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CAMPANHA ‘MANAUS PRECISA RESPIRAR’
beneficia 12 municípios do Estado
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A diretoria da Associação das Defensoras e Defensores Públicos do Amazonas (Adepam) sensibilizada com as dificuldades 
do setor de saúde para proporcionar atendimento para todos os contaminados pelo novo coronavírus promoveu a campanha 
‘Manaus Precisa Respirar’, que angariou doações para 12 municípios amazonenses.

A demanda emergencial do Amazonas foi encampada pela Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos 
(Anadep), que compartilhou a solicitação para as demais associações estaduais das cinco regiões brasileiras.
“A campanha teve uma repercussão inesperada. Pessoas de todo o Brasil, e inclusive do exterior, entraram em contato, 
querendo saber como colaborar. No total, contabilizamos 736 doadores, a maioria anônimos, que se sensibilizaram com as 
dificuldades enfrentadas pelo Amazonas frente ao colapso na rede de assistência.

Aproveito esta oportunidade para agradecer a cada doação, a cada gesto de empatia demonstrado no momento de maior 
dificuldade enfrentado pelo Amazonas durante a pandemia”, destacou o presidente da Adepam, defensor público Arlindo 
Gonçalves.

Devido à escassez de produtos médicos hospitalares em Manaus por causa da elevada demanda por estes artigos e, pela 
hiper inflação dos preços dos poucos itens encontrados na cidade, a diretoria da Adepam optou por fazer uma ampla pesquisa 
de mercado a fim de valorizar as doações oriundas de assalariados.

“A campanha da Adepam teve o apoio de várias pessoas de toda a parte do país, especificamente de pessoas físicas que 
retiraram recursos do seu orçamento doméstico para amenizar a dor de pessoas que elas sequer conheciam. 
Diante do esforço pessoal de cada benfeitor, a diretoria decidiu que era mais do que justo pesquisar muito até fechar negócios. 
As compras demoraram um pouco além do previsto, mas valeram a pena. Conseguimos comprar mais e ajudar mais pessoas”, 
explicou Arthur Macedo, diretor e defensor público.
Vale ressaltar que além da alta demanda e da subida nos valores dos produtos, outro fator que ocasionou demora nas en-
tregas deve-se a distância entre Manaus e os grandes centros produtores e distribuidores destes tipos de produtos como 
Brasília, Espírito Santo, Curitiba e São Paulo.

“Conseguimos comprar equipamentos que realmente são úteis para salvar vidas, tais como tais como bipap, máscaras, ma-
cacões e demais materiais de EPIs, essenciais para os profissionais da saúde”, destacou Helom Nunes, defensor público e 
responsável pelas compras dos produtos.
As primeiras doações foram levadas à Central de Medicamentos do Amazonas (Cema), que distribuiu os produtos para as 
unidades de saúde da capital. 

Além disso, as defensoras e defensores com atuação no interior do Amazonas se encarregaram de realizar as entregas em 
Boa Vista do Ramos, Borba, Coari, Humaitá, Itacoatiara, Maués, Nova Olinda do Norte, Parintins, Silves, Tabatinga e Tefé.

A política brasileira sempre nos traz a novidade em vergonha nacional. Desta vez o 
barraco ocorreu na manhã desta segunda-feira (1º), na Câmara Municipal de Timon, 
no leste do Maranhão, que registrou uma briga entre o ex-vereador Anderson Pêgo e o 
atual vereador Thiago Carvalho (DEM). 

Segundo parlamentares, a confusão começou após Thiago Carvalho criticar na tribuna 
supostas faltas da vereadora Alynne Macêdo (PSD), que é esposa de Anderson Pêgo.
Nas redes sociais, Anderson afirmou que ‘não medirá esforços’ para se defender e 
defender a esposa, que estaria sendo vítima de agressões psicológicas por parte de 
Thiago Carvalho.

Allynne disse que está sendo perseguida e sofre violência de gênero pelo parlamentar. 
Sobre as faltas, ela disse que faltou duas vezes, por motivos pessoais, e que foram 
justificadas.

Já o vereador Thiago Carvalho afirmou que segue com ‘seu proposito de ajudar pes-
soas’ e ‘fazer seu papel como vereador’.
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Por: Flávia da Hora

Por: Jeanne Gade
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O PIB brasileiro teve retração de 4,1% sendo a pior queda em 24 anos, mas em contradição o maior números de super-ricos que é 42. Conse-
quência do resultado da falta de projetos no combate à Pandemia e uma melhor estratégia da equipe econômica do Ministro da Economia Paulo 
Guedes. Que aliás, antes da divulgação do IBGE, dizia ser menor que 4%, e coordena como o maestro do Titanic, vendo tudo afundar.

É o maior recuo anual da série iniciada em 1996. O número foi divulgado nesta quarta-feira (3) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE). Trata-se da maior retração desde 1990, quando o indicador recuou 4,35%, no governo do ex-presidente Fernando Collor. Um país que vê 
o patrimônio de super-ricos subir 28% em meio a pandemia, uma lista de 42 ricos que concentram grande parte da economia brasileira.

Em valores correntes, o PIB, que é soma dos bens e serviços finais produzidos no país, totalizou R$ 7,4 trilhões no ano passado. O PIB per 
capita (por habitante) alcançou R$ 35.172 em 2020, recuo recorde de 4,8% em relação a 2019. Em 2011 o PIB ultrapassou o Reino Unido o país 
se tornou a 6a Economia do mundo.

