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COARI RECEBE 10 CILINDROS 
DE OXIGÊNIO, APÓS MORTE DE 
SETE PACIENTES
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JUÍZA PEDE QUE DENUNCIEM                 
quem furar a fila da vacina em Manaus
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Chega à Manaus 136 mil m3 de 
oxigênio doados pela Venezuela
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Desde o início da manhã desta quarta-feira (20), famílias de doentes que precisam de oxigênio enfrentam longa fila em frente a 
uma empresa privada na tentativa de comprar o produto. 

Foto: Sandro Pereira/Fotoarena/Agência O Globo

para comprar oxigênio em Manaus
Famílias voltam a enfrentar aglomeração 



Participando da sua primeira sessão como deputada estadual do Amazonas, nesta terça-feira (19), Nejmi Aziz (PSD), ex-pri-
meira-dama do Estado, agradeceu os votos que recebeu nas eleições de 2018 e afirmou estar à disposição da população.

A reunião extraordinária aconteceu de forma híbrida e transmitida pelo Facebook e YouTube da Assembleia Legislativa do 
Amazonas (Aleam).

Nejmi Aziz, esposa do senador Omar Aziz (PSD), ex-governador do Estado, assumiu o cargo de deputada no último dia 31 de 
dezembro ocupando a vaga de Augusto Ferraz (DEM), que foi eleito prefeito de Iranduba (a 27 quilômetros de Manaus) nas 
eleições de 2020. 

Como Nejmi era a primeira suplente da coligação “Amazonas com Segurança I”, formada pelo PSD, PRB e DEM, pôde ocupar 
o cargo antes mesmo de uma nova eleição. “Não posso me furtar nesse pronunciamento, como deputada, e agradecer os 
19.959 votos que eu tive e das pessoas que acreditaram em mim”, afirmou.

A parlamentar também se colocou à disposição da população. “Meu mandato está à disposição a todos os amazonenses. 
Sou uma deputada que irá trabalhar para todos e me coloco inteiramente à disposição dessa Casa para que possamos fazer 
projetos que realmente beneficiem o povo amazonense”, afirmou.

Nejmi foi presa pela Polícia Federal em julho de 2019 durante o cumprimento da Operação Vertex, na quinta fase da Maus 
Caminhos por suspeita de receber dinheiro público desviado em contratos simulados ou superfaturados quando seu esposo 
era governador do Amazonas.

Em outubro de 2019, por pedido do desembargador federal Néviton Guedes, a Justiça suspendeu processos da operação, 
incluindo o de Nejmi.

O munícipio de Coari (distante 362km de Manaus), recebeu na noite dessa terça-feira 
(19), 10 cilindros de oxigênio, após sete pacientes de Covid-19 morrerem por da falta 
de oxigênio. 

Os 10 cilindros chegaram da cidade de Tefé, depois de terem seguido para o município 
em um avião da FAB. Os cilindros foram enviados por lancha, devido ao mau tempo, 
não havendo condições de voar no município. A viagem durou cerca de 5 horas. 

A prefeitura de Coari afirma que o Governo do Amazonas é o principal culpado pela 
morte dessas sete pessoas, por agir com negligência e diz que os cilindros dos hos-
pitais locais foram retidos pela Secretaria de Saúde do Estado (SES-AM) para serem 
distribuídos em unidades hospitalares de Manaus.

A situação chegou à Justiça, que determinou 48h para que o Governo fornecesse 155 
cilindros de oxigênio para Coari. O juiz Fábio Alfaia, da 1ª Vara da Comarca de Coari 
determinou que em caso de descumprimento, fixou multa no valor de R$ 100 mil por 
cada dia de atraso, com limite máximo de R$ 10 milhões.

Na remessa que chegou na noite de ontem (19), a Secretaria de Saúde do Município 
deveria ter recebido 40 cilindros.

Informações divulgadas na manhã de quar-
ta-feira (20), nas redes sociais, denunciam que 
pessoas que não pertencem a classe de priori-
dades no primeiro plano de vacinação estariam 
“furando a fila”, devido a influência.

