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AMAZONAS VAI RECEBER AMPLIAÇÃO 
DE VAGAS DO MAIS MÉDICOS PARA 
MUNICÍPIOS DO INTERIOR
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PROFISSIONAIS DE SAÚDE PROTESTAM PARA COBRAR                       
reajuste salarial e melhorias em Manaus

Corpo de uma mulher 
é encontrado em 
embarcação na 
Manaus Moderna
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PREFEITURA 
AJUÍZA AÇÃO 
CIVIL PÚBLICA NA 
JUSTIÇA FEDERAL 
PARA VACINAÇÃO 
DE COVEIROS

FUNDO MANAUS 
ENTREGA MAIS 
DE 7 MIL 
EQUIPAMENTOS 
DE PROTEÇÃO 
ÀS UBSS DUAS 
SECRETARIAS 
MUNICIPAIS

CARTÃO “NOSSA 
MERENDA” 
VOLTA À DIS-
TRIBUIÇÃO, 
DIZ PREFEITO 
DAVID ALMEIDA
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Prefeitura faz ajustes para 
corrigir falhas na lista de vacinados
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O Amazonas ultrapassou o Rio de Janeiro e se tornou o estado com maior a maior taxa de mortalidade por Covid-19 
no Brasil desde o início da pandemia. 

Foto: Altemar Alcantara/Semcom

com maior número de mortos pela pandemia
Covid-19: Amazonas se torna o estado     



A Procuradoria Geral do Município de Manaus (PGM) atendeu a uma determinação do prefeito David Almeida e ajuizou na 
Justiça Federal uma ação civil pública contra a União, pedindo a inclusão dos agentes de inumação, chamados também de 
coveiros, no grupo de prioridade da vacina. A ação aconteceu na noite dessa segunda-feira (25). 

Segundo o procurador-geral do Município, Marco Aurélio de Lima Choy, ainda que aconteça a adoção de todos os protocolos 
de prevenção, esses profissionais podem acabar se contaminando com o novo coronavírus.

“Esse é um olhar de humanidade, que o prefeito David Almeida nos chama atenção, para com esses guerreiros, que desem-
penham suas atividades ficando expostos ao risco da contaminação e, portanto, precisam ser amparados em um grau de 
prioridade, nesse momento tão difícil que estamos vivenciando em Manaus”, esclareceu Choy.

Uma lista com nomes de 157 agentes de inumação e de profissionais que atuam em necrotérios foi passada ao Poder Judi-
ciário com o pedido da inclusão no Plano Nacional de Imunização, feito pelo Ministério da Saúde. A PGM aguarda a concessão 
de uma medida de urgência.

“Nossa expectativa é da concessão de uma medida de urgência, uma medida liminar da Justiça Federal, submetendo a lista 
dentro de um processo de transparência das pessoas que estão sendo imunizadas e exercendo um papel importante nessa 
luta de combate à covid-19. No caso dos agentes de inumação, numa trincheira tão difícil, que é a de sepultar nossos entes 
queridos, precisam ser incluídos”, destacou Choy.

O Ministério da Saúde autorizou a ampliação “emergencial e temporária” de 15 vagas 
no Programa Mais Médicos para atender municípios do interior do Amazonas. 

A autorização e o edital para o chamamento público dos profissionais da saúde foram 
publicados em edição extra do Diário Oficial da União (DOU) de terça-feira (26). No úl-
timo dia 19, o Governo Federal já havia liberado 72 vagas adicionais no programa para 
atuação em Manaus por conta do colapso na saúde que o Amazonas vive. A ampliação 
é válida pelo período limitado de um ano.

O sistema de saúde de Manaus entrou em colapso em virtude do agravamento da pan-
demia de covid-19 na região. A situação na capital amazonense piorou muito na segun-
da semana de 2021, quando começou a faltar oxigênio hospitalar para tratar pacientes 
em todo o Amazonas, o que provocou mortes por asfixia e obrigou a transferência dos 
pacientes para outros estados.

A explosão dos casos de covid-19 também é atribuída a uma nova variante do vírus 
que circula no Amazonas, e outras cidades do Estado já sofrem com a crise. O edital 
do Ministério da Saúde prevê envio dos médicos selecionados para nove municípios: 
Anamã, Codajás, Fonte Boa, Humaitá, Juruá, Lábrea, Manicoré, Tabatinga e Tefé.

