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GOVERNO BOLSONARO FIXA 
AUXÍLIO EMERGENCIAL NO 
VALOR DE R$ 250
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AMAZONAS SE TORNA AUTOSSUFICIENTE

na produção de oxigênio Homem é assaltado 
e esfaqueado dentro 
de sua própria casa 
em Manaus
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DA VACINA
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Prefeito prorroga interdição da 
praia da Ponta Negra até 15 de março
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Durante apresentação dos trabalhos do grupo, em reunião na sede do Governo, na zona oeste de Manaus, o governador de-
stacou que o decreto formalizando o comitê será publicado no Diário Oficial do Estado (DOE).
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auxiliar o Estado a enfrentar a pandemia
Wilson Lima anuncia comitê para



A autossuficiência do Amazonas expandiu sua capacidade 
de produção de oxigênio medicinal para 17.856 metros cúbi-
cos por dia. Nos últimos dias, mais quatro miniusinas gerado-
ras, instaladas no Hospital Geraldo Rocha, em Manaus, e em 
hospitais de Barcelos, Eirunepé e Lábrea. A meta é chegar 
aos 75, através de cooperação entre o Governo do Amazonas 
e Governo Federal.

Além de Manaus, são 15 os municípios que já dispõem do 
suporte desse tipo de tecnologia. São eles: Lábrea, Eirunepé, 
Barcelos, Autazes, Nova Olinda do Norte, Manacapuru, Ta-
batinga, Tefé, Itacoatiara, Parintins, Maués, Coari, Humaitá, 
Careiro Castanho e Alvarães. Algumas dessas com mais de 
um equipamento, como é o caso de Itacoatiara (3) e Parintins 
(2 e receberá mais uma).

O secretário da Seinfra, Carlos Henrique, explica que a meta 
é contemplar pelo menos 30 municípios, dando início à au-
tossuficiência na produção do insumo no interior. A estraté-
gia, prevê a geração independente de mais de 35,4 mil met-
ros cúbicos/dia de O2. 

Os equipamentos chegaram ao estado através de doações de 
movimentos sociais, aquisições do Ministério da Saúde, pre-
feituras, White Martins, o Hospital Sírio Libanês e a Fundação 
Itaú, além do Hospital do Amor de Rondônia e a União BR. 

A Secretaria de Estado da Saúde (SES), está em fase final 
de aquisição de mais 29 miniusinas, que serão destinadas a 
unidades da capital e do interior.

Veja aqui as Usinas em operação atualmente:

Hospital Regional de Autazes (1)
Hospital Regional de Nova Olinda do Norte (1)
Hospital Regional do Careiro (1)
Hospital Regional de Alvarães (1)
Hospital Regional de Itacoatiara (2)
UPA de Itacoatiara (1)
Hospital de Campanha de Manacapuru (1)
Hospital Regional de Parintins (2)
Hospital de Maués (2)
Hospital Regional de Coari (1)
Hospital Regional de Humaitá (1)
Upa Tabatinga (1)
Hospital Regional de Tefé (1)
Hospital de Eirunepé (1)
Hospital de Barcelos (1)
Hospital de Lábrea (1)
Fundação Cecon (1)
Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto (1)
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)
SPA da Redenção (1)
Instituto da Criança do Amazonas (Icam - 1)
Hospital de Campanha Nilton Lins (1)
Fundação de Medicina Tropical (1)
Hospital Beneficente Portuguesa (1)
Hospital Adventista de Manaus (2)
Hospital Geraldo Rocha (1)

No enfrentamento à pandemia do novo coronavírus, o prefeito de Manaus, 
David Almeida, voltou a prorrogar a interdição da praia do Complexo Turísti-
co da Ponta Negra, zona Oeste, até o dia 15 de março. A medida consta 
no Decreto nº 5.209, publicado nesta segunda-feira (1º), no Diário Oficial do 
Município (DOM).

“Não é momento de abrir a Ponta Negra, todos os dias famílias têm vidas cei-
fadas por esse vírus tão perigoso. Temos tomado todas as medidas restritivas 
que nos cabem para conter o avanço da pandemia em Manaus, enquanto 
avançamos na vacinação dos grupos prioritários”, disse o prefeito.

A nova interdição considera o Decreto nº 5.001, de 4 de janeiro de 2021, que 
declarou situação anormal, caracterizada como emergencial no município de 
Manaus, pelo período de 180 dias, em razão da pandemia da Covid-19.

