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MAIS DE 6 MIL TRABALHADORES DA 
SAÚDE JÁ RECEBERAM SEGUNDA DOSE 
DA VACINA CONTRA COVID-19 EM 
MANAUS
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AMAZONAS AMPLIA PRODUÇÃO
independente de oxigênio medicinal

Aulas da rede pública 
estadual no AM 
retornam com ensino 
remoto para 400 mil 
estudantes
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POLÍCIA MILITAR 
PRENDE 20 PES-
SOAS E RECUPERA 
CINCO VEÍCULOS 
EM AÇÕES NA 
CAPITAL E NO 
INTERIOR

MORTE DE 
BEBÊ POR 
COVID-19 É 
CONFIRMADA 
NO AMAZONAS

PREFEITO 
REFORÇA A 
IMPORTÂNCIA 
DA SUSPENSÃO 
DOS FERIADOS 
NO COMBATE À 
COVID-19
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Durante a pandemia, riscos de contaminação pela 
Covid-19 aumentam em idas desnecessárias aos hospitais
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A diminuição é reflexo das constantes ações de saúde realizadas pelo Governo do Estado nos municípios do interior para pro-
mover melhorias na rede de atendimento.

Foto: reprodução/Secom

taxa de letalidade de Covid-19 no interior
Amazonas registra redução de 57% na



O Amazonas registrou, nas duas últimas semanas, uma redução de 57% na taxa de letalidade de Covid-19 no interior do estado. Atualmente, o 
número desse perfil registrado no interior é de 1,8, ficando abaixo da taxa nacional, que corresponde a 2,4. A diminuição é reflexo das constantes 
ações de saúde realizadas pelo Governo do Estado nos municípios do interior para promover melhorias na rede de atendimento.

O secretário executivo de Assistência do Interior, da Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), Cassio Espírito Santo, explica que os dados 
alcançados no interior são extremamente positivos, principalmente levando em consideração as dificuldades de acesso e logística para algumas 
localidades do Amazonas.

“Nesse momento a letalidade no interior do Amazonas está em 1,8, enquanto a capital está em 5,2. Então, a letalidade no interior é quase um 
terço da letalidade da capital. Quando a gente olha a média no Brasil, que está em 2,4, então o interior está até abaixo da média nacional, o 
que para a gente é um fator muito positivo de avaliação, considerando todas as diferenças logísticas e dificuldades que nós temos dos outros 
estados”, destacou.

Além da redução na taxa de letalidade, o secretário executivo de Assistência do Interior também afirma que houve redução no número de inter-
nações no interior do estado. “E a gente viu na última semana, do pico para cá, no interior, uma redução de 33% no número das internações e 
uma redução de 44% na ocupação de leitos de UTI, que são dois fatores positivos”.
Assistência básica
Com ampla área territorial e muitos municípios, o Amazonas é o único estado do país que possui, no mínimo, um hospital por cidade. Segundo 
Cassio Espírito Santo, a alta cobertura de atenção básica no interior possibilita o atendimento aos casos de média complexidade da doença 
nos próprios municípios.

“Os municípios têm uma boa cobertura de ação básica, girando em torno de 90%, isso ajuda bastante. Nós trabalhamos com eles unidades de 
referência para síndrome gripal, os fluxos dentro dos municípios, questão de barreiras sanitárias. No segundo momento, na atenção especial-
izada nos hospitais, nós somos o único estado do país que tem um hospital em cada município, então nenhum outro tem essa nossa questão 
regional, e nós temos leitos disponíveis na maioria dos municípios, sobrando”, pontuou.

Transferências 

Na atual gestão, o Governo do Amazonas implantou O Sistema de Transferência de Emergência Regulada (Sister), que possibilita a otimização 
do serviço e transparência. Conforme Espírito Santo, os pacientes transferidos passam por análise nesse sistema.
“Todos os municípios lançam seus pedidos, atualizam os quadros e todo dia, às 6h, a fila é fechada, todos os pacientes que estão lá são aval-
iados e são qualificados. Eles são qualificados do mais grave para o menos grave. O primeiro da fila é o mais grave, o segundo, o terceiro, o 
quarto e assim por diante. Então é assim que funciona a fila do Sister, estritamente com critérios médicos”.

Fatores

Além disso, na triagem são levadas em consideração a disponibilidade de leitos, Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e logística, para que, a partir 
disso, possam ser realizadas as transferências dos pacientes acometidos pela Covid-19.
“Quando a solicitação é realizada, a gente avalia. Vamos supor, o paciente hoje está eleito para ser transferido. O sistema verifica a primeira 
questão, que é o leito; a segunda questão, que é a UTI aérea para buscar; e a terceira questão é a ambulância para pegar o paciente no aero-
porto. Então o sistema leva consideração as três situações para que a gente possa fazer a remoção desse paciente”, concluiu o secretário 
executivo.

