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BUTANTAN ENVIA À ANVISA PEDIDO 
PARA USO EMERGENCIAL DE DOSES DA 
CORONAVAC ENVASADAS NO INSTITUTO
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MINISTÉRIO PÚBLICO DEVE INVESTIGAR MORTES               
por falta de oxigênio em hospitais do Amazonas

Homem espancado e 
preso após flagrado 
abusando de menina de 
12 anos
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DORIA DIZ QUE 
VAI ENVIAR 50 
MIL DOSES DA 
VACINA CORO-
NAVAC AO 
AMAZONAS

VENEZUELANA 
CONTA COMO É 
RECOMEÇAR A 
VIDA DURANTE 
PANDEMIA NO 
BRASIL

‘ESTAMOS 
PRONTOS PARA 
INICIAR A VACI-
NAÇÃO DOS 
PROFISSIONAIS DA 
SAÚDE’, AFIRMA 
PREFEITO DAVID 
ALMEIDA
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Ministério da Saúde envia sete usinas
 geradoras de oxigênio hospitalar ao AM
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O estado informa que contará com 256 mil doses do imunizante distribuídas pelo Ministério da Saúde e outras 50 mil doses doa-
das pelo governo de São Paulo. 

Foto: divulgação

deve começar na terça-feira, diz governo
Vacinação contra Covid-19 no Amazonas   



O prefeito de Manaus, David Almeida, afirmou que as equipes de vacinação da Prefeitura de Manaus estão prontas para iniciar 
a campanha de imunização, tão logo o lote enviado pelo governo federal desembarque na cidade.

A informação foi dada na manhã desta segunda-feira (18), durante visita ao Complexo de Saúde Oeste, da Secretaria Munici-
pal de Saúde (Semsa), localizado em Flores.

De acordo com David, a meta da Prefeitura de Manaus é vacinar os 48 mil profissionais da saúde em uma semana. Para que 
isso aconteça, serão distribuídas mais de 50 equipes da Semsa pela cidade para que a imunização aconteça nos locais de 
enfrentamento à Covid-19.

“Estamos prontos para iniciar a vacinação dos profissionais da saúde já amanhã, inclusive todo o material já foi distribuído 
nas nossas unidades para iniciarmos a vacinação. Esperamos a chegada da vacina nas próximas horas e, assim, estaremos 
informando toda a população sobre o calendário da campanha”, disse o prefeito.

Vacinas

O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, anunciou a distribuição das vacinas da empresa chinesa Sinovac aos estados para 
que eles deem o pontapé inicial na campanha nacional de vacinação.

A previsão é de que o primeiro lote das doses desembarque em Manaus no final da tarde de hoje. Para o Amazonas, foram 
destinadas 256 mil doses pelo governo federal. Além dessa quantidade, o Estado receberá mais 50 mil vacinas doadas pelo 
governador de São Paulo, João Doria.

No Complexo de Saúde Oeste, David Almeida conheceu a estrutura da Divisão de Imunização da Semsa. No local, estão 
instaladas as câmaras de refrigeração que serão utilizadas para armazenar as doses da Coronavac.

O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério 
Público do Amazonas abriu uma investigação para apurar a falta de oxigênio nos hos-
pitais e o envolvimento de pessoas físicas, jurídicas, servidores e entidades durante a 
crise da saúde no estado causada pelo avanço da pandemia de Covid-19. 

No boletim epidemiológico desse domingo (17), O Amazonas registrou mais 68 mortes 
por Covid-19 e 1.277 novos casos confirmados. No total, 6.191 vidas foram perdidas 
no Amazonas desde o início da pandemia. O número de pessoas infectadas atingiu a 
marca de 230.644.

O estado enfrenta colapso no sistema de saúde por falta de oxigênio em hospitais de 
Manaus, que estão lotados por conta do aumento recorde de internações por Covid. 
Com o caos na Saúde, pacientes começaram a ser levados a outros estados.

