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AM volta a bater recorde diário de 
internações por Covid-19 e registra mais 86 mortes
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No início da pandemia, o transporte fluvial foi apontado como um dos principais meios de propagação da Covid-19 no 
interior do Estado.

Foto: Leandro Castro/AmazoniaPress

protocolos de distanciamento contra Covid-19
Embarcações no Amazonas descumprem 



Com recordes diários de novas internações e de mortes, o Amazonas tem enfrentado um agravamento na situação da pan-
demia da Covid-19, levando o Estado a entrar na fase roxa da pandemia - que é a que representa alto risco de contaminação 
pelo vírus. O distanciamento social é uma das medidas mais eficazes no combate ao coronavírus, no entanto, alguns passage-
iros denunciaram o descumprimento dos protocolos de distanciamento nas embarcações no Amazonas. 

No início da pandemia, o transporte fluvial foi apontado como um dos principais meios de propagação da Covid-19 no interior 
do Estado. Através das imagens enviadas para a redação do portal Amazônia Press, é possível perceber a aproximação entre 
os passageiros e as redes juntas umas às outras.

Acerca das medidas de prevenção e da fiscalização nas embarcações, entramos em contato com a Capitania Fluvial da Ama-
zonia Ocidental (CFAOC) e com a Marinha do Brasil mas houve uma falha na comunicação entre os órgãos.

Em menos de 10 dias aconteceu um novo deslizamento na estrada que liga os mu-
nicípios de Manaus e Itacoatiara. Dessa vez, um poste com fios de alta tensão de ener-
gia elétrica tomou metade da pista.

O deslizamento do barranco ocorreu na noite dessa quarta-feira (6), e com ele, o poste 
que interditou o tráfego de veículos no quilômetro 124 da rodovia AM 010.

Motoristas que passavam pelo local, alguns momentos depois do deslizamento, fizeram 
fotos e vídeos que estão circulando nas redes sociais. O trecho atingido é próximo ao 
Ramal do Banco.   

As fortes chuvas e falta de infraestrutura da estrada estão resultando nesses desliza-
mentos que afetam o cotidiano da população que depende da AM 010 e comerciantes. 
O primeiro deslizamento ocorreu no dia 30 de dezembro.

O Congresso americano aprovou a vitória de 
Joe Biden nas eleições para presidente dos Es-
tados Unidos da América (EUA) na madrugada 
desta quinta-feira (07). Depois, o atual presiden-
te Donald Trump disse que “haverá uma tran-
sição ordeira em 20 de janeiro”.

“Embora isso represente o fim do maior primeiro 
mandato da história presidencial, é apenas o 
começo de nossa luta para tornar a América 
grande de novo”, declarou Trump, quem recon-
hece a derrota para Biden que vai tomar posse 
no dia 20.

A declaração foi publicada pelo porta-voz da 
Casa Branca, Dan Scavino. A fala de Donald 
Trump foi feita após seus apoiadores invadirem 
o Capitólio, sede do Congresso americano, e 
causarem a suspensão da sessão. De acordo 
com a polícia, quatro pessoas morreram durante 
o ato.

A sessão do Congresso foi retomada após horas 
de interrupção e foi terminada às 5h44 (horário 
de Brasília) desta quinta-feira (07), após o 
vice-presidente dos EUA, Mike Pence, comuni-
car o resultado da eleição.
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O prefeito de Manaus, David Almeida (Avante), anunciou que negocia a aquisição de 700 mil doses da vacina produzida pela empresa AstraZeneca, para combater o 
novo pico da Covid-19 na cidade. A informação foi divulgada durante entrevista concedida pelo prefeito, para a TV BandNews Brasil, na manhã desta quinta-feira (7/1).

Buscando soluções eficientes para imunizar a população de Manaus, o prefeito David Almeida informou que já negocia com fornecedores privados a compra de 
vacinas produzidas pela empresa AstraZeneca. O objetivo é iniciar a campanha de vacinação o quanto antes, visando conter o crescente número de novos casos de 
Covid-19 na capital.

“Temos a expertise das campanhas de vacinação. Além das vacinas que foram disponibilizadas pelo governo federal, nós fizemos contatos com fornecedores particu-
lares. Estou falando da AstraZeneca, que tem uma eficiência muito grande. Assim que essa vacina tiver autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, nós 
estamos pedindo para a Prefeitura de Manaus, prioridade na aquisição de um lote de aproximadamente 700 mil doses”, informou o prefeito David.

De acordo com o prefeito de Manaus, o lote de vacina que será adquirido complementa a quantidade a ser enviada pelo governo federal. Assim será possível iniciar 
a vacinação maciça da população da cidade.