A praia está interditada desde o dia 18 de setembro de 2020, quando o núme-
ro de casos da doença voltou a aumentar na capital, e permaneceu fechada 
tanto no aniversário de Manaus, 24 de outubro, quanto nas festividades de 
final de ano, Natal e Ano Novo.

Na área do calçadão, onde a população voltou a frequentar o espaço para 
atividades físicas ao ar livre, em decorrência da flexibilização do decreto es-
tadual, a Guarda Municipal mantém a fiscalização e orientação aos usuários.

Policiais militares da Força Tática detiveram, 
um jovem de 19 anos, envolvido com o tráfico 
de drogas, em um ramal localizado na rodovia 
BR-174, na zona oeste da capital.

De acordo com a equipe militar Tática, por vol-
ta de 21h, recebeu uma denúncia anônima por 
meio da linha direta (99428-4400), repassando 
que dentro de uma casa situada no quilômetro 
23, do ramal Bandeirante, haveria um homem 
suspeito de praticar assaltos a ônibus que trafe-
gam por aquela região.

Prontamente, os militares efetuaram desloca-
mento, e ao chegarem no local denunciado, 
avistaram um jovem, o qual ao perceber aprox-
imação dos policiais, ainda tentou fugir pela 
mata, contudo, sem êxito. 

Dentro da casa, que supostamente seria seu 
esconderijo, após buscas, a equipe encontrou 
uma capa de colete balístico com placa balísti-
ca, além de uma arma de fogo tipo espingarda 
calibre 20, contendo uma munição. 

Nesse ínterim questionado sobre a posse ilegal 
do material, ele informou que guardava para um 
suposto traficante, que controlaria o tráfico de 
drogas naquela área.

Diante do flagrante, ele foi detido, e juntam-
ente com o material aprendido, apesentado ao 
19° Distrito Integrado de Polícia (DIP), para a 
adoção das medidas legais.
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Depois de muitas discussões, o Auxílio Emergencial de 2021 finalmente foi confirmado. O Governo Federal estabeleceu que o dinheiro será pago 
em quatro parcelas com o valor que beira entre R$ 200 ou R$ 250. Muitos brasileiros estão ansiosos pelo início do pagamento que ajudará no custo 
da cesta básica. As mães solteiras ainda são uma incógnita.

Enquanto isso, o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), disse que o Congresso não cometerá o mesmo erro do ano passado, afirmando que 
não fará “aquele jogo de poker que ficou da outra vez” e deverá, alinhado com o presidente Jair Bolsonaro (sem partido), determinar o valor do 
novo auxílio emergencial em R$ 300.

Entretanto, o ministro da Economia, acredita que o valor para liberar uma nova rodada de pagamentos, deverá ter um valor entre R$ 200 e R$ 250. 
O governo já definiu que serão pagas 4 parcelas, sendo pagas entre março e junho.

Segundo cálculos do Governo, serão aproximadamente 40 milhões de brasileiros que receberão o Auxílio. De acordo com estimativa feita pela 
Esplanada dos Ministérios, para cobrir o benefício, o Tesouro Nacional criará uma dívida de aproximadamente R$ 30 bilhões.

Ainda não se sabe se as mães solteiras novamente receberão o benefício em dobro, como aconteceu em 2020. Quando elas recebiam R$ 1.200 e 
nas últimas parcelas residuais de R$ 300, receberam R$ 600.

Por: Flávia da Hora

Por: Fabiane MonteiroPor: Flávia da Hora

Por: Lara Tavares
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Fonte: Governo Federal

Polícia Militar detém jovem 
com arma de fogo e colete 
balístico em ramal da BR-174

PREFEITO PRORROGA INTERDIÇÃO DA

PRAIA DA PONTA NEGRA ATÉ 15 DE MARÇO

Amazonas se torna 
autossuficiente na produção de oxigênio

Governo Bolsonaro fixa 
Auxílio Emergencial no valor de R$ 250

Fonte: Secom-AM 

Fonte:  com informações da Semcom
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Foto: arquivo/Semcom



Com o objetivo de tratar as sequelas deixadas pela Covid-19 em pacientes já recuperados da 
doença, o Governo do Amazonas, por meio da Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar), 
junto ao Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS), lança o programa ‘Respi-
rAR’, que oferecerá sessões de fisioterapia pulmonar gratuitamente a população. 
As sessões serão realizadas no Centro de Treinamento de Alto Rendimento do Amazonas 
(Ctara), localizado na Vila Olímpica de Manaus, bairro Dom Pedro, zona centro-oeste, com aten-
dimentos realizados nos períodos matutino, das 8h às 11h, e no vespertino, das 14h às 17h. Em 
média serão oferecidas dez sessões para cada paciente.

