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“OPERAÇÃO PELA VIDA” NO 5º DIA 
APREENDE VEÍCULOS E DETÊM 
TRÊS PESSOAS
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PROFISSIONAIS DA SAÚDE RECEBEM VACINA                
contra Covid-19 em Manaus

Prefeitura de Coari 
critica Governo Wilson 
Lima após mortes por 
falta de oxigênio
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BASE ARPÃO 
APREENDE 670 
KG DE PESCADO 
E PRENDE DONO 
DE EMBAR-
CAÇÃO

PREFEITURA 
DE MANAUS 
SUSPENDE 
CALENDÁRIO DE 
MATRÍCULAS

FORÇA TÁTICA 
APREENDE 44 
CILINDROS EM 
GALPÃO 
DURANTE 
FISCALIZAÇÃO

Foto: divulgação/HUB
Foto: reprodução/G1

Paciente de Manaus morre de parada 
cardiorrespiratória no Hospital Universitário de Brasília
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De acordo com a representação, a falta de planejamento do Executivo para evitar o fim dos estoques de oxigênio e a ausência 
de ações emergenciais do governador foram fundamentais para ocasionar o desabastecimento na rede pública. 

Foto: Maurílio Rodrigues/Semcom

Wilson Lima por crise de oxigênio
Deputados protocolam ação contra



Os deputados estaduais Wilker Barreto e Dermilson Chagas, ambos do Podemos, protocolaram, na noite da última segun-
da-feira, 18, uma representação no Ministério Público Federal do Amazonas (MPF/AM) civil e criminal contra o governador 
Wilson Lima (PSC) pelos possíveis crimes de improbidade administrativa e gestão temerária. A ação ocorre em virtude das 
mortes nas unidades hospitalares do Amazonas por conta da crise do oxigênio, agravado com o aumento dos novos casos 
da Covid-19.

De acordo com a representação, a falta de planejamento do Executivo para evitar o fim dos estoques de oxigênio e a ausência 
de ações emergenciais do governador foram fundamentais para ocasionar o desabastecimento na rede pública. 

Para Wilker, o governo é o principal responsável pelas mortes ceifadas por conta da falta dos gases nos hospitais.

“O que se cometeu no Amazonas não foram mortes decorrentes da Covid-19, foi assassinato e execução sumária de um 
governador que já tinha informação sobre a necessidade de oxigênio. Mas o governo simplesmente cruzou os braços e pagou 
para ver”, afirmou.

“Morrer sem oxigênio é uma das maiores maldades que você pode punir um ser humano”, explicou o parlamentar, frisando 
que a Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM) já sabia, desde novembro de 2020, que a quantidade de gás oxigênio seria 
insuficiente para atender a alta demanda decorrente da pandemia.

A prefeitura de Coari, distante 450 km de Manaus pela via fluvial, divulgou uma nota 
em que afirma que sete pacientes internados no Hospital Regional da cidade morreram 
por falta de oxigênio, nesta terça-feira (19). Segundo o texto, Coari deveria ter recebi-
do 40 cilindros na segunda-feira (18), mas a aeronave que levaria os cilindros acabou 
viajando para Tefé (AM) e ficou impossibilitada de retornar, pois o aeroporto não aceita 
voos noturnos.

O texto culpa falhas de planejamento da Secretaria de Saúde do Amazonas pela falta 
do insumo, o que prejudicaria as medidas de combate à doença no município. Segun-
do a nota, 200 cilindros do Hospital Regional de Coari estão retidos pela Secretaria da 
Saúde, parte deles estaria aguardando o abastecimento. A prefeitura acusa a o governo 
de distribuir a outra parte a UBSs de Manaus.

A nota afirma que: “Infelizmente, na manhã desta terça-feira, 19, sete pacientes que 
estavam internados no Hospital Regional de Coari tiveram suas vidas interrompidas 
por falta de oxigênio.Desde a semana passada, cerca de 200 cilindros daquela uni-
dade hospitalar estão retidos pela Secretaria do Estado de Saúde. A maioria aguardan-
do abastecimento, enquanto a outra parte foi distribuída para as UnidadesBásicas de 
Saúde da capital”.