Enquanto não acontece essa regulamentação por parte da Anvisa, David Almeida ressaltou os esforços coletivos do governo federal, estadual e municipal na busca 
por soluções rápidas para o novo pico da doença no Amazonas. Ele também frisou que Manaus recebe pacientes de outros municípios, o que aumenta a necessidade 
de manter os cuidados básicos e ampliar os esforços para o enfrentamento do vírus, em parceria com o governo estadual.

“Estamos no limite dos atendimentos, tanto na rede hospitalar pública quanto na rede particular. Temos dificuldades nesses atendimentos e se requer, neste momento, 
a atenção e a ajuda da população. Os três níveis de governo estão unidos, o federal, o estadual e o municipal, abrindo novos leitos, novas possibilidades de atendi-
mento, para que possamos diminuir a pressão na rede de hospitais de média e alta complexidade”, defende o prefeito.

Por: Fabiane monteiro

Por: Victória Cavalcante

Por: Fernanda Lopes

Por: Luciana Silva

Foto: Dhyeizo Lemos/Secom

Foto: Leandro Castro/AmazoniaPress
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Prefeito David Almeida negocia aquisição 
de 700 mil doses da vacina contra a Covid-19



Um caminhão tanque que transportava combustível, foi levado por um homem de 25 anos, após 
o veículo sair da refinaria, por volta das 19h 30, que fica localizada na Estrada do Marapatá.

O homem foi preso, depois de ter tomado o caminhão no Distrito Industrial, na zona Leste com 
o veículo que transportava 25 mil litros de combustível, depois que a empresa de rastreamento, 
percebeu que o destino havia mudado.

Por volta das 19h30, constatou que estava na área de um porto situado no bairro Colônia Oliveira 
Machado, na zona Sul.

A polícia foi acionada e logo localizou, através de busca nas proximidades. Além dos suspeitos, 
também foi encontrado um veículo Fiat Mobi, cor branca, placas PHI-3627.
Segundo o motorista, havia um homem que trabalhava com carro de aplicativo e teria confes-
sado envolvimento no crime. O suspeito foi levado para o 1° Distrito Integrado de Polícia (DIP), 
onde foi autuado e preso.

Um homem de identidade não divulgada foi encontrado morto em uma área de mata na rua Aruanda, próximo ao bal-
neário da Praia, no bairro do Tarumã, Zona Oeste de Manaus.

Segundo informações da Polícia Militar trata-se de uma execução. Na noite dessa quarta-feira (6), moradores da região 
ouviram os tiros e acionaram os policiais.

A Polícia se dirigiu ao local indicado pelos moradores e encontrou o homem morto com marcas de tiros na cabeça. A 
vítima que possuía tornozeleira eletrônica e tatuagem na perna, foi encontrada vestindo uma camisa e bermuda preta.

A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), já iniciou as investigações e o Instituto Médico Legal 
(IML) fez a remoção do corpo.

Cantor e compositor, Genival Lacerda, forrozeiro, pernambucano, morreu aos 89 anos, no Recife, em decorrência de 
complicações da Covid-19.

Internado desde o dia 30 de novembro de 2020, no Hospital Unimed I, e recebendo os cuidados na Unidade de 
Terapia Intensiva (UTI), devido o quadro de Covid-19, ele teria sofrido uma piora em seu quadro clínico, no dia 04 de 
janeiro.

Na quinta-feira (7), as manifestações de luto e tristeza pela perda do amigo, fez com que artistas e políticos lamentas-
sem nas redes sociais, em consequência a prefeitura decretou três dias de luto em Campina Grande, cidade natal de 
Genival.

O corpo do artista deixa o Recife por volta das 13h e segue para ser sepultado em Campina Grande, ao lado do da 
mãe de Genival, Severina Lacerda.

Um ídolo popular, Genival Lacerda foi um dos grandes nomes do forró e, com carisma e irreverência. Um artista com 
64 anos de carreira, era um símbolo da cultura do Nordeste.

Seu primeiro disco Genival gravou em 1956, um compacto duplo com “Coco de 56”, escrito por ele e João Vicente, e 
o xaxado “Dance o xaxado”, feito por ele com Manoel Avelino. Em 1964, a consagração nacional veio com “Severina 
Xique Xique”, de 1975, e o que marcou carreira foi o refrão “ele tá de olho é na butique dela”.

Outros sucessos como “Radinho de pilha”, “Mate o véio” e “De quem é esse jegue”, fortaleceram sua carreira com o 
estilo bem-humorado.

