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COM HORÁRIO ESTENDIDO EM 
TRÊS LOCAIS, WILSON LIMA CONVOCA 

população para o mutirão Vacina Amazonas
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EDUCAÇÃO ABRE 
MATRÍCULAS 
PARA A EJA

DURANTE AÇÃO 
‘PRONTA 
RESPOSTA’, ARMA 
E DROGAS SÃO 
APREENDIDAS 
EM MANAUS Foto: reprodução

Foto: Diego Peres/Secom

Denise Lima, prefeita de 
Itapiranga, deixa a população 
sem água no aniversário do 
município
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O governador Wilson Lima acompanhou, no início da manhã 
desta quarta-feira (21/07),  o início do 3º mutirão Vacina Am-
azonas em Manaus, desta vez para vacinar a população com 
18 anos de idade ou mais e com segunda dose para quem 
já está no prazo de completar a imunização. Nesta edição, 
o mutirão será realizado em dois dias (21 e 22/07), de 9h até 
meia noite, e a meta é vacinar 60 mil pessoas.

A população atendeu o chamado e começou a comparecer 
antes do horário marcado. “Isso é importante porque as pes-
soas estão entendendo a importância da vacinação. O horário 
é estendido, vai até a meia noite. Então, por exemplo, quem 
tá trabalhando durante o dia, terminou ali o seu expediente, 
vem direto aqui para este complexo pra poder se imunizar”, 
disse Wilson Lima.

O horário estendido até meia noite é para os 90 postos de 
vacinação montados no Sambódromo, Arena da Amazônia 
e Centro de Convenções Vasco Vasques. Os 12 pontos de 
vacinação da Prefeitura de Manaus funcionarão no horário 
habitual (9h às 16h). Em relação ao Centro Convenções Vas-
co Vasques, nesta terceira edição, a entrada será pela rua 
Jornalista Flaviano Limongi (próximo ao Sambódromo), se-
gunda etapa do complexo.

Para receber a vacina é obrigatória a apresentação de doc-
umento de identidade original com foto, CPF e comprovante 
de residência (original e cópia). É recomendado que o usuário 
faça cadastro prévio em https://imuniza.manaus.am.gov.br/ 
para reduzir o tempo de atendimento nos pontos de vaci-
nação.

Cerca de 800 servidores públicos do Estado atuarão voluntar-
iamente no mutirão. São vacinadores, registradores e profis-
sionais que fazem a triagem, além de apoio e responsáveis 
por indicar o caminho para veículos no drive-thru e baliza-
dores.

Com mais essa ação, o mutirão da campanha Vacina Amazo-
nas alcança 15 edições, em pouco mais de um mês, desde a 
primeira edição realizada em Manaus.

Segunda dose - Quem está no período para receber a segun-
da dose também pode comparecer aos postos de vacinação, 

destacou o governador. “A pessoa que está para tomar a se-
gunda dose pode vir também para tomar. A vacinação é para 
quem tem 18 anos ou mais, ou seja, quem, eventualmente, 
perdeu o prazo ou quando foi convocado na sua idade não 
pode comparecer por um motivo ou outro.

Outros mutirões - Nas 14 edições anteriores – duas delas 
realizadas em Manaus –, mais de 232 mil doses foram apli-
cadas. A primeira edição do mutirão da campanha Vacina 
Amazonas imunizou 141 mil pessoas na capital, nos dias 11 
e 12 de junho.

Outros dois mutirões foram realizados, simultaneamente, no 
dia 19 de junho, em Novo Airão e Manacapuru, quando 8,2 
mil pessoas foram vacinadas. No dia 26 de junho, Parintins 
foi o quarto município a receber o mutirão, imunizando mais 
de 5 mil pessoas.

No quinto mutirão, realizado na capital durante 24 horas, nos 
dias 29 e 30 de junho, 58.534 doses foram aplicadas. O sexto 
mutirão foi realizado no dia 3 de julho em Rio Preto da Eva, 
com 3.159 doses aplicadas.

