Norte Energia doa novos EPIS e testes para Covid-19 à SESPA
A nova doação feita à secretaria, inclui 3.225 testes rápidos para a detecção da doença

A Norte Energia, concessionária da Usina Hidrelétrica Belo Monte, localizada no
sudoeste do Pará, doou mais 3.225 testes rápidos, 1.000 máscaras descartáveis
e 300 macacões de segurança impermeáveis ao 10ª Centro Regional da
Secretaria de Saúde Pública do Estado do Pará (SESPA), em Altamira. A
entrega, realizada na manhã desta sexta-feira (07), faz parte de um investimento
de mais de R$ 6 milhões realizados pela empresa, revertidos em materiais,
equipamentos e insumos para apoiar o enfrentamento à Covid-19 em municípios
da Transamazônica e Xingu.
A empresa já doou um total de 10 leitos de UTI completos, 18.805 testes rápidos
para detecção de Covid-19; dois respiradores de transporte e cinco camas
manuais com colchões impermeáveis, além de 187,8 mil Equipamentos de
Proteção Individual (EPIs), como máscaras descartáveis, aventais, toucas,
óculos de proteção e macacões de segurança impermeáveis. Por meio de
parceria com a SESPA, a empresa também disponibilizou 20 apartamentos em
hotel para profissionais de saúde de Altamira que sejam eventualmente
acometidos pela doença.
“Fazendo uma avaliação, podemos garantir que todos os profissionais de saúde
dos municípios estão bem equipados e amparados de EPIs nos municípios
atendidos pela Regional de Saúde. O apoio da Norte Energia ajudou muito a
reduzir os índices de novas infecções e mortes causadas pela Covid-19 na
região”, afirma Maurício Nascimento, diretor do 10° Centro Regional da Sespa.
De acordo com Eduardo Camillo, Superintendente de Relações Institucionais da
Norte Energia, a parceria com a secretaria marca um momento importante para
a empresa, pois fortalece as políticas públicas de saúde na região do
empreendimento. “Ao apoiar o poder público com essas doações, a Norte
Energia cumpre um papel social importante para a proteção da população que
vive no entorno da Usina”, declara o executivo.

Altamira (PA), 07 de agosto de 2020.
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