No Recife, em 2016, ganhou título de cidadão recifense da Câmara dos Vereadores. Em 2017, recebeu no Palácio do 
Planalto a medalha da Ordem do Mérito Cultural (OMC). Na sexta-feira (8), estava previsto o lançamento de uma faixa 
do DVD “Minha Estrada”, com a participação de artistas nordestinos, que foi gravado no Teatro Boa Vista, em agosto 
2019.

Apesar do falecimento de Genival, o lançamento da canção com o artista Zé Lezin, está mantido. “O artista faleceu, 
mas a obra dele vai ficar”, disse a assessora da família, Manuela Alves. Ao todo, são 15 faixas, com um lançamento 
por mês. A divulgação acontece pelas redes sociais e por plataformas digitais.

Homem rouba caminhão tanque com 
25 mil litros de gasolina no Marapatá

Na noite de quarta-feira (6), um acidente de trânsito, 
aconteceu na Avenida Autaz Mirim, bairro Tancredo 
Neves, zona Leste de Manaus, que levou uma mul-
her a óbito, pela falta de assistência dos motoristas 
envolvidos.

 Um veículo Palio, de cor vinho e placa não identifica-
da, atropelou uma mulher, quando tentava atraves-
sar a via com seu esposo, segundo informações dos 
mototaxistas que presenciaram o acidente.

Depois de lançada, a mulher também teria recebi-
do outro impacto, desta vez de uma picape modelo 
S10, branca e de placas também não identificadas. 
Ambos os condutores, fugiram sem prestar socorro 
a vítima.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência 
(Samu), esteve no local, mas apenas para atestar 
o óbito. O corpo da mulher foi removido da via pelo 
Instituto Médico Legal (IML).
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Morre aos 89 anos 
Genival Lacerda por 
complicações do 
Covid-19

Fonte e foto: Portal Caboco

Fonte e foto: G1

Fonte: CNNFonte: Portal do Holanda

Por: Jeanne Gade

Por: Jeanne Gade

Por: Victória Cavalcante

Por: Jeanne Gade

Foto: divulgação

Foto: divulgação

Negligência: Motorista foge após 
atropelar uma mulher na zona Leste

Homem é encontrado 
morto em matagal no Tarumã



O Amazonas voltou a bater, nesta quarta-feira (6), o recorde diário de internações por Covid-19 desde o início da pandemia, com 221 novas hospitalizações. O estado registrou mais 86 mortes pela doença, sendo 42 ocorri-
das nas últimas 24 horas e 44 confirmadas após investigação.

O total de mortes pela Covid-19 desde o início da pandemia chegou a 5.500. Os dados constam no boletim epidemiológico da Fundação de Vigilância em Saúde (FVS-AM) desta quarta.

O Amazonas voltou a enfrentar hospitais e cemitérios lotados por conta de um novo surto da Covid-19. O governador Wilson Lima declarou, em coletiva após reunião com representantes do Ministério da Saúde, que “esta-
mos chegando ao nosso limite”.

Ainda conforme o boletim, 2.192 novos casos de Covid-19 foram confirmados nesta quarta, totalizando 207.092 casos da doença no estado. Um total de 25.905 pessoas com diagnóstico de Covid-19 estão sendo acompan-
hadas, o que corresponde a 12,51% dos casos confirmados ativos.

Entre os casos confirmados, há 1.210 pacientes internados, sendo 797 em leitos (295 na rede privada e 502 na rede pública), 391 em UTI (140 na rede privada e 251 na rede pública) e 22 em sala vermelha, estrutura volta-
da à assistência temporária para estabilização de pacientes críticos/graves.

Há, ainda, outros 545 pacientes internados considerados suspeitos e que aguardam a confirmação do diagnóstico. Desses, 431 estão em leitos clínicos (164 na rede privada e 267 na rede pública), 74 estão em UTI (54 na 
rede privada e 20 na rede pública) e 40 em sala vermelha.

Ao todo, oito municípios não atualizaram o sistema de informação para consolidação dos dados do boletim. São eles: Alvarães, Envira, Iranduba, Japurá, Nova Olinda do Norte, São Paulo de Olivença, Tapauá e Tonantins.

Municípios

Dos 207.092 casos confirmados no Amazonas até esta quarta-feira (6), 85.728 são de Manaus (41,40%) e 121.364 do interior do estado (58,60%).

