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Cuiabá, 27 de janeiro de 2021. 

Of. Nº 002/ SINDJORMT/ 2021. 

A: 

V.Exª. Sr.: Mauro Mendes 

MD. Governador do Estado de Mato Grosso 

 

Assunto: Solicitação de inclusão dos profissionais jornalistas que atuam na linha de frente na pandemia, como grupo 

prioritário para a vacinação contra o Sars Cov 2 (Covid-19) e outros agentes patológicos.  

 

Prezado Governador, 

 

A Junta Administrativa do Sindicato dos Jornalistas do Estado de Mato Grosso, Entidade Sindical 

devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03990454/0001-45, por meio do seu diretor presidente ITAMAR 

PERENHA, na qualidade de representante legal dos jornalistas do Estado de Mato Grosso, vem mui respeitosamente 

solicitar à V. Exª, a inclusão como grupo prioritário nas campanhas de vacinação contra a Covid-19 e quaisquer 

outros agentes patológicos com alto potencial de contaminação pelo ar, os jornalistas empregados em jornais, 

revistas, sites de notícias, emissoras de rádio e TV e freelancers que realizam diuturnamente labor nos veículos de 

imprensa do Estado de Mato Grosso e, estão atuando diretamente com a cobertura jornalística da pandemia. 

 

Para tanto, discorremos a seguir sobre os itens considerados pertinentes e que embasam tal solicitação: 

 

Considerando o Decreto Nº 10.288, de 22/03/2020, da Presidência da República Federativa do Brasil, que 

definiu já no início da pandemia as atividades e os serviços relacionados à imprensa como essenciais no 

fornecimento de informações à população e na publicização em relação aos atos praticados pelo Estado; 

 

Considerando o fato de que os jornalistas, estando na linha de frente, assim como os profissionais das 

categorias da saúde e segurança pública, cumprindo o zeloso dever de fornecer informações seguras e verídicas à 

população, constantemente expõem sua saúde e integridade física à risco quando realizam as necessárias coberturas 

jornalísticas em locais com aglomerações e potencial de contaminação, como: unidades hospitalares, funerárias e 

cemitérios, para ouvir médicos, enfermeiros, pacientes tratados por Covid-19, familiares destes ou coveiros etc., ou 
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participam presencialmente de entrevistas coletivas – inclusive as demandadas pela própria Secretaria de Estado de 

Saúde de Mato Grosso (SES/MT), como ocorreu mais de uma vez durante a pandemia; 

 

Considerando o elevado número de profissionais contaminados no exercício do jornalismo em Mato Grosso, 

com expressivo quantitativo de relatos quanto a casos graves, seguidos de internação, cujos dados estão em fase de 

coleta para análise; 

 

Considerando o fato de que os profissionais do jornalismo cobrem inúmeras pautas por turno de trabalho e 

tem contato diário com elevado número de pessoas, tanto na empresa onde são trabalhadores quanto nos ambientes 

onde captam as informações necessárias para a cobertura jornalística, podendo ocasionar também risco à população, 

pois podem se tornar possíveis vetores de transmissão da doença, isto, sem citar quando do retorno aos seus lares; 

 

Considerando que o Brasil é o segundo país com maior número de óbitos entre jornalistas acometidos de 

covid-19, de acordo com um estudo publicado em Genebra, em 05/01/2021, pela Press Emblem Campaign (PEC), 

com o registro de 602 profissionais de imprensa mortos pelo vírus no mundo e, em se tratando do fato de que metade 

das vítimas vivia na América Latina. 

 

Desta forma, o objetivo do presente documento é solicitar que se torne prioridade à vacinação de jornalistas 

empregados nos veículos já citados ou freelancers, que estão atuando diretamente na cobertura da pandemia, 

cobrindo pautas externas e, assim, estão mais expostos ao risco de contaminação por estarem em contato direto com 

pessoas infectadas e áreas de maior risco, para cumprir com seu labor. 

 

Aproveitamos para informar que os Sindicatos de Jornalistas de vários outros estados brasileiros também 

realizaram idêntica solicitação aos respectivos governos estaduais, haja vista que o problema se repete com igual ou 

maior incidência em todo o país. Como exemplo, uma das situações mais graves de que se tem notícia ocorreu com 

a CNN Brasil, que teve mais de 30 profissionais infectados pelo Sars Cov 2 no final de 2020. 

 

Salientamos a importância da cobertura jornalística séria e ética durante a pandemia para não só informar 

corretamente sobre as necessárias mudanças de comportamento da população e as atualizações recorrentes quanto 

às orientações do Governo do Estado de Mato Grosso e da SES/MT, mas também para combater as Fake News e 
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desinformações que tanto atrapalham no combate efetivo aos danos causados pela covid-19, no momento mais grave 

que a saúde pública brasileira enfrenta nos últimos 100 anos. 

 

A exposição dos profissionais do jornalismo aos ambientes de risco, para possibilitar que as pessoas tenham 

acesso às informações relevantes sobre o vírus e como atenuar a sua propagação e danos à saúde, cresceu à medida 

que aumentou o número de contaminados e mortos e, ainda que o medo pairasse sobre os trabalhadores da 

informação, inúmeras empresas de imprensa e radiodifusão ampliaram a atuação jornalística para cumprir a função 

social constitucional dos meios de comunicação de manter a população informada e, dessa forma, tentar evitar que 

ainda mais vidas fossem perdidas. 

 

Salientamos que, em nosso entendimento, a informação correta precede todas as tratativas de prevenção 

quanto à covid-19, porque é dela que parte o conhecimento necessário para que respeitemos a letalidade do vírus e 

os riscos inerentes ao descaso com o distanciamento social, uso de máscaras e a importância da vacina, na busca 

incansável de alcançarmos novamente a possibilidade do retorno à “vida normal”.  

 

Em vista dos argumentos acima relacionados, solicitamos de V. Exª deferimento para classificação dos 

profissionais da imprensa do Estado de Mato Grosso como grupo prioritário para vacinação da covid-19 e em 

quaisquer outras campanhas contra agentes patológicos com alto poder de disseminação pelo ar, a partir de janeiro 

de 2021. 

  

Agradecemos desde já a atenção dispensada, nos colocando à disposição para esclarecer quaisquer dúvidas 

que se apresentem. 

 

 Cordialmente, 

 
Presidente da Junta Administrativa do SINDJOR/MT 

GESTÃO 2021 – “Em defesa dos Jornalistas” 
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