A juíza federal JaizaFraxe fez um pedido a 
população, para que denunciem se caso isso 
ocorra. Na postagem ela declarou “o povo do 
Amazonas não merece isso”.

Em seu recado ela diz: “Faço um apelo: não 
furem a fila da vacina. Não deixem ninguém 
furar. Denunciem às autoridades federais com-
petentes para as providências cabíveis. O povo 
do Amazonas não merece isso. Estamos lutan-
do pelo direito constitucional à vida digna. Não 
sabotemos uns aos outros”.

Embora os comentários nas redes sociais, de-
pois tenham sido desmentidos e provados que 
os autores ditos que haviam furado a fila não 
eram prioritários, o recado fica dado para toda 
a população. Resta que todos colaborem e re-
speitem a fila.
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A Força Nacional do Sistema Único de Saúde (SUS) já sabia da falta de oxigênio em Manaus antes do ponto alto da crise. A informação está em relatórios feitos entre 
os dias 8 e 11 de janeiro, que indicam o Ministério da Saúde ter tido conhecimento sobre a gravidade da crise do sistema de saúde pública na capital do Amazonas.

A cidade de Manaus está no meio de uma crise no sistema de saúde, com hospitais lotados após recorde de internações por covid-19. As unidades de saúde não 
possuem oxigênio o bastante para todos os pacientes. Isso fez com que o governo enviasse, até esta última terça-feira (19), mais de 100 pacientes para outros 
estados do Brasil.

Os relatórios foram feitos por agentes do Ministério da Saúde e pelo ministro Eduardo Pazuello e apontaram sobre uma dificuldade que Manaus tem por causa 
de uma pressurização do gás de produzir oxigênio. Os documentos mostram também uma mudança da pauta de discussão de um dia para falar sobre a falta de 
oxigênio na cidade, já no dia 8 de janeiro.

“Foi mudado o foco da reunião, pois foi relatado um colapso dos hospitais e a falta da rede de oxigênio”, diz um trecho do relatório. Em outro, os relatórios descrevem 
um problema em dar o atendimento certo aos pacientes por falta de equipamentos de saúde. “Estão preferindo não medir a saturação dos pacientes na sala rosa 1, 
pois, ao medir, vários pacientes precisarão de oxigênio e não terão como suprir a demanda”, indica.

No dia 11 de janeiro, quando o ministro Eduardo Pazuello estava em Manaus, os relatórios apontaram o colapso no sistema de saúde da cidade. “Rede colapsada 
no município: rh ativo em exaustão nos hospitais, as alas clínicas com superlotação, fornecimento do oxigênio em reserva em todos os hospitais da rede”, informa 
um relatório.

Ainda de acordo com os relatórios feitos pela Força Nacional do SUS, médicos tiveram que escolher quais pacientes teriam atendimento adequado e quais recebe-
riam atendimento paliativo.

Por: Luciana Silva

Por: Victória Cavalcante

Por: Victória Cavalcante

Por: Jeanne Gade
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quem furar a fila da vacina 
em Manaus

COARI RECEBE 10 CILINDROS DE OXIGÊNIO

APÓS MORTE DE SETE PACIENTES

“Sou uma deputada que irá trabalhar 
para todos”, afirma Nejmi Aziz

Força Nacional do SUS teve conhecimento da 
falta de oxigênio em Manaus antes do colapso



Uma casa desabou na manhã desta quarta-feira (20), no bairro Aleixo, localizado na Zona Cen-
tro-Sul de Manaus. A tragédia aconteceu por causa da forte chuva que cai desde a madrugada 
em toda a cidade.

Segundo a Defesa Civil, o desabamento às 7h desta quarta-feira, na rua Severiano Nunes. Equi-
pes Defesa estão no local e prestam assistência aos moradores. Até o momento, não há infor-
mações sobre feridos.

Desde o início da manhã desta quarta-feira (20), famílias de doentes que precisam de oxigênio enfrentam longa fila 
em frente a uma empresa privada na tentativa de comprar o produto. A situação na porta de fornecedores se repete 
há dias.