Policiais da Base Fluvial Arpão, da Secretaria 
de Segurança Pública (SSP-AM), localizaram na 
segunda-feira (18), uma carga de pescado ilegal 
em uma embarcação no rio Solimões, próximo 
a Coari.

O proprietário da embarcação procedente de 
Catuá, foi preso e com ele apreenderam 670 
quilos de pescado ilegal durante a fiscalização.  
O homem foi conduzido à delegacia.

O homem de 48 anos, tinha na embarcação 
acondicionados em caixas de isopor, 500 quilos 
de pirarucu e 170 quilos de tambaqui, ilegais.

A Base fluvial Arpão, criada pela Secretaria de 
Segurança Pública (SSP-AM), atua de forma in-
tegrada com efetivos das Polícias Militar e Civ-
il, Corpo de Bombeiros Militar, Polícia Federal, 
Força Nacional, Secretaria de Operações Inte-
gradas (Seopi) do Ministério da Justiça e Segu-
rança Pública, e o Instituto Brasileiro do Meio 
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 
(Ibama).

As denúncias podem ser feitas por meio do 
181, o disque-denúncia da SSP-AM. O serviço 
é gratuito e funciona 24 horas por dia, em todo 
o estado.
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Uma mulher de 67 anos, que estava com Covid-19, morreu na tarde dessa segunda-feira no Hospital Universitário de Brasília (HUB).

A mulher era uma paciente de Manaus que foi transferida para o HUB, e morreu tendo uma parada cardiorrespiratória, mesmo após o procedimento de reanimação 
por 40 minutos, não resistiu.

Segundo informações do Hospital Universitário de Brasília, a paciente estava aguardando vaga na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) na rede pública de saúde 
do Distrito Federal, e precisou ser intubada.

O corpo deve chegar em Manaus nesta terça-feira (19). O hospital informou, em nota, que a equipe psicossocial realizará o acolhimento aos familiares.

Dos 15 pacientes de Manaus que chegam em Brasília na madrugada do último domingo (15), quatro deles passaram a apresentar estado de saúde grave. Dois pa-
cientes foram transferidos para leitos de UTI da rede pública.

“O HUB esclarece que a enfermaria covid-19 tem 20 leitos, todos com suporte de oxigênio, e ainda sete ventiladores mecânicos. A estrutura e equipamentos são 
necessários para oferecer o cuidado adequado a esses pacientes, até a transferência para um leito definitivo de UTI na rede pública de saúde.”

Por: Victória Cavalcante

Por: Fernanda Lopes

Por: Fernanda Lopes 

Por: Jeanne Gade

Foto: divulgação/HUB

Foto: divulgação/SSP-AM

Fonte: Correio Brasiliense 

Foto: Maurílio Rodrigues/Semcom

Fonte: assessoria de imprensa 

Fonte: G1

Foto: divulgação

Base Arpão apreende 670 
kg de pescado e prende 
dono de embarcação

PREFEITURA DE COARI CRITICA GOVERNO

WILSON LIMA APÓS MORTES POR FALTA DE OXIGÊNIO

Deputados protocolam representação contra 
governador Wilson Lima devido à crise de oxigênio

Paciente de Manaus morre de parada 
cardiorrespiratória no Hospital Universitário de Brasília



Com o agravamento da pandemia do novo coronavírus na capital amazonense, o prefeito de 
Manaus, David Almeida (Avante), determinou a suspensão do calendário de matrículas para o 
ano letivo de 2021. A medida visa proteger pais, alunos e professores, além de oferecer isono-
mia no atendimento, uma vez que ocorre a impossibilidade de atendimento presencial.

O calendário anterior previa o início dos processos de matrícula a partir do dia 13 de janeiro, 
no entanto, com o decreto do Governo do Amazonas suspendendo as atividades até o dia 31 
deste mês, para conter o avanço da Covid, as atividades presenciais ficariam impossibilitadas, 
havendo apenas a alternativa de atendimento on-line, por meio do site www.matriculas.am.gov.
br , o que deixaria parte do público sem atendimento.