A Prefeitura de Manaus, por meio do Fundo Manaus 
Solidária (FMS), entregou um total de 7.350 Equipa-
mentos de Proteção Individual (EPIs) para 22 Unidades 
Básicas de Saúde (UBSs) e duas secretarias munici-
pais. Os materiais serão utilizados pelos profissionais 
que estão na linha de frente no combate à Covid-19.

Materiais como viseiras, máscaras de proteção, álcool 
em gel e copos descartáveis foram distribuídos nas 
unidades básicas de saúde de Manaus, por meio de 
doação de empresas e grupos voluntários.

As unidades das zonas Leste, Oeste, Sul e  Norte 
foram contempladas com, aproximadamente, 7 mil eq-
uipamentos de proteção. A Secretaria da Mulher, As-
sistência Social e Cidadania (Semasc) recebeu 2.120 
equipamentos, a serem distribuídos aos profissionais 
de assistências que estão trabalhando com famílias 
em situação vulnerável. Já a Secretaria Municipal de 
Limpeza Urbana (Semulsp) recebeu 2.500 itens, a ser-
em repassados aos funcionários da limpeza pública e 
dos cemitérios.

“A prefeitura  ampliou o trabalho de enfrentamento à 
Covid-19 desde os primeiros dias da gestão do pre-
feito David Almeida. Nossos profissionais da limpeza, 
da área social e de assistência médica merecem re-
ceber esse apoio. É nosso dever nesse momento de 
tanta luta”, disse a presidente do FMS, Dulce Almeida.

O FMS ainda entregou 350 equipamentos para 16 or-
ganizações da sociedade civil que estão entregando 
refeições e fazendo atendimento social, jurídico e psi-
cológico  à sociedade.
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Um grupo de profissionais de saúde protestou, na manhã desta quarta-feira (27), em frente ao Hospital 28 de Agosto, em Manaus, para cobrar reajuste salarial e 
melhorias trabalhistas.

No ato, os trabalhadores também cobraram a distribuição de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) que, segundo eles, precisam ser melhor qualidade para 
garantir proteção.

Por meio de nota, a Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM) afirmou que empreendendo todos os esforços para garantir condições de trabalho adequadas a todos 
os seus trabalhadores.

Diz ainda que todos os pleitos da categoria, incluindo a discussão sobre o Plano de Cargos Carreiras e Remunerações (PCCR), foram retomados este ano com o 
retorno das atividades da Mesa Estadual de Negociação Permanente do SUS no Amazonas.

A direção do Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto informa ainda que a manifestação foi um ato isolado, não prejudicou o atendimento da unidade.

Colapso no Amazonas

Desde o fim de 2020, o Amazonas passa por uma crise na saúde causada pela alta nos casos da Covid-19 e pelas dificuldades no fornecimento do oxigênio ao 
estado. A situação se agravou nas últimas semanas e vitimou pacientes por asfixia.

Até esta terça (26), mais de 7,2 mil pessoas morreram com a doença no estado.
O governo local também decretou restrição de circulação em vias e espaços públicos devido ao crescimento no número de casos da doença.

Por: Fernanda Lopes

Por: Victória Cavalcante

Por: Luciana Silva

Por: Fabiane Monteiro
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Fundo Manaus entrega mais de 7 
mil equipamentos de proteção às 
UBSs duas secretarias municipais

AMAZONAS VAI RECEBER AMPLIAÇÃO DE VAGAS

DO MAIS MÉDICOS PARA MUNICÍPIOS DO INTERIOR

Prefeitura ajuíza ação civil pública na Justiça
 Federal para vacinação de coveiros

Profissionais de saúde protestam para 
cobrar reajuste salarial e melhorias em Manaus



Uma maneira de aproximar o público, aos artistas e produtores culturais, o podcast “Papo Cul-
tural”, já está disponível na página digital da “Cultura do AM”, no link https://bit.ly/39jSc77.

O objetivo é a interatividade, em seu painel de bate papo, conta com episódios quinzenais e 
convida artistas da cena local para dialogarem sobre suas visões a respeito da cultura.

A Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, lançou mão da ideia. Como lançamento 
terá à campanha “Janeiro Branco: Mês da saúde mental e emocional”, abordando a cultura 
como ferramenta necessária em tempos de isolamento social.

A convidada é formada pelo Instituto Lucas Naves e Instituto Brasileiro de Psicanálise Clínica 
(IBPC), Samiza Soares, que é psicanalista, terapeuta e hipnoterapeuta amazonense. Geovanne 
Aranha, conhecido como “NumberTeddie”, cantor e compositor é o outro convidado.  