Os serviços recuaram 4,5% e a indústria, 3,5%. Segundo o IBGE, esses dois setores somados representam 95% da economia nacional. Já a ag-
ropecuária teve alta de 2,0%. O menor desempenho foi o de serviços com retração de 12,1%. Nelas, estão incluídos os restaurantes, academias 
e hotéis. Os serviços prestados às famílias foram os mais afetados negativamente pelas restrições de funcionamento.

Mais do que uma política social, o Auxílio Emergencial foi fundamental para a economia e precisa iniciar o mais rápido possível. Veja aqui a lista 
do Ranking de países e o PIB per capita da década.

Por: Flávia da Hora

Foto: divulgação

Fonte: IBGE

Brasil tem a pior queda do PIB em 24 anos e maior número de 
milionários

Nesta terça-feira (02/03), uma carreta des-
governada atingiu uma casa localizada na rua 
Melim, bairro Campos Elíseos, na zona Oeste 
de Manaus.

Segundo o caminhoneiro que estava dirigindo, 
a carreta deu pane mecânica o que acabou oc-
asionando o acidente. 

Conforme testemunhas, por pouco a carreta 
não arrancou a fiação elétrica, mas a casa atin-
gida teve parede e laje derrubada.

Logo após o acidente, a Defesa Civil esteve no 
local para avaliar a situação, e investigar o caso.

A empresa responsável pelo caminhão provi-
denciou a retirado do mesmo por um guincho. 
Ninguém ficou ferido, a empresa se comprom-
eteu a ajudar com o prejuízo causado ao imóvel 
da família atingida.

Por: Lara Tavares

Foto: reprodução

Carreta perde o controle e 
invade casa em Manaus
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A Prefeitura de Manaus, por meio do Centro de Cooperação da Cidade (CCC), fir-
mou parceria com o Comando Militar da Amazônia (CMA) e 36 militares da Marinha, 
Exército e Aeronáutica começaram na tarde desta terça-feira, 2/3, o processo de 
digitação das pessoas imunizadas, atualizando o Vacinômetro em tempo real, dando 
mais transparência ao processo.
 
Até o momento, mais de 150 mil doses da vacina contra a Covid-19 já foram aplica-
das, o que corresponde a 5,81% da população amazonense. Para o tenente Willian 
Dias, secretário da Casa Militar, essa parceria que surgiu por iniciativa do prefeito 
David Almeida, é fundamental.
 
“A ideia partiu do prefeito David Almeida e a gente pediu o apoio do Exército brasile-
iro, que nos deu um suporte maior com a vacinação. É uma iniciativa importante para 
manter a transparência e a celeridade das informações”, enfatizou.
 
Os 36 militares são coordenados pelo superintendente do CCC, Sandro Diz, e vão 
incluir no Vacinômetro, informações de nove, dos 133 pontos de imunização espalha-
dos pela cidade, contemplando mais de 50% dos vacinados diariamente.
 
“Os distritos de Saúde Norte, Sul e Oeste trazem diariamente a lista de vacinados e 
com o braço amigo do CMA a digitação será feita de forma muito mais célere. Ainda 
estamos no meio do dia e já temos cadastrados e vacinados mais de quatro mil pes-
soas. Essa parceria nos permitirá divulgar as informações praticamente em tempo 
real”, destacou Diz.
 
Para a Marinha, que já vem dando apoio logístico às ações de combate à Covid-19, 
essa parceria reforça sua missão que é de preparar e empregar o poder naval, a fim 
de contribuir para a defesa da pátria, explica o capitão de fragata, Henrique.
 
“A solicitação de apoio veio do Comando Conjunto da Amazônia que está geren-
ciando as ações de combate ao coronavírus em toda a região amazônica. Além do 
apoio no cadastro, também estamos realizando inspeções navais e apoio logístico de 
materiais fluviais”, afirmou o capitão.
 
Os soldados ficarão à disposição do CCC durante todo o período de vacinação, en-
quanto houver alta demanda.

Policiais militares das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam) detiveram, na tarde da terça-feira (2), três homens, 
com idades de 23, 27 e 32 anos, por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. O fato ocorreu no bairro Cidade 
Nova, zona oeste da capital amazonense.

A equipe Rocam 8911, durante patrulhamento pela zona norte, por volta do meio-dia, recebeu mensagens via 
WhatsApp Rocam informando que um homem estaria escondendo drogas e armas em sua residência, localizada na 
rua 187, no Núcleo 16, bairro Cidade Nova. Ao desembarcar da viatura no endereço, os policiais avistaram um homem 
em atitude suspeita, que fugiu pelo quintal de uma casa, indo parar em um pequeno quarto de aluguel.

Os policiais acompanharam o homem até o abordarem, momento em que perceberam que se tratava do homem apon-
tado nas denúncias. Com informações do suspeito, a guarnição realizou buscas no local e encontrou duas armas de 
fogo, várias porções de drogas e dinheiro.

Questionado sobre a existência de outras armas, o rapaz informou aos policiais que, na casa em frente à sua, havia 
um homem que escondia uma arma, e que, no bairro Mutirão, havia outro suspeito com outra arma. A equipe fez as 
diligências, apreendeu as armas e deteve os comparsas.

No total, foram apreendidas quatro armas de fogo e munições, sendo elas: uma pistola calibre 380 da marca Browning 
BDA; um revólver calibre 38 da marca Rossi; um revólver calibre 38 da marca Taurus; um revólver calibre 38 da marca 
Taurus; 18 munições calibre 38 intactas e cinco munições calibre 380 intactas.

