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CARTA ABERTA AO PROFISSIONAL

Não estamos aqui hoje para apontar erros ou criticar posturas incoerentes, muitos já o
fizeram e corroboramos.
Hoje queremos trazer para você profissional, uma palavra de apoio. AGRADECER a
você pela coragem de enfrentar as linhas de frente de uma pandemia, sem muitas vezes
condições mínimas, com a bravura e valentia que não é para muitos. Você é especial, você foi
escolhido para SALVAR VIDAS.
Agradecemos a você que escolhe lutar e continuar mesmo em meio a tantas
adversidades. Não somos covardes. Somos pai, mãe, filho, filha, esposo, esposa, amor de
alguém, somos humanos e fazemos o que fazemos por amor a cada vida, merecemos
RESPEITO.
Sabemos do esgotamento físico e psicológico, do medo, da dor, da pressão, do
estresse, talvez nunca antes experimentados, estamos todos no limite, mas vocês tem superado
tudo isso de forma extraordinária, dando o melhor de si mesmos. E isso é digno de
ADMIRAÇÃO, pois sabemos que a cada vida resgatada, a cada alta, a cada ente devolvido a
sua família vocês encontram o combustível necessário, e se renovam para continuar a lutar
pelo outro.
Obrigado por estudarem tanto mais por nós, por buscarem a melhor forma de cuidar
por se superarem em seus limites. Você arrisca a sua vida dia a dia, mas antes dessa situação
você também o fazia, embora não fosse tão visível.
Nosso muito obrigado a você Fisioterapeuta e Terapeuta Ocupacional Mato-grossense.
Agradecemos a todos independente de profissão ou classe, Médicos, enfermeiros,
técnicos, assistentes, farmacêuticos, policiais, bombeiros, motoristas de ambulâncias, agentes
comunitários, serviços gerais, faxineiros. Todos são igualmente importantes e juntos vamos
superar tudo isso.
Estamos junto com vocês!
O CREFITO-9, desde o inicio da pandemia no Estado, tem centrado esforços na busca
de soluções para colaborar e construir coletivamente com as gestões. Diuturnamente tem
fiscalizado todos os serviços com foco na proteção e segurança do profissional, tomando
todas as providências cabíveis, e sistematicamente temos representamos às autoridades
competentes como MPF, MPT, e outras instâncias, todas as irregularidades e denúncias.
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