
 

                                             
CE 026/2020 – SRI                          Vitória do Xingu/PA, 05 de maio de 2020. 
 
  

Ao 
10º Centro Regional de Saúde da Secretaria Estadual de Saúde – SESPA 
Rua Sete de Setembro, nº 2047, Centro - Altamira- Pará. 
CEP: 68.371-970. 
  
Att.: Maurício Miranda do Nascimento 
         Diretor 
  

 

Assunto: Doações da Norte Energia para apoio ao enfrentamento à 

pandemia de Covid-19 na região da UHE Belo Monte 

 
Prezado Senhor, 

 

Cumprimentando-o cordialmente, informamos as iniciativas adotadas pela 

Norte Energia, empresa empreendedora da Usina Hidrelétrica Belo Monte, para 

contribuir com órgãos responsáveis pelo sistema de saúde e à proteção das 

comunidades indígenas da região onde o empreendimento está instalado, no 

enfrentamento à pandemia causada pelo novo corona vírus – Covid-19.   

 

Com relação ao detalhamento das ações de doação realizadas pela Empresa 

até o momento, na tabela a seguir, encontram-se os itens já adquiridos e 

investimentos a estes associados, bem como seus status de entrega. 

 

Categoria  Investimento  Itens Quantidade 
Entregue em/ 

Previsão de entrega 

EPIs  R$    650.820,00  

Macacões  500 09/abr 

Óculos de Proteção 500 13/abr 

Luvas  75.000 14/abr 

Toucas Sanfonadas 50.000 14/abr 

Máscaras PFF2/N95 - 1o lote 10.000 11/mai 

Máscaras PFF2/N95 - 2o lote 10.000 18/mai 

Máscaras PFF2/N95 - 3o lote 10.000 01/jun 

Aventais Cirúrgicos 30.000 A partir de 15/05 

10 leitos 
de UTI 

 R$ 2.173.064,00  

Camas Hospitalares Elétricas 10 25/mai 

Respiradores de transporte 2 01/jun 

Monitores Multiparamétricos 10 01/jun 

Bombas Infusoras 10 10/jul 

Respiradores (UTI) 10 10/jul 

Convênio - Mão de obra de     
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Categoria  Investimento  Itens Quantidade 
Entregue em/ 

Previsão de entrega 

operação dos leitos de UTI 

Testes  R$ 2.817.600,00  

Kit de Testes COVID-19 (1º 
lote) 

11.400 11/mai 

Kit de Testes COVID-19 (2º 
lote) 

8.600 24/mai 

Indígenas  R$    656.750,00  

Cestas básicas para 
Indígenas 

1.500 29/abr 

Combustível apoio Exército 13.500 L 29/abr 

Frete Fluvial   29/abr 

TOTAL R$ 6.298.234,00    

 

 

Conforme mencionado acima, em abril, um total de 126 mil equipamentos de 

proteção individual (EPIs) foram entregues ao 10º Centro Regional da 

Secretaria Estadual de Saúde Pública do Pará (SESPA), em Altamira, para 

reforço na saúde em nove municípios do Xingu. Também foram doados EPIs 

ao 51º Batalhão de Infantaria de Selva (51-BIS), do Exército Brasileiro, que 

está atuando na desinfecção de áreas públicas, por meio da Operação Covid-

19. 

 

Na última semana, a Norte Energia também doou 1.500 cestas básicas à 

Fundação Nacional do Índio (Funai) para abastecer comunidades indígenas do 

Médio Xingu que mantém distanciamento social por determinação da 

Secretaria Especial de Saúde Indígena (SESAI). Cada cesta básica pesa 84 

quilos, totalizando 126 toneladas de alimentos, que serão fundamentais para 

subsistência e a proteção dos indígenas.  

 

Além dos itens alimentícios, a Norte Energia apoia toda a logística para a 

entrega das cestas. A empresa disponibilizou quatro embarcações - sendo 

duas balsas, uma voadeira e um barco - para a distribuição nas aldeias 

acessadas somente pelo rio e também forneceu 13,5 mil litros de combustível 

para os veículos do Exército Brasileiro, que percorrerão cerca de 2 mil 

quilômetros para realizar a entrega em 17 aldeias da Terra Indígena Trincheira 

Bacajá, a maior da região.  
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Outros EPIs e testes para detecção da doença estão a caminho, assim como 

10 leitos de UTI completos, com respiradores e monitores, que vão reforçar o 

sistema de saúde local coordenado pela SESPA. São doações que somam 

mais de R$ 6 milhões em investimentos para contribuir com o enfrentamento 

da doença na região da Usina. 

 

Sendo o que se apresenta para o momento, renovamos votos de estima, na 

expectativa de que possamos juntos, superar esse momento desafiador que o 

Brasil e a humanidade enfrentam. 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

Eduardo Camillo 

Superintendente de Relações Institucionais 

Presidência 
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