Outros cinco mutirões foram realizados no dia 10 de julho, 
simultaneamente, nas cidades de Itacoatiara, Urucará, Iran-
duba, Itapiranga e São Sebastião do Uatumã, com alcance 
de 15.660 pessoas vacinadas.

Os últimos três mutirões foram realizados no dia 17 de julho, 
também simultaneamente, em Manaquiri e Careiro Castanho, 
quando foram aplicadas vacinas de primeira dose. E no Ca-
reiro da Várzea, a ação foi para aplicação da segunda dose e 
dose única. Nesses municípios foram aplicadas 1.042 doses.

Dados parciais do Programa Nacional de Imunização, apon-
tam que 2.465.706 doses foram aplicadas em todo o esta-
do até esta terça-feira (20/07), sendo 1.837.245 de primeira 
dose, 599.723 de segunda dose e 28.738 com dose única.

Nesta quarta-feira (21/07), a Secretaria de Estado de Educação e Desporto abriu as 
matrículas para novos alunos para a Educação de Jovens e Adultos (EJA). Assim como 
no início do ano, todos os procedimentos serão feitos via Internet, pelo site www.ma-
triculas.am.gov.br. As escolas da rede estadual também estarão abertas para aqueles 
que tiverem dificuldades. Estudantes que cursaram a modalidade no primeiro semestre 
tiveram a rematrícula realizada automaticamente.

Os interessados em realizar a matrícula na modalidade devem ter a idade mínima de 
15 anos completos para 1º e 2º segmento, e 18 anos completos para o 3º segmento. 
Posteriormente, na escola, o aluno deverá apresentar documento oficial com foto, CPF, 
certidão de nascimento, certidão de casamento, histórico escolar, comprovante de en-
dereço e comprovação de conclusão de escolaridade anterior para a etapa pretendida. 
Os menores de 18 anos devem estar acompanhados dos pais ou responsáveis.

“Nosso público são aquelas pessoas que estão fora do ensino, que precisam regularizar 
sua escolaridade, a fim de trabalho ou outras oportunidades. Se a pessoa não tiver a 
documentação completa, ela pode se matricular e ele terá um tempo hábil para apre-
sentar essa documentação”, frisa a supervisora técnica de matrículas, Flávia Carneiro. 

Rematrícula – Os estudantes que cursaram alguma das etapas da EJA no primeiro 
semestre de 2021 tiveram a rematrícula realizada pelas escolas de maneira automática, 
na segunda (19/07) e terça-feira (20/07). Dessa forma, todos que estavam matriculados 
já estão com vaga garantida para o próximo semestre.

Transferência – Os interessados em solicitar transferência de escola devem fazê-lo nes-
ta quarta (21/07) e quinta-feira (22/07), pelo site www.matriculas.am.gov.br. As escolas 
estão orientadas a aceitar o pedido, caso haja vagas, e confirmar a matrícula. O segun-
do momento, que é o da apresentação de documentos de maneira presencial, ocorrerá 
somente no início das aulas.
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ABRE 

MATRÍCULAS PARA A EJA

Governador Wilson Lima acompanha início do 
3º mutirão Vacina Amazonas na capital
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Fonte: com informações da Assessoria de Comunicação da Secretaria de Estado de Educação e Desporto
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O ministro da Educação, Milton Ribeiro, defendeu em rede nacional de rádio e televisão na noite de terça-feira (20) a volta às aulas presenciais em todo o País e 
culpou Estados e municípios pela adoção do ensino remoto, medida tomada para conter a disseminação do novo coronavírus.

“O Ministério da Educação não pode determinar o retorno presencial às aulas. Caso contrário, eu já teria determinado”, afirmou durante o pronunciamento. A 
reportagem procurou o Ministério da Educação para esclarecer se a pasta tem tratado com governadores, prefeitos ou associações de gestores públicos sobre 
retorno às aulas presenciais, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria.