A gerente de Matrículas da Secretaria Municipal de Educação (Semed), Darlene Liberato, expli-
cou que, por esses motivos, as novas datas ainda serão discutidas. “Devido ao momento de 
caos que estamos vivendo por causa da pandemia e para resguardar os profissionais de Edu-
cação, pais e crianças, estamos suspendendo temporariamente o calendário de matrícula 2021, 
cujo novo calendário  será  posteriormente divulgado”, afirmou.

Parceria
As matrículas na rede pública são realizadas por meio de uma parceria entre a Semed e a Secre-
taria de Estado de Educação e Desporto (Seduc). Este ano, serão disponibilizadas mais 263 mil 
vagas para a rede municipal de ensino, sendo 217.017 vagas para reordenamento e rematrícula 
e 46.536 destinadas para transferências de alunos novos do município de Manaus. A modali-
dade de educação infantil conta com um total de 50.958 vagas. Já o ensino fundamental com 
198.094 para os estudantes e a Educação de Jovens e Adultos (EJA) com 14.501 vagas, com 
uma taxa de crescimento de 2,7%.

Rematrícula e reordenamento

O processo de rematrícula automática foi realizado de 28 de dezembro do ano passado até o dia 
7 de janeiro, para todos os estudantes e não foi necessário a presença de pais ou responsáveis 
nas unidades de ensino. Assim como o reordenamento de 217.017 alunos da rede municipal.
Os pais ou responsáveis pelos estudantes que já são da rede municipal e estadual e estudam 
em escolas sem continuidade de ensino serão reordenados para outras escolas que possuam 
a continuidade do ensino. Serão reordenados para as escolas da Semed mais de 35 mil alunos.

O vice-prefeito de Manaus, Marcos Rotta, esteve nesta segunda-feira (18), no Palácio do Planalto, em Brasília (DF), rep-
resentando o prefeito David Almeida, em uma reunião com o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, todos 
os ministros e o governador do Amazonas, Wilson Lima, para tratar do apoio do governo federal às ações de combate 
à Covid-19, na capital e no interior do Estado.

Na ocasião, Rotta sugeriu a instalação de um gabinete de crise na cidade, chefiado pelo próprio presidente. Bolsonaro 
se mostrou favorável, mas não garantiu a execução da medida.

O encontro marcou o início da distribuição da vacina da Covid-19 aos Estados. Rotta, que costuma apresentar uma 
postura firme em público, se emocionou enquanto fazia um apelo sobre a “situação de guerra” e o “clima de comoção” 
que tomou conta de Manaus nos últimos dias.

“O governo federal vem sendo um grande aliado da administração, que o prefeito David Almeida e eu estamos reali-
zando em Manaus, sempre demonstrando, como no encontro de hoje, onde todos os ministros estiveram presentes, 
boa vontade com a população da capital e do Amazonas”, afirmou Marcos Rotta.

O vice-prefeito ainda solicitou ao ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, o envio cem médicos para reforçar as equipes 
das unidade de saúde de Manaus, testes rápidos para Covid-19, medicamentos, ambulâncias e insumos, além de 
uma solução definitiva e emergencial para a falta de oxigênio, garantindo que a população manauara seja atendida 
prontamente.

A ação ‘Nós da Linha de Frente’ tem o objetivo de oferecer serviços de atendimento emergencial para os profission-
ais considerados de “linha de frente” na pandemia, causada pelo novo coronavírus, e outros grupos como os que 
estão em processo de luto por causa da covid-19 e a população amazonense em geral.

A atitude foi de um grupo de professores da Universidade Estadual do Amazonas (UEA) responsável por projetos de 
extensão, como um que é espaço de acolhimento psicossocial da Escola de Saúde para estudantes de Medicina, 
Odontologia e Enfermagem. Segundo um dos professores de Psicologia envolvidos no ‘Nós da Linha de Frente’, 
Márcio Santos, a iniciativa surgiu a partir do momento de caos da sociedade, que tem visto os acontecimentos liga-
dos a pandemia. Além de pensar nos profissionais da “linha de frente”, a ação tem a intenção de ajudar a população 
em geral.
Alguns serviços oferecidos pelo ‘Nós da Linha de Frente’

O serviço é enumerado em várias linhas de frente, um deles sendo o Grupo de Ajuda Mútua entre os profissionais de 
saúde. Os profissionais de saúde trocam entre eles experiências de intervenção e de como atuar no serviço. O grupo 
tem a intenção de fazer troca entre médicos, fisioterapeutas, enfermeiros e outros profissionais da área.

