
SINDMEPA
SINDICATO DOS MÉDICOS DO PARÁ

Of. SINDMEPA N° 052/2020 Belém (PA), 23 de março de 2020

AO

PLANTÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

O Sindicato dos Médicos do Pará, por seus representantes legais que 

subscrevem; considerando a PANDEMIA e o ESTADO DE CALAMIDADE 

PÚBLICA; considerando que os profissionais de saúde, em especial a categoria 

dos médicos, que está obrigada a tomar a frente da assistência e tratamento de 

saúde da população, vem, DENUNCIAR a falta de Equipamento de Proteção 

Individual (EPI*S), colocando em risco suas vidas, as vidas de suas famílias e 

pacientes.

O SINDMEPA tem recebido notícias de todo o Estado, e dos profissionais 

lotados na grande maioria das unidades de saúde, principalmente em Belém, 

onde se concentram os casos confirmados, até o momento, de que, não estão 

sendo disponibilizados EPI’S compatíveis com o estado de Pandemia, tais 

como: Óculos de Proteção, Luva de Segurança, Vestimenta de Proteção, 

Máscaras tipo (N95 ou seu equivalente no Brasil, PFF2 sem válvula) e 

Álcool em gel, entre outros. Além da falta de equipamentos para os 

profissionais de saúde não está sendo disponibilizado espaço de isolamento 

individual e máscaras para os casos sintomáticos, o que é gravíssimo.

Pede providências urgentíssimas,

■—-------- - Atenciosamente,

23. 03.  -

Dr. Wilson da Silva Machado

Diretoria Colegiada

rO  lo .co  / &  c/o p  e/o ó ' Ó m  ^  G n ' n  *
9 d k O  p  r C r O C C  JO )

Rua Boaventura da Silva, 999 / Nazaré - Belém - Pará - Brasil 
CEP: 66.055-090 / Fone: (91) 3224-3096 / 7908 / 3683 / 99989-3486 

www.sindmepa.org.br / sindmepa@gmail.com 
twitter: @sindmepa / facebook: sindmepa.sindicatodosmédicos

http://www.sindmepa.org.br
mailto:sindmepa@gmail.com


Of. SINDMEPA N° 052/2020 Belém (PA), 23 de março de 2020

SINDMEPA
SINDICATO DOS MÉDICOS DO PARÁ

AO

PLANTÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

O Sindicato dos Médicos do Pará, por seus representantes legais que 

subscrevem; considerando a PANDEMIA e o ESTADO DE CALAMIDADE 

PÚBLICA; considerando que os profissionais de saúde, em especial a categoria 

dos médicos, que está obrigada a tomar a frente da assistência e tratamento de 

saúde da população, vem, DENUNCIAR a falta de Equipamento de Proteção 

Individual (EPPS), colocando em risco suas vidas, as vidas de suas famílias e 

pacientes.

O SINDMEPA tem recebido notícias de todo o Estado, e dos profissionais 

lotados na grande maioria das unidades de saúde, principalmente em Belém, 

onde se concentram os casos confirmados, até o momento, de que, não estão 

sendo disponibilizados EPI’S compatíveis com o estado de Pandemia, tais 

como: Óculos de Proteção, Luva de Segurança, Vestimenta de Proteção, 

Máscaras tipo (N95 ou seu equivalente no Brasil, PFF2 sem válvula! e 

Álcool em gel, entre outros. Além da falta de equipamentos para os 

profissionais de saúde não está sendo disponibilizado espaço de isolamento 

individual e máscaras para os casos sintomáticos, o que é gravíssimo.

Pede providências urgentíssimas,

Atenciosamente,

Dr. Wilson da Silva Machado 

Diretoria Colegiada

Rua Boaventura da Silva, 999 / Nazaré - Belém - Pará - Brasil 
CEP.: 66.055-090 / Fone: (91) 3224-3096 / 7908 / 3683 / 99989-3486 

www.sindmepa.org.br / sindmepa@gmail.com 
twitter: @sindmepa / facebook: sindmepa.sindicatodosmédicos

http://www.sindmepa.org.br
mailto:sindmepa@gmail.com


23/03/2020 Gmail - Protocolo Eletrônico MPF - PR-PA-00011244/2020

Gmaii SINDMEPA DIRETORIA <diretoriasindmepa@gmail.com>

Protocolo Eletrônico MPF - PR-PA-00011244/2020

MPF Protocolo Eletrônico <protocolo-noreply@mpf.mp.br> 23 de março de 2020 15:54
Para: diretoriasindmepa@gmail.com

Sr(a) JOCILENE DÓRIA

Seu documento foi protocolado, em 23/03/2020 , no Ministério Público Federal com as 
seguintes informações:

Instituição:
SINDICATO DOS MÉDICOS DO ESTADO DO PARA - SINDMEPA

Destinatário:
MINISTÉRIO PUBLICO FEDERAL

SEÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL/PRPA / PA 

SAÚDE

Número do Expediente:
PR-PA-00011244/2020

Descrição do documento:

OFÍCIO SINDMEPA N° 052/2020

Arquivo(s) anexado(s): 

- OF. MPF.pdf

As demandas protocoladas eletronicamente em finais de semana, feriados e fora do 
horário de expediente na unidade do MPF serão analisadas no dia útil seguinte. Dessa 
forma, Polícia Federal e Justiça Federal não devem utilizar este ambiente no caso de 
demandas processuais urgentes fora dos horários de expediente da unidade e durante os 
finais de semana e feriados. Tais demandas deverão ser encaminhadas ao membro 
plantonista local.
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SINDMEPA DIRETORIA <diretoriasindimepa@gmail.com>
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MPF Protocolo Eletrônico <protocolo-noreply@mpf.mp.br> 23 de março de 2020 15:57
Para: diretoriasindmepa@gmail.com

Sr(a) JOCILENE DÓRIA

Seu documento foi protocolado, em 23/03/2020 , no Ministério Público Federal com as 
seguintes informações:

Instituição:
SINDICATO DOS MÉDICOS DO ESTADO DO PARA - SINDMEPA

Destinatário:

MINISTÉRIO PUBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPÚBLICA - PARA/CASTANHAL / PA 

SAÚDE

Número do Expediente:
PR-PA-00011245/2020

Descrição do documento:

OF. SINDMEPA N° 052/2020

Arquivo(s) anexado(s): 

- OF. MPF.pdf

As demandas protocoladas eletronicamente em finais de semana, feriados e fora do 
horário de expediente na unidade do MPF serão analisadas no dia útil seguinte. Dessa 
forma, Polícia Federal e Justiça Federal não devem utilizar este ambiente no caso de 
demandas processuais urgentes fora dos horários de expediente da unidade e durante os 
finais de semana e feriados. Tais demandas deverão ser encaminhadas ao membro 
plantonista local.
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