Segundo o ministro, “o Brasil não pode continuar com as escolas fechadas, gerando impactos negativos nesta e nas futuras gerações. Não devemos privar nos-
sos filhos do aprendizado necessário para a formação acadêmica e profissional deles”. 
Entre os prejuízos, Ribeiro destacou a perda de aprendizagem, progresso do conhecimento e qualificação para o trabalho, bem como do aumento do abandono 
escolar e implicações emocionais.

Ribeiro argumentou que outros países retornaram às aulas presenciais em 2020, quando sequer havia previsão de vacinação, como Portugal, Chile, França, 
Espanha, Áustria e Rússia. 
Todos os países mencionados por Ribeiro, entretanto, apresentam índices de letalidade (mortes por cada caso confirmado) e de mortalidade (mortes em relação 
à população infectada) pela covid-19 inferiores aos do Brasil, segundo dados da Universidade de Oxford para julho deste ano.
 Do grupo, o Brasil é também o que apresenta o índice mais alto de casos em relação à população no período e o segundo pior em número relativo de pessoas 
completamente vacinadas.

Durante o pronunciamento, Ribeiro disse que o governo federal trabalha para que o retorno seja seguro a todos e destacou que a vacinação de toda a comunidade 
escolar não pode ser condição para a reabertura das escolas. A imunização contra a covid-19 de adolescentes acima de 12 anos ainda não foi autorizada no País.
Ao contrário do que prega o presidente Jair Bolsonaro, o ministro da Educação também afirmou que o uso de máscaras, álcool em gel e distanciamento social 
são medidas que o mundo está utilizando com sucesso para conter a disseminação da covid-19.

Por: Edivan Filho
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Ministro da Educação defende, em rede nacional, 
volta às aulas presenciais

Em Itapiranga, município distante 226.05 Km da 
capital amazonense, as coisas não andam mui-
to bem, pois a população local reivindica seus 
direitos a atual prefeita Denise Lima.

De acordo com populares que entraram em 
contato com a redação do portal Amazônia 
Press, eles estão sem água no municipio.
Também ressaltaram que mais um aniversário 
de Itapiranga em que a falta de água predomi-
na.

Ainda segundo os relatos, os populares chega-
ram a procurar a concessionária de energia mas 
eles falaram que o problema não é com eles.
“Prefeita, prefeita, véspera de aniversário da ci-
dade! Vamos criar vergonha na cara e resolver 
esse problema que não é de hoje.”, diz um dos 
protestantes no vídeo.

O local aonde fica os pontos de abastecimento 
de água conforme o vídeo, está completamente 
abandonado e com fios de alta tensão expos-
tos.

Um morador da localidade aparece com um 
roçadeira para poder limpar a área que está 
abandonada.

A redação do portal Amazônia Press, entrou em 
contato com a prefeitura, porém até a publi-
cação desta matéria não houve retorno.

Por: Lara Tavares

Foto: divulgação

Denise Lima, prefeita de Itapi-
ranga, deixa a população sem 
água no aniversário do município

AMAZONIAPRESS - Quarta 21/07/2021



AMAZONIAPRESS - Quarta 21/07/2021 3

Dando início ao terceiro mutirão Vacina Amazonas em Manaus, o governador Wilson Lima con-
vocou a população para comparecer a um dos três postos de vacinação do Governo do Estado. 
Uma estrutura foi preparada para atender pessoas acima de 18 anos até a meia-noite, nesta 
quarta (21/07) e quinta-feira (22/07), possibilitando a imunização de pessoas fora do horário 
comercial.

“Nós vamos ficar até meia-noite, então quem está trabalhando ou vai sair do trabalho às 17h da 
tarde, 18h da noite, pode vir nesse complexo para receber a sua vacina. Quem precisa tomar a 
segunda dose também pode vir. Quem tem 20 anos, quem tem 30, 40, ou eventualmente perdeu 
a oportunidade de vir se vacinar quando chegou a sua idade, também pode vir fazer a vacinação 
aqui sem nenhum problema”, disse o governador Wilson Lima.