“Diante do caráter emergencial dos fatos, a decisão de abrir o procedimento tem o ob-
jetivo de imediatamente coletar possíveis evidências de atuação criminosa organizada, 
a demandar pronta resposta como forma de também combater a situação vivenciada 
pela sociedade amazonense, em colaboração com demais promotorias envolvidas na 
promoção do direito à saúde, à vida e à dignidade da pessoa humana, sob a perspec-
tiva de fazer cessar qualquer atuação criminosa que esteja colaborando com o atual 
cenário”, destaca a nota do MP.

Uma doação de 300 cilindros de oxigênio para 
o Estado do Amazonas, feita pela Moto Honda 
da Amazônia realizada no domingo (17 ), para 
combater a situação crítica de indisponibilidade 
do insumo em seus hospitais, em função do 
agravamento da pandemia da covid-19.

O volume da carga, é de 3.000 m3 de oxigênio, 
saindo do aeroporto de Guarulhos (SP) às 3h45 
na madrugada destinada à CEMA – Central de 
Medicamentos do Amazonas, que fará a colo-
cação imediata aos centros de recuperação e 
centros de saúde.

São 300 cilindros doados e mais 23 entregues 
anteriormente perfazendo um total, de 323 cil-
indros doados, para os hospitais, com o fim de 
amenizar a situação de mortes que o estado es-
tava enfrentando por falta de insumos.

A Honda acredita que a união de esforços e re-
cursos é a maneira mais eficiente para apoiar 
as comunidades e profissionais de diversos 
setores que seguem na linha de frente do com-
bate ao Coronavírus. É uma empresa que faz a 
diferença, pelo seu altruísmo. Que revela a im-
portância que tem a vida para ela.
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O Ministério da Saúde anunciou que, neste domingo (17), enviou sete usinas geradoras de oxigênio hospitalar ao Amazonas. Juntas, segundo ministério, elas devem 
atender 100 leitos de UTI.

Desde semana passada, o estado enfrenta colapso no sistema de saúde por conta da falta de oxigênio nos hospitais, que lotaram em um novo surto da Covid-19. O 
governo já transferiu mais de 70 pacientes em tratamento da Covid para outros estados.

Até este domingo (17), mais de 6 mil pessoas morreram com a Covid no estado. O número de enterros diários em Manaus bateu diversos neste mês de janeiro, e 
chegou ao pico de 213 sepultamentos na sexta-feira (15).

As usinas geradoras de oxigênio devem atender unidades de saúde de Manaus e cidades do interior. A previsão é de que as usinas comecem a operar ainda esta 
semana. O G1 questionou quando e onde elas devem começar a operar efetivamente, mas ainda não obteve resposta.

Inicialmente, ainda segundo o MS, duas delas vão abastecer a enfermaria de campanha do Hospital Delphina Aziz. Outras três atenderão os hospitais Platão Araújo, 
Francisca Mendes e Instituto de Saúde da Criança do Amazonas (Icam). Por fim, as duas restantes serão destinadas a outros hospitais, definidos pela gestão local.

As usinas foram requisitas pelo Governo Federal e transportadas ao Amazonas Azul Linhas Aéreas. Cinco delas produzem 13 metros cúbicos por hora, uma produz 
17 metros cúbicos por hora e a última produz 22 metros cúbicos por hora.

Segundo o Ministério da Saúde, também está previsto o envio de outras cinco usinas doadas pelo Hospital Sírio-Libanês. O carregamento deverá ser encaminhado 
a cidades do interior do Amazonas. Não foi informado quando elas devem ser enviadas.

Por: Fernanda Lopes

Por: Victória Cavalcante

Por: Fabiane Monteiro

Por: Jeanne Gade
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Honda doa trezentos cilin-
dros para combater o caos 
do oxigênio em Manaus

MINISTÉRIO PÚBLICO DEVE INVESTIGAR MORTES 

POR FALTA DE OXIGÊNIO EM HOSPITAIS DO AMAZONAS

‘Estamos prontos para iniciar a vacinação dos 
profissionais da saúde’, afirma prefeito David Almeida

Ministério da Saúde envia sete
 usinas geradoras de oxigênio hospitalar ao AM



A bisneta do Comendador Joaquim Gonçalves de Araújo, Norma Araújo, fez um desabafo emo-
cionante. Seu alerta para a população é que não dá mais para ficar calado e que tudo que esta-
mos passando é pela escolha errada que o povo faz de seus representantes.
Norma Araújo lembrou a importância da figura de seu avô que muito fez pelo Amazonas, em 
suas contribuições econômicas para o desenvolvimento do estado. J.G Araújo morreu em Lis-
boa em 21 de abril de 1940. No Amazonas, o comendador fundou a Fábrica de Artefatos de 
Borracha, a Villa Rosas, estabelecimento modelar que, não só enaltece o Amazonas, mas honra 
o Brasil.