Manaus enfrenta colapso no sistema de saúde por conta da falta de oxigênio nos hospitais, que estão lotados devido 
a um novo surto da Covid-19. Mais de cem pacientes já foram transferidos a outros estados.

Em frente a uma das empresas, situada no Distrito Industrial, centenas de pessoas aguardavam - aglomeradas e de-
baixo de chuva - por atendimento. Elas relataram à Rede Amazônica que precisam esperar pelo menos 12 horas para 
terem os cilindros abastecidos.

Crise do oxigênio

Amazonas vive um caos no sistema de saúde com hospitais lotados. São mais de 230 mil casos e 6,3 mil mortes decor-
rentes da Covid-19. Com a alta demanda, as unidades de saúde não têm oxigênio suficiente para todos os pacientes.

Desde a semana passada, o estado está enviando pacientes para receber atendimento em outros estados. O trans-
porte dos passageiros é feito em aeronaves da Força Aérea Brasileira (FAB).
Por conta do novo surto da doença, um decreto suspendeu as atividades econômicas não essenciais até o dia 31 de 
janeiro. A circulação de pessoas em todos os municípios do Amazonas está restrita entre 19h e 6h.

Com o objetivo de sensibilizar os servidores da rede municipal de ensino para a qualidade da saúde mental no atual 
momento da pandemia da Covid-19, a  Prefeitura de Manaus realiza a palestra on-line “Cuidar da Saúde mental é 
Cuidar da Vida”, nesta quinta-feira (21), às 14h30, pelo link: meet.google.com/fzp-trdz-fwn. O evento faz parte da 
campanha Janeiro Branco, do Ministério da Saúde (MS).

A palestra é coordenada pela Secretaria Municipal de Educação (Semed), por meio da Gerência de Desenvolvimento 
do Servidor (GDS), e tem como uma das prioridades tratar os servidores de forma humanizada.

A gerente da GDS da Semed, Wania Braga, ressaltou a importância da primeira ação de 2021 para ajudar os servi-
dores a superar os desafios que vão encontrar durante o ano. “A campanha Janeiro Branco chama a atenção para 
a prevenção da saúde mental e com a pandemia sabemos que toda a sociedade está abalada com estes episódios 
que provocam danos à saúde física e mental. A Covid-19 alterou as relações interpessoais, exigindo distância de 
familiares e amigos. A palestra reforça os cuidados de prevenção à saúde mental que podemos sofrer”, explicou.

A convidada para a conferência éa especialista em psicologia clínica Simone Regina de Melo Russo, que tem for-
mação em terapia focada nas emoções, é especialista em psicologia clínica e terapias cognitivas e pós-graduada em 
psicopatologia clínica.
Para ela, a temática tem uma relevância fundamental para os servidores que irão acompanhá-la.

“Penso que trabalhar a temática da saúde mental é sempre de enorme importância, e nesse momento em que a 
saúde de todos está em xeque, é ainda mais importante, e diria que é fundamental. Considerando que em meio a 
tanta insegurança, dores e perdas, precisamos nos manter funcionais, cuidarmos de nosso equilíbrio e sanidade 
mental, que pode fazer muita diferença nas nossas próprias vidas e na daqueles que nos cercam. Cuidar de si, da 
sua saúde mental, também é uma forma de cuidar da vida e de todos”, disse.

Programação

A cada ano, a GDS da Semed trabalha na campanha de prevenção à saúde do servidor ou na realização de eventos 
para estimular a valorização e autoestima dos servidores. Dentro da programação anual, está prevista para fevereiro 
a palestra sobre as Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs). Em março, no Dia Internacional da Mulher, o em-
poderamento das servidoras da rede. Em maio, será trabalhado a autoestima e a valorização das servidoras mães, 
além de outras temáticas ao longo do ano.

Casa desaba durante 
forte chuva no bairro Aleixo

Um recado expressivo, foi encontrado em cima do 
corpo de um homem, ainda não identificado, com 
um bilhete que dizia “Tudo 2. Morreu (sic) porque 
somava com Neyzinho” no Distrito Industrial.