O horário estendido até meia-noite é para os 90 postos de vacinação montados no Sambódro-
mo, Arena da Amazônia e Centro de Convenções Vasco Vasques. Os 12 pontos de vacinação 
da Prefeitura de Manaus funcionarão no horário habitual, das 9h às 16h. Em relação ao Centro 
Convenções Vasco Vasques, nesta terceira edição, a entrada será pela rua Jornalista Flaviano 
Limongi, na segunda etapa do complexo, próximo ao Sambódromo.

Eficácia

O secretário de Saúde do Amazonas, AnoarSamad, destacou que a população de Manaus pode 
aderir à vacinação sem levar em conta o tipo de imunizante. Ele defende a eficácia de todas as 
vacinas enviadas pelo Ministério da Saúde.

“As vacinas só são liberadas para o público mediante a análise desses estudos e os estudos 
comprovaram que todas as vacinas disponíveis, autorizadas pela Anvisa e distribuídas pelo 
Ministério da Saúde. Todas as vacinas mostram eficácia na diminuição de casos, principalmente 
dos casos graves”.

Mutirão

Nesta edição, o mutirão será realizado nesta quarta (21/07) e quinta-feira (22/07), das 9h até a 
meia-noite, e a meta é vacinar 60 mil pessoas. Cem mil doses de vacina foram disponibilizadas 
para esta ação em Manaus.

Para receber a vacina é obrigatória a apresentação de documento de identidade original com 
foto, CPF e comprovante de residência (original e cópia). É recomendado que o usuário faça 
cadastro prévio em https://imuniza.manaus.am.gov.br/ para reduzir o tempo de atendimento 
nos pontos de vacinação.

Cerca de 800 servidores públicos do Estado atuarão voluntariamente no mutirão. São vaci-
nadores, registradores e profissionais que fazem a triagem, além de apoio e responsáveis por 
indicar o caminho para veículos no drive-thru e balizadores.

Com mais essa ação, o mutirão da campanha Vacina Amazonas alcança 15 edições, em pouco 
mais de um mês, desde a primeira edição realizada em Manaus.

O Ministério Público do Amazonas (MP-AM), por meio da 70ª Promotoria de Justiça do Patrimônio Pú-
blico, obteve, na Justiça decisão que impôs o bloqueio de bens do atual presidente da Confederação 
Nacional do Comércio. 

A decisão interlocutória foi proferida pelo Juiz Ronnie Frank Torres Stone na ação de improbidade nº 
0815867-14.2020.8.04.0001. Além do presidente da CNC, a indisponibilidade de bens decretada atinge 
também Simone de Souza Guimarães e Tropical Comércio de Derivados de Petróleo Ltda, nos valores 
dos contratos firmados entre o Serviço Social do Comércio no Amazonas com a Tropical Comércio de 
Derivados e Petróleo Ltda e com SBA Engenharia Ltda, até o montante de R$ 7.292.054,04.

O SESC/AM firmou contrato de locação no valor de R$ 18 mil pelo período de 24 meses, com início em 
02/02/2015 e término em 01/02/20217, com a empresa Tropical Comércio e Derivados e Petróleo Ltda. 
Para a reforma desse prédio, foi firmado contrato com a empresa SBA Engenharia Ltda, no valor de R$ 
619.955,31 e com prazo de 210 dias, contados do início da execução da obra.

Contratação da empresa para locação do prédio

A locação de imóvel na área do centro de Manaus visava atender as atividades do Centro de Educação 
(idiomas e EJA) da entidade, pelo período de 24 meses, em razão de o antigo local onde as atividades 
eram desenvolvidas encontrar-se em reforma.

O Processo de escolha de imóvel ocorreu por meio de dispensa de licitação. Após a pesquisa de preços 
de mercado e vistoria em três imóveis, o SESC/AM entendeu que o imóvel escolhido, de propriedade da 
Tropical Comércio de Derivados de Petróleo Ltda, apresentava vantagem técnica e econômica para o 
atendimento de suas atividades.

