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Ofício nº 101/2020 GDJR                                Manaus, 24 de abril de 2020. 

 
Ao Senhor, 
BERNARDO SOARES MONTEIRO DE PAULA 
Secretário Municipal de Cultura - MANAUSCULT 
End. Av. André Araújo, 2767 Aleixo 
CEP: 69060-000. 
 

Assunto: Proposta de Lives realizadas pelos profissionais da cultura para 

entretenimento da população em casa, em meio ao isolamento social, decorrente da 

pandemia do Covid-19. 

 

Senhor Secretário, 

 
A situação que a população está vivendo diante à crise mundial recorrente do 

Covid-19, tem exigido da população o isolamento social, uma das soluções mais 

eficazes para evitar o contágio e proliferação do vírus. Entretanto, não tem sido uma 

medida muito fácil aqui em Manaus, já que, infelizmente, uma parcela da população 

ainda vem desobedecendo. 

Entendemos que estimular a população a manter esse cuidado, visto ao risco 

de transmissão eminente causado pelo Coronavírus, é importante criar espaços, 

momentos e eventos criativos e culturais que possam promover o entretenimento. Como 

exemplo, pode-se criar programações culturais diárias via internet, com o objetivo de 

entreter as famílias em suas casas, durante isolamento social. 

 

Recentemente conversamos com artistas, profissionais ligados a arte, a cultura 

e a música (Capital e Estado), que propuseram como alternativa, a seguinte sugestão: 

Apoio financeiro para que o setor artístico e cultural possa exibir via internet, shows 

musicais, danças, leituras de livros infantis e científicos, apresentações de hip-hop, 

oficinas e opções de brincadeiras com as crianças. Um formato de entretenimento, que 

pode ganhar destaque com a quarentena imposta pela pandemia de Coronavírus, mas 

que também ajudará financeiramente nossos artistas locais.  

Sem mais, solicito atenção, e aguardo com brevidade resposta favorável.  

 

 

Atenciosamente, 
 
 

 
Deputado JOSÉ RICARDO 

(PT/AM) 
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