O jovem artista, que já compôs trilhas sonoras de espetáculos teatrais da cidade, conta com 
mais de 23 mil views no Spotify e recentemente participou da composição de um single para a 
artista Urias, com quase 1 milhão de streams no Spotify.

Para Marcos Apolo Muniz, secretário de Cultura e Economia Criativa, a ferramenta é um canal 
de contato e tem acesso totalmente gratuito, principalmente em uma época em que se tornou 
obrigatório manter o distanciamento social.

“Nossa proposta é gerar interatividade, sempre falando de temas importantes e atuais para a 
classe. Além de gerar visibilidade à opinião do artista, abordar esses temas pode gerar reflexão 
para aqueles que o ouvem”.

Conteúdos no Spotify Além do podcast, a Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa 
oferece outros produtos culturais dentro da plataforma, como as playlists colaborativas, em que 
os seguidores podem adicionar seus artistas amazonenses favoritos, e playlists com canções já 
apresentadas pelos Corpos Artísticos nos palcos. Para ouvir, basta acessar o link https://spoti.
fi/3a7Gg7T.

Em declaração, David Almeida, prefeito de Manaus, disse que os responsáveis pelos alunos que têm direito ao 
benefício, devem aguardar comunicação da direção das escolas de que maneira proceder para receber o cartão com 
o valor de R$ 150 por aluno.

Foi determinação do prefeito que a partir de sexta-feira (29), dê continuidade a entrega dos cartões do programa 
“Nossa Merenda”.

A Secretaria Municipal de Educação (Semed) disponibilizou um link https://bit.ly/3qtjNIDcom o fim de atualizar dados 
cadastrais dos pais ou responsáveis no programa com o objetivo de não haver aglomerações nas escolas.

Na sequência do preenchimento de dados a escola entrará em contato com os responsáveis. A distribuição foi inter-
rompida, devido os decretos estabelecidos, de não circulação de pessoas.

A Semed entregou 163.600 cartões aos estudantes. O secretário de Educação, Pauderney Avelino, ressalta que cuida-
dos estão sendo adotados com o fim de atender os pais, com segurança que as normas sanitárias exigem.

“Estamos trabalhando na preparação da entrega dos cartões de maneira segura, sem colocar em risco a vida de ser-
vidores, pais e responsáveis pelos alunos’. 

‘As famílias não podem deixar de receber esse benefício, pois queremos reduzir a situação dramática que as pessoas 
estão vivendo”, afirmou Pauderney, que também destacou que os servidores que estarão na linha de frente do aten-
dimento à população vão receber Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), para diminuir o risco de contaminação.

A equipe de Tecnologia da Informação, da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), está fazendo as correções das 
falhas encontradas na lista de profissionais da Saúde que já receberam a primeira dose da vacina CoronaVac, contra 
a Covid-19. Os erros encontrados pela Semsa referem-se a equívocos de digitação dos dados no sistema de infor-
mação, a partir das planilhas físicas de vacinados, nos primeiros dias de campanha.

Entre as falhas, foram identificadas duplicidade de nomes e CPFs. Existem, no momento, 10 CPFs em investigação. 
A denúncia de mais de 1,5 mil falhas em CPF apontadas em redes sociais é improcedente.

“Tão logo identificamos que havia inconsistências na listagem, começamos a trabalhar nas correções”, esclareceu a 
diretora do Departamento de Vigilância Ambiental e Epidemiológica (Devae) da Semsa, Marinélia Ferreira. A diretora 
ressaltou que a Semsa tem atuado de forma transparente, atendendo a determinação do prefeito David Almeida, 
para que não haja dúvidas quanto ao número de vacinados de cada grupo prioritário.

Outro ponto da listagem que gerou polêmica foi a quantidade de profissionais registrados na clínica da família 
Senador Severiano Nunes, embora ninguém tenha sido vacinado na unidade. A diretora explicou que nos primeiros 
dias da campanha de vacinação contra a Covid-19, o Núcleo de Imunização Leste da Semsa considerou uma 
recomendação anterior do Programa Nacional de Imunização (PNI) de vincular as doses aplicadas a uma unidade 
com Sala de Vacina. Por isso, os vacinadores concentraram o registro de unidades da rede estadual sem Sala de 
Vacina (HPS João Lúcio, HPS da Criança Zona Leste e maternidade Ana Braga) na Clínica, que está localizada na 
mesma área geográfica.