O homem foi morto com diversas facadas no peito, 
e apresentava um corte profundo, como se fossem 
abrir para retirar algo. De acordo com a polícia, os 
criminosos teriam tentado arrancar o coração da 
vítima.

O crime aconteceu na estrada do Marapatá, Distrito 
Industrial, zona Leste da capital, na madrugada de 
quarta-feira (20).

O caso está sob investigação da Delegacia Espe-
cializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), que 
busca a autoria e motivação do crime.
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Prefeitura realiza 
palestra sobre saúde 
mental com servidores 
da Semed
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Corpo foi encontrado com facadas e 
recado no Distrito Industrial

Famílias voltam a enfrentar aglomeração 
para comprar oxigênio em Manaus



O democrata Joe Biden, de 78 anos, tomou posse nesta quarta-feira (20) como o 46º presidente dos Estados Unidos, sucedendo o republicano Donald 
Trump. Em seu discurso inaugural, o democrata pediu união para derrotar o extremismo e restaurar a alma americana.

“Temos que nos unir para enfrentar nossos inimigos: raiva, ódio, extremismo, violência, doença, desemprego e desesperança”, disse o presidente. “Com 
união, podemos fazer grandes coisas, coisas importantes.”

“Eu sei que falar de unidade pode soar para alguns como uma fantasia tola nos dias de hoje”, disse Biden. “Sei que as forças que nos dividem são profun-
das e reais, e também sei que não são novas.”

“Aprendemos novamente que a democracia é preciosa”, disse o presidente. “E agora, meus amigos, a democracia prevaleceu.”

O presidente citou também os efeitos da pandemia do novo coronavírus, que tirou a vida de milhares de americanos e afetou a economia, e as mudanças 
climáticas como desafios da sua administração. Além disso, ele reforçou que é importante que os EUA garantam a igualdade entre as pessoas.

Pouco antes, a vice-presidente Kamala Harris foi empossada como a primeira mulher a ocupar o cargo na história dos EUA. “Não me digam que as coisas 
não podem mudar”, disse Biden.

Biden também usou seu discurso para fazer uma promessa à comunidade internacional, depois de quatro anos da agenda AmericaFirst (América em pri-
meiro lugar, em português), do governo Trump.

“Vamos restaurar nossas alianças e nos reunir com o mundo novamente, não para enfrentar os desafios de ontem, mas os de hoje e de amanhã”, disse o 
presidente.

Ausência

Durante o discurso, o 46º presidente saudou os seus antecessores presentes na cerimônia: Bill Clinton, George W. Bush e Barack Obama. Ele agradeceu 
também ao vice de Trump, Mike Pence, evidenciando a ausência do seu antecessor.

Trump não participou da cerimônia de posse e deixou a Casa Branca na manhã desta quarta. Ele passou mais de dois meses questionando a vitória de 
Biden nas eleições de 3 de novembro.

O democrata venceu as eleições de novembro com ampla maioria dos votos: foram 306 votos eleitorais contra 232 do seu adversário.

No início de janeiro, o Congresso americano teve que interromper a contagem oficial dos votos do Colégio Eleitoral porque extremistas apoiadores de 
Trump invadiram a sede do legislativo.
Biden condenou o ataque do início do mês e disse que esse tipo de ação não deve ser permitida “nem hoje, nem amanhã, nem nunca”.
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‘A democracia prevaleceu’, 
diz Biden durante posse 
como presidente dos EUA
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No total o Governo do Amazonas 136 mil metros cúbicos de oxigênio, doados pelo governo venezuelano 
de Bolívar. O carregamento chegou na noite de terça-feira (19) e deverá abastecer a rede pública de saúde 
na capital e no interior.

Foram cinco carretas, cada uma transportando cerca de 25 mil metros cúbicos, que chegaram à Manaus, 
por volta das 21h30, depois de atravessar a barreira da Polícia Federal. 

