
CARTA ABERTA AO SENHOR GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO 

GROSSO,  

AO SENHOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 

AO SENHOR PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MATO 

GROSSO 

 
 
“No entanto, nossos esforços para combater esse vírus 
não funcionarão, a menos que o abordemos 
holisticamente, o que significa tomar muito cuidado para 
proteger as pessoas mais vulneráveis e negligenciadas da 
sociedade, tanto médica quanto economicamente.”       

Michelle Bachelet - Alta-comissária da ONU  
para os direitos humanos 

 

Nós, signatárias e signatários desta Carta aberta aos Governos Estadual e 

municipais do Estado de Mato Grosso, manifestamos nossa profunda preocupação com a 

emergência de saúde instalada em decorrência dos processos de adoecimento desatados 

pelo surgimento do vírus “Covid-19”, que tem levado a Organização Mundial de Saúde - 

OMS a declarar que estamos sendo atingidos por uma pandemia de alcance mundial. 

Esta pandemia atingirá com maior intensidade alguns Grupos Humanos que já se 

encontram em situação de extrema vulnerabilidade econômica, sanitária e social e que 

dificilmente conseguem ter acesso a políticas públicas que lhes permitam viver com maior 

segurança e dignidade. Nos referimos ao contingente crescente de pessoas que vivem em 

condições de extrema pobreza e insegurança: População em situação de rua, imigrantes, 

em especial os estrangeiros, famílias que subsistem com o mínimo necessário nas 

periferias urbanas, acampados rurais, pessoas em situação de prisão, dentre outros. 

Para a maioria destas pessoas conseguir colocar em prática as orientações elencadas como 

medidas para evitar o contágio e disseminação da doença é quase impossível. 

Diante desta grave situação que aprofunda ainda mais a vulnerabilidade desses 

Grupos humanos queremos saber, dos gestores Estadual e Municipais, quais são as 

medidas concretas implementadas, incentivos e programas de proteção à saúde, a 

segurança alimentar e nutricional e proteção social, que serão tomadas para que esses 

coletivos possam enfrentar  todo o processo de quarentena com menos ameaças e 

vulnerabilidade? 

Qual é o diálogo estabelecido entre os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário 

do Estado para superar as restrições a orçamentos para programas sociais que alcancem 

com maior rapidez estas famílias e pessoas, que processos legais estão sendo refletidos e 

já implementados para colocar realmente a vida das pessoas, em especial das populações 

mais vulneráveis, em primeiro lugar? 



 Ao fazermos estas indagações, motivadas e motivados pelo nosso desejo de 

contribuir para um olhar mais incisivo junto aos que já se encontram excluídos(as), em 

diferentes graus, da ação do Estado ao longo do tempo, nos colocamos também a 

disposição para somar esforços no enfrentamento a este grave problema de saúde pública 

e a ampliar a solidariedade de maneira eficaz e efetiva junto aos mais vulneráveis. 

Cuiabá, 20 de março de 2020 

 

Rosa Neide Sandes - deputada federal - PT/MT 

Valdir Barranco - deputado estadual - PT/MT 

Lúdio Cabral - deputado estadual - PT/MT 

Associação das Amigas e Amigos de Centro de Formação Olga Benário - AAMOBEP 

Associação de Mulheres em busca de Cidadania de Lucas do Rio Verde – AMEC 

Associação Mato-grossense Divina Providência - Irmãs da Divina Providência 

Centro Burnier Fé e Justiça - CBFJ/MT 

Centro de Direitos Humanos Dom Máximo Biennes - CDHDMB 

Centro de Direitos Humanos Dom Pedro Casaldáliga - CDHDPC 

Centro Ecumênico de Estudos Bíblicos do Estado de Mato Grosso - CEBI/MT 

Centro Pastoral para Migrantes - CPM 

Centro de Direitos Humanos Henrique Trindade - CDHHT/MT 

Central Única dos Trabalhadores de MT - CUT/MT 

Clube de Mães do Jardim Florianópolis 

Coletivo de Mulheres Essência 

Comissão Pastoral da Terra de Mato Grosso - CPT/MT 

Conselho Estadual de Alimentação Escolar - CEAE/MT 

Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana de Mato Grosso 

Conselho Estadual de Direitos da Mulher - CEDM/MT 

Conselho Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional de Mato Grosso -CONSEA/MT 

Consulta Popular Mato Grosso - COM/MT 

Conselho Nacional de Igrejas Cristãs - CONIC/MT 

Federação dos Trabalhadores em Agricultura em Mato Grosso - FETAGRI/MT 

Fórum de Direitos Humanos e da Terra de Mato Grosso - FDHT/MT 

Fórum de Mulheres Negras de Mato Grosso - FMN/MT 

Fórum de População em Situação de Rua de Cuiabá - FPSR - Cuiabá 

Instituto Afro Brasileiro De Barra do Bugres - IAFRO - BBU 

Igreja Católica Anglicana - Província do Brasil Dioceses do Pantanal 



Juventude do Partido dos Trabalhadores - JPT/MT 

Movimento dos Trabalhadores Rurais sem Terra - MST/MT 

Núcleo de Estudos Rurais da UFMT - NERU UFMT 

Pastoral da Criança da Arquidiocese de Cuiabá 

Sindicato dos Telefônicos do Estado de Mato Grosso - SINTTEL/MT 

Sindicato Nacional dos Servidores Federais de Educação Básica, Profissional e 

Tecnológica de Mato Grosso - SINASEFE/MT 

Terreiro Ilé de Ifá  

Sindicato dos Trabalhadores no Ensino Público de MT - SINTEP/MT 

Sindicato dos Trabalhadores Técnico-Administrativos em Educação da UFMT - 

SINTUF/MT 

União Estadual dos estudantes de Mato Grosso - UEE/MT 

União da Juventude Socialista de Mato Grosso - UJS/MT 

 