Investigação

À época da locação, José Roberto Tadros era Presidente do Sesc/AM e sócio majoritário da Tropical 
Comércio de Derivados de Petróleo Ltda. Atuou, portanto, simultaneamente como locador e locatário.
Durante a investigação, a Secretaria de Controle Externo no Amazonas (SECEX/AM) constatou as se-
guintes ilegalidades praticadas pelo José Roberto Tadros, como, violação do princípio da publicidade, 
celebração do contrato de locação com empresa de sua propriedade e violação do princípio da eficiência.

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), recomenda que familiares de pessoas desaparecidas não in-
formem número de telefones pessoais, pois essa conduta pode representar risco as famílias e atrapal-
har as investigações.

De acordo com a titular da Delegacia Especializada em Ordem Política e Social (Deops), delegada Ca-
tarina Torres, o compartilhamento de contatos pessoais é um risco e pode despertar a curiosidade de 
infratores.
“No momento do registro do Boletim de Ocorrência, é preciso confiar no trabalho da polícia, porque 
o objetivo é cuidar das investigações. Então é uma satisfação para nós cumprir o nosso dever e dar o 
retorno para a família da vítima”, explicou a delegada.

Ainda de acordo com informações, casos de desaparecimento de crianças e adolescentes devem ser 
registrados na Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca).
Já nos casos de desaparecimento de adultos, o registro precisa ser feito na Deops.

Para fazer o registro de Boletim de Ocorrência (BO), familiares devem apresentar documento com foto 
para atestar parentesco com o desaparecido.

Familiares não precisam esperar 24h para registrarem o desaparecimento, e o BO pode ser registrado 
em qualquer delegacia, quanto antes for informado a polícia, maiores são as chances do desaparecido 
ser encontrado.
Em caso de retorno ou familiares acharem o desaparecido, deve-se comunicar o fato à polícia.

Denúncias
Para denúncias anônimas que informem o paradeiro de uma pessoa desaparecida, a população auxilia 
nas investigações ligando para o número 190, para o Linha Direta da Deops, no (92) 3214-2268, ou para 
o 181, o disque-denúncia da Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM).

Com horário estendido em três locais, Wilson 
Lima convoca população para o mutirão Vacina 
Amazonas

Na noite desta terça-feira (20), um homem perdeu o 
controle do carro que dirigia uma pick-up, modelo 
S-10, e acabou causando um acidente ao invadir a 
residência.

O caso aconteceu na rua Galdêncio Ramos, bairro 
São Francisco, zona Sul da capital amazonense.
Segundo relatos de moradores que acompanharam 
o caso, no carro com o homem também estavam 
esposa e filho que não tiveram ferimentos.

O dono da residência um homem até o momento 
não identificado, ficou preso às ferragens e estava 
com o quadro de saúde bastante complicado

O motorista continuou no local e colaborou com 
esclarecimentos à polícia sobre o acidente, além 
de ter se mobilizado para atender a vítima.

Polícia Civil diz que repassar 
telefones pessoais de 
familiares de desaparecidos 
pode representar riscos e 
atrapalhar investigações

Foto: reprodução

Foto: eprodução

Por: Liz Souza

Por: Lara Tavares

Por: Lara Tavares

Por: Fernanda Lopes

Foto: reprodução

Fonte:Agência Amazonas
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Motorista perde o controle 
de carro, invade casa e deixa 
homem gravemente ferido

MP-AM bloqueia bens de José Roberto Tadros, presidente 
da Confederação Nacional do Comércio
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O público de 18 anos começa a ser vacinado contra a Covid-19 nesta quarta-feira, 21/7, a partir das 9h, quando a Prefeitura de Manaus retoma 
a aplicação de primeira dose em 12 pontos de atendimento, que funcionarão até as 16h e em mais outros três, que terão o funcionamento es-
tendido até a meia-noite. Além de atender uma nova idade, a última prevista atualmente pelo Plano Nacional de Operacionalização, o município 
vai oferecer aos remanescentes das demais faixas etárias e também àqueles que já estão no prazo para o recebimento da segunda dose.

