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OFÍCIO Nº 091/2020 – GDJR                                   Manaus, 9 de Abril de 2020. 

                                              
 
A Vossa Excelência o Senhor,  
ARTHUR VIRGÍLIO NETO 
Prefeito de Manaus 
Av. Brasil, 2971 – Compensa 1 
Manaus – AM 
CEP: 69036-110  
 
Assunto: Confecção de Máscaras para distribuição gratuita à população de 
Manaus.  
 
 
                  
 Ilmo. Senhor Prefeito,  

 

No último dia 04 de abril, a Fundação de Vigilância em Saúde (FVS) informou, 

por meio das mídias, a importância do uso de máscara por todos, tanto na 

capital quanto no interior, devido ao alto grau de transmissibilidade do COVID-

19. Tal notificação foi necessária em razão do aumento do número de 

infectados no Amazonas, que está acontecendo de forma acelerada, bem 

como da recomendação feita pela Organização Mundial da Saúde (OMS), 

Ministério da Saúde e Fundação de Vigilância e Saúde (FVS), para todos que 

transitam na cidade de Manaus ou em municípios do interior do Estado, que 

façam a utilização das máscaras.  

 

O Ministério da Saúde, na pessoa do senhor ministro Luiz Henrique Mandetta, 

além de incentivar o uso de máscaras, destacou principalmente as de 

fabricação caseira, a fim de suprir a grande demanda na procura desse item de 

segurança. Destacou ainda que estas máscaras de produção caseira podem 

gerar uma barreira mecânica de contenção às gotículas de saliva: um dos 

principais meios de transmissão do novo Coronavírus. E alertou que o uso 

deve ser individual e o material precisa ser lavado de forma correta para, então, 

ser reutilizado.  
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Diante da escassez e da necessidade do uso deste material no combate à 

transmissão do Covid-19, sugerimos a Vossa Senhoria que a Prefeitura de 

Manaus contrate as Associações de Costureiras do Amazonas e Sindicato de 

Costureiras, para a confecção e compra de máscaras para serem distribuídas 

gratuitamente a população da capital, principalmente, entre o público de idosos, 

diabéticos e cardíacos.  

 

 

Atenciosamente, 

                    

 
 

JOSÉ RICARDO WENDLING 
Deputado Federal – PT/AM 