O prefeito de Manaus, David Almeida, reforçou nesta quinta-feira, 18/2, a importân-
cia das leis e decretos que suspendem os feriados, para evitar aglomerações e a 
propagação do novo coronavírus na capital, que já registra mais de 10 mil mortes pela 
Covid-19.

“Em função desse ano atípico e em respeito as mais de 10 mil famílias enlutadas, o 
município tomou essa decisão de cancelar os feriados, buscando resguardar a vida dos 
manauaras, inclusive os feriados católicos. Refirmo o meu respeito a toda as religiões 
e reforço que a suspensão dos feriados não tem qualquer relação com nenhuma matriz 
religiosa, e é pura e simplesmente para a segurança sanitária do povo de Manaus, pela 
pandemia que vivemos. Tão logo esse momento passe, todos os feriados voltarão a 
sua normalidade”, assegurou o prefeito.

Foram suspensos os feriados e pontos facultativos municipais de 2021, sendo eles a 
Terça-feira de Carnaval e Quarta-Feira de Cinzas (até 12h), 5 de setembro (elevação do 
Amazonas à categoria de Província), 24 de outubro (elevação de Manaus à categoria 
de Cidade), 28 de outubro (Dia do Servidor Público Municipal), 20 de novembro (Dia da 
Consciência Negra) e 8 de dezembro (Dia de Nossa Senhora da Conceição).

Morreu nesta quarta-feira (17), um bebê de 
aproximadamente três meses, vítima da 
covid-19. De acordo com os dados essa é a pri-
meira morte nesta faixa etária em decorrência 
do novo coronavírus, no Amazonas. 

Segundo a Fundação de Vigilância em Saúde 
do Amazonas (FVS-AM), o bebê estava inter-
nado desde o último dia 30 de janeiro em uma 
unidade hospitalar pública da capital. 

A FVS informou que a criança não tinha comor-
bidade declarada, mas evoluiu rapidamente 
para um quadro grave de infecção, evoluindo 
para o óbito nesta quarta.

O pai da criança é um servidor público que atua 
na Assembleia Legislativa do Amazonas (ALE-
AM).

Especialistas têm alertado que o período de 
chuvas no estado tem causado um aumento 
de casos de síndromes respiratórias, principal-
mente em crianças. Infelizmente, muitas delas 
diagnosticadas com a covid-19.
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A Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) no Amazonas pede urgência na aceleração da vacinação na população estadual. A associação vem tentan-
do uma maior flexibilização através de reuniões feitas com o governo.

Até o momento houve apenas a liberação do delivery e drive-thru. Porém, muitos negócios não conseguiram se adaptar a essa realidade, somente 50% deles estão 
atendendo desta forma e mesmo assim não conseguem manter os custos em dias.

Na tentativa de salvar os empregos, empresários deram férias coletivas em janeiro de 2021, aos seus funcionários, que já retornaram em fevereiro e ainda encontram 
o cenário de um salão paralisado, sem ação e entrada de rendimentos. Por isso ainda continuam acontecendo as demissões em massa por não terem como honrar 
com seus compromissos.

Donos de restaurantes, bares e similares aguardam a liberação da coleta balcão para que se tenha o mínimo de faturamento, pois possuem receio de seus negócios 
fecharem. Desde março até dezembro de 2020 cerca de 40% das empresas fecharam suas portas e 30% dos colaboradores foram demitidos até esse instante. Antes 
o setor empregava cerca de 160 mil pessoas, direta e indiretamente.

De acordo com o presidente da Abrasel, Fábio Cunha, “Muitos estão aguardando a abertura presencial. Se o decreto continuar sendo feito sem nenhuma perspectiva 
ao retorno deste atendimento, mais empregos serão perdidos e empresas fecharão suas portas. Precisamos de uma data de abertura urgente para que possamos 
nos planejar e continuar com as empresas abertas e assim com os empregos de vários trabalhadores que sustentam suas famílias. Sabemos que não será uma 
abertura total e deverá ter restrições, mas, temos que nos adaptar ao ‘novo normal’ e estamos dispostos a isso.”.

Porém, resultado das dívidas acumuladas desde o começo da pandemia como empréstimos, aluguel do ponto, fornecedores, prejuízo financeiro de 100% e em 
muitos outros casos dificultam cada vez mais para que os empresários consigam manter o colaborador, fornecedores e terceirizados. Neste mês de fevereiro donos 
de restaurantes, bares e similares vão fechar o mês, como de costume, mas sem conseguir manter seus custos, portanto vão acabar quebrando, fechando definiti-
vamente seus empreendimentos.