Além da capital, os 61 municípios têm casos confirmados: Coari (8.380); Parintins (7.334); Tefé (5.123); São Gabriel da Cachoeira (5.058); Humaitá (4.809); Manacapuru (4.636); Presidente Figueiredo (4.075); Lábrea 
(3.954); Carauari (3.815); Iranduba (3.380); Barcelos (3.116); Itacoatiara (2.966); Ipixuna (2.789); Eirunepé (2.762); Santa Isabel do Rio Negro (2.364); Maués (2.345); Careiro (2.332); Rio Preto da Eva (2.280); Tabatinga 
(2.144); São Paulo de Olivença (2.133); Boca do Acre (2.070); Benjamin Constant (1.830); Itapiranga (1.740); Manicoré (1.723); Nova Olinda do Norte (1.693); Autazes (1.661); Atalaia do Norte (1.645); Alvarães (1627); Pau-
ini (1.590); Barreirinha (1.518); Urucurituba (1.518); Santo Antônio do Içá (1.356); Tapauá (1.333); Anori (1.332); Anamã (1.306); Fonte Boa (1.218); Maraã (1.216); Novo Airão (1.188); Beruri (1.154); Uarini (1.091); Amaturá 
(1.069); Envira (1.039); Guajará (1.012); Borba (987); Nhamundá (974); Urucará (969); Novo Aripuanã (891); Silves (818); São Sebastião do Uatumã (805); Canutama (802); Manaquiri (770); Tonantins (716); Jutaí (630); Boa 
Vista do Ramos (608); Itamarati (608); Japurá (594); Juruá (591); Apuí (558); Careiro da Várzea (474); Codajás (425); e Caapiranga (420).

Mortes

Entre pacientes em Manaus, há o registro de 3.552 óbitos confirmados em decorrência do novo coronavírus. No interior, são 61 municípios com óbitos confirmados até o momento, totalizando 1.948.

A lista inclui: Manacapuru (176); Parintins (164); Coari (142); Tefé (108); Itacoatiara (99); Tabatinga (88); Humaitá (84); Iranduba (60); São Gabriel da Cachoeira (59); Maués (51); Benjamin Constant (46); Lábrea (46); Presi-
dente Figueiredo (43); Autazes (40); Manicoré (36); São Paulo de Olivença (32); Nova Olinda do Norte (30); Barcelos (29); Borba (29); Santo Antônio do Içá (29); Barreirinha (27); Careiro (26); Rio Preto da Eva (26); Alvarães 
(25); Carauari (23); Manaquiri (23); Fonte Boa (22); Santa Isabel do Rio Negro (22); Anori (21); Tonantins (21); Boca do Acre (18); Jutaí (18); Nhamundá (17); Novo Aripuanã (17); Guajará (16); Itapiranga (16); Urucará (16); 
Urucurituba (15); Beruri (14); Uarini (14); Eirunepé (12); Ipixuna (12); Novo Airão (12); Amaturá (10); Codajás (10); Pauini (10); Tapauá (10); Caapiranga (9); Apuí (8); Juruá (8); São Sebastião do Uatumã (8); Silves (8); Boa 
Vista do Ramos (7); Itamarati (7); Maraã (7); Canutama (6); Careiro da Várzea (6); Atalaia do Norte (5); Envira (2); Japurá (2); e Anamã (1).
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AM volta a bater recorde diário 
de internações por Covid-19 e 
registra mais 86 mortes

Por:  Fernanda Lopes

Foto: divulgação/Simeam

Fonte: G1



Kevin Cauã Melo da Costa, de 15 anos, morreu durante uma brincadeira com a motocicleta, em que ele 
empinava a roda dianteira e dava ‘cavalo de pau’, sempre em alta velocidade.

A morte do rapaz gerou comoção, quando a mãe entrou em desespero pela morte do filho, pedindo ajuda 
aos presentes. Para ela o jovem ainda tinha vida.

Segundo testemunhas a vítima estava empinando a motocicleta, modelo Titan 150, de cor preta, na via, 
acompanhado de um colega na garupa, e teria perdido o controle vindo a bater com a cabeça na árvore.

O acidente aconteceu, na tarde de quarta-feira, (6), na Rua Marginal, Aterro do 40, Zona Sul de Manaus. O 
jovem gostava de fazer acrobacias, mas a mãe teria pedido que o filho não fosse.

Quase todas as tardes, o adolescente era visto em sua motocicleta nas ruas do bairro dando “cavalo de pau” 
ou pilotando com a frente levantada e apenas a roda traseira na pista, é o que relatam os vizinhos.

O outro jovem que vinha na garupa, sofreu escoriações e por pouco não caiu em um igarapé. A ocorrência 
foi atendida por policiais militares da 7ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom).