“Olha gente, se eu fosse o governador do Amazonas eu teria vergonha, mas muita vergonha de 
ir a televisão dizer que falta oxigênio, ele [governador] recebeu da união, recurso transferidos 
para o estado e seus municípios R$ 8,91 BILHÕES”.

Revoltada com o caos, a apresentadora faz algumas perguntas: “Alguém já pegou em um bil-
hão? Alguém já pegou em sacolas de bilhão? Só para Manaus, 2,36 bilhões”, comentou Norma 
Araújo.

“Como faltar oxigênio num posto de saúde com tanto dinheiro que veio da união? É muita falta 
de administração”, disse um seguidor.

“Onde foi parar esse dinheiro?” “Governador não tem uma pessoa nesse estado que fale bem 
do senhor”, falou a apresentadora em seu desabafo. “Só que tem medo e rabo preso, só que foi 
comprado, imprensa comprada, alguns, mas eu cidadã, amazonense! Furiosa com isso que está 
acontecendo no meu estado. Nunca imaginei viver para ver isso. Sinceramente, cadê? Cadê os 
deputados? Cadê os vereadores? Cadê os políticos? Cadê? Cadê a justiça do Amazonas? Cadê 
todo mundo?”, completou Norma Araújo.
Norma ressaltou que quem está se mobilizando é a sociedade civil, que ganha R$ 1000,00, 
fazendo cotas e ajudando tantas pessoas, para colocar oxigênio no hospital 28 de agosto e em 
outros hospitais.

“Porque ninguém aguenta ver, ouvir de pessoas morrendo sem ar. Que espécie de gente são 
vocês? São feitos de que? Que diachos é isso? Onde é que vamos parar com isso? São dois 
tipos de humanidades, os políticos e os civis? O que que aconteceu com essa classe política? 
Cada vez é pior, cada vez é pior, é só gente querendo roubar, e só gente querendo se dar bem, 
se exibir, se mostrar, bonitinho e todo arrumadinho”, disse a apresentadora. E acrescentou em 
seu desabafo.”Parem com isso, vão trabalhar, vocês estão lá por que a gente botou. Povo burro 
que vota errado. Infelizmente, por que não investe em educação, não investem no que deveria 
investir.”, declarou Norma Araújo.

“Por isso, nós somos essas, essas… nem sei te dizer o que somos agora. A piada, a escoria do 
mundo. Amazonas uma marca poderosa do mundo de oxigênio, de floresta e biodiversidades 
jogada na lama, por incompetentes e idiotas, povo do Amazonas acorda! Eu teria vergonha, mas 
eles não têm, é uma cara de pau insuportável.”, finalizou Norma.

A vacinação contra a Covid-19 no Amazonas deve começar na terça-feira (19), informou o governo do estado. Lotes 
da vacina contra Covid-19 devem chegar a Manaus vindos de São Paulo ainda nesta segunda-feira (18) e distribuídos 
para os postos.

O estado informa que contará com 256 mil doses do imunizante distribuídas pelo Ministério da Saúde e outras 50 mil 
doses doadas pelo governo de São Paulo. O número é diferente do divulgado pelo Ministério da Saúde, que informa 
282.320 doses no total, sendo 69.880 para a população geral e 212.440 para população indígena.
O governador do Amazonas, Wilson Lima, esteve em Guarulhos (SP) nesta segunda-feira para receber as primeiras 
doses.

Armazenadas em câmaras frigoríficas a -18°C, as vacinas serão enviadas dessa base para os estados em aviões da 
Força Aérea Brasileira (FAB).
Nesse primeiro momento serão vacinados profissionais de saúde, idosos que residem em instituições de longa du-
ração, indígenas aldeados e pessoas com deficiência.