Por: Luciana Silva

Por: Fernanda Lopes

Por: Fernanda Lopes

Por: Lara TavaresFoto: divulgação

Fonte: Assessoria
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Morte de bebê por 
covid-19 é confirmada 
no Amazonas

PREFEITO REFORÇA A IMPORTÂNCIA DA SUSPENSÃO  

DOS FERIADOS NO COMBATE À COVID-19
Amazonas registra  redução de 57% na taxa de 
letalidade de Covid-19 no interio

Associação de bares e restaurantes no Amazonas estima mais demissões nas 
empresas e fechamentos definitivos nesta fase da pandemia

Fonte: com informações da Semcom
Fonte: com informações da Agência Amazonas
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A pandemia em decorrência ao novo coronavírusno mundo acionou um novo alerta: quando 
realmente as pessoas devem ir ao hospital? E com quais tipos de sintomas elas devem se 
preocupar?
Martha Batista Guimarães, médica generalista do Sistema Hapvida em Manaus, reforça a ne-
cessidade de manter acompanhantes fora das unidades de atendimento, recomenda por exem-
plo, em ir para sua consulta, se possível, sozinho, sem acompanhante.

“A orientação para os exames preventivos é muito importante, pois uma patologia controlada 
diminui bastante as idas ao pronto- socorros e hospitais. Agora, mesmo fazendo as avaliações 
de rotina, ainda assim surgirem sintomas, é necessário procurar o atendimento eletivo o quanto 
antes, pois muitas vezes o médico faz o diagnóstico clínico e já entra com o tratamento, sendo 
totalmente desnecessário o comparecimento nas urgências. No entanto, quando o paciente não 
procura o eletivo no tempo certo, muito provavelmente ele irá à urgência para tratar algo que 
poderia ser evitado”, destaca Martha.

De acordo com a médica, além das consultas online, o distanciamento social continua sen-
do uma das medidas mais eficazes para reduzir o avanço da covid-19, diante disso cada 
pessoa precisa dosar, o que é exagerado e o que é necessário, por exemplo em evitar idas 
desnecessárias aos hospitais.

“Com relação a permanência de acompanhantes de pacientes em hospitais e consultórios, a 
recomendação é que haja todo um cuidado no momento de ir, pois devido ao advento da 
pandemia, as medidas de distanciamento precisam ser mais rigorosas. Por exemplo, utilizando 
o espaçamento de uma cadeira para outra, e evitando que acompanhantes entrem junto com 
o paciente dentro da sala do médico, só é autorizada a entrada em caso de extrema necessi-
dade”, completa a médica.
Clientes do Hapvida que tenham sintomas gripais, febre, diarreia ou dor de cabeça, não pre-
cisam sair de casa, eles contam com o serviço de teleconsulta de urgência simples, além da 
teleconsulta para Covid-19. Basta acessar o site (https://marcacaoconsulta.hapvida.com.br/) ou 
aplicativo e fazer uma consulta online por vídeo com um de nossos médicos.

Sobre o Sistema Hapvida

Com mais de 6,7 milhões de clientes, o Sistema Hapvida hoje se posiciona como um dos 
maiores sistemas de saúde suplementar do Brasil presente em todas as regiões do país, ge-
rando emprego e renda para a sociedade. Fazem parte do Sistema as operadoras do Grupo 
São Francisco, RN Saúde, Medical, Grupo São José Saúde, além da operadora Hapvida e da 
healthtechMaida. Atua com mais de 36 mil colaboradores diretos envolvidos na operação, mais 
de 15 mil médicos e mais de 15 mil dentistas.

Os números superlativos mostram o sucesso de uma estratégia baseada na gestão direta da 
operação e nos constantes investimentos: atualmente são 45 hospitais, 191 clínicas médicas, 46 
prontos atendimentos, 175 centros de diagnóstico por imagem e coleta laboratorial.

Vinte pessoas foram presas e cinco veículos com re-
strição de roubo ou furto foram recuperados durante os 
patrulhamentos realizados pela Polícia Militar do Ama-
zonas (PMAM) entre esta terça-feira (16/02) e o início da 
manhã desta quarta-feira (17/02). 

As prisões ocorreram em Manaus e no interior, por crimes 
como tráfico de drogas, roubo, tentativa de homicídio, 
homicídio, furto, estupro e porte ilegal de arma de fogo. 
Durante as ações, as guarnições ainda conseguiram 
apreender 364 porções de drogas, três armas de fogo, 
oito munições e R$ 150 em espécie.