“A medida foi pontual e já está corrigida. Todos os registros já são feitos considerando o local real de vacinação dos 
profissionais de saúde e a lista pública, que será divulgada nesta terça (26), já deve estar com os registros corrigi-
dos”, disse Marinélia.

“Outros”

Na listagem também não ficava clara a definição da categoria “outros”, dentro das atividades relativas aos profission-
ais de saúde. As categorias específicas para fins de registro da vacina, definidas pelo Ministério da Saúde, incluem 
técnico de enfermagem, médico, enfermeiro, pessoal de limpeza, farmacêutico, auxiliar de enfermagem, técnico de 
enfermagem, recepcionista, odontologistas, assistentes sociais, cozinheiro e auxiliares, técnicos de odontologia, se-
gurança, nutricionista, motorista de ambulância, psicólogo, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional. Estas estão sendo 
utilizadas no Sistema de Vacinação Municipal (SMV-Covid).

Já a categoria “outros”, também estabelecida pelo Ministério da Saúde (MS), unifica diferentes atividades inseridas 
na rotina de atendimentos em estabelecimentos de saúde não descritas como categoria específica. Desse grupo, de 
acordo com o 2º Informe Técnico do Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19, fazem 
parte profissionais como o agente comunitário de saúde, o auxiliar de Patologia Clínica, o técnico de Raio X, o técni-
co de patologia, o auxiliar e cuidador de idosos.

‘Papo Cultural’: meio de interatividade 
artista x público está disponível

Encontrado na manhã de quarta-feira (27), no porto 
Manaus Moderna, zona central da Capital, dentro de 
uma embarcação, o corpo de uma mulher a identifi-
cada como Josiane Canto Pereira Ramos, 45 anos.

Josiane, teria vindo à Manaus em busca de adquirir 
medicamentos, para as dores que sentia no peito e 
nas costas. A mulher fazia parte da Polícia Militar.

O corpo foi encontrado na embarcação ‘Capitão Vi-
valdo’ pela manhã. A suspeita é que seja de Covid, 
mas ela teria feito o teste duas vezes, e o resultado 
foi negativo.

A vítima era residente do Município de Urucará. In-
formações indicam que ela teria morrido próximo à 
Manaus.

O Instituto Médico Legal (IML), fez a remoção do 
corpo para identificar a causa morte.
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Prefeitura faz 
ajustes para corrigir 
falhas na lista de 
vacinados
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Corpo de uma mulher é encontrado em 
embarcação na Manaus Moderna

Cartão “Nossa Merenda” volta à 
distribuição, diz prefeito David Almeida



Com o intuito de auxiliar a população no processo de emissão do registro de óbitos nesse momento de alta no número de mortes em decorrência da covid-19 a Associação dos Notários e Registradores do Estado do Am-
azonas (Anoreg/AM), a Associação dos Registradores de Pessoas Naturais do Amazonas (Arpen/AM) e o Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM) iniciaram no dia 22/01, uma ação orientativa que consiste em disponibili-
zar assistentes sociais nos hospitais públicos 28 de Agosto localizado na Av. Mário Ypiranga, bairro Adrianópolis na zona Centro Sul e João Lúcio situado na Av. Cosme Ferreira, bairro Coroado na zona Leste da Capital.

“Entendemos que os hospitais e a população precisam deste auxílio, pois nem todos sabem como seguir com os procedimentos legais após o falecimento de um ente familiar. Por isso, juntamente com o TJ/AM e a Arp-
en/AM, estamos unidos para ajudar a sociedade nesse processo, disponibilizando profissionais capacitados nos hospitais”, explicou o presidente da Anoreg/AM, Marcelo Lima Filho.

Os profissionais contratados receberam treinamento prévio para prestar orientações aos familiares nas unidades hospitalares do estado que precisam de apoio. A ação seguirá até o fim do mês de fevereiro e, se 
necessário, será estendida. Para receber atendimento a pessoa deve procurar o Centro de Assistência Social que funciona anexo aos hospitais de segunda a sexta, das 8h às 17h e aos sábados, das 8h às 12h.

Segundo a presidente da Associação dos Registradores Civis das Pessoas Naturais do Amazonas (Arpen/AM), Graça Salles, é fundamental a humanização neste processo. “O trabalho direto dos assistentes sociais é de 
suma importância neste momento, não somente com o foco da orientação, mas como a ajuda humanizada. É considerável abordar que, não há necessidade de o familiar ir direto ao cartório no mesmo dia após o óbito. A 
família tem o prazo de até 15 dias para resolver toda a questão da certidão”, afirmou.