O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, disse que os estados podem começar a vacinação ainda hoje. O anúncio foi 
feito após ele sofrer pressão dos governadores, que pediram para antecipar o início da aplicação das doses, inicial-
mente previsto para esta quarta-feira (20).

Neste domingo, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) autorizou o uso emergencial das vacinas Coro-
naVac e da Universidade de Oxford contra a Covid-19.
Segundo a Secretaria da Saúde, o estado possui contêineres refrigerados para armazenagem das vacinas e cerca de 
440 mil seringas e agulhas em estoque, tanto na capital quanto no interior do estado.

Lourdes Rojas de 24 anos, formada em ciências 
tributárias, é mais uma imigrante que saiu da Venezuela 
para o Brasil em busca de esperança, fugindo da fome e 
da miséria do governo de Nicolás Maduro.

O portal Amazônia Press conversou com a venezuelana 
que relatou que além da fome e falta de oportunidade, o 
estado de saúde da mãe foi um fator principal para que 
ela deixasse o seu país.

“O mais importante foi tentar salvar a vida da minha 
mãe, que foi diagnosticada com câncer de mama em 
2018. Pacientes com doenças tão graves como o câncer 
estão condenados a morrer, porque na Venezuela é 
preciso ser milionário para poder pagar um tratamento, 
já que o sistema público de saúde não funciona”, disse a 
venezuelana.

Investindo ao máximo na saúde de sua mãe, Lourdes 
tentou permanecer na Venezuela, mas o dinheiro foi 
acabando aos poucos. “Minha mãe pôde fazer sessões 
de quimioterapias e a cirurgia na Venezuela com muito 
sacrifício, porque a gente praticamente ficou sem nada 
para custear o tratamento da minha mãe. O médico falou 
que tínhamos que fazer radioterapia, procuramos por 
toda a Venezuela, não tinha lugar para fazer radioterapia 
e na clínica privada custava 3.000 dólares, valor que não 
tínhamos”.

Lourdes trouxe sua mãe para o Brasil, com muita luta 
chegou em Manaus e levou-a para fazer tratamento na 
Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado 
do Amazonas (Cecon), que é um instituto de referência 
no tratamento ao câncer. Lourdes se deparou com um 
sistema de saúde muito desgastado com poucos médi-
cos e profissionais da saúde, e com muitos pacientes. 
Infelizmente sua mãe morreu devido à metástase de 
câncer de mama e foi sepultada no Brasil, no inicio da 
pandemia de Covid-19, no dia 22 de março de 2020.

Depois de gastar muito com tratamentos, transporte, 
remédios, e com funeral de sua mãe, Lourdes, sua irmã 
e sobrinha se mudaram do bairro Dom Pedro para o Ta-
rumã e se depararam com uma realidade dura: sobraram 
apenas R$ 150.

Apesar de todas as dores e saudades da mãe, Lourdes 

e sua família decidiram investir na venda de doces com 
as pequenas economias que sobraram. “Decidimos fazer 
sobremesas para vender no condomínio onde moramos. 
Assim, começamos as vendas de sobremesas La Me-
losa, em homenagem à nossa mãe, uma mulher doce, 
guerreira e de bom coração”, explicou.

Falando sobre suas dificuldades financeiras, Lourdes 
relatou: “Tínhamos apenas uma cama, um ventilador e 
uma cozinha, nada mais. Fazíamos sobremesas e com-
právamos umas coisas para a casa, a primeira foi uma 
geladeira para fazer sobremesas geladas, começamos 
com cupcakes e brigadeiros, depois fizemos sobreme-
sas geladas mosaico, geleias, pudins de frutas diversas”.

Apesar de gostar muito de culinária e fazer doces, a 
venezuelana também pretende atuar na sua área de for-
mação acadêmica e explica que a o decreto com toque 
de recolher em Manaus atrapalhou suas vendas. 

“ Na Venezuela me formei como bacharel em ciências 
tributárias e gostaria de exercer minha profissão ou es-
tudar outra coisa, mas continuaria com as sobremesas, 
é a minha forma de me adaptar à situação que vivo. A 
pandemia me deixou no zero, minha maior renda vinha 
das vendas nas ruas”, pontuou.