Na zona leste, policiais militares da 30ª Companhia In-
terativa Comunitária (Cicom) prenderam três homens de 
28, 22 e 25 anos, na rua Traíra, bairro Jorge Teixeira. No 
momento da abordagem feita pelos policiais, o trio por-
tava um fuzil calibre 733, uma munição calibre 28 e 18 
pedras de oxi.

Na rua Jacundá, bairro Tancredo Neves, também na zona 
leste da capital, policiais da Força Tática prenderam um 
homem de 24 anos. Durante a abordagem, a guarnição 
encontrou com o suspeito uma arma de fogo calibre 38 e 
cinco munições intactas. O infrator foi conduzido ao 14º 
Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Interior – No município de Anamã (a 165 quilômetros da 
capital), policiais do 3º Grupamento de Polícia Militar 

(GPM), em uma ação conjunta com a Polícia Civil, deti-
veram dois homens, de 18 e 25 anos, por tráfico de entor-
pecentes. Na abordagem, foram encontradas 200 troux-
inhas de oxi, duas porções de cocaína, 30 trouxinhas de 
maconha e R$ 30 em espécie.

Já no município de Tabatinga (a 1.108 quilômetros de 
Manaus), equipes do 8º Batalhão de Polícia Militar (BPM) 
prenderam dois homens, de 21 e 26 anos, por porte ilegal 
de arma de fogo, em uma comunidade da zona rural do 
município. De acordo com os policiais, um dos infratores 
estava foragido da Justiça. A guarnição apreendeu uma 
espingarda calibre 16, um cartucho, uma pedra de oxi e 
R$ 64 em espécie. A dupla foi levada à Delegacia Interati-
va de Polícia (DIP) de Tabatinga.

Veículos recuperados
Carros:

• Corsa Wind, vermelha, placa JWN-2666
• Agile, preto, placa OAF-8775
• Fiat Uno, azul, placa JWG-5076
• EcoSport, prata, placa NOP-4688
Motocicleta:
• Honda Titan, preta, placa PHK-1122

A entrada em operação de mais duas miniusinas ger-
adoras de oxigênio medicinal no Amazonas, na última 
terça-feira (16), elevou a produção independente do gás 
no estado. A capacidade e produção passou de 13,9 mil 
para 15,5 mil metros cúbicos/dia.

Cresceu também o número de municípios que já contam 
com esse tipo de tecnologia.

Entraram para a lista as unidades de saúde situadas em 
Autazes e Nova Olinda do Norte. Atualmente, o Governo 
do Amazonas já contabiliza 30 equipamentos em funcio-
namento e a meta é chegar a 74, chegando a 35,4 mil 
metros cúbicos de O2 diários.

Interior do Amazonas

Com essas duas unidades, o número de municípios 
utilizando a tecnologia já chega a dez no interior estado. 
São eles: Manacapuru, Tabatinga, Tefé, Itacoatiara, 
Parintins, Maués, Coari, Humaitá, além de Autazes e 
Nova Olinda do Norte.
Algumas localidades contam com mais de um equipa-
mento, como é o caso de Itacoatiara (3) e Parintins (2 – 
com previsão de instalação de mais 1).

Estimativa

Mais 30 municípios amazonenses devem receber 
miniusinas, além da capital. Os dois equipamentos que 
passaram a operar na terça-feira, foram providenciadas 
pelas prefeituras municipais e receberam o suporte da 
Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra) para a 
instalação, além do apoio de técnicos das respectivas 
fabricantes, informou o titular da pasta, Carlos Henrique 
Lima.

Assim, a estratégia traçada no Plano de Contingência, 
estabelecido em cooperação entre os Governos do 
Estado e Federal, é dar início ao processo de autossufi-
ciência na produção do produto no interior.

Consumo médio

Com o aumento no número de pacientes em busca de 
tratamento especializado nas redes pública e privada 
de saúde, o consumo de oxigênio medicinal passou de, 

em média, 30 mil metros cúbicos, para 86 mil metros 
cúbicos/dia.

Ele explica que as usinas estão sendo instaladas em 
tempo recorde de dois a cinco dias, permitindo a ampli-
ação da oferta de oxigenioterapia na rede Sistema Único 
de Saúde (SUS) e, ainda, a abertura de novos leitos 
clínicos e de Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Os equipamentos chegaram ao estado através de fontes 
diversas. Entre elas, estão doações de movimentos 
sociais, aquisições do Ministério da Saúde, das próprias 
prefeituras e, ainda, pela principal fornecedora de gases 
medicinais às unidades de saúde locais, a White Martins. 
Através da Secretaria de Estado da Saúde (SES), o 
Governo do Amazonas está em fase final de aquisição 
de mais 29 miniusinas, que serão destinadas a unidades 
da capital e do interior.

