
        

COVID-19, um remédio: Solidariedade internacional 

A situação de saúde está piorando para a população do platô das Guianas.  A COVID-

19 está se espalhando pelo mundo e, após afetar os grandes centros ocidentais, que 

dispunham de certa infraestrutura médico-hospitalar, deixando rastros irrecuperáveis, 

agora segue uma rota que afeta cada vez mais o resto do mundo. Como sempre, nossos 

territórios que ficam à margem dos centros econômicos são rapidamente esquecidos. 

Nesse sentido, seguindo a dinâmica de contaminação o número de pessoas infectadas 

pelo coronavírus no Amapá cresceu exponencialmente. Houve um aumento de 38% no 

número de novos casos em apenas três dias. Este Estado, vizinho à Guiana Francesa, é 

um dos mais afetados no Brasil em número de casos notificados em relação à 

população.  Neste domingo foram registrados 3.952 infectados pelo novo coronavírus, 

praticamente o dobro de casos em uma semana. Cento e dezenove pessoas morreram 

em todo o estado, mais da metade delas tinha entre 20 e 59 anos. Cerca de setenta e 

três casos foram declarados, com mais cento e noventa e oito suspeitos e já houve um 

óbito em Oiapoque, cidade fronteiriça com Saint-Georges de l'Oyapock.  

Perante esta situação, o quadro é terrível: com uma população de 27.270 habitantes, os 

recursos humanos e materiais insuficientes nos hospitais. Há falta de respiradores,  de 

cilindros de oxigênio e de  testes ... 

Isolados do resto do estado, os habitantes das margens do rio Oiapoque estão às portas 

da Guiana Francesa. Diante disto, sofre-se em Saint-Georges igualmente pelo 

isolamento, pela falta de instalações e recursos de saúde e pela falta de atendimento de 

qualidade. 



Todos sabemos que esta situação crítica da saúde é consequência direta de políticas 

neoliberais cínicas, assumindo um capitalismo onde os lucros importam mais do que 

nossas vidas, onde os setores de saúde são diretamente afetadas pela corrupção, 

lucratividade e privatização, cujo resultado é um verdadeiro sucateamento da saúde 

pública, onde os territórios marginais e sua população são relegados às masmorras 

daqueles que afirmam incorporar a soberania do Estado. 

No Brasil, Jair Bolsonaro não esconde seu desinteresse por questões de saúde. Ele lança 

uma campanha de comunicação sobre a necessidade de se manter a atividade 

econômica, negando a crise da saúde vivida por grande parte da população, sobretudo, 

nas periferias urbanas e as consequências da COVID-19 sobre aqueles que se tornaram 

vítimas do egoísmo e da total desassistência e proteção do Estado, como é o caso das 

populações indígenas de todo o país e, particularmente da Amazônia. 

Na Guiana, observamos o quanto toda a ação em saúde é ecoada por medidas do 

território hexagonal, sem levar em consideração a escassez de nossas estruturas. Desde 

os movimentos de março e abril de 2017, todos nós sabemos quantos recursos 

adicionais são necessários, quanto é importante iniciar uma reflexão sobre o 

desenvolvimento do setor da saúde. Desde então, as lacunas aumentaram, nenhuma das 

estruturas solicitadas nos acordos aconteceram (hospital de Maripasoula, Centro 

Hospitalar Universitário). Trabalhadores regulares de saúde denunciam a deterioração 

de suas condições de trabalho e a sua dificuldade para oferecer atendimento de 

qualidade. No contexto desta crise sanitária, a Guiana, mal equipada, recebeu apenas 

uma quantidade muito insuficiente de equipamento para lidar com um pico de 

contaminação. 

Como sindicatos de trabalhadores da Guiana e do Amapá, nossas organizações pensam 

em todas as crianças do vale de Oyapock, nas condições atuais de seu ensino, perigos 

para suas famílias, no momento em que tantos funcionários eleitos da Guiana, 

organizações de trabalhadores na Guiana, e tantos trabalhadores da saúde destacam a 

impossibilidade de reabrir escolas em nosso território fronteiriço, por isso apoiamos a 

suspensão das atividades. Numerosos são os jovens que residem na Guiana, com suas 



famílias em torno do rio Oiapoque. Numerosos são os trabalhadores e trabalhadoras 

que residem neste ambiente com suas famílias. 

A doença não tem fronteiras ou nacionalidade e a saúde não se mantém através da 

construção de muros. Somos todos interdependentes, até a humanidade do planalto 

amazônico da Guiana, e nossa luta contra o COVID-19 é uma luta comum.  

Portanto, é necessário criar um espaço formal para a cooperação total desde a Guiana 

venezuelana ao Delta do Amazonas. O platô das Guianas não deve ser apenas uma 

realidade geográfica, mas um território vivido e apropriado por seus habitantes, além 

das fronteiras coloniais e pós-coloniais. 
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