Outro serviço dentro do ‘Nós da Linha de Frente’ é o atendimento psicológico feito pelo grupo Conexão Afetiva, um 
grupo de psicológicos voluntários e estagiários de São Paulo que se ofereceram para atuar em Manaus pelos profis-
sionais da “linha de frente”.

Um outro grupo que atua no ‘Nós da Linha de Frente’ é o Humanidades da Universidade Federal do Rio de Janeiro 
(UFRJ), eles, com sua experiência na pandemia, oferecem um grupo de conversa e terapia para os profissionais em 
Manaus.

Existe um grupo Cuidado ao Luto para dar suporte a aqueles que sofrem com a perda de familiares por causa da 
pandemia. E também tem um serviço para familiares de profissionais de saúde, um para os operadores de campo, 
um para professores, um suporte para os profissionais da imprensa que estão acompanhando os eventos e também 
existe acolhimento psicológico para a população em geral do Amazonas.

Mais informações

Segundo o professor Márcio Santos, atualmente o ‘Nós da Linha de Frente’ tem o envolvimento, com as redes e os 
grupos de outros estados, mais de 100 pessoas entre voluntários e profissionais formados em serviços ofertados em 
WhatsApp ou em alguma outra plataforma virtual.

Para mais informações, a ação conta com Instagram @nosdalinhadefrente e tem os links de acesso de participação 
para os grupos aqui (https://linktr.ee/nosdalinhadefrente).

Prefeitura de Manaus suspende 
calendário de matrículas

Durante patrulhamento de rotina na noite de se-
gunda-feira (18), a Força Tática, recebeu uma infor-
mação de que um homem de 42 anos, tinha em um 
galpão com 44 cilindros de oxigênio armazenados.

Após verificar a informação no endereço citado, foi 
encontrado dentro de um galpão irregular na aveni-
da das Oliveiras, bairro Novo Israel, zona Norte de 
Manaus, os 44 cilindros de oxigênio.

Segundo a informação recebida, os cilindros seri-
am comercializados clandestinamente. No local, foi 
realizada a prisão de um homem, não identificado.

O homem informou aos policiais que seu patrão 
havia deixado no galpão, depois de ter retirado de 
um caminhão e faria a remoção em outro momento. 
O suspeito foi encaminhado ao 6° Distrito Integrado 
de Polícia (DIP).
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‘Nós da Linha de Frente’ 
oferece serviços de 
suporte para população 
e grupos do Amazonas

Foto: portal Marcos Santos

Foto: Freepik

Por: Luciana Silva 

Por: Jeanne Gade

Por: Fabiane Monteiro 

Por: Fabiane Monteiro 

Foto: divulgação

Fonte: com informações da Semcom

Fonte: com informações da Semcom

Foto: Alex Pazuello/Semed

Força Tática apreende 44 cilindros
em galpão durante fiscalização

Em reunião com Bolsonaro, Marcos Rotta 
sugere instalação de gabinete de crise em Manaus



Profissionais da saúde receberam as primeiras doses da vacina contra Covid-19 em Manaus, na manhã desta terça-feira (19). O imunizante foi aplicado durante uma cerimônia com o prefeito David Almeida e a secretária 
da Saúde, ShádiaFraxe, entre outros.

Cerca de 20 mil pessoas começam a receber o imunizante por equipes que visitarão as unidades de saúde da rede pública para aplicar a dose inicial. Na primeira fase, serão vacinados apenas os grupos prioritários: 
profissionais de saúde que atuam na linha de frente no atendimento à população, idosos que vivem em casas de longa permanênia, como asilos, e os povos indígenas aldeados.

