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Carta Aberta à Sociedade em Apoio às Medidas de Isolamento Social 

 

Santos, 31 de março de 2020. 

 

 Entidades representativas da comunidade de Santos que envolvem 

profissionais das políticas de saúde, educação, cultura, assistência social, defesa 

de direitos da criança e do adolescente, juventude, mulher, idoso, da pessoa com 

deficiência e áreas afins, bem como conselhos de direitos e da sociedade civil 

organizada, vem a público manifestar seu apoio às medidas de contenção de 

propagação da COVID -19, adotadas pela Prefeitura de Santos e recomendadas 

pela comunidade científica nacional e internacional, as quais seguem as diretrizes 

preconizadas pela Organização Mundial da Saúde – OMS e promovem o 

isolamento horizontal. 

 O momento é grave e exige seriedade, sobriedade, solidariedade e 

coragem. As instituições democraticamente constituídas, abaixo identificadas, 

unem-se no propósito de resguardar a vida de cada pessoa de nossa cidade.  

 Esta união de esforços se faz necessária, pois, manifestações contrárias às 

diretrizes da OMS podem desmobilizar a população a dar seguimento às medidas 

fundamentais de contenção da COVID-19 em um momento crucial, quando ainda 

há tempo de atenuar o número de mortes e evitar o colapso do sistema de saúde.  

 Nossa união é pela valorização da vida, assumindo a responsabilidade que 

nos cabe na construção da família, da sociedade e do mundo! 

 

Assinam esta Carta: 

 Associação de Amor a Criança Arcanjo Rafael 

 Associação dos Combatentes de 1932 

 Clube dos 21 Irmãos Amigos de Santos 

 Coalizões Comunitárias Antidrogas 

 Comissão Municipal de Acompanhamento e Avaliação do Programa Prefeito 

Amigo da Criança - PPAC 

 Comitê Municipal para Políticas de Referência e Otimização Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável - COMITÊ PRO-ODS 
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 Conselho Municipal da Juventude - CMJ 

 Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS 

 Conselho Municipal de Educação - CME 

 Conselho Municipal de Entidades de Bairros - COMEB 

 Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional - COMSEA 

 Conselho Municipal do Idoso - CMI 

 Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA 

 Conselho Municipal dos Direitos da Mulher - COMMULHER 

 Conselho Municipal dos Diretos das Pessoas com Deficiência - CONDEFI 

 Coordenação do Programa Municipal de Justiça Restaurativa de Santos 

 Creche Menino Jesus 

 Creche Nossa Senhora do Carmo 

 Educandário Santista 

 Grupo Essência da Saúde Integrativa - GESI 

 Instituto Histórico e Geográfico de Santos  

 Instituto Neo Mama de Prevenção e Combate ao Câncer de Mama 

 Lions Clube Santos Oeste 

 Lions Clube Santos Ponta da Praia 

 Movimento de Arregimentação Feminina - MAF 

 Rotary Club Santos Boqueirão 

 Soroptimist International Santos Praia 

 Tênis Clube de Santos 

 Vicariato Episcopal para a Dimensão Social da Diocese de Santos 

 

 

 

 

 