Atualmente, o procedimento padrão nos hospitais é disponibilizar atendimento pelos funcionários da Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc) ou da Secretaria de Assistência Social (Seas), 
que auxiliam o responsável pelo paciente sobre como proceder depois do falecimento, porém, o registro em cartório e questões como enterro ou cremação, necessita de assistência específica, devido aos trâmites legais. 

De acordo com a assistente social, Mirilene Freire do Hospital 28 de Agosto, a intenção é ajudar a sociedade para evitar que ocorram contratempos. “Ao invés de o cidadão ter que ir presencialmente aos cartórios para 
saber quais são os procedimentos iniciais, com o nosso auxílio dentro do hospital, já vamos poder indicar o primeiro passo para o responsável de como dar o seguimento. Além disso, se houver falta de informação no 
documento de óbito, já podemos pedir aos médicos que façam os ajustes antes de ser enviado para o cartório”, relatou a profissional. 

Na oportunidade, a ouvidora do Hospital, Patrícia Lima, agradeceu a iniciativa do projeto promovida pelas entidades e o Poder Judiciário local. “Esta campanha está sendo de grande valia, pois irá facilitar mais o nosso 
trabalho. Como estamos com muita demanda, quando algum familiar chega ao setor para saber das informações, às vezes, não conseguimos dar a devida atenção por muito tempo. Então, com as novas assistentes soci-
ais poderemos dar o devido acolhimento e suporte necessários”.

Sobre a Anoreg/AM

A Associação dos Notários e Registradores do Estado do Amazonas (Anoreg/AM), fundada no dia 27 de abril de 1999, é a entidade da classe extrajudicial que fortalece, integra e representa os notários e registradores do 
Amazonas, contribuindo para o acesso à cidadania e a segurança jurídica das relações sociais, pessoais e patrimoniais dos cidadãos. Com sede na cidade de Manaus (AM), atua em cooperação com outras associações 
representativas de especialidades do setor, principalmente com a Anoreg/BR, as demais Anoregs estaduais e os Sindicatos.

AMAZONIAPRESS - Quarta 27/01/2021 4

Cartórios e TJ/AM promovem 
ação para auxiliar população 
sobre ato de registro de óbitos 
em hospitais de Manaus

Por: Fabiane Monteiro

Foto: reprodução/Assessoria

Fonte: com informações da Assessoria



Com o fim de combater o desmatamento ilegal da floresta Amazônica, a Polícia Federal na manhã de quar-
ta-feira (27), deflagrou a operação OkêArô, onde serão cumpridos três mandados de busca e apreensão 
expedidos pela 1ª Vara da Justiça Federal em Roraima, em Rorainópolis (RR).

Dentre as diretivas estão o sequestro de R$ 80, 2 mil, em bens e valores. Os mandados foram expedidos 
após manifestação favorável do Ministério Público Federal (MPF).

Dentro do inquérito policial instaurado em 2017, o dono de uma madeireira teria sido responsável pelo 
desmatamento em uma área de quase 5 mil hectares, segundo a operação da Polícia Federal.

São representados segundo o cálculo da perícia da Polícia Federal uma exploração de mais de 215 mil 
metros cúbicos (m³) de madeira, que fariam carga em mais de 7 mil caminhões.
No total de R$ 80 milhões, foram avaliadas as toras extraídas ilegalmente. Entre as causas da ilegalidade 
estão fraudes em documentos utilizadas pela madeireira no momento do transporte da carga e para a 
retirada das árvores.

Quinze abordagens realizadas pela Polícia Federal a carregamentos da madeireira investigada, das quais 
14 apresentavam fraudes na documentação, sendo uma das mais acusadas a aquisição de permissão para 
transporte de madeiras “legais”, tidas como de baixo valor econômico, no entanto o que transportava era 
a Massaranduba, madeira nobre e proibida.
 
