
 

CARTA CIRCULAR Nº 001/2021                                     Manaus, 23 de janeiro de 2021. 
 

 

Prezados colegas da indústria, 

 

Requeremos a especial atenção dos senhores para o cumprimento das disposições contidas no 
Decreto n° 43.303, de 23 de janeiro de 2021, que ampliou a restrição temporária de circulação de pessoas 
em decorrência do estado de calamidade pública observado no Amazonas ante o enfrentamento ao novo 
coronavírus. 

O novo decreto disciplina a restrição provisória da circulação de pessoas em espaços e vias 
públicas durante as 24 horas do dia, entre 25 e 31 de janeiro, exceto nas hipóteses em que determina. 
Dentre estas, encontra-se o setor industrial, que permanecerá com tratamento similar ao atual. 

As indústrias poderão funcionar somente por 12 horas diárias, de segunda a sexta-feira, exclusive 
aquelas que produzam itens (bem de consumo final, não compreendidos os bens intermediários 
constantes deste) essenciais à vida, como alimentos, bebidas, itens de higiene e de limpeza, gases, EPIs e 
produtos farmacológicos, medicamentos e insumos médico-hospitalares, as quais poderão funcionar em 
três turnos. 

O transporte de insumos e cargas deverá obedecer ao mesmo rito acima, ficando o transporte de 
cargas de insumos e produtos acabados não relacionados a itens essenciais à vida, restrito ao período de 
12 horas diárias. 

Aqueles colaboradores que não se utilizem do transporte fretado pelas empresas (rotas), deverão 
se deslocar sempre de posse do crachá de suas respectivas empresas, somente nos horários de ida para a 
unidade fabril e retorno para a residência, e com essa finalidade única. 



 

Contamos com a compreensão e o irrestrito apoio dos senhores para que juntos possamos superar 
este momento de extrema dificuldade que enfrentamos. De igual modo, gostaríamos de agradecer 
publicamente ao governo do Estado do Amazonas, nas pessoas do Sr. Jório Veiga e Lourenço Braga, os quais 
demonstraram grande sensibilidade e apoio às necessidades das indústrias, buscando um ponto de 
equilíbrio que pudesse minorar o impacto negativo da pandemia sobre a atividade fabril. Sem o 
conhecimento e o auxílio desses agentes públicos, teríamos um cenário ainda mais danoso. 

Por fim, colocamo-nos inteiramente à disposição para dirimir dúvidas e auxiliá-los nas demandas 
que porventura surjam durante o período de vigência deste decreto. 

Atenciosamente, 

 

 

Antonio Carlos da Silva 

Presidente do Sistema FIEAM SESI SENAI IEL 

 