Inicialmente, a expectativa é atender 23 pacientes que ainda se encontram com problemas 
respiratórios em decorrência da contaminação do Coronavírus. Os primeiros atendimentos, por 
meio do programa, tiveram início na última quinta-feira (25/02). Durante a sessão é feita uma 
avaliação preliminar no paciente, em seguida são realizados exercícios específicos, com a satu-
ração de oxigênio no sangue sempre monitorada durante as atividades.

De acordo com o diretor-técnico da Faar, Edson Marques, o programa nasceu após ser de-
tectada a necessidade dessa complementação no tratamento dos pacientes, especialmente os 
que haviam retornado de outros estados, após as transferências feitas pelo Plano Estadual de 
Contingência para o enfrentamento da Covid-19. Ele enfatiza ainda que uma equipe qualificada 
de fisioterapeutas está à disposição da população para tratar caso a caso, com suas respectivas 
particularidades.

“É uma doença nova, um grau de dificuldade muito grande de identificação, de anomalias de pa-
ciente para paciente. E aqui tem o nosso quadro técnico, eles identificam o número de sessões 
que são necessárias, o intervalo entre essas sessões e a pessoa vem e executa essas tarefas 
que são aparentemente simples, mas que atendem exatamente o grau de dificuldade desses 
pacientes”, explica.

Beneficiada
A paciente Greicy Kelly Barros teve alta clínica da Covid-19 no dia 30 de janeiro, após 34 dias 
internada, com 75% do pulmão comprometido. Desde lá, segue com dificuldades para respirar 
e diminuir as tosses que a acompanham desde o período de contágio. Realizando sua segunda 
sessão, ela revela ter descoberto o programa por meio de uma assistente social do FPS, após o 
falecimento do pai, vítima de Covid-19.
“Ela foi pra me ajudar com o translado do meu pai, de Palmas (TO) pra Manaus, foi quando ela 
me incluiu no programa, eu não sabia que tinha. Foi uma benção, porque eu não tenho recursos 
para pagar fisioterapeutas e foi uma benção do Governo ter proporcionado isso pra gente. É 
a segunda sessão e está sendo muito bom, eu acho que eu estou evoluindo bastante”, avalia.

Seleção de pacientes

A seleção dos pacientes para o programa RespirAR é realizada pelo FPS. Para participar, é 
necessário identificar-se ao órgão com um laudo médico que comprove a necessidade da re-
abilitação pulmonar. Informações sobre a inscrição no programa podem ser obtidas pelo núme-
ro do Serviço Social da FPS, (92) 99504-9732.

A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), iniciou mais uma etapa de dis-
tribuição do “kit merenda escolar”, aos alunos e seus responsáveis, nesta segunda-feira (1°). A previsão é que 8.057 
alunos da zona ribeirinha rodoviária e 5.312 crianças das creches municipais, na zona urbana, sejam contemplados 
até a próxima semana. Seguindo a orientação do prefeito David Almeida, desde o início de fevereiro, a Semed atendeu 
1.807 alunos da zona ribeirinha do rio Negro e 853 do rio Amazonas.

Devido a pandemia da Covid-19, os alunos que estão participando do projeto “Aula em Casa” estão sendo beneficia-
dos com o recebimento dos kits. A ação tem como base a lei federal n° 13.987/2020, junto com a resolução n° 02/2020, 
do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), que autoriza as secretarias de educação a entregar os 
kits de merenda escolar em substituição à alimentação servida nas unidades de ensino.

Os kits são compostos por itens como: achocolatado, biscoitos doce e salgado, macarrão, arroz, açúcar, feijão, polpa 
de frutas, frango, carne ou peixe e tempero.

Para o diretor da subsecretaria de Infraestrutura e Logística (Infralog) da Semed, Mário Jorge Oliveira de Paula Filho, 
o trabalho realizado na entrega é muito importante e programado com muito planejamento, para atender da melhor 
forma possível os alunos da rede municipal.

“Na atual conjuntura de pandemia e da situação dos alunos da rede municipal de Manaus, é de fundamental importân-
cia essa entrega dos kits, pois muitos alunos têm como única refeição que fazem durante o dia, justamente a merenda 
escolar, que eles recebem nas escolas. Com as aulas remotas, eles ficam sem essa alimentação, por isso, a entrega 
dos kits é superimportante, garantindo a segurança alimentar dos alunos da rede”, explicou.