“Nosso planejamento era oferecer a vacina em 13 pontos, mas com o repasse programado de mais 100 mil doses, além das 25 mil recebidas 
nesta terça-feira, teremos uma intensificação do atendimento, acelerando a vacinação na capital e, mais uma vez, dando um exemplo para o 
país do nosso compromisso com a organização e a celeridade dessa campanha”, observa o prefeito David Almeida, que na segunda-feira já 
havia anunciado a abertura da imunização para os jovens de 18 anos, colocando o município entre as primeiras capitais a concluir o chama-
mento do público por idade.

Dos 15 locais de vacinação, sete são grandes pontos estratégicos e oito são Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e centros de apoio, distribuí-
dos em todas as zonas geográficas, para facilitar o acesso da população. O Centro de Convenções de Manaus (sambódromo), o Centro de 
Convenções Vasco Vasques e a Arena da Amazônia funcionarão das 9h até a meia-noite, sem intervalo, e os demais pontos, das 9h às 16h. 
Todos estarão abertos nesta quarta e na quinta-feira, 22/7.

O atendimento para a sexta-feira, 23/7, deve ser mantido em somente quatro pontos (shopping PhelippeDaou, Centro de Convivência Padre 
Pedro Vignola, Studio 5 e Sesi Clube do Trabalhador) e em horário diferenciado, das 13h às 17h.
“É uma previsão, que será confirmada apenas se o total de doses disponíveis não for esgotado nesses dois dias de intensificação”, explica a 
titular da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), ShádiaFraxe.
A secretária destaca a importância do comparecimento de todos os que ainda não tomaram a primeira dose da vacina e reforça o chamamento 
das pessoas que já estão no prazo para receber a segunda dose, que é de 28 dias para quem tomou CoronaVac e de 84 dias para quem tomou 
a Pfizer ou a AstraZeneca.

“Os postos estarão preparados para aplicar primeira e segunda doses, portanto, as pessoas já vacinadas devem verificar se já completaram o 
intervalo para receber a segunda dose”, salienta Shádia.
Quem for a um dos postos para receber a primeira dose, não deve esquecer de levar um documento de identidade original com foto, o CPF 
e o comprovante de residência (original e cópia). Quem tiver acesso à internet, também deve fazer previamente seu cadastro no site Imuniza 
Manaus (https://imuniza.manaus.am.gov.br/), uma forma de reduzir o tempo de atendimento nos postos de atendimento. Para quem for receber 
a segunda dose, é obrigatória a apresentação do documento de identidade e CPF, além da carteira de vacinação.

De acordo com dados da Divisão de Imunização (Divim) da Semsa, da população estimada de 1,4 milhão de pessoas de 18 anos ou mais, 
residentes em Manaus, 75% já receberam a primeira dose contra a Covid-19 nesses seis primeiros meses da campanha.
“Aproximadamente 427 mil pessoas ainda devem ser vacinadas, se considerarmos o total estimado pelo IBGE”, avalia a chefe da Divim, Isabel 
Hernandes. Segundo ela, apenas no grupo de 18 anos são esperadas 41 mil pessoas.

Pontos de vacinação – das 9h às 16h
Norte
Centro de Convivência da Família Padre Pedro Vignola
Rua Gandu, 119 – Cidade Nova
Somente para pedestre
Shopping PhelippeDaou
Avenida Camapuã, 2.939 – Cidade de Deus
Somente para pedestre
UBS Arthur Virgílio
Travessa 10, 3.015 – Amazonino Mendes
UBS Sálvio Belota
Rua Samambaia, 786 – Santa Etelvina
Sul
Studio 5 – Centro de Convenções
Avenida Rodrigo Otávio, 3.555 – Distrito Industrial I
Somente para pedestre
UBS Nilton Lins
Avenida Professor Nilton Lins, 3.259 – Flores
Leste
SESI – Clube do Trabalhador
Avenida Cosme Ferreira, 7.399 – São José I
Ponto para pedestre e drive-thru
UBS Guilherme Alexandre
Rua Nova República, 575 – Colônia Antônio Aleixo
UBS Platão Araújo
Rua Antônio Lisboa, s/nº – Puraquequara
UBS Gebes de Medeiros
Rua Pirarucu, 1.000 – Jorge Teixeira
UBS Amazonas Palhano
Rua Antônio Matias, s/nº – São José 2
Oeste
Centro de Convivência Magdalena Arce Daou
Avenida Brasil, s/nº – Santo Antônio do Içá
Pontos de vacinação – das 9h à meia-noite
Oeste
Sambódromo
Avenida Pedro Teixeira, 2.565 – Dom Pedro
Somente drive-thru
Centro de Convenções Vasco Vasques
Avenida Constantino Nery, 5.001 – Flores
Somente pedestre
Arena da Amazônia
Avenida Constantino Nery, 5.001 – Flores
Somente drive-thru