MarcellusCampêlo, secretário de Saúde do Amazonas, agradeceu aos representantes da Venezuela e reaf-
irmou que a carga, somando-se a todos os esforços do Governo do Amazonas, será fundamental.

“Certamente será muito útil porque nós estamos ainda reequilibrando a rede, e ajudará muito no equilíbrio, 
principalmente nesse momento em que temos uma elevação de casos no interior do Amazonas”, destacou 
o secretário.
Patrícia Silva, cônsul da Venezuela em Manaus, comemorou a chegada do carregamento e afirmou a dis-
posição de cooperação com o Amazonas dentro das suas possibilidades.

“Esse foi um acordo de cooperação entre o Governo do Estado do Amazonas com nosso Governo Vene-
zuelano de Bolívar. É um primeiro acordo, é um primeiro avanço para suprir o oxigênio, de acordo com as 
nossas possibilidades, mas sempre estamos prontos para ajudar”, disse a cônsul.

O carregamento foi conduzido para a usina da empresa White Martins, fornecedora do estado, para ex-
ecução de procedimentos de praxe com o insumo, e em seguida ser disponibilizado a rede de saúde.
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ARTIGO DO DIA CHARGE DO DIASE PREPARANDO PARA ENCONTRAR A PESSOA CERTA

Eu ouvia falar de algo assim, mas nunca tinha provado. O que?! Gostar tanto de alguém a ponto de essa 
pessoa se tornar minha melhor amiga e namorada? Vi tantos casais tóxicos durante a vida que pensava: 
Não vou querer passar por isso. Vi tanto homem tratando mal sua companheira, vi tantas garotas com um 
olhar vazio de quem não queria estar naquela relação.

Mas aí surgiu você… e todos meus conceitos mudaram. Com você não preciso pensar se quero casamento, 
filhos, tudo isso é tão natural. A gente não precisa se prometer o mundo, porque a nossa promessa ocorre 
durante o dia, no carinho, na atenção e na sinceridade com que cuidamos um do outro.

Relações assim não podem ser explicadas, elas precisam ser sentidas, mas para você sentir algo assim 
você primeiro precisa plantar, aguentar a parte ruim de outras relações e entender sobre o que você não 
quer.

A gente faz as coisas direitinho e cai do cavalo, fica sem entender bem o motivo, mas um dia tudo se expli-
ca e a gente percebe: Era pra encontrar essa pessoa. Nós estávamos nos preparando para ela.

Chega à Manaus 
136 mil m3 de 
oxigênio doados 
pela Venezuela

Gritos de socorro foram ouvidos pelos vizinhos, de uma mulher identificada como Lucimara Sales da Silva, 
27, no ramal do Distrito de Acajatuba, quilômetro 60 da estrada Manoel Urbano, quando ela foi brutalmente 
espancada e assassinada com facadas pelo marido.

Ramon Barbosa dos Santos, 21, que está foragido, morador do município de Manacapuru, Região Metro-
politana de Manaus. Os vizinhos invadiram a casa para socorrer a mulher, e a encontraram no sofá, morta 
com muitas facadas.

Lucimara morava sozinha com Ramon. A família relatou a polícia sobre o exagerado ciúme do esposo, e 
ainda mais no seu estado de embriaguez.

O assassino conseguiu fugir, correndo para a área de mata, apesar da comunidade se juntar com terçados 
e pedaços de pau, para fazer “justiça com as próprias mãos”.

A Polícia Militar e três investigadores da Delegacia Interativa de Iranduba tentaram localizar e prender o 
marido assassino, mas não encontraram. Segundo informações, ele tem familiares que residem em Manaus.

O corpo de Lucimara foi trazido para o Instituto Médico Legal (IML) e a Delegacia Interativa de Polícia (DIP) 
de Iranduba vai dar continuidade à investigação.

Por: Jeanne Gade Por: Jeanne Gade
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FEMINICÍDIO: MARIDO 
MATA ESPOSA A FACADAS 
DENTRO DE CASA POR 
CIÚMES
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Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No 
Altíssimo fizeste a tua habitação.
Salmos 91:9