De acordo com o diretor de logística da Semed, o cronograma da entrega dos kits merenda escolar na zona urbana 
está em fase de elaboração, mas deve atender os alunos dos Centros Municipais de Educação Infantil (Cmeis) e das 
Escolas Municipais de Ensino Fundamental (Emefs).

O governador do Amazonas, Wilson Lima, anunciou, nesta terça-feira (02/03), a formalização do Comitê de Assesso-
ramento Científico Externo, formado por pesquisadores de instituições locais, de outros estados e da Organização 
Pan-Americana da Saúde (Opas). O grupo de estudiosos independentes, que já auxiliavam o Estado no enfrentam-
ento da pandemia, vai realizar estudos sobre a transmissibilidade e letalidade da variante P1, predominante entre as 
cepas do novo coronavírus circulantes no Amazonas, e os impactos da vacinação contra a Covid-19.

Os resultados obtidos pelo novo comitê vão orientar a tomada de decisões do Governo do Estado. Durante apresen-
tação dos trabalhos do grupo, em reunião na sede do Governo, na zona oeste de Manaus, o governador destacou 
que o decreto formalizando o comitê será publicado no Diário Oficial do Estado (DOE).

“Esse comitê científico é formado por especialistas da região e de outros estados brasileiros que têm uma grande 
vivência na área e tem acompanhado o comportamento do vírus desde o início. Ainda há muitas incertezas sobre 
o comportamento do vírus, e todos esses estudos que estão em andamento serão importantes para nos balizar na 
tomada de decisões com relação à pandemia”, declarou Wilson Lima.

Segundo o governador, os trabalhos dos pesquisadores do comitê vão além da análise de indicadores. “Há uma 
necessidade de fazer um entendimento da doença avaliando não apenas os números frios que são apresentados, 
mas na realidade do que acontece no dia a dia, entendendo todo o ciclo, desde a assistência à vacinação, o perfil 
dos infectados e o trabalho de campo, tanto na capital quanto no interior, para que a gente possa ter um diagnóstico 
cada vez mais preciso sobre o comportamento dessa doença e de que maneira a nossa assistência em saúde, a 
nossa comunicação, e os entes envolvidos devem agir para poder orientar as pessoas”, destacou.

Os trabalhos do comitê já começaram e 12 estudos estão em andamento, informou o coordenador do grupo, Ber-
nardino Albuquerque, pesquisador da Fundação de Medicina Tropical Doutor Heitor Vieira Dourado (FMT-HVD).

“O decreto é extremamente importante, até porque consolida, de uma forma oficial, o comitê. Nós estamos tra-
balhando com o corpo de pesquisa em nível local, e as instituições como o FMT, a própria FVS (Fundação de 
Vigilância em Saúde do Amazonas), Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz/AM, SP, MS), Ufam (Universidade Federal do 
Amazonas), UEA (Universidade do Estado do Amazonas) compõem esse comitê”. Além das instituições citadas, a 
Opas e outras universidades também integram o comitê.

O diretor-presidente em exercício da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM), Cristiano Fernandes 
da Costa, ressaltou a importância de haver uma avaliação independente que ajude o Estado a tomar decisões.

“A partir desse Comitê, a gente tem buscado, por meio de pesquisas aplicadas, responder à necessidade da vig-
ilância. Lembrando que é um comitê independente externo, então isso é importante até do ponto de vista da crítica, 
das críticas construtivas. E, em se tratando de pesquisadores da expressão nacional, vão contribuir muito com a 
condução das ações de vigilância, prevenção e controle aqui no Amazonas”, avaliou.

Governo do Amazonas lança programa que oferece 
tratamento gratuito para pacientes ex-Covid-19

Um homem identificado como Antônio Carlos Ma-
tias Junior, de 50 anos, morreu na madrugada desta 
segunda-feira (01), após ser esfaqueado.

O caso aconteceu na porta da sua casa, localiza-
da na rua H, bairro Cidade Nova, zona Norte de 
Manaus.

Segundo o companheiro da vítima, eles já estavam 
deitados quando ouviram alguém bater na porta, 
assim que o homem abriu, foi rendido e o criminoso 
já lhe desferiu uma facada.

Os criminosos levaram tudo que podiam de dentro 
da casa, ao sair deu a segunda facada nos peitos da 
vítima que ficou agonizando até a morte.
Logo após, os criminosos fugiram do local em um 
carro preto sem ser identificados.

