
FICA EM CASA

PARINTINS

O QUE VOCÊ PRECISA SABER





O mundo hoje passa por momentos difíceis em 

que toda a relação entre pessoas e grupos sociais 

foram diretamente afetadas, paralisando assim 

nossas atividades comuns do dia a dia. Acredito 

que somar forças para conseguirmos minorar o 

problema é essencial neste novo tempo. Acredito 

no poder transformador da informação e por isso 

me doei para o projeto da cartilha educacional.  

Essa é minha forma de colaborar com a Prefeitura 

de Parintins, minha cidade amada e abençoada.

Paulo Victor Costa



O cumprimento do decreto é fiscalizado pelo Comitê 

Gestor de Combate ao Coronavírus, composto por 

representantes da municipalidade, Ministério Público, 

Defensoria Pública do Estado, Polícia Militar, Polícia 

Civil, Corpo de Bombeiros e outros órgãos.

Toque de recolher de 15 horas, sanitização das ruas e 

logradouros públicos diariamente, distribuição de 30 

mil máscaras e fortalecimento do sistema de saúde 

são outras medidas adotadas pelo Município no 

combate ao coronavírus. As ações tornaram-se 

referência no estado durante a pandemia. 

Para combater o coronavírus, a Prefeitura de Parintins 

vem adotando uma série de medidas preventivas e 

restritivas. Medidas essas que visam proteger a 

integridade da população contra esse vírus que vem 

tirando milhares de vidas em todo o mundo.

Uma das primeiras medias adotadas foi a decretação 

de   quarentena no município.  Assim, somente 

estabelecimentos considerados essenciais continuam 

com suas atividades na plenitude, seguindo todos os 

procedimentos de distanciamento e higienização 

estabelecidos pelos órgãos reguladores da saúde. 

Parintins
Na luta contra o coronavírus



Diariamente, toda a administração está empenhada 

no combate e prevenção ao vírus.  Mais de 500 

profissionais atuam na linha de frente do combate. 

Todo o trabalho tem um objetivo principal: salvar 

vidas.
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USB Mãe Palmira | CS Dr. Toda | UBS Fluvial

SINTOMAS LEVES?
CORONAVÍRUS

Febre, Coriza, Dor de Garganta ou Tosse Seca
(Sintomas Leves/ Brandos)
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O ano de 2020 tem se revelado um período atípico para a 

humanidade. A vida tem sido afetada violentamente com 

o inesperado vírus, e a cultura foi um dos primeiros 

setores atingidos pela pandemia. O Festival de Parintins 

atravessa tempos de congelamento em sua temporada. 

Com as atividades suspensas, o boi Caprichoso trabalha 

numa rede coletiva de solidariedade, como meio de 

provocar seus sócios e torcedores a entrarem em um 

sistema de doações, no qual os artistas, artesãos, 

trabalhadores e brincantes recebem doações de cestas no 

intuito de amenizar os impactos econômicos gerados por 

esta pandemia.

Caprichoso
Cultura em tempos de resistência
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O jornalismo profissional tem sido primordial para 

combater os propagadores das fake news, que desinformam 

e matam. Todos os dias os jornalistas do Amazonas e, em 

especial, os parintinenses, se colocam na linha de frente para 

buscar a informação precisa, apurar os fatos e levar a notícia 

até você. 

Para combater as notícias falsas,  os jornalistas 

parintinenses tem se dedicado a orientar, informar e levar 

conhecimento a população sobre os dados relacionados ao 

novo Coronavírus. As emissoras de rádios, tvs e portais de 

notícias tem se dedicado em informar com precisão e boa 

apuração. 

Também é importante registrar o grande empenho do 

órgão de comunicação oficial do município, que vem 

trabalhando com eficiência e com grande transparência, 

apresentando boletins diários e alimentando um site 

específico com os dados da Covid-19, em Parintins, uma 

plataforma  que  simplifica  a  pesquisa  dos  comunicadores.

A pandemia do novo Coronavírus reforçou a importância 

da comunicação na vida das pessoas. Quanto mais 

informação, mais conhecimento, mais proteção e cuidado 

devemos ter com quem amamos. 

Jornalistas, portanto, também são profissionais que 

estão na linha de frente das ações de combate ao novo 

Coronavírus, reverberando informação com qualidade e 

confiabilidade.

Jornalismo
Serviço essencial na luta contra o coronavírus



CHAMADA DE EMERGÊNCIA
Parintins agora tem serviço de

POLÍCIA MILITAR 190         CENTRAL DE RESGATE 192
CORPO DE BOMBEIROS 193

Em Defesa Delas na Quarentena

‘Em Defesa Delas na Quarentena’  cria rede de proteção e 
combate à violência doméstica em Parintins

Contatos para denúncias exclusivas do projeto:

Polícia Militar em Parintins:

(92) 98466-4856, de 8h às 17h (atendimento realizado somente 
por policiais femininas). Após às 17h, (92) 99270-7803 (Linha 
direta), todos os dias da semana.

(92) 98455-6153, de 8h às 14h, segunda a sexta-feira.

Defensoria Pública no Polo do Baixo Amazonas (Parintins):

segunda a sexta-feira.

Serviço Social da Delegacia de Polícia Civil em Parintins:

(92) 99484-3103 e (92) 99212-9506, de 8h às 13h, de 

Atendimento psicológico do Creas:

(92) 99195-2475, de 8h às 17h, de segunda a sexta-feira.

Movimento Teia (rede de proteção das mulheres enquanto 
grupos organizados da sociedade civil):

(92) 99130-6594 e (92) 99102-2602, de segunda a sexta-feira.

DEFENSORIA PÚBLICA
DO ESTADO DO AMAZONAS
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