Além do material bélico, a quantidade de entorpecentes apreendidos foi de: nove porções médias de skunk; uma 
porção média de oxi; 300 trouxinhas de cocaína; 25 trouxinhas de kits de cocaína; três balanças de precisão; dois 
aparelhos celulares e R$ 605 em espécie.

Diante dos fatos, os três suspeitos receberam voz de prisão e foram conduzidos, juntamente com todo o material 
apreendido, para o 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP) para os procedimentos previstos em lei.

Alimentos produzidos pela Associação de Produtores da Comunidade São Sebastião do Curuçá e Associação de 
Agropecuários da Comunidade do Divino Espírito Santo do Curari. 

O Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas (Idam) no Careiro da 
Várzea auxiliou com apoio logístico e assistência técnica a agricultores familiares do município.
 Os produtores da localidade, distante 25 quilômetros de Manaus, entregaram no mês de fevereiro um total de 29 
toneladas de alimentos ao Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) da Companhia Nacional de Abastecimento 
(Conab), que foram repassados ao Mesa Brasil.

Para a gerente do Idam no Careiro da Várzea, Alcelene Salerno, isso é fruto do trabalho de assistência técnica e 
extensão rural que vem sendo realizado no município.
“A atividade conta com a implantação de novas tecnologias para melhoria da produção, apoio logístico na comercial-
ização da produção, elaboração de projetos de financiamento e projetos para obtenção de equipamentos através do 
FPS (Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza), emissão de DAP (Declaração de Aptidão ao Pronaf) e de 
cartão do produtor primário”, detalhou.

De acordo com a Unidade Local do Idam do município, a Associação de Produtores da Comunidade São Sebastião 
do Curuçá entregou um total de 18 toneladas de alimentos ao programa PAA/Conab. 

A associação, presidida pelo agricultor familiar Elisson Santos e instalada em uma área de várzea no município, conta 
ao todo com 32 agricultores familiares, que participam também do programa PAA/Conab.
Entre os produtos mais produzidos pelos agricultores de São Sebastião do Curuçá estão milho verde, repolho, jam-
bu, maracujá, abóbora, pepino e alface.

Já a Associação de Agropecuários da Comunidade do Divino Espírito Santo do Curari (Asacodesc), fundada em 
fevereiro de 2017, entregou um total de 11 toneladas de alimentos ao PAA/Conab, que também foram repassados ao 
programa Mesa Brasil, no mês de fevereiro.

Entre os itens entregues estão couve, alface, jambu, pepino, abóbora e cebolinha. A associação, também localizada 
em área de várzea no Careiro da Várzea, conta com 25 agricultores familiares e é presidida pelo agricultor Silas Brito.
Na avaliação da gerente Alcelene Salerno, a atuação da unidade local do Idam contribui para o desenvolvimento da 
agricultura familiar no Careiro da Várzea, pois está presente em todas as etapas do produtivo, horticultura, como na 
pecuária e na pesca. Prefeitura de Manaus faz parceria com Forças 

Armadas para acelerar Vacinômetro em nova 
etapa de imunização

O intenso combate à criminalidade, especialmente 
o tráfico de drogas, realizado por Policiais Militares 
da 7ª Companhia Independente de Polícia Militar 
(CIPM), em Presidente Figueiredo, resultou na tar-
de desta terça-feira(02), na prisão em flagrante de 
Elivaldo Nunes Valente (21 anos).

“Gugu” foi abordado quando transitava na garupa 
de um mototaxista pelo Bairro Morada do Sol e, 
tinha em sua posse, 19 trouxinhas de uma substân-
cia supostamente sendo OXI.
Levado até sua residência, durante uma revista no 
imóvel, foi encontrada mais 72 trouxinhas suposta-
mente de cocaína e mais 40 trouxinhas suposta-
mente de maconha.

Diante dos fatos o mesmo foi conduzido ao 37 DIP 
onde foi flagranteado pelo crime de tráfico de dro-
gas, estando portanto à disposição da justiça para 
responder por seus atos criminosos.

Idam auxilia na entrega 
29 toneladas de 
alimentos no Careiro 
da Várzea

Foto: reprodução

Fonte e foto: Agência Amazonas
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Fonte: com informações da Semcom

Vulgo ‘Gugu’ é preso por tráfico de 
drogas em Presidente Figueiredo

Rocam detém três homens em 
posse de armas de fogo e drogas na zona norte
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O governador do Amazonas, Wilson Lima, recebeu, na madrugada desta quarta-feira (03), no Aeroporto Internacio-
nal Eduardo Gomes, mais 62.800 doses de vacinas contra a Covid-19 do tipo CoronaVac, do Instituto Butantan. É 
a sexta remessa enviada ao estado pelo Ministério da Saúde (MS), totalizando, até o momento, 738.420 doses.

“Nós estamos recebendo mais uma remessa do Governo Federal. E essas doses são importantes para que a gente 
continue esse processo de vacinação e mantenha o Estado do Amazonas no topo, como o primeiro estado que 
mais vacina no Brasil. Essa vacina é resultado do esforço do Ministério da Saúde e, paralelo a isso, continuamos 
trabalhando com os governadores para que a gente possa encontrar alternativas, junto aos laboratórios que estão 
fabricando as doses, para que consigamos em algum momento ter doses extras para imunizar a maior quantidade 
possível de pessoas”, disse o governador.