Lourdes também conta que o Brasil é um país agradável 
para viver porque não há tanta xenofobia como em out-
ros países e que recebeu muita ajuda de brasileiros.

“A história que contei ao seu colega (Francisco Araújo) 
e a você (Victória Cavalcante) é a história de muitos 
venezuelanos que deixaram seu país forçados de forma 
não planejada, fugindo da fome da injustiça”, finalizou 
Lourdes.

Quem tiver interesse em acompanhar Lourdes nas redes 
sociais ou fazer encomenda de doces, sopas e até mes-
mo comidas venezuelanas, ela está nas redes sociais 
como @bellarojad em Instagram e TikTok @lamelosaso-
bremesa

Norma Araújo solta o verbo e chama
 para responsabilidade corruptos no poder

Um homem, 48 anos, não identificado, foi flagrado 
dentro de casa, na madrugada de segunda-feira 
(18), quando abusava de uma menina de apenas 12 
anos, na Rua C, bairro Castanheira, zona Leste de 
Manaus.

O homem era companheiro da avó da criança, e to-
dos dormiam.  Segundo relatos, o autor do crime, 
esperava que todos na casa dormissem e em se-
guida acordava a criança, levava para o banheiro e 
cometia o abuso, que acontecia constantemente.

A tia da menina, flagrou o momento em que o 
homem estava abusando da criança, e fez notório 
o crime. Todos espancaram o homem, vizinhos e 
familiares.

A ocorrência foi atendida pela polícia que recolheu 
o suspeito a uma viatura, e o acusado  levado para 
a Delegacia Especializada em Apuração de Atos In-
fracionais, (DEAAI).
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Venezuelana conta 
como é recomeçar a 
vida durante 
pandemia no Brasil
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Homem espancado e preso após 
flagrado abusando de menina de 12 anos

Vacinação contra Covid-19 no Amazonas 
deve começar na terça-feira, diz governo



O diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, disse que enviou na manhã desta segunda-feira (18) um novo 
pedido de uso emergencial da CoronaVac à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), desta vez 
solicitando autorização para todas as doses envasadas pelo Instituto.

“Ainda na manhã de hoje entramos com o pedido de uso emergencial agora para todas as doses que serão 
produzidas no Butantan. A primeira partida de 4,8 milhões já em disponibilidade à medida que for feita essa 
liberação. Uma vez aprovada, aí a produção do Butantan já será feita de acordo com essa autorização”, 
afirmou o diretor.

Em nota, a Anvisa confirmou que recebeu o segundo pedido de uso emergencial enviado pela Instituto Bu-
tantan, e afirmou que a solicitação “Está em análise para checagem dos documentos.”
Ainda segundo Dimas Covas, a autorização, uma vez concedida, não é limitada ao estoque atual.

“Não haverá necessidade de todo lote ser requisitado. Poderemos chegar aí à produção adicional de 35 
milhões, já descontando essas 4 milhões. E, eventualmente, no acréscimo que inclusive já foi mencionado 
ao Ministério de 56 milhões de doses adicionais. Esperamos que essa autorização aconteça o mais rapida-
mente possível”, disse Dimas Covas durante coletiva de imprensa nesta tarde.

O diretor-presidente também destacou que o envio separadamente das solicitações foi feito conforme orien-
tação da Agência.

“Entramos hoje a pedido da própria Anvisa. A Anvisa nos solicitou que terminássemos o primeiro processo 
e, na sequência, aplicássemos o segundo, exatamente por que a documentação é muito similar.”
A autorização dada neste domingo (17) é para as 6 milhões de doses que já chegaram prontas da China e 
começaram a ser distribuídas pelo Ministério da Saúde nesta manhã.

Matéria-prima

Durante a coletiva, Dimas Covas destacou que a capacidade de produção do Butantan é de envasar 1 mil-
hão de doses por dia. O processo consiste na etapa final de produção da vacina.
“Temos um carregamento de matéria-prima pronta lá na China para ser despachado. Estamos aguardando 
apenas a autorização do governo chinês para poder trazer e, assim, iniciar a segunda etapa de produção”, 
afirmou.