O Instituto Médico Legal (IML), foi acionado para 
fazer a remoção do corpo. A Polícia irá investigar 
o caso.
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Wilson Lima anuncia 
comitê para auxiliar o 
Estado a enfrentar a 
pandemia
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Homem é assaltado e esfaqueado 
dentro de sua própria casa em Manaus

Prefeitura inicia nova etapa 
de entrega do ‘kit merenda escolar’



O prefeito de Manaus, David Almeida, acompanhou na manhã desta segunda-feira (1°), o início da vacinação contra a Covid-19 da nova fase dos idosos desta semana, 
entre 69 e 65 anos, no Centro Estadual de Convivência da Família Padre Pedro Vignola, na Cidade Nova, zona Norte. Durante a visita, o chefe do Executivo municipal 
garantiu que lutará por mais doses de vacina para a capital.

“Durante esta semana nós iremos imunizar todos os idosos acima dos 65 anos. Manaus é a cidade que mais está vacinando e pretendemos avançar, conforme novas 
doses forem chegando à capital”, garantiu o prefeito, acrescentando que está otimista quanto ao recebimento das vacinas pelo Ministério da Saúde. “Ontem conversei 
com o Ministério para, em breve, recebermos mais vacinas. Estamos trabalhando com otimismo de que teremos mais doses”, ressaltou

As novas doses de CoronaVac e de AstraZeneca recebidas pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) são destinadas à cobertura de 100% da faixa etária de 65 a 69 
anos (47,5 mil pessoas) e de 10,2% da faixa de 60 a 64 anos (6,9 mil pessoas). Seis postos funcionam das 9h às 16h para atender este público, além de três postos que 
atendem os profissionais da saúde, que estão recebendo a segunda dose da vacina.

Reunião

Na tarde desta segunda-feira, o prefeito David Almeida participou de uma reunião virtual com os mais de cem membros da Frente Nacional dos Prefeitos (FNP), para 
assinar o termo de compromisso que garante a participação do município no consórcio para a compra dos imunizantes.
“Hoje nós temos mais uma reunião da Frente Nacional dos Prefeitos, e nós vamos fazer a adesão ao consórcio dos prefeitos. A minuta do projeto fica pronta em dez dias 
e será enviada para a Câmara. É um projeto em nível nacional, e aí sim nós faremos as negociações necessárias para adquirir as vacinas que estiverem disponíveis para 
os municípios e Estados”, destacou o prefeito.

A primeira assembleia com os prefeitos associados no consórcio acontecerá entre os dias 5 e 10 de abril. Além de vacinas, o consórcio também vai ser desenvolvido 
para realizar a compra de equipamentos, medicamentos e insumos.
Segundo o prefeito, a expectativa é de que toda a capital amazonense seja vacinada, acima dos 18 anos, e essa é a luta para adquirir a quantidade de doses necessárias 
assim que possível, em todos os aspectos legais de transparência e dependendo da produção das doses pelas empresas responsáveis.

Vacinação

A vacinação ocorre de segunda a sábado, com um dia para cada idade, começando com os de 69 anos nesta segunda-feira,1º/3; 68 anos na terça-feira, 2/3; 67 na quar-
ta-feira, 3/3; 66 na quinta-feira, 4/3; e os de 65 na sexta-feira, 5/3.
Sábado, 6/3, será para o atendimento dos que não puderam ir aos postos nos dias anteriores e na semana seguinte será aberto o atendimento do grupo dos que têm 
entre 60 e 64 anos.
Para saber a hora e o local onde será vacinado, os usuários de 60 a 69 anos devem consultar o Imuniza Manaus ( https://imuniza.manaus.am.gov.br/). Os que não conse-
guirem acesso ao sistema, devem procurar o posto de vacinação mais próximo do seu local de moradia.

Os postos de vacinação disponíveis atualmente para esse atendimento são:
Zona Norte
•  Complexo de Treinamento de Direção Veicular do Detran – AM
Avenida Arquiteto José Henrique, 962, Colônia Terra Nova
•  Centro Estadual de Convivência da Família Padre Pedro Vignola
Rua Gandu, 119, Cidade Nova
Zona Sul e Centro-Sul
•  Centro Cultural dos Povos da Amazônia
Avenida Silves, 2.222, Crespo
•  Estacionamento da Universidade Paulista (Unip)
Avenida Mário Ypiranga Monteiro, 3.490, Parque 10
Zona Leste
•  Clube do Trabalhador do Sesi
Avenida Cosme Ferreira, 7.399, São José I
Zona Oeste
•  Balneário do Sesc
Avenida Constantinopla, 288, Alvorada
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Prefeito acompanha início 
de nova fase de vacinação e 
garante luta por mais doses 
para Manaus