O óbito foi constatado pelo Serviço de Atendimento de Urgência Móvel (Samu). O Instituto Médico Legal 
(IML) fez a remoção do corpo do adolescente.
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ARTIGO DO DIA NOÉ, UM EMPREENDEDOR
Fico imaginando que Noé levou cento e vinte anos para construir a arca. Isto envolveu centenas 
de trabalhadores. Numa linguagem de hoje, muitos empregos diretos e indiretos. Se quisermos 
especular um pouco, temos que ver a construção da arca como uma obra hoje.

O que teríamos ? Um canteiro de obras, Out Doors com frases de efeitos e slogans bolados por 
Duda Mendonça, tipo: Noé é a salvação. Assessores das grandes empreiteiras, mediados por 
um doleiro qualquer, oferecendo a Noé uma grana por fora para vencerem a licitação, a Ministra 
Marina Silva dizendo que não vai assinar a licença ambiental, o Green Peace fazendo protestos 
contra a extração de madeira para se fazer a arca. A associação dos futuros alagados exigindo 
construção de colégios e hospitais. Os índios, pedindo uma indenização milionária. Na Globo, 
chamadas com Sergio Chapelaim, anunciando tudo sobre o dilúvio e a construção da arca, nesta 
sexta-feira, no Globo Repórter Especial.

Na vila operária, um centro comercial para vender os víveres, uma taberninha, um clube, uma 
escola, um centro de saúde, um hotel para hospedagem do pessoal técnico, oficina para ma-
nutenção de máquinas e ferramentas. Sem contar com uma casa com luz vermelha na varanda, 
onde algumas moças solteiras tinham a oportunidade de faturar uma graninha quinzenalmente, 
quando saía o adiantamento do salário e o salário da peãozada, além do vendedor de merenda - 
um salgado e um suco por um real; onde tem obra tem merenda.

Noé não era só um doido que pregava um dilúvio (sim porque alguém que anuncia uma grande 
enchente e começa a construir uma enorme embarcação, só podia ser visto como um doido); 
era o dono do empreendimento, era o empregador, era o patrão. E mesmo assim, só Noé e sua 
família conseguiram se salvar; os outros,
mesmo aqueles que trabalharam na obra, ajudaram a construir a salvação, pereceram.
Isto não é uma profecia e sim uma constatação. Até porque, a Bíblia adverte que muitos , 
naquele dia, dirão: Senhor, em teu nome expulsamos demônios, curamos enfermos; e Ele dirá: 
apartai-vos de mim. Nem vos conheço. Quer dizer, muitos estão envolvidos na obra, fazendo e 
construindo a obra e não se salvarão.

Cavalo de Pau: Jovem 
de 15 anos morre ao 
colidir com uma 
árvore

Uma apreensão de drogas, sendo quatro tabletes de maconha tipo skunk, avaliada em R$ 50 mil, foi realiza-
da pelos policiais da Base Fluvial Arpão, juntamente com o cão farejador.

A ação aconteceu na manhã de quarta-feira (6), em fiscalização nas embarcações no rio Solimões, próximo 
ao município de Coari, no Amazonas.

Na abordagem realizada à uma lancha, por nome “Soberanna”, os agentes da polícia, com apoio do cão Ty-
son, da Companhia Independente de Policiamento com Cães (CIPcães), encontraram uma caixa de papelão 
contendo uma TV.

Após investigação minuciosa da equipe policial, foram encontrados os tabletes de entorpecentes, dentro da 
TV de plasma. O destino da carga era Manaus, originaria em Jutaí.

Coordenada pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), a Base Arpão atua de forma in-
tegrada com efetivos das Polícias Civil e Militar, Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), Polícia 
Federal, Força Nacional, Secretaria de Operações Integradas (Seopi), do Ministério da Justiça e Segurança 
Pública, e Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).

A ação ocorre em conjunto com a Operação “Hórus”, um dos eixos do Programa Nacional de Segurança de 
Fronteiras e Divisas (Vigia), do Ministério da Justiça. Denúncias podem ser feitas ao 181, o disque-denúncia 
da SSP. O serviço é gratuito e disponível para todo o estado.

Por: Jeanne Gade Por: Jeanne Gade

92 99365-0121

BASE ARPÃO FAZ 
APREENSÃO DE DROGAS 
ACONDICIONADAS EM TV 
DE PLASMA

Foto: divulgação/SSP-AMFoto: portal Amazonas News

Edson e Lenir de Jesus – São Pastores da Igreja Batista Bíblica de 
Flores – Uma Igreja de Poder – Manaus – AM

CHARGE: POJUCAN BACELLAR

Em Deus está a minha salvação e a minha glória; a rocha da minha fortale-
za, e o meu refúgio estão em Deus.

Salmos 62:7