Por: Fernanda Lopes

Foto: João Viana/Semcom

Fonte: com informações da Semsa

Prefeitura de 
Manaus intensifica 
vacinação contra 
a Covid-19 com 15 
pontos de 
atendimento 
nesta quarta-feira



Uma ação coordenada pela Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM), deflagrada no final da manhã 
desta terça-feira (20/07), no bairro Glória, zona oeste de Manaus, resultou na apreensão de uma arma de 
fogo e porções de entorpecentes, e na prisão de um homem de 29 anos por tráfico de drogas e porte ilegal 
de arma de fogo.

A apreensão dos materiais ilícitos e a prisão do infrator ocorreram durante a ação “Pronta Resposta”, da 
SSP-AM. As diligências iniciaram após denúncias anônimas feitas ao número 181, o disque-denúncia da 
SSP-AM, informando sobre a comercialização de drogas na rua Livramento. Policiais civis e militares se 
deslocaram ao endereço indicado na denúncia, onde encontraram o suspeito.

Na residência do indivíduo, os policiais encontraram uma pistola, 14 munições calibre 40, uma porção de 
maconha, nove porções de cocaína e uma balança de precisão. O material ilícito apreendido e o suspeito 
foram apresentados no 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP).
Com a ação “Pronta Resposta”, o secretário de Segurança Pública, coronel LouismarBonates, amplia a 
verificação de denúncias feitas pela população aos serviços do órgão pelo telefone 181 ou pelo site da 
SSP, no www.ssp.am.gov.br.

O disque-denúncia 181 funciona 24 horas por dia, inclusive aos finais de semana, em todo o estado. As 
ligações são gratuitas e sigilosas.

Outra forma de repassar informações é por meio do site da SSP, no www.ssp.am.gov.br. No serviço de 
mensagem, o cidadão deve relatar o nome da rua, bairro e número do local onde ocorreu o crime. Se pos-
sível, fornecendo nome ou apelido de pessoas suspeitas de atividades criminosas. Pode ainda adicionar 
fotografias e vídeos na denúncia, que também é sigilosa.

Durante ação ‘Pronta 
Resposta’, arma e 
drogas são 
apreendidas em 
Manaus

A Prefeitura de Manaus iniciou nesta quarta-feira, 21/7, a implantação de 130 metros de nova rede de 
drenagem profunda na rua 3 do bairro Puraquequara, zona Leste da capital. O serviço está sendo realizado 
por mais de dez servidores da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf). A obra, com conclusão esti-
mada em 15 dias, se deu em virtude dos recorrentes problemas de alagamentos na área.

Segundo o engenheiro responsável pela obra, Edson Júnior, é determinação do prefeito David Almeida e do 
vice-prefeito e secretário municipal de Infraestrutura, Marcos Rotta, o trabalho preventivo e de qualidade, 
proporcionando as melhorias para as comunidades da capital, com a execução de obras de drenagem pro-
funda e superficial, desobstrução de bueiros entupidos, entre outros serviços essenciais.