“Dependemos da matéria-prima para poder continuar esse processo”.

A informação já havia sido divulgada na tarde deste domingo (17) em coletiva de imprensa após a autor-
ização da Anvisa. No evento, o governo de São Paulo deu início a campanha de vacinação do estado, 

imunizando profissionais de saúde.
Na ocasião, Dimas Covas falou sobre a decisão de iniciar a vacinação poucos minutos após a aprovação da 
Anvisa, citando o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello.

“Olha, eu respeito muito o general Pazuello, mas como todo general, como todo soldado, ele foi preparado a 
vida inteiro para matar, para lutar, para derrotar o inimigo com uso de força bruta. Ao contrário de quem tra-
balha na saúde: nós somos preparados a vida inteira para salvar vidas, muitas vezes para atuar em próprio 
campo de batalha para recuperar os estragos feitos pelas armas que são usadas pelos militares”, comentou 
Dimas.
Na manhã desta segunda (18), em cerimônia no centro de distribuição do Ministério da Saúde em Guarulhos, 
na Grande São Paulo, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, disse que a vacinação em todo o país começa 
a partir das 17h.

Autorização das vacinas na Anvisa

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) autorizou neste domingo (17), por unanimidade, o uso 
emergencial das vacinas Coronavac e da Universidade de Oxford contra a Covid-19. A reunião que discutiu 
o tema durou cerca de 5 horas.

Os diretores acompanharam o voto de Meiruze Freitas, relatora dos pedidos. No caso da Coronavac, a dire-
tora condicionou a aprovação à assinatura de termo de compromisso e publicação em “Diário Oficial”.

Segundo a Anvisa, somente o termo de compromisso assinado pelo Instituto Butantan precisa ser publicado 
no “Diário Oficial da União”, o que pode acontecer ainda neste domingo (17) em edição extra. De acordo 
com a agência, o termo já está pronto e será enviado ao instituto para ser assinado e publicado assim que 
assinado.

Ao proclamar o resultado, o diretor-presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres, afirmou:

“A imunidade com a vacinação leva algum tempo para se estabelecer. Portanto, mesmo vacinado, use más-
cara, mantenha o distanciamento social e higienize suas mãos. Essas vacinas estão certificadas pela Anvisa, 
foram analisadas por nós brasileiros por um tempo, o melhor e menor tempo possível. Confie na Anvisa, 
confie nas vacinas que a Anvisa certificar e quando ela estiver ao seu alcance vá e se vacine.”
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Butantan envia à Anvisa
pedido para uso emergen-
cial de doses da CoronaVac 
envasadas no Instituto

Por:  Fernanda Lopes
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O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), disse que irá enviar 50 mil doses da vacina CoronaVac aos 
profissionais de saúde do Amazonas, independentemente da cota reservada ao estado no Plano Nacional 
de Imunização (PNI).

“Amanhã (18) pela manhã, um avião levará 50 mil doses da vacina, independentemente da cota do Ministério 
da Saúde, para os profissionais da saúde do Amazonas”, disse Doria, durante coletiva de imprensa do gov-
erno paulista no Hospital das Clínicas, após a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovar o 
uso emergencial da vacina contra Covid-19.

Com o aumento recorde de internações por Covid-19 em janeiro, Manaus passou a enfrentar colapso no 
sistema de saúde por conta da falta de oxigênio nos hospitais. Mais de 30 pacientes já foram transferidos 
a outros estados, mas a previsão do governo é enviar mais de 200.
A afirmação foi feita após o governador se dizer “atônito” com as declarações feitas pelo Ministro da 
Saúde, Eduardo Pazuello.

Em entrevista coletiva simultânea a do governo de São Paulo, Pazuello afirmou que a CoronaVac foi 
comprada com dinheiro do SUS e que todas as doses deverão ser entregues pelo Ministério da Saúde. 
“Qualquer movimento fora desta linha está em desacordo com a lei”, disse o ministro.
“Porque eu já não confio no Ministério da Saúde, esta capacidade de produzir mentiras, assaques, quando 
deveria estar agradecendo que os cientistas conseguiram viabilizar uma vacina”, afirmou Doria.

