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OF/DIR/AMB/022/2019 
São Paulo, 21 de fevereiro de 2019.  
 
 

Ao 

Excelentíssimo Senhor Jair Messias Bolsonaro  

Presidente da República  

Praça dos Três Poderes - Palácio do Planalto, 3º andar, gabinete,  

70150-900 - Brasília - DF  

  

Assunto: Ação humanitária de ajuda ao povo da Venezuela.  

 

 

Excelentíssimo Senhor Presidente da República, 

 

 

1. A Associação Médica Brasileira (AMB), como o restante do Brasil, vem 

acompanhando a situação caótica da Venezuela, com intensa crise política e econômica que 

tem atingido drasticamente a população, com a falta de insumos básicos para sobrevivência, 

agravada pela falta de medicamentos e vacinas. 

2. A AMB, em conjunto com a Confederação Médica Ibero-Latina-Americana e 

do Caribe (Confemel), decidiu atuar no sentido de arrecadar alimentos e medicamentos para 

encaminhar à população do país. Nesse sentido, nossa diretoria iniciou a montagem de um 

plano de ação urgente para tal propósito, compreendendo: 

2.1. Atuação na arrecadação de medicamentos a partir de listagem a ser 

desenvolvida pelo nosso Departamento Científico. 

2.2. Sensibilização de laboratórios e grandes redes de farmácias para a doação.  

2.3. Sensibilização da população, em especial da classe médica, para donativos.  

3. Busca de alternativas para a entrega dos medicamentos ao presidente da 

Federação Médica Venezuelana, Dr. Douglas Léon Natera, que aguardará em Roraima em 

data a ser confirmada. Na ocasião, a diretoria da Confemel acompanhará a entrega, nas 

pessoas dos doutores Aníbal Cruz (Bolívia), presidente; Lincoln Lopes Ferreira (Brasil), 

vice-presidente; e Rubén Cruz (Argentina), secretário geral.  
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4. Solicitamos a Vossa Excelência auxílio para o transporte das doações até 

Roraima, guarda dos donativos próximo à fronteira, bem como a garantia da segurança e 

integridade da entrega. 

5. Colocamo-nos à disposição para outros esclarecimentos e para a realização de 

reuniões para alinharmos ações conjuntas. 

Renovamos nossos votos de distinguida consideração. 

 

Respeitosamente, 

 

 

Lincoln Lopes Ferreira 

Presidente da Associação Médica Brasileira 

 

 

Diogo Leite Sampaio 

1º Vice-Presidente da Associação Médica Brasileira 