O lote é destinado à imunização de parte do grupo prioritário composto por pessoas de 60 a 64 anos, previsto no 
Plano Operacional da Campanha de Vacinação contra Covid-19 no Amazonas, desenvolvido pela Fundação de 
Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM), com base nas orientações do MS. Além disso, 925 doses desembar-
cadas em Manaus nesta madrugada, são destinadas para indígenas da etnia Waimiri-Atroari, conforme determi-
nação do Ministério da Saúde.

Distribuição

Após ter sido descarregado no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, o lote foi encaminhado para a sede da 
FVS-AM, onde teve início, ainda na madrugada, o procedimento de contagem das doses.
“Nós vamos verificar a temperatura, contar o quantitativo para ver se confere na nota emitida pelo Ministério da 
Saúde, dar entrada das doses no sistema do estado, verificar a população dos municípios do estado para liberar a 
distribuição”, detalhou Ângela Desiree Carepa, enfermeira do departamento de Vigilância epidemiológica da FVS-
AM.
De acordo com a enfermeira, a distribuição deve iniciar ainda na tarde desta quarta-feira (03), na capital.
“Os municípios fazem o agendamento, porque eles têm de verificar a logística e também a escolta que vão querer 
usar para fazer esse deslocamento das doses, se vai ser particular ou do estado, que é feita pela Polícia Militar. 
Para Manaus, vai ser informado o quantitativo e verificada a agenda. Se tiver condições, à tarde já é liberado para 
a capital”, informou Ângela.

Vacinação contra Covid-19

Em todo o estado, já foram aplicadas 312.550 doses de vacina até esta terça-feira (02/03), sendo 254.134 de 
primeira dose e 58.416 de segunda dose, de acordo com dados parciais do Programa Nacional de Imunização, da 
FVS-AM (PNI/FVS-AM). A informação está disponível no site da FVS-AM por meio do link https://bit.ly/3aTsndS.
O Amazonas ocupa o primeiro lugar no ranking nacional de Estados que mais vacinaram no Brasil, de acordo com 
dados de um consórcio de veículos de imprensa, formado por G1, O Globo, Extra, O Estado de S. Paulo (Estadão), 
Folha de S. Paulo e UOL. O estado vacinou, até esta terça-feira (02/03), 6,04% da população.

Remessas

Além desta remessa, o Ministério da Saúde já destinou outras cinco ao Amazonas. No primeiro lote, em 18 de 
janeiro, o estado recebeu 282.320 doses da CoronaVac.  No dia 23 de janeiro, outras 132.500 mil doses da Astra-
Zeneca/Oxford foram desembarcadas no estado. Em 25 de janeiro, o estado recebeu 44.600 doses da CoronaVac.
A quarta remessa, com 96.200 unidades da CoronaVac, chegou ao Amazonas no dia 7 de fevereiro. Outras 42 
mil doses de CoronaVac e 78 mil de AstraZeneca, correspondentes ao quinto lote, chegaram ao Amazonas entre 
quarta (24/02) e quinta-feira (25/02) da semana passada.

Por: Fernanda Lopes

Foto: Diego Peres/Secom

Fonte: com informações da Agência Amazonas

Wilson Lima recebe 
mais 62,8 mil doses 
de vacina contra a 
Covid-19



A Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira (2), o Projeto de Lei do Senado Federal, que autoriza 
os estados, os municípios e o setor privado a comprarem vacinas contra a Covid-19 com registro ou au-
torização temporária de uso no Brasil. Com isso, Manaus poderá fazer novos pedidos para a compra de 
lotes de vacinas.

No caso do setor privado, as doses deverão ser integralmente doadas ao Sistema Único de Saúde (SUS) 
enquanto estiver em curso a vacinação dos grupos prioritários definidos pelo Ministério da Saúde. Após 
a conclusão dessa etapa, o setor privado poderá ficar com metade das vacinas que comprar, e estas de-
verão ser aplicadas gratuitamente. A outra metade deverá ser remetida ao SUS.

A proposta também autoriza a União, os estados e os municípios a assumirem a responsabilidade de in-
denizar os cidadãos por eventuais efeitos colaterais provocados pelas vacinas. Em 48 horas, o ministério 
deverá atualizar os painéis de informação sobre a aquisição e aplicação dessas vacinas com os dados 
repassados.

Para o relator do projeto, deputado Igor Timo (Pode-MG), a aprovação da proposta “é a esperança da 
maior parte da população brasileira”, por isso ele recomendou a adoção do texto enviado pelo Senado sem 
mudanças. O Projeto de Lei 534/21, do Senado Federal.

Câmara autoriza 
estados, municípios e 
setor privado a 
comprar vacinas

Como mais um ato de transparência na gestão e solução 
administrativa eficaz, o prefeito de Manaus, David Almei-
da, instituiu uma comissão interinstitucional para realizar o 
levantamento das obras em conclusão na capital amazon-
ense iniciadas no período anterior a 31 de dezembro do 
ano passado. O Decreto nº 5.030 está publicado no Diário 
Oficial do Município (DOM) desta terça-feira, 2/3, e inclui 
o nome de representantes de cinco secretarias municipais 
que serão responsáveis pelas ações do grupo.

A “Comissão de Apuração de Obras em Conclusão do Mu-
nicípio de Manaus” tem como principal objetivo realizar o 
levantamento do estágio das obras em processo de con-
clusão na cidade, para que as providências administrativas 
e legais sejam tomadas pelo Executivo municipal.

