousa Pantoja – Artesão  

Otavio da Silva Nascimento – Professor SEDUC 

Ana Paula Nascimento da Silva – Conselheira Tutelar de Soure 

 

 

 

  

 

 

 


