
PROPOSTAS DE ENFRENTAMENTO DA 

PANDEMIA DE COVID-19 EM MATO GROSSO

Criação do Comitê Mato-Grossense de Gestão de Crise, com participação dos

poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, setores da sociedade civil

organizada e a comunidade científica.

Além de centralizar informações e ações para o enfrentamento da pandemia,

este Comitê tem o objetivo de elaborar medidas de caráter urgente, tanto na

área da saúde quanto nas áreas social e econômica.

Na área da saúde, as principais e mais urgentes medidas são: rígida política de

isolamento social (lockdown), apenas com serviços essenciais para a vida em

funcionamento, para evitar a propagação do vírus e normalizar a

disponibilidade de leitos de UTI; instalação de postos de testagem de Covid-19

em regiões estratégicas, para favorecer acesso às populações que moram em

bairros periféricos; elaboração de um projeto de comunicação com o objetivo

de informar a população sobre as medidas tomadas, os locais de testes e

horários de atendimento, além de orientar, com informações cientificamente

comprovadas, sobre os sintomas e providências necessárias em caso de teste

positivo; vacinação de toda a população o mais rápido possível.



No âmbito socioeconômico, as ações deste Comitê têm o intuito de oferecer

condições para que os mais vulneráveis possam de fato cumprir o isolamento

social, como: a criação de um auxílio social destinado às populações

vulneráveis, vigente durante todo o período de pandemia e que complemente o

auxílio emergencial do Governo Federal até atingir 1 salário mínimo; criação de

bônus sociais para as famílias necessitadas receberem gás de cozinha, cesta

básica e isenção das contas de luz, água e aluguel neste período; implantação

de subsídio para as micro, pequenas e médias empresas não fecharem as portas

durante a pandemia, de modo a garantir segurança sanitária e renda aos

empresários e trabalhadores; e realização de programa de aquisição de

alimentos produzidos por agricultores familiares e sua distribuição às

populações economicamente vulneráveis.
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