“Nosso governo atua com total transparência, organização 
e zelo pelo erário público, e a criação dessa comissão vai 
apurar quais são essas obras, onde estão localizadas e em 
que pé estão para que saibamos o que é necessário para 
serem concluídas. Caso sejam encontrados indícios de 
qualquer ilícito, a medida será de encaminhar o processo 
ao Tribunal de Contas do Estado e ao Ministério Público, 
para que as providências cabíveis sejam tomadas”, apon-
tou David.
A comissão é vinculada ao Conselho Municipal de Gestão 
Estratégica (CMGE), da Prefeitura de Manaus. Sua com-
posição inclui cinco órgãos municipais com seus respec-
tivos representantes: Egleuson Araújo Santiago e Donnelly 
Figueiredo Barbosa de Oliveira, da Secretaria Municipal de 

Infraestrutura (Seminf); Vicente Machado Monte Júnior, da 
Secretaria Municipal de Saúde (Semsa); Harley Kelly Soares 
da Silva, da Secretaria Municipal de Educação (Semed); 
Platiny Soares Lopes, da Secretaria Municipal de Mulher, 
Assistência Social e Cidadania (Semasc); Patricia Rocha 
da Costa, da Controladoria-Geral do Município (CGM); e 
como o presidente da comissão, o representante da CMGE, 
Cleudinei Lopes da Silva.

O subsecretário da Seminf e membro da Comissão, Egle-
uson Araújo Santiago, falou de como o trabalho será im-
portante para otimizar o desempenho da administração 
municipal. “O prefeito David e nosso vice e secretário de 
Infraestrutura, Marcos Rotta, determinaram darmos celeri-
dade na identificação dessas obras, o que já está sendo 
finalizado. Queremos que a população possa usufruir des-
sas obras com toda a qualidade técnica e segurança que 
Manaus exige”, afirmou.

Caso necessário, poderão ser convidadas instituições de 
outras esferas federativas ou organizações da sociedade 
civil em geral para colaborarem com o andamento dos tra-
balhos da comissão. Conforme o decreto, a participação 
no grupo é considerada serviço público relevante, sendo 
vedada a remuneração a qualquer integrante e eventuais 
convidados.
O trabalho da Comissão será desenvolvido até 31 de 
dezembro deste ano e poderá ser renovado pelo prefeito 
de Manaus.

Por: Fabiane Monteiro
Por: Flávia da Hora

DAVID ALMEIDA CRIA 
COMISSÃO PARA APURAR 
OBRAS EM PROCESSO DE 
CONCLUSÃO NA CAPITAL

Foto: Dhyeizo Lemos/SemcomFoto: divulgação

Fonte:Agência Câmara de Notícias 

Fonte: com informações da Semcom

ARTIGO DO DIA MALDITO O HOMEM QUE CONFIA NO HOMEM
Jeremias 17:5.

Estamos todos indignados com a situação política do país e mais ainda com a de-
slavada e desenfreada corrupção e a sua consequente impunidade. Esperávamos, 
sinceramente, que o Supremo Tribunal Federal fizesse justiça ou que, pelo menos, 
fizesse cumprir o que reza a nossa Carta Magna, a Constituição Federal. Ao invés 
disso, a corte preferiu fechar os olhos, virar às costas ao clamor social e a própria 
Constituição, que um dia juraram defender.

Mas até ai, tudo bem. Afinal, são seres humanos comuns, mortais e falíveis como 
qualquer um de nós.
Acho, todavia, que estamos depositando a nossa confiança nas pessoas erradas, 
idolatrando e esperando um socorro de um Supremo que não é tão supremo assim, 
já que a nossa esperança, nossa última instância, nossa única instância deveria 
estar no Senhor, que criou os céus e a terra.

Continuo afirmando, com toda a convicção, que a solução para este país está na 
igreja, que precisa fazer reflexão profunda, honesta e verdadeira e admitir que é o 
próprio Deus que está nos advertindo, nos admoestando e nos chamando a tomar 
uma decisão, quando diz:

“E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, e buscar a 
minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e 
perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra”.

2 Crônicas 7:14

SE HUMILHAR – De repente fomos contaminados por uma vaidade enorme, já que 
não precisamos mais dizer que não temos prata e nem ouro, pois somos muito 
prósperos, muito ricos.

E ORAR – Estamos orando com um coração egoísta, onde apresentamos a Deus 
os nossos próprios pedidos, as nossas próprias necessidades e esquecemos dos 
outros. Lembremos que Jó, enquanto orava por seus amigos, Deus o abençoou 
com cura, com restituição de bens e com a família.
BUSCAR A MINHA FACE – É buscar santidade. Ser a cara do pai. Estamos 
contaminados pela ganância do mundo. Esquecemos que estamos aqui só de 
passagem e que a Bíblia pede para que não amemos o mundo e nem o que há no 
mundo. Infelizmente, não foi o mundo que entrou na igreja e sim a igreja que deixou 
de ser igreja.

SE CONVERTER DOS SEUS MAUS CAMINHOS – Precisamos viver o verdadeiro 
evangelho, que é o poder de Deus para a salvação do homem. Precisamos deixar 
as visões, as estratégias e amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a 
nós mesmos.

QUAL É A PROMESSA DE DEUS? Então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus 
pecados, e sararei a sua terra.

Deus está disposto a sarar a nossa terra. Precisamos estar dispostos a pagar o 
preço, que nem é tão alto assim, já que é a nossa vocação.

PENSE NISTO E VAMOS ORAR PELO NOSSO AMADO BRASIL.