“Não há um centavo, até agora, do governo federal, para a vacina, nem para o estudo, nem para a compra, 
nem para a pesquisa. Nada. Chega de mentira, ministro. Trabalhe pela saúde do seu povo, seja honesto”, 
disse Doria.
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ARTIGO DO DIA CHARGE DO DIAUM DIA VOCÊ IRÁ CONQUISTAR TUDO DE BOM DESTE 
MUNDO?
Quer dizer então que um dia você irá conquistar tudo de bom deste mundo? Ótimo. E quem estará com 
você? Sim, talvez seja fácil estar com qualquer uma quando tudo para você for alcançável, agora deixe lhe 
pedir uma coisa: Você já esteve com alguém, transou com alguém e depois teve vontade de simplesmente 
ir embora? Passou a pensar nos compromissos do dia seguinte? Sentiu que aquela não era a pessoa e que 
o esforço para tê-la não valeu a pena? Pois é, essa sensação ruim não passa por você estar em um lugar 
incrível. O vazio é o mesmo ali na sua cidadezinha e em Paris, aliás, em Paris dói mais. Ruas lindas, luzes 
lindas, momentos lindos, mas você segue sentindo o que sempre sentiu nas épocas onde tinha dúvidas 
sobre se conseguiria realizar suas metas.

O vazio lhe segue, ele se alimenta de conquistas que não podem ser divididas, ele se prolifera nas tuas 
vitórias que não podem ser aplaudidas pelas mesmas mãos que lhe acariciam. Faz falta que a boca a lhe 
beijar não seja a mesma a lhe elogiar dizendo: - Nós conseguimos.

Nunca se esqueça disso.

Lá, no alto das suas conquistas não estará lhe esperando também a pessoa que você sempre sonhou. Essa 
pessoa provavelmente já está aí, próxima de você, lutando também para escalar esse objetivo. Olhe para os 
lados, pare de olhar para cima. Perceba-a e valorize-a.

O topo só é o topo quando nosso coração não bate apenas em nosso corpo. Uma vista só é incrível quando 
pode ser dividida. E a certeza de que vencemos não está no que podemos dizer a quem conhecemos hoje, 
mas sim em nosso silêncio lindo dividido com quem nos ajudou a chegar lá.

Doria diz que vai
 enviar 50 mil doses 
da vacina CoronaVac 
ao Amazonas

O decreto que estipulou o toque de recolher no estado do Amazonas, pelo Governo, revelou que na capital 
e municípios foram registrados, entre a quinta-feira (14) até o sábado (16), com a restrição de horário das 
19h às 6h para a circulação de pessoas, 27 ocorrências.

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) instaurou 27 Termos Circunstanciado de Ocorrência (TCOs) nos mu-
nicípios do interior, por descumprimento ao decreto.
Para fazer a lei ser cumprida, em função da proliferação do novo Coronavírus, a delegada-geral da PC-AM, 
Emília Ferraz, disse ser este um momento de atenção, por isso as equipes nas ruas visam a efetivação da lei.

“Precisamos do apoio da população, que permaneçam em suas casas e não coloquem suas vidas em 
risco. Estamos atuando fortemente para proteger a vida do povo amazonense, inclusive nos municípios do 
interior”, enfatizou Emília.

Também nos municípios do interior do Amazonas, as regras valem, então as forças de segurança pública 
do Amazonas, intensificaram os trabalhos. Para o Departamento de Polícia do Interior (DPI), o maior registro 
foi no município de Presidente Figueiredo, com  14 detenções e  assinaram TCO.
Outro município foi o de Borba, qu registrou 5 TCOs, e um Boletim Circunstanciado de Ocorrência (BCO), 
por se tratar de adolescente e um Auto de Prisão em Flagrante (APF), por violação ao decreto e por porte 
ilegal de arma de fogo.

Dois TCOs registrados em Lábrea e dois em Juruá. Em Barcelos e Manacapuru tivera, registro de uma 
ocorrência no domingo (17).

Mais informações: Assessoria de Comunicação da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM): Milena Reis (98202-
2576), SueleneMichiles (99215-9102, 99962-2705 corporativo), 3214-2250 e 3214-2262.
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