Por: Fabiane Monteiro

Foto: Dhyeizo Lemos/Semcom

Fonte: com informações da Semcom



A Prefeitura de Manaus divulgou nesta segunda-feira (1º), à noite, a relação das famílias contempladas pelo 
programa municipal de transferência de renda, o Auxílio Manauara, que vai beneficiar 40 mil famílias com 
R$ 200, por um período de seis meses, podendo ser prorrogado por mais seis meses caso permaneça a 
situação de pandemia. A primeira parcela será paga na próxima sexta-feira (5). A Prefeitura de Manaus irá 
injetar um total de R$ 8 milhões, mensalmente, na economia local, sendo que a segunda parcela será paga 
no dia 31 deste mês, totalizando R$ 16 milhões em março.

A consulta pode ser feita pelo aplicativo Auxílio Manauara, na aba “Divulgação de Resultados” e pelo site 
auxilio.manaus.am.gov.br. A lista também estará disponível no Portal da Transparência da prefeitura (trans-
parência.manaus.am.gov.br) e no site da Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania 
(semasc.manaus.am.gov.br).

“Depois do período de inscrição, iniciamos a verificação das informações fornecidas pelos inscritos, cru-
zando com diferentes bancos de dados que nós temos. Nosso próximo passo é encaminhar todos esses 
dados para a Caixa Econômica Federal, que é a instituição bancária que vai abrir as contas sociais digitais 
dos beneficiários. A partir do dia 5 de março iniciaremos os pagamentos”, informa a secretária da Semasc, 
Jane Mara Moraes.

Pagamento

Se o beneficiário já tiver o aplicativo Caixa Tem, é só acessar a conta. Do contrário, é preciso baixar o 
aplicativo Caixa Tem na loja de aplicativos do celular, colocar os dados e a conta já estará aberta. Esse 
procedimento só deverá ser realizado a partir do dia 5/3.

De acordo com o calendário, as próximas parcelas serão pagas nos dias 31/3, 30/4, 31/5, 30/6 e 30/7.
“O prefeito David Almeida determinou que antecipássemos o nosso cronograma de abril para fevereiro, por 
conta do agravamento da crise econômica, em virtude do fechamento do comércio, diante do aumento do 
número de contágio e de óbitos pelo novo coronavírus. O Auxílio Manauara vem em um momento impor-
tante e é destinado para quem mais precisa”, salienta Jane Mara.

Para as famílias contempladas que tiverem dúvidas a respeito das próximas etapas, podem entrar em con-
tato com o Disque-Auxílio Manauara nos números 98842-4777 e 98842-1018. O atendimento acontece de 
segunda a sexta-feira, de 8h às 17h. Os contatos são apenas para ligações e não tem a finalidade de tirar 
dúvidas de pessoas não elegíveis pelo programa.

Irregularidades

Como o processo é autodeclaratório, pessoas que não estejam dentro das condições estabelecidas e que 
tenham sido aprovadas pelo sistema podem ser denunciadas por meio do Disque-Auxílio Manauara. Caso 
a fraude seja comprovada, o processo será encaminhado para a Procuradoria Geral do Município (PGM), 
para as devidas providências.

Programa

O programa Auxílio Manauara foi uma promessa de campanha do prefeito David Almeida, nas eleições 
municipais.

As inscrições aconteceram entre os dias 10 e 16/2, e mais de 376 mil famílias tiveram o cadastro validado. 
O auxílio é destinado a famílias beneficiárias do programa Bolsa Família, com crianças até 36 meses de 
idade e se for família unipessoal, idoso acima de 60 anos; e trabalhador informal, a partir dos 18 anos, com 
crianças até 36 meses de idade ou família unipessoal. Em ambos os casos, a família deve ter renda mensal 
de até R$ 178 por pessoa.

São critérios para não receber o Auxílio Manauara: ter emprego formal ativo; família ter renda per capita 
acima de R$ 178; estar recebendo seguro-desemprego ou benefícios previdenciários, assistenciais ou 
benefícios de transferência de renda federal ou estadual, com exceção do Bolsa Família.