Além das unidades já mencionadas, contam com 
miniusinas para a geração de O2 as seguintes unidades 
hospitalares:
•  Fundação Cecon,
•  Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto,
•  Hospital Regional de Itacoatiara (3),
•  Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo (1),
•  Hospital Universitário Getúlio Vargas (HUGV – 1),
•  Hospital de Campanha Delphina Aziz (2),
•  Fundação do Coração Francisca Mendes (1),
•  Hospital e Pronto Socorro João Lúcio (1),
•  Maternidade Azilda Marreiros (1),
•  Hospital Regional de Parintins (2),
•  Hospital de Maués (2) ,
•  SPA da Redenção (1),
•  Hospital de Campanha de Manacapuru, (1),
•  Instituto da Criança do Amazonas (Icam – 1),
•  Hospital de Campanha Nilton Lins (1),
•  Hospital Regional de Coari (1),
•  Hospital Regional de Humaitá (1),
•  Upa Tabatinga (1),
•  Hospital Regional de Autazes,
•  Hospital Regional de Nova Olinda do Norte,
•  Hospital Regional de Tefé e
•  Hospital Adventista de Manaus (2). Apenas este último 
faz parte da rede privada.

Durante a pandemia, riscos de contaminação pela 
Covid-19 aumentam em idas desnecessárias aos 
hospitais

Um homem identificado como Renato da Silva 
Gomes, de 33 anos, foi preso nesta quarta-feira (17), 
por equipes da Polícia Miliar, após ter espancado a 
esposa de 31 anos, e a própria filha uma adolescen-
te de 13 anos.

O caso ocorreu no município de Novo Airão.
Conforme a Polícia Militar, eles foram acionados 
através de uma denuncia anônima informando que 
uma mulher estaria sendo agredida pelo marido.

A equipe se deslocou até o local onde constatou a 
veracidade dos fatos, onde o acusado foi encamin-
hado para 77° DIP os procedimentos jurídicos.

O homem foi preso pelo crime de violência domésti-
ca.
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Amazonas amplia 
produção 
independente de 
oxigênio medicinal
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Pedreiro é preso após espancar 
esposa e filha a golpes de terçado e 
marreta, no Amazonas

Polícia Militar prende 20 pessoas e recupera cinco 
veículos em ações na capital e no interior



A Prefeitura de Manaus já imunizou 6,5 mil trabalhadores da saúde com as 
duas doses de vacina necessárias ao esquema completo de vacinação contra a 
Covid-19, de acordo com dados consolidados até a manhã desta quinta-feira (18), 
pelo vacinômetro, a plataforma de consulta pública do município para acompanha-
mento on-line das informações de imunização na capital.

A campanha, para esse grupo prioritário, foi aberta pelo prefeito David Almeida 
no dia 19 de janeiro, com atendimento escalonado de acordo com os riscos de 
exposição ao coronavírus, e continua aberta para todos os que se encontram no 
prazo de intervalo entre as duas doses da vacina e para aqueles que ainda não 
procuraram os postos para receber a primeira dose do imunizante.

“Os que já receberam as duas doses da vacina cumpriram o esquema de imuni-
zação preconizado pelo laboratório, portanto, para esses, a campanha está encer-
rada”, comemorou a chefe da Divisão de Imunização da Secretaria Municipal de 
Saúde (Semsa), enfermeira Isabel Hernandes, acrescentando que as pessoas do 
grupo prioritário que já podem se vacinar e ainda não tomaram a dose, a preocu-
pação do prefeito David Almeida é que elas procurem os postos de vacinação, 
porque as vacinas são contadas, prioritárias e destinadas somente agora para os 
trabalhadores da saúde, idosos institucionalizados, idosos de 70 anos ou mais e 
indígenas aldeados. “Quem está neste grupo, precisa se vacinar”, reforçou.

Os vacinados com a CoronaVac, do laboratório Sinovac/Instituto Butantan, foram 
os primeiros a completar o ciclo de imunização, já que o intervalo recomendado 
entre as duas doses é de até quatro semanas. Os que receberam a AstraZeneca, 
da Oxford/Fiocruz, ainda aguardam a data de início da segunda dose, que deve ser 
aplicada até 12 semanas após a primeira.

De acordo com Isabel, os períodos estabelecidos como referência pela Semsa 
para o agendamento da segunda dose são os mais próximos do prazo final. “Es-
tudos realizados até o momento indicam maior efetividade quando as doses são 
administradas no maior intervalo previsto”, observa a enfermeira.

Isabel Hernandes alerta para a necessidade de concluir o ciclo de vacinação e 
de manter os cuidados tradicionais para evitar o contágio pelo coronavírus. Os 
cuidados, que incluem a lavagem frequente das mãos com água e sabão e uso de 
álcool a 70% quando não for possível lavar, além do uso de máscara e o distan-
ciamento social, têm impacto na proteção individual e coletiva. “Apenas após as 
duas doses, o organismo vai adquirir a imunidade necessária e enquanto a maior 
parte da população não for imunizada, é preciso continuar com todas as medidas 
de prevenção”, explica.