As penas para os crimes de desmatamento ilegal, furto, falsidade ideológica e lavagem de bens e capitais, 
levam a multa e pelo menos 23 anos de prisão. Estes crimes estão sendo imputados aos dois principais 
suspeitos de comandarem o desmatamento, no qual são investigados.
A operação foi batizada de OkêArô, que é uma saudação a Oxóssi, orixá caçador que se manifesta na 
fauna e na flora.
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ARTIGO DO DIA A VERDADEIRA FÉ
Conta-se a história de uma cidade muito pequena e muito pobre, no meio do agreste, num lugar muito 
seco. Esta cidade estava sofrendo a mais rigorosa seca dos últimos cem anos. Não havia mais gado, a 
plantação secara e os açudes estavam tão secos que restavam apenas poças com águas muito barren-
tas. O pastor de uma igrejinha local convocou os membros da igreja a fazerem um dia de jejum para que 

Deus mandasse a chuva e a tão sonhada água. Ficou combinado que fariam um jejum de meia noite 
e às seis horas fariam um grande clamor num monte próximo da cidade. Às 17h30 todos estavam em 
frente a igreja para partirem rumo ao monte. Foi quando o pastor notou uma coisa estranha num menino 
membro daquela igreja. O menino não era muito fervoroso; muito pelo contrário, era até meio desliga-
do. O pastor notou que todos estavam com as suas bíblias e este menino era o único que portava um 
guarda-chuvas. O pastor então resolveu interpelar o menino. Aproximou-se e perguntou: Por que o 
guarda-chuvas? O menino respondeu serenamente: Se jejuamos pedindo chuva, Deus mandará chuva e 
eu não quero me molhar.

Hoje nós fizemos um jejum pelo nosso amado Brasil, pedindo perdão a Deus pelos nossos pecados e 
a Sua misericórdia sobre a nossa nação. A meia noite entregaremos este jejum num clamor de agra-
decimento pela pronta ação de Deus e pela cura da nossa terra. Assim como o menino da história, nós 
cremos que jejuamos e Deus não só ouviu a nossa súplica, como já providenciou a nossa bênção.

Louvado seja o nome do Nosso Senhor Jesus Cristo.

Amém.

OKÊ ARÔ: 215 mil m³ 
de madeira ilegal, no 
total de  mais de R$ 
80 milhões

O Amazonas ultrapassou o Rio de Janeiro e se tornou o estado com maior a maior taxa de mortalidade 
por Covid-19 no Brasil desde o início da pandemia. O Amazonas contabiliza 171,87 óbitos a cada 100 mil 
habitantes, de acordo com dados da plataforma Monitora Covid-19, da Fiocruz.  

Devido ao avanço da segunda onda de coronavírus, o Amazonas passa por uma grave crise na saúde, com 
falta de oxigênio nos hospitais das redes pública e particular. Até dezembro o Rio tinha a maior taxa de 
mortalidade no País.  

Na última semana, o Amazonas registrou média de 135 óbitos, o que faz o estado subir no ranking semanal, 
perdendo apenas para São Paulo, que tem população dez vezes maior. 
A atual taxa de mortalidade no Amazonas é maior que a dos momentos mais críticos da pandemia em 
países como a Itália, que viveram seus piores dias em 2020. 

No ranking, o Rio de Janeiro continua com mortalidade elevada. São 166 óbitos a cada 100 mil habitantes 
desde março de 2020. Na sequência aparecem Distrito Federal (147), Espírito Santo (140), Mato Grosso 
(139,5) e Roraima (130). São, ao todo, 14 estados com taxa de mortalidade acima de 100 mil habitantes. 
Os números, segundo o pesquisador e vice-diretor do Instituto de Comunicação e Informação em Saúde, 
da Fiocruz, Christovam Barcellos, trazem um dado ainda pior: a altíssima taxa de letalidade da doença, ou 
seja, as chances de alguém morrer se contrair covid no Amazonas.  

“O valor observado para o Amazonas é de 5,0%, só abaixo do verificado no Rio de Janeiro, com valor de 
5,3%. A taxa de letalidade no Brasil varia entre 1 e 2% e indica que há um excesso de mortes em relação 
aos casos registrados, indicando que não está havendo atenção e vigilância nos setores básicos da rede 
de saúde e que muitas pessoas podem estar morrendo em casa e sem atenção”, explicou o vice-diretor.

Por: Jeanne Gade
Por: Victória Cavalcante
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COVID-19: AMAZONAS SE 
TORNA O ESTADO COM 
MAIOR NÚMERO DE 
MORTOS PELA PANDEMIA
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Edson e Lenir de Jesus – São Pastores da Igreja Batista Bíblica de Flores – Uma Igreja de Poder 
– Manaus – AM
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O SENHOR é a minha luz e a minha salvação; a quem 
temerei? O SENHOR é a força da minha vida; de quem 
me recearei?
Salmos 27:1