Edson e Lenir de Jesus – São Pastores da Igreja Batista Bíblica de Flores – Uma Igreja de Poder – Manaus 
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A execução do Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19, em Manaus, passará a ser supervisionada pelo 
delegado aposentado da Polícia Federal, Sérgio Fontes, conforme o Decreto nº 5.031/2021, assinado pelo prefeito de Manaus, David 
Almeida, e publicado na edição nº 5.045, do Diário Oficial do Município (DOM), desta terça-feira, 2/3.  
 
“Essa é mais uma medida para aumentar a segurança e transparência no processo de vacinação da população na capital amazonense. 
Criamos uma comissão que tem acompanhado a execução do plano de imunização, além da apuração de denúncias do não cumpri-
mento das regras de prioridades e das fases de vacinação, agora tem uma Autoridade Supervisora, que será essencial nesse processo 
também e temos a certeza que o doutor Sérgio Fontes executará esse trabalho com a excelência que lhe é peculiar”, destaca o prefeito.
 
Entre algumas das atribuições da Autoridade Supervisora, como o cargo foi denominado, estão o desenvolvimento de estratégias para 
viabilizar o maior número possível de pessoas imunizadas na cidade, a realização de parcerias, que auxiliem no processo de vacinação, 
entre outras atividades.
 
“A ação mais importante da Prefeitura de Manaus, neste momento, além de salvar vidas é a de vacinar o maior número possível de 
pessoas, e quanto a isso o prefeito David Almeida vem se mobilizando de todas as formas. A missão que recebo dele é a de ser um 
interlocutor da prefeitura, articulando ações que possibilitem a ampliação da vacinação na capital”, informa Sérgio Fontes.
 
E as articulações neste sentido, de acordo com Sérgio, já tiveram início, como a reunião realizada na segunda quinzena de fevereiro, 
em que ele participou ao lado do prefeito David Almeida, com o comandante do Comando Militar da Amazônia (CMA), general Estevam 
CalsTheophilo Gaspar de Oliveira, para tratar da parceria para reforçar o processo de vacinação, assim como um convênio que deverá 
ser feito com universidades locais, para a contratação de mão de obra de acadêmicos dos cursos da área de saúde, que irão auxiliar 
nos trabalhos realizados nos postos de imunização, agilizando o serviço.
 
“O processo de imunização não se resume apenas à aplicação da vacina. Tem a triagem, o registro do vacinado. Uma equipe de 
vacinação é formada por umas cinco pessoas, e iremos precisar de mão de obra, ao ampliar o processo de vacinação. Pelo convênio, 
esses acadêmicos deverão receber uma bolsa, com um valor que está sendo definido, e atuar por umas 20 horas semanais”, explica.
 
Ele também chama a atenção para o fato de que, o processo de vacinação não se trata apenas de ações técnicas, mas também de 
segurança e estratégia.      
 
“Ao contrário de outras campanhas de imunização já realizadas pelo município, essa contra a Covid-19 é diferente, porque envolve 
várias questões, como logística, ambiente adequado para conservar as doses na temperatura ideal, segurança da própria vacina, que 
hoje é um bem precioso”, observa.
 
Ainda segundo Fontes, apesar de não ser da área de Saúde, a experiência adquirida durante o tempo em que esteve à frente da Su-
perintendência Regional da Polícia Federal do Estado do Amazonas e da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) irá 
ajudar nas atribuições que o cargo requer.

Prefeito David Almeida designa Sérgio Fontes para 
supervisionar execução de plano vacinação em Manaus

Todos os dias a Prefeitura de Manaus recolhe aproxi-
madamente 27 toneladas de lixo dos rios e igarapés da 
cidade. Nesta semana, a Secretaria Municipal de Limpeza 
Urbana (Semulsp) está atuando na orla dos bairros 
Aparecida, zona Centro-Sul, e Educandos, zona Sul; em 
áreas como a Manaus Moderna, no Centro, e Panair, na 
zona Sul; além dos igarapés nos bairros Cachoeirinha e 
Colônia Oliveira Machado.

Nos primeiros meses de 2021, foram realizadas mais de 
120 ações de limpeza em 30 igarapés, córregos, orlas e 
praias de Manaus. O serviço consiste no recolhimento 
dos resíduos sólidos da superfície da água e das mar-
gens dos igarapés e orlas, além da retirada de vegetação 
aquática para melhorar o escoamento hídrico.

De acordo com o subsecretário de Operações da 
Semulsp, José Rebouças, esse tipo de ação é constante, 
principalmente durante o período de cheia. Ele faz um 
alerta para que a população colabore, não jogando lixo 
nas ruas e nos igarapés.

“Além da nossa ação de limpeza, também realizamos 
campanhas de conscientização da população, mas o im-
pacto ambiental desses resíduos nos rios ainda é muito 
grande. Precisamos cada vez mais unir forças, o poder 
público e a população, para que possamos zelar pela 
nossa cidade”, ressalta.

A coleta fluvial dos resíduos é realizada com a utilização 
de duas balsas, dois empurradores, duas escavadeiras 
hidráulicas, uma embarcação autopropulsora, tipo carga 
geral, e cinco botes. Mais de 65 servidores estão envolvi-
dos na ação.

Nesta semana, além das orlas, a Semulsp intensificou as 
ações em igarapés. Na rua 13 de Maio, na Colônia Olivei-
ra Machado, zona Sul, equipes atuam na capina, limpeza 
do córrego, poda de árvore e recolhimento de lixo.

