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OFÍCIO Nº 107/2020 – GDJR      

                                           Manaus, 08 de Maio de 2020. 

 

                                              

A Sua Senhoria a Senhora,  

KÁTIA HELENA SERAFINA CRUZ SCHWEICKARDT  

Secretária Municipal de Educação - SEMED 

End: Av. Mário Ypiranga Monteiro, Nº 2549 

Parque 10 de Novembro 

CEP: 69050-030. 

 

Assunto: Medida de conscientização aos estudantes sobre a importância do uso de máscaras 

e do isolamento social.  

 

                  

Senhora Secretária, 

 

A situação da pandemia do novo coronavírus (Covid-19) no Amazonas, sobretudo 

em Manaus é dramática. Os dados recente divulgado pela Fundação de Vigilância em Saúde 

(FVS), registram mais de 100 mortes confirmadas em apenas 24 horas, um dado alarmante 

que preocupa o aumento da curva de crescimento de óbitos em Manaus.  

 

Efetivamente o único meio que tem contribuído para a diminuição do crescimento da 

curva de contaminação da Covid-19 em todo o mundo é o isolamento social. Infelizmente a 

população de Manaus não vem obedecendo essa medida, o que pode estar contribuindo 

significativamente com o aumento da contaminação e do número de óbitos. 

 

Um estratégica eficaz de orientação à população e de conscientização às famílias, 

pelo cumprimento do isolamento social e a importância do uso de máscaras, poderá ser 

reforçada por meio da educação, com o envolvimento de aproximadamente 450 mil de 

estudantes que compõe a rede municipal e estadual durante as aulas on line. Colocar esses 

assuntos tão importantes com mais ênfase poderá surtir bons resultados, pois as crianças têm 

uma forma bem interessante de alertar e de advertir aos pais, quando desobedecem a regras.  

 

Diante do exposto e da necessidade dos fatos, indicamos que a Prefeitura de Manaus, 

por meio desta secretaria, disponibilize profissionais para ministrar aulas, palestras ou 

pequenos cursos aos alunos a respeito da importância do uso de máscaras e do isolamento 

social durante os intervalos ou antes de iniciar as aulas. Essa medida ajudará a intensificação 
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do cumprimento do isolamento social e sua importância, bem como na necessidade do uso de 

máscaras e a redução dos riscos de contaminação. 

 

Atenciosamente, 

                    

JOSÉ RICARDO WENDLING 

Deputado Federal – PT/AM 