O prefeito David Almeida afirmou que considera pequena a quantidade de doses destinadas a cidade. “Não é hora de estar brigando, de estar cobrando. Achava que seria na proporcionalidade, 70% dos profissionais da 
saúde estão em Manaus, por isso não entendemos essa divisão. Nos programamos para mais, mas vamos nos adequar à nossa realidade, ao que temos agora”, afirmou o prefeito, ao completar que espera que a cidade 
receba mais doses nas próximas remessas.

Com a quantidade recebida, a meta é vacinar 34% dos 56.618 trabalhadores da saúde, incluindo os da rede pública e privada, o que corresponde a 19.250 profissionais que atuam na capital, além de 100% dos 386 indí-
genas aldeados na área rural do município.

Segundo David Almeida, o município tem capacidade para vacinar até 60 mil pessoas por semana.

“Todos nós temos direito a vacina. Não tem rico e não tem pobre, todo mundo tem direito ao SUS”, disse a secretária municipal da Saúde, ShádiaFraxe, comentando que esteve presente na chegada do primeiro lote de 
vacinas no estado, na noite de segunda-feira (18). “Essa emoção eu vou guardar pelo resto da vida, no meu pensamento e na minha emoção. É um marco histórico”, disse.

“Lamento profundamente todas as perdas. Lamento essas pessoas não terem conseguido esperar essa vacina que chegou ontem [segunda-feira]. Tenho amigos que foram embora ontem, pouco tempo antes dessa vaci-
na chegar. Que essa vacina seja o início do fim de todo o sofrimento da população brasileira e do mundo”, disse a secretária.

A secretária da Saúde reforçou a necessidade de manter os cuidados, apesar da vacinação. “A primeira dose da vacina não nos garante imunidade. Não relaxe. Nós precisamos de uma segunda dose e mais 40 dias para 
fazermos a soro-conversão, para adquirir a imunidade. Deixo o recado para que se mantenha o distanciamento social”, afirmou.

Shádia também falou sobre como será feita a vacinação dos grupos prioritários desta primeira fase. Segundo ela, apesar da pouca quantidade de imunizantes, todos deverão ser atendidos proporcionalmente. “É fato que 
nós temos 40 mil doses, que na verdade são 20 mil, porque cada pessoa precisa de duas [doses]. Mas não serão as 20 mil apenas para os profissionais de saúde. Tudo será feito proporcionalidade e é esse desenho que 
nós vamos fazer agora”.

A prefeitura informou que o cronograma de aplicação das doses em Manaus nas demais fases da campanha só será elaborado após o envio de novas remessas de vacina. Os locais de vacinação também só serão confir-
mados pela prefeitura após o fechamento do cronograma.
Para a vacinação na capital, a Prefeitura de Manaus providenciou 1,5 milhão de seringas e já tem em estoque 500 mil unidades, além de quantidade de algodão e EPIs suficientes para a realização de todas as fases da 
campanha de vacinação contra a Covid-19.

Diferentemente das demais vacinas oferecidas pelo Sistema Único de Saúde (SUS), o registro da dose aplicada para a Covid-19 será feito de modo nominal e individualizado. Para ser imunizado o usuário terá que se 
identificar com nome e número de CPF ou do Cartão Nacional de Saúde (CNS) e os dados serão enviados para a base de informações do Ministério da Saúde em até 72 horas. A medida visa garantir o acompanhamento 
de quem foi vacinado, evitar a duplicidade da vacinação, e viabilizar a identificação e o monitoramento de possíveis reações adversas.
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Profissionais da saúde 
recebem vacina contra 
Covid-19 em Manaus

Por:  Fernanda Lopes

Foto: reprodução/G1

Fonte: G1



Na noite de segunda-feira (18), no quinto dia de fiscalização a “Operação pela Vida”, fez a apreensão de 
quatro veículos e a detenção de três pessoas.

O decreto que regulamenta a não circulação de pessoas no período de 19h às 6h da manhã do dia seguinte 
é Coordenado pela Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM), e a integração das forças de Segurança 
que percorrem as ruas da capital para fiscalizar.