Sistema

O agendamento da segunda dose de vacina contra a Covid-19 é feito de modo 
eletrônico e pode ser conferido pelo sistema municipal Imuniza Manaus (https://
imuniza.manaus.am.gov.br/). Para ter acesso à agenda, basta o usuário inserir o 
número do CPF na opção “Consultar 2ª Dose”. Ele será informado sobre a data, o 
horário e o local do atendimento.
O diretor do Departamento de Tecnologia da Informação da Semsa, Mário Torres, 
orienta que a consulta seja feita 20 dias depois da primeira dose, se a pessoa 

recebeu a CoronaVac e, 75 dias depois, se tomou a AstraZeneca.
Segundo o diretor, o agendamento está sendo feito de forma gradativa e considera 
os intervalos entre as doses, a zona geográfica onde o usuário tomou a primeira 
vacina e a distribuição adequada para cada um dos nove postos montados pela 
Prefeitura para a campanha.

Todos os que tomaram a CoronaVac até o dia 28 de janeiro já estão agendados 
e precisam consultar o sistema para não perder o agendamento. Se, por algum 
motivo, o usuário não puder comparecer no dia e local indicados, deve aguardar o 
novo agendamento, que será automático. A nova consulta pode ser feita ano dia 
seguinte à data original, a partir das 18h. “Quem faltou neste dia 18, por exemplo, 
pode fazer a consulta na noite do dia 19, pois, havendo vaga, já estará reagendado 
para o dia 20”, orienta Mário Torres.

Os que serão vacinados com a segunda dose devem apresentar documento 
de identificação original com foto, CPF e a carteira de vacinação com o selo de 
aplicação da primeira dose. Apenas as pessoas com sintomas gripais ou qualquer 
manifestação de doença na fase aguda não devem ir ao posto de vacinação, 
deixando para receber a vacina após a recuperação da saúde. Para os casos de 
Covid-19 a recomendação é aguardar 30 dias após os primeiros sintomas.

Doses

As segundas doses de CoronaVac foram enviadas pelo Ministério da Saúde junto 
com as primeiras doses, para garantia de atendimento no prazo e estão reservadas 
da Rede de Frio da Semsa para uso de acordo com a agenda de atendimentos. As 
de AstraZeneca, por apresentarem prazo maior entre as duas doses, ainda serão 
enviadas pelo governo federal.

Além dos trabalhadores da saúde, receberam a CoronaVac os idosos residentes 
em instituições de longa permanência. No entanto, a vacinação desses idosos é 
feita nas próprias instituições de moradia, sendo a maior delas a Fundação Doutor 
Thomas, onde mais de 100 idosos devem receber a segunda dose da vacina nesta 
quinta-feira (18).

A primeira dose da vacina foi levada até o Doutor Thomas pelas equipes de vaci-
nadores da Semsa no dia 26 de janeiro, com o planejamento de vacinar os 116 
idosos residentes, que têm entre 60 e 105 anos. Apenas um deles não pôde ser 
vacinado por condições de saúde e receberá sua primeira dose agora.

A Prefeitura de Manaus já aplicou 117, 6 mil doses de vacina durante a campanha 
municipal de imunização contra a Covid-19. Um total de 111 mil pessoas dos gru-
pos prioritários da etapa atual (trabalhadores da saúde, idosos institucionalizados, 
idosos de 70 anos ou mais e indígenas aldeados) receberam a primeira dose e 6,5 
mil, a segunda, de acordo com os registros atualizados do vacinômetro (https://
vacinometro.manaus.am.gov.br).
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Mais de 6 mil trabalhadores da 
saúde já receberam segunda 
dose da vacina contra Covid-19 
em Manaus

Por: Fabiane Monteiro

Foto: Valdo Leão/Semcom

Fonte: com informações da Semcom



As aulas da rede pública de ensino do Amazonas iniciaram, nesta quinta-feira (18), com o retorno do projeto 
“Aula em Casa”. Neste ano, o regime especial de aulas não presenciais será transmitido por seis canais 
de TV aberta e pela internet, por meio de plataformas digitais. Ao todo, mais de 650 mil alunos voltam a 
estudar, sendo 400 mil pela rede estadual e 250 mil pela municipal.