Para garantir que a imunização contra a Covid-19 seja completada no prazo correto, a Prefeitura de Manaus 
alerta os trabalhadores de saúde já vacinados com a primeira dose, para que fiquem atentos e não percam o 
prazo da segunda dose. A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), que coordena a campanha de vacinação 
na capital, identificou mais de 800 trabalhadores de saúde pendentes com a segunda dose. De acordo com 
o protocolo definido pelo fabricante da CoronaVac, vacina oferecida a este grupo prioritário, o intervalo 
entre doses deve ser de até 28 dias.

“A prefeitura montou, até o momento, quatro postos exclusivos para aplicação da segunda dose aos mais 
de 57 mil trabalhadores de saúde já vacinados com a primeira dose e o apelo é para que esse público ver-
ifique quando deve completar o esquema vacinal, a fim de assegurar a imunização contra a Covid-19, que, 
de acordo com os laboratórios só é assegurado com duas doses”, destaca a secretária municipal de Saúde 
interina, Aline Rosa Martins

A aplicação da segunda dose para os trabalhadores de saúde está sendo feita por agendamento eletrônico, 
por meio do Imuniza Manaus, sistema utilizado pela Semsa para cadastro, agendamento e informações 
sobre a campanha de vacinação. Ao acessar o endereço imuniza.manaus.am.gov.br, o usuário deve escol-
her a opção “Segunda Dose” e consultar a data, a hora e o local onde irá receber a vacina. Se preferir, o 
trabalhador pode mudar o agendamento na opção “Quero alterar local e data”, respeitando o mínimo de 21 
dias e o máximo de 28 dias após a primeira dose.

“Agendar o atendimento é uma estratégia para garantir mais comodidade à população, com economia de 
tempo e mais conforto, e para organizar o volume de acesso aos postos de vacinação, com a distribuição 
da agenda de acordo com a capacidade e o perfil de cada local”, observa Aline.

Dos 57,6 mil trabalhadores vacinados, 20 mil já receberam a segunda dose, e todos os vacinados com a 
primeira dose, até o último dia 20, já estão agendados para a segunda. “Basta acessar o sistema e não 
perder o prazo”, reforça a secretária interina, destacando que Manaus já ultrapassou a meta de vacinar 90% 
dos trabalhadores de saúde com a primeira dose, sendo necessário manter a adesão à campanha para o 
cumprimento dos protocolos recomendados.

O sistema realiza o agendamento no período de 21 a 28 dias decorridos da primeira dose. A diretora do 
Departamento de Vigilância Ambiental e Epidemiológica da Semsa (Devae), enfermeira Marinélia Ferreira, 
explica que essa é a referência de tempo utilizada pela Semsa para agendar as segundas doses, já que 
estudos indicam que a efetividade da vacina tende a ser maior quando a segunda dose é administrada no 
maior intervalo previsto. Este intervalo, para a CoronaVac, é de até quatro semanas, e para a AstraZeneca, 
de até 12 semanas.

As pessoas com sintomas gripais ou outras doenças na fase aguda não devem receber a vacina e pre-
cisam aguardar a plena recuperação da saúde. Para os casos de Covid-19, suspeitos ou confirmados, a 
recomendação é aguardar 30 dias a contar dos primeiros sintomas.

Os documentos exigidos para o recebimento da segunda dose são RG ou outro documento original com 
foto, CPF e a carteira de vacinação. Os pontos de atendimento funcionam de segunda a sábado, das 9h 
às 16h.

Postos de vacinação para a segunda dose:
Zona Norte/Leste
Centro Estadual de Convivência da Família Padre Pedro Vignola
Rua Gandu, 119, Cidade Nova, zona Norte
Zona Centro-Sul / Centro
Escola de Enfermagem da Universidade Federal do Amazonas (Ufam)
Rua Teresina, 495, Adrianópolis, zona Centro-Sul
Hospital Beneficente Português
Avenida Joaquim Nabuco, 1.359, Centro
Zona Oeste
Centro de Convenções de Manaus, o “sambódromo”
Avenida Pedro Teixeira, 2.565, Dom Pedro, zona Oeste.
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ARTIGO DO DIA A SATISFAÇÃO DE PAULO NA CARTA AOS FILIPENSES
Greg Laurie

Para o apóstolo Paulo, era um destino pior que a morte: ele foi acorrentado a um guarda, inca-
paz de sair e pregar o Evangelho.
Paulo era prisioneiro de Roma em sua própria casa alugada e enfrentava pessoalmente algumas 
circunstâncias muito difíceis. Ele não sabia se seria absolvido ou morto. No entanto, no último 
capítulo do livro de Filipenses, encontramos a figura de um apóstolo Paulo perfeitamente 
satisfeito.