Trabalho semelhante também ocorre na rua Marques da 
Silveira, na Cachoeirinha. Na sequência, outras áreas da 
cidade serão atendidas.

Em nota, a Prefeitura de Manaus por meio da Secretaria 
Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc) 
trouxe esclarecimentos à população manauara acerca dos 
nomes ‘inusitados’ inclusos na lista de aprovados do Auxílio 
Manauara, programa que busca beneficiar 40 mil famílias com 
transferência de renda, no valor de R$ 200, por seis meses, 
podendo ser prorrogado por mais seis meses, caso per-
maneça a situação de pandemia da Covid-19.

A Prefeitura alegou que o nomes são de autoria da pessoa 
que solicitou o Auxílio, visto que o processo de inscrição é 
autodeclaratório.

A nota afirma que: 

“A Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e 
Cidadania (Semasc), diante dos questionamentos sobre os 
nomes inusitados, divulgados na lista de aprovados do pro-
grama Auxílio Manauara, informa que o processo de inscrição 
do benefício é autodeclaratório, ou seja, de autoria da pessoa 
que solicitou o auxílio.

A Semasc esclarece que, como a verificação do cadastro é 
feita com base no número do CPF, mesmo que haja erro de 
digitação no nome, o cadastro do beneficiário será aprovado 
se o CPF estiver OK junto à Receita Federal. Ademais, os 
sobrenomes apareceram escritos corretamente, o que ajudou 
na correta identificação dos beneficiários.

A secretaria aponta, ainda, que os erros nos nomes provavel-
mente aconteceram por conta de o cadastro ter sido realizado 
pelos solicitantes, por meio do aplicativo, no celular. Em 
alguns nomes, o corretor ortográfico do aparelho celular pode 
ter interpretado o nome próprio como um “erro de digitação” 
e feito automaticamente a “correção”, resultando nos nomes 
errados que apareceram.

A Semasc ainda reforça o compromisso com a transparência 
no processo e de acompanhar todas as situações enviadas à 
secretaria.

Dúvidas e denúncias podem ser feitas por meio do Disque 
Auxílio Manauara nos números 98842-4777 e 98842-1018”.

Prefeitura 
publica nota de 
esclarecimento 
sobre a lista do 
Auxílio Manauara

Prefeitura 
intensifica 
ações de 
limpeza nos 
rios e igarapés

Por: Fernanda Lopes Por: Fabiane Monteiro

Por: Fabiane Monteiro

Foto: Dhyeizo Lemos/Semcom Foto: Valdo Leão/Semcom

Foto: Dhyeizo Lemos/Semcom

Fonte: com informações da Semcom

Fonte: com informações da Semcom
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Prefeitura de Manaus e CMM vão 
firmar parceria para exibição de 
programas culturais

Em dois meses, mais de 182 mil pessoas foram 
atendidas nas unidades de saúde da Prefeitura 
de Manaus preferenciais para Covid-19

Com a proposta de valorizar e disseminar a produção artística local, a Prefeitura de 
Manaus, por meio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), 
e a Câmara Municipal de Manaus (CMM), vão firmar uma parceria para a exibição 
de conteúdos culturais nos canais de comunicação do Legislativo: a TV e a Rádio 
Câmara. O compromisso será oficializado por meio de um termo de cooperação 
técnica entre os dois poderes e deverá entrar em atividade ainda no primeiro semestre 
deste ano.
 
Na manhã desta terça-feira, 2/3, o diretor-presidente da Manauscult, Alonso Oliveira, 
se reuniu com o presidente da CMM, vereador David Reis (Avante), para tratar sobre 
os futuros projetos culturais que serão executados pela fundação e pelo Conselho 
Municipal de Cultura (Concultura), durante a gestão do prefeito David Almeida. A ocu-
pação do centro histórico foi um dos projetos apresentados por Oliveira ao vereador.
 
“Diante deste cenário de pandemia, os meios de comunicação tendem a ser grandes 
aliados. Essa parceria tem como principal objetivo fazer com que todo esse trabalho 
desenvolvido pelos artistas da cidade de Manaus chegue a um número maior de 
pessoas. O vereador David Reis colocou à disposição da Manauscult, a estrutura 
de TV e rádio da CMM, que virá a somar com a rede de comunicação da Prefeitura 
de Manaus, a exemplo das parcerias que já acontecem em outras cidades do país”, 
destacou Alonso Oliveira.
 
Tanto a TV quanto a Rádio Câmara estão passando por um processo de modern-
ização, inclusive da grade de programação, e novos projetos estão sendo idealizados. 
As atividades do setor cultural e do turismo terão espaço garantido dentro da nova 
programação.
 
“A partir do momento que você dá visibilidade para as ações culturais da sua cidade, 
gera um sentimento de pertencimento no cidadão e motivo de orgulho. Temos uma di-
versidade artística em Manaus com atores, dançarinos, poetas, escritores e músicos. 
O que pretendemos é que esse espaço seja um canal direto com a sociedade e seja 
um objeto de contribuição cultural e educacional”, ressaltou David Reis.
 
O presidente do Concultura, Tenório Telles, que também participou do encontro, 
afirmou que a iniciativa será fundamental para dar visibilidade a temas culturais e so-
cioeducacionais, principalmente de valorização da história, cultura e turismo.
 
“Estamos trabalhando em importantes projetos de valorização e resgate histórico. A 
questão indígena, por exemplo, certamente ganhará um espaço importante dentro 
dessa programação. Além disso, fico feliz que nossa produção poderá alcançar um 
público ainda maior, contribuindo para um processo de formação”, afirmou Tenório.
 