De acordo com o secretário de Estado de Educação e Desporto em exercício, Luis Fabian Barbosa, o “Aula 
em Casa” é uma receita de sucesso. “No ano passado, fomos reconhecidamente aclamados Brasil afora, 
com a exportação do programa para 11 estados. Mais de 10 milhões de estudantes assistiram às aulas 
elaboradas, planejadas e produzidas pelos profissionais amazonenses. Isso é motivo de muito orgulho 
para nós”, destacou o secretário de Educação.

Luis Fabian revela que o “Aula em Casa” veio repleto de novidades para o seu segundo ano. “É uma versão 
renovada, que vai chegar às mais longínquas localidades do interior do estado, por meio de podcasts, 
que vão ser transmitidos nas rádios locais. O programa também teve o seu conteúdo repriorizado, para 
trabalhar os assuntos mais relevantes e predecessores de conteúdos futuros, o que é importante para que 
o aluno tenha o aprendizado daquilo que é essencial”, completou.

Ainda sobre as inovações do “Aula em Casa”, o secretário adiantou que o programa promoverá uma 
grande revisão, revisitando os conteúdos trabalhados em 2020; e contará com uma série de suportes 
tecnológicos e não tecnológicos.

“O estudante poderá acessar a plataforma Saber+, Barsa On-Line, YouTube, cadernos digitais e aplicativo 
Aula em Casa, que possui um plantão de dúvidas com professores especialistas à disposição. Também 
utilizaremos estratégias analógicas para alunos do interior com dificuldade de conectividade, como im-
pressão e distribuição de caderno de atividades e encontros periódicos nas escolas para um momento de 
tira-dúvidas”, assinalou Luis Fabian.

O titular da Secretaria Municipal de Educação (Semed-Manaus), Pauderney Avelino, agradeceu ao Governo 
do Amazonas pela parceria com o “Aula em Casa”. “Espero que possamos buscar eficiência e qualidade 
na transmissão das aulas e também na recepção. Para isso, estamos contando com essa parceria com a 
Seduc-AM e desenvolvendo ações no sentido de fazermos com que todos os estudantes se mantenham 
conectados”, informou Pauderney.

Segundo ele, os alunos da Semed-Manaus também terão acesso aos cadernos digitais. “Estamos fazendo 
a impressão [desses cadernos] para ganhar tempo e fazer com que os estudantes não percam conteúdos. 
(…) Vamos avançar cada vez mais, buscando tecnologias eficientes e modernas para transformar a aula 
não em uma simples conversa do professor com o aluno, mas em uma interatividade”, finalizou.

‘Aula em Casa’ 

Neste ano, o “Aula em Casa” contará com seis canais de tevê, sendo três na TV Tiradentes e três na TV En-
contro das Águas. Na TV Tiradentes, os alunos poderão acompanhar às aulas pelos canais: 20.2, voltado 
para os conteúdos da Educação Infantil e dos Anos Iniciais; 20.3, direcionado a estudantes dos Anos Finais 
e modalidade Educação de Jovens e Adultos (EJA); e 20.4, com as aulas para Ensino Médio e, novamente, 
EJA. Já na TV Encontro das Águas, as opções são 2.2, 2.3 e 2.4, seguindo a mesma distribuição acima.

Fora as transmissões pela televisão, os estudantes também poderão acompanhar aos conteúdos do “Aula 
em Casa” por meio de plataformas digitais, tais como Plataforma Saber+, aplicativo Aula em Casa e You-
Tube. Todas as informações sobre o programa, incluindo a programação das primeiras semanas, estão 
disponíveis no link www.educacao.am.gov.br/aula-em-casa.
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ARTIGO DO DIA HIPOCRISIA EM ALTA
A hipocrisia é o ato de fingir ter crenças, virtudes, ideias e sentimentos que a pessoa na verdade não as possui. A palavra 
deriva do latim hypocrisis e do grego hupokrisis ambos significando a representação de um ator, atuação, fingimento.

Antes de ler esta definição sobre a hipocrisia eu achava que era um mal da sociedade moderna, onde se fecha proposital-
mente os olhos para os nossos defeitos e problemas e se abre arregaladamente para os defeitos e problemas dos outros.

Agora, porém, acho que é quase uma necessidade básica, uma arte de viver. Vivemos fingindo que está tudo bem, quando na 
verdade, no fundo da nossa alma reside um descontentamento enorme e uma frustração maior ainda.

Quando alguém nos pergunta se está tudo bem, automaticamente respondemos que sim. Se dissermos que não, que não 
está nada bem, somos vistos como pessimistas, grossos, ignorantes, vitimistas e melindradas. Não podemos discordar 
dos políticos, dos candidatos, de grupos sociais, de grupos religiosos. Se não podemos discordar nunca, está implantada a 
ditadura da hipocrisia.

Com a chegada da geração mimimi nos tornamos uns hipócritas profissionais, quando somos obrigados a concordar com 
ideias diferentes da nossa para não sermos taxados de intolerantes e preconceituosos.