De fato, um dos principais temas de Filipenses é a alegria. Uma e outra vez em sua grande 
epístola aos cristãos em Filipos, Paulo lembra seus leitores da importância de regozijar-se e diz 
que os crentes podem ter alegria no Senhor.
Então, qual era o segredo do contentamento e alegria de Paulo, apesar de suas circunstâncias? 
Encontramos a resposta em duas palavras que ele costumava usar em Filipenses: mente, que 
aparece 10 vezes na Nova Versão King James, e pensamento, que aparece três vezes.
Em outras palavras, Paulo estava dizendo que o segredo da alegria e contentamento cristão é 
encontrado na maneira que um crente pensa.

Paulo não estava oferecendo algum conceito de pensamento de possibilidade ou um princípio 
superficial de autoajuda. Este era um homem que estava no âmago da questão da vida. E ele 
estava dizendo: “Eis como eu aprendi a ter alegria e contentamento em um mundo conturbado. 
É tudo do jeito que você pensa. É do jeito que você percebe as coisas. É a sua atitude”.

Por exemplo, vemos o princípio da obstinação em todo [o livro de] Filipenses. No capítulo 1, 
Paulo disse: “Para mim, viver é Cristo” (versículo 21 NVI). Então, no capítulo 3, ele disse: “Mas 
uma coisa eu faço, esquecendo as coisas que estão por trás e alcançando as que estão à 
frente, pressiono em direção à meta do prêmio do chamado ascendente de Deus em Cristo 
Jesus” (versículos 13–14 NVI).

Por fim, Paulo revelou o segredo do contentamento: “Não que eu fale em relação à necessi-
dade, pois aprendi em qualquer estado que eu seja, que esteja contente: eu sei como ser humil-
hado e sei como abundar. Todas as coisas que aprendi a estar farto e com fome, a abundar e a 
sofrer necessidade. Tudo posso por meio de Cristo que me fortalece” (versículos 11–12).

Lembre-se, Paulo estava na prisão quando fez essa declaração. Ele não recebeu seu conten-
tamento de uma teoria na sala de aula. Era da escola da vida. Ele experimentou dor e prazer, 
saúde e doença, fraqueza e força, riqueza e pobreza. E ele ainda encontrou satisfação comple-
ta.
Tendemos a pensar que o contentamento vem do que temo: “Se eu tivesse isso, ficaria con-
tente”. É uma busca interminável de algo que está sempre além do nosso alcance. No entanto, 
Paulo disse: “Aprendi em qualquer estado que esteja, a me contentar”. Acho fascinante que ele 
tenha usado a palavra “aprendi”. No grego original, “aprendi” era um termo usado pelos pagãos 
para falar de alguma conquista especial ou uma iniciação em alguma verdade oculta.

Além disso, o termo que Paulo usou para o conteúdo é importante. Não é uma palavra que 
implique que ele não se importe com o que aconteceu ou esteja entorpecido com o que estava 
acontecendo ao seu redor. Em vez disso, ele usou uma palavra que significa “autossuficiente”. 
E no contexto dessa epístola, ele estava falando de suficiência em Jesus Cristo.
Então, Paulo estava efetivamente dizendo: “Veja isso. Encontrei a verdade oculta. Encontrei o 
segredo do contentamento. Não importa onde estou. Estou contente, porque tudo é sobre o 
meu relacionamento com Deus”.

O contentamento não se baseia no que temos; é baseado em quem conhecemos. Hebreus 
13:5 nos diz: “Seja sem conduta de cobiça; contente-se com as coisas que você tem. Pois Ele 
mesmo disse: ‘Nunca te deixarei, nem te desampararei’” (NVI).

Em outras palavras: “Não viva dessa maneira. Contente-se com o que você tem, porque Deus 
nunca nos deixará ou nos abandonará”. Ele estará conosco, não importa o quê. O contentam-
ento de Paulo veio como resultado de sua estreita comunhão com Jesus, que o elevou acima 
de suas circunstâncias e lhe deu forças para lidar com o que enfrentava.

Da mesma forma, se você é seguidor de Jesus Cristo, pode saber que o Senhor estará com 
você, não importa o que você esteja enfrentando na vida. Essa é uma grande garantia. E é aí 
que você encontrará satisfação.
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TRABALHADORES DE SAÚDE 
DEVEM FICAR ATENTOS PARA 
NÃO PERDER A SEGUNDA 
DOSE DA VACINA
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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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