De acordo com o secretário de Segurança Pública, coronel LouismarBonates, a população tem respeitado 
o decreto governamental. “O objetivo do decreto é fazer com que as pessoas fiquem em casa e, com isso, 
não tenha roubo, não tenha acidente de moto, de carro, não haja confusão em bar, o que poderia levar mais 
gente para os hospitais. Fiquem em casa e, se souberem de alguma aglomeração, liguem para o 190. As 
equipes da Segurança Pública estão nas ruas da cidade e o atendimento será imediato”, disse.

Segundo o comandante-geral da Polícia Militar, coronel Ayrton Norte, a PM continua desempenhando seu 
serviço diário, inclusive com o aumento da capacidade operacional, atuando em todas as zonas de Manaus 
com reforço de policiamento.

“Na ‘Operação pela Vida’, nós estamos atuando em todas as unidades de pronto-atendimento. e as pes-
soas que estão sendo flagradas nas ruas estão sendo detidas por não estarem cumprindo o decreto, o 
que também é um sinal de desrespeito às vítimas de Covid que nós já perdemos e aquelas que estão nos 
hospitais”, afirmou.
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ARTIGO DO DIA CHARGE DO DIAPORQUE PULAR ETAPAS?
Porque a gente não pode primeiro aprender a amar 
na distância, aprender a amar a falta do outro, 
aprender a amar a saudade?

Porque a gente precisa ter dinheiro para tudo, 
para viajar, para jantares caros, para presentes de 
marca?

Porque a gente precisa estar sempre bonito para o 
outro, você maquiada e eu bem vestido?
E porque a gente precisaria transar sempre, estar 
sempre feliz e otimista?

Olha só, eu quero passar por todas as fases com 
você. Quero te merecer, merecer esse carinho seu 
que me conforta. Quero merecer nosso dinheirinho 
suado e cada por do sol lindo que veremos juntos. 
Quero sentar na mesa de um restaurante chique 
usando um vestido lindo, mas quero isso apenas 
como complemento do principal, pois na minha 
frente estará o homem da minha vida.
Quero chegar em casa cansado de um dia de tra-
balho e provar desse sabor de quem lhe espera com 
amor, quem lhe espera com a camisa de dormir e 

uma jantinha pronta. Quero essa mesa bonitinha e a 
mulher da minha vida usando coque, andando de pé 
no chão pela casa.

Quero o chique e o bonito, mas quero ainda mais 
o nosso bagunçado e as nossas caras de recém 
acordados. Quero pagar caro num vinho, mas lem-
brar feliz das moedas que compravam o lanche de 
esquina. Quero olhar o sol se por na sacada de um 
hotel top e rir com você lembrando daquelas man-
hãs que acordávamos com o barulho dos vizinhos.

Quero a glória… não a glória do luxo, mas a glória 
de pertencer aos teus dias, ao teu passado. Quero 
a sensação daquele futuro que se faz com mãos 
dadas e quero com orgulho poder lembrar que não 
importa onde estaríamos no futuro porque bem ou 
mal estaríamos lutando junto.

Quero sim ter, ter muito, para poder dar tudo a 
você. Mas o que mais quero é essa sensação que 
hoje já sinto, a sensação de que independente do 
que nos espere lá na frente eu tenha certeza sobre 
quem estará ao meu lado… você.

“Operação pela vida” 
no 5º dia apreende 
veículos e detêm três 
pessoas

Na sessão extraordinária da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), na manhã desta terça-feira (19), 
o deputado Wilker Barreto (Podemos), pediu que a Casa Legislativa cancele o recesso parlamentar para 
concentrar os trabalhos no caos que vive a saúde do Amazonas.

“Essa casa precisa dar exemplo. Fim do recesso! Fazer uma sessão na semana é afrontoso ao estado do 
Amazonas. É uma falta de respeito com o povo”, alertou Barreto, sugerindo a presença dos responsáveis 
pela saúde nas sessões virtuais da Aleam.

“Precisamos trazer o secretário do interior, o secretário da capital, perguntar como é que está funcionando 
as ações da saúde, o planejamento, o oxigênio, vacinas, falta de produtos para a saúde…”, declarou.

Por: Jeanne Gade Por: Victória Cavalcante
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Ora, o Senhor é o Espírito; e onde está o 
Espírito do Senhor, aí há liberdade.
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