“A Seminf vem se antecipando aos problemas que porventura possam surgir, realizando um trabalho que 
tem demandado muito empenho e dedicação de todos os servidores do órgão. Esta obra é fruto de um 
problema antigo, ignorado pelas gestões passadas. Estamos trabalhando de forma engajada para resolver 
essas situações e tranquilizar as pessoas de riscos iminentes, trabalhando de forma preventiva sempre”, 
explicou o engenheiro.

A área receberá, ainda, o serviço de drenagem superficial com a implantação de aproximadamente 260 
metros de meio-fio e sarjeta em concreto, que são fundamentais para a conservação do asfalto. Finalizado 
esse serviço, a rua passará pela recuperação asfáltica.

Por: Fabiane Monteiro

PREFEITURA TRABALHA NA 
IMPLANTAÇÃO DE REDE DE 
DRENAGEM PROFUNDA NO 
BAIRRO PURAQUEQUARA

Foto: divulgação / PMAM

ARTIGO DO DIA SÍNDROME DO NINHO VAZIO

Olá! Como vai você?
Este texto descreve a Síndrome do Ninho Vazio. É um tema impor-
tante.

Você já passou por isso?
 Está passando?

Tem filhos pequenos?

Provavelmente passará por isso, nossos filhos crescem, saem de 
casa e por conta dos nossos muitos afazeres não percebemos 
como o tempo corre. Você está pronto como pai ou como mãe 
para passar por esta fase que algumas vezes é tumultuada, mas, 
não pode ser problemática e nem patológica. Existe uma diferença 
entre passar pela fase e não adoecer, transformando essa fase da 
melhor maneira possível.

Cada um de nós vai sentir a diferença do filho saindo de maneira 
própria, porque nós somos seres independentes, individuais e 
cada um de nós vai dar aos acontecimentos um teor que é próprio 
de cada um de nós, que tem a ver com nossas crenças, com tudo 
aquilo que nós internalizamos no decorrer de nosso processo.
Então, você está pronto(a) para ouvir sobre a Síndrome do Ninho 
Vazio?

Síndrome é um conjunto de sintomas. É importante falarmos disso 
e ninho vazio, imagine! Simbolicamente falando, imagine, aquele 
ninho onde tem os filhotinhos e os filhotinhos aprendem a voar. 
Digamos que neste ninho tenham três filhotinhos, esses filhotinhos 
aprendem a voar e vão embora para viverem a vida deles, suas 
experiências e histórias. O ninho ficará vazio. Existem pessoas que 
tem só um, existem pessoas obviamente que tem vários filhos.
A medida que cada filho vai saindo, existe uma representação sim-
bólica. Então, nós temos que dividir essas coisas muito bem para 
que fique claro.

Como eu vou fazer, a partir do momento que os meus filhos saírem 
de casa para viverem a vida deles?
É interessante pensar o seguinte, nós vamos começar a dividir 
porque cada caso é único, todas os temas que falam de emoção 
ou de psicologia, não se pode generalizar, cada um vive a ex-
periência de uma maneira única, então, nós não podemos dizer 
“mas, olha, isso é o natural... olha, mas a fulana viveu assim, por 
que você não conseguiu?” A resposta é simples, porque a “fulana” 
não é você. Porque cada um de nós tem uma estrutura psicológi-
ca, tem suas crenças, então, vai viver sim, de maneira diferente e é 
por isso que não podemos generalizar quando falamos do huma-
no.

Imagina aquele casal que vive junto, marido, mulher, o casal, a 
família, os filhos. Agora, imagine aquela pessoa separada, divorcia-
da e que tem uma outra estrutura, ou seja, houve uma mudança, 
existe uma alteração, de forma que as pessoas vão agir de manei-
ra diferente de acordo com a sua vivência.

Vamos pensar na separação que é a partida desse filho, quando 
eu falo de mãe ou de pai, eu estou me referindo aquela pessoa que 
convive com o filho diariamente.

Pense nessa mãe que viveu a vida inteira se dedicando e cuidando 
desse filho, como ela vai ficar? O filho encontrou uma pessoa e 
vai casar, ou arrumou uma proposta de trabalho irrecusável e vai