Hoje ser hipócrita é ser politicamente correto.

Aulas da rede pública 
estadual no AM retornam 
com ensino remoto para 
400 mil estudantes

Representantes de segmentos culturais como artes plásticas, literatura, religiões afro-brasileiras e pesqui-
sa histórica estiveram reunidos nesta quarta-feira (17), com a diretoria do Conselho Municipal de Cultura 
(Concultura), no Museu da Cidade de Manaus, Centro, ocasião em que apresentaram sugestões e projetos, 
dando continuidade às ações de diálogo da Prefeitura de Manaus com a classe artística da cidade.

“Estas visitas de hoje fazem parte do nosso método de gestão de abrir o diálogo e receber as demandas 
dos setores e atores das diversas áreas de nossa cultura multifacetada e plural”, explicou o presidente do 
Concultura, o escritor Tenório Telles, sobre a rodada de conversas.
O encontro contou com a presença do escritor Dori Carvalho; o historiador e artista plástico Otoni Mesquita; 
a artista plástica Rosa dos Anjos; e o Heviossônnon Alberto Jorge, que também discutiram o planejamento 
do conselho com o presidente do Concultura, e o vice Neilo Batista.

Monumento

Com a presença do presidente da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), Alon-
so Oliveira, a artista plástica Rosa dos Anjos apresentou o projeto de autoria do artista Moacir Andrade, 
morto em 2016, para a construção de um monumento de estátuas em bronze de ribeirinhos, pescadores, 
seringueiros, num grande abraço segurando uma bandeira brasileira de quatro metros de altura.

“Temos aí um projeto com as características basilares de nossa cultura popular com a concepção de um 
artista regional reconhecido em muitos países, Moacir Andrade, que nos deixou um legado inestimável 
para a história e autoestima da nossa gente”, declarou Tenório. A obra foi concebida pelo artista plástico e 
confiado em vida à Rosa, para sua execução.
“Ele me chamou e disse que confiava a mim este projeto, que resume toda a sua obra, porque não con-
seguiria ver e nem executar em vida”, contou emocionada. A localização do monumento, de acordo com 
Rosa, foi escolhida pelo próprio Moacir, uma rotatória da Ponta Negra, na zona Oeste. “Estamos na fase de 
buscar os patrocinadores e apoiadores do projeto que, pelo porte, precisa de vários padrinhos, e o conselho 
é peça importante para abraçar esse desafio”, explicou.

Pesquisa histórica

O historiador e artista plástico Otoni Mesquita ressaltou a importância da preservação e restauração dos 
acervos documentais do município e Estado, que estão distribuídos em vários lugares. “Do meu ponto de 
vista, este é um trabalho gigante, mas sinto que a nova gestão está imbuída da causa das artes da cultura, 
que é fundamental para o nosso Estado”, declarou.
Segundo Tenório, os planos do Concultura incluem transformar o Centro Histórico de Manaus em um grande 
museu a céu aberto, com um circuito de museus, incluindo alguns já existentes e outros a ser criados.

Sacralidade e memória

O coordenador-geral da Articulação Amazônica dos Povos Tradicionais de Matriz Africana (Aratrama), Hevi-
ossônnon Alberto Jorge, além de reivindicar um lugar de assento no conselho para um membro da negri-
tude (povos e comunidades tradicionais de terreiro de matriz africana), apresentou a proposta de criação 
de um museu vivo.
A Casa da Força do Vodum, da etnia Fon, terreiro localizado no conjunto Renato Souza Pinto, na Cidade 
Nova, zona Norte, segundo Alberto Jorge, é o local oficial de culto da sacralidade afro no Amazonas, fun-
dado por Mãe Joana Gama, no bairro Morro da Liberdade, zona Sul, em 1892. A partir daí proliferou por 
toda a cidade, numa história que foi pesquisada por ele e a historiadora Patrícia de Melo Sampaio. Tenório 
solicitou os relatos para avaliação e posterior compromisso de publicar um livro, contando a rica história da 
sacralidade da negritude no Amazonas.

Por: Fabiane Monteiro
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REPRESENTANTES DE 
SEGMENTOS ARTÍSTICOS 
APRESENTAM SUGESTÕES 
EM VISITA AO CONCULTURA
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Edson e Lenir de Jesus – São Pastores da Igreja Batista Bíblica de Flores – Uma Igreja de Poder – Manaus – AM.

CHARGE DO DIA

Autor: POJUCAN BACELLAR

Tudo tem o seu tempo de-
terminado, e há tempo para 
todo o propósito debaixo 
do céu.
Eclesiastes 3:1

Por:  Bárbara Nascimento 