A TV e Rádio Câmara estão sob a coordenação da jornalista Dora Tupinambá, dire-
tora de comunicação da CMM. A estreia de parte dessa nova grade institucional do 
Legislativo está prevista para ocorrer já neste mês de março. A expectativa é de que, 
a partir da parceria com a Manauscult, a TV e a Rádio passem a exibir documentários, 
apresentações artísticas, entrevistas, agenda cultural e conteúdos que promovam a 
educação e a valorização dos artistas locais.

CHARGE DO DIA
Autor: POJUCAN BACELLAR

As 22 unidades de saúde da Prefeitura de Manaus, preferenciais para casos suspeitos de síndromes gripais e 
Covid-19, atenderam 182.281 pessoas nos meses de janeiro e fevereiro deste ano, com consultas médicas e 
de enfermagem. O número representa uma média de 8.285 usuários por unidade, em 59 dias, ou 140 por dia, 
considerando o funcionamento em todos os dias da semana. O Serviço Móvel de Atendimento de Urgência e 
Emergência (SAMU 192 Manaus) registrou 2.918 ocorrências só de casos suspeitos de síndromes gripais ou 
Covid-19.

Os números são do Departamento de Informação, Controle, Avaliação e Regulação (Dicar), da Secretaria Mu-
nicipal de Saúde (Semsa) e constam na base de dados e-SUS, sistema do Ministério da Saúde que concentra 
os dados de atendimentos de todas as cidades brasileiras.
“São números significativos e que indicam a confiança que a população tem nos serviços de saúde que ofere-
cemos gratuitamente. As nossas unidades são a porta de entrada no Sistema Único de Saúde e no caso da 
Covid-19, quanto mais cedo for feito o diagnóstico, maiores são as chances de não agravamento do quadro 
clínico. É essa a colaboração que a rede municipal vem dando para que não haja aumento na demanda por 
leitos hospitalares”, disse o prefeito David Almeida.

Para otimizar o atendimento e reduzir a possibilidade de uma maior disseminação do coronavírus, a prefeitura 
concentrou o acolhimento a casos suspeitos de síndromes gripais e de Covid-19 em 22 unidades de saúde 
distribuídas por todas as zonas da cidade, inclusive três unidades móveis que permanecem, em média, 15 
dias em cada localidade onde não haja, ainda, cobertura de unidades tradicionais. Juntas, as UBSs móveis 
realizaram 9.975 atendimentos nesse período.

As UBSs Móveis fazem atendimentos de demanda espontânea das 8h às 17h, com equipe formada por 
médico, enfermeiro, técnico de enfermagem e auxiliar administrativo. Além delas, outras 18 UBSs e a Clínica 
da Família Carmen Nicolau estão recebendo os pacientes que possam estar com a doença.

“Os usuários que procuram essas unidades recebem toda a assistência e cuidados necessários para que, 
nos casos confirmados de Covid-19, não venham a ter as complicações que a doença pode causar. Nosso 
atendimento abrange todas as etapas, desde a triagem, passando pela consulta médica, exames e medica-
mentos, caso sejam prescritos, e encaminhamentos para atendimento de média e alta complexidade, quando 
necessário. O paciente sai da unidade com tudo o que precisa para que inicie logo o tratamento recomenda-
do pelo profissional médico”, destaca a secretária municipal de Saúde interina, Aline Rosa Martins.

A localização das unidades preferenciais para Síndromes Gripais e Covid-19, com dias e horários de funcio-
namento, pode ser consultada no link https://cutt.ly/BlM960C. 

Por: Fabiane Monteiro

Por: Fabiane Monteiro

Foto: divulgação/Manauscult

Foto:  Altemar Alcântara / Arquivo Semcom

Fonte: com informações da Semcom

Fonte: com informações da Semcom



Jornal Amazônia Press
Propriedade do grupo 
FA de Comunicação Francisco Araújo DRT/AM000163

Augusto Queiroz-DRT/AM

Fernanda Lopes

Rafael Gama

Fernanda Lopes, Luciana 
Silva, Flávia da Hora, 
Fabiane Santos, 
Jeanne Gade e Victória 
Cavalcante

Carlos Eduardo Araújo

+55 (92) 99365-0121                        redacao@amazoniapress.com.br www.amazoniapress.com.br

CNPJ: 10.803.637/0001-70
Avenida Autaz Mirim, 27
São José Operário - Manaus-AM
CEP: 69085-000

Diretor Geral do grupo FA de Comunicação Diretor de Redação Repórteres

Editora Executiva

Diretor de Criação
Vice Presidente do grupo FA de Comunicação Amazônia 
Press

Frases

Não existe nada de 
completamente errado no 

mundo, mesmo um relógio 
parado consegue estar 

certo duas vezes por dia.

PAULO COELHO, escritor

BEYONCÉ, Cantora-compositora

VIVER É A COISA MAIS 
RARA DO MUNDO. A 
MAIORIA DAS PES-
SOAS APENAS EXISTE.
OSCAR WILDE

MADONNA, cantora-compositora

Escritor

“MUITAS PESSOAS 
TÊM MEDO DE DIZER 
O QUE QUEREM. E É 
POR ISSO QUE ELAS 
NÃO CONSEGUEM 
O QUE QUEREM”

“O seu valor é determinado por você. 
Não dependa de ninguém dizendo 

quem você é!”
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Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu.
Eclesiastes 3:1

http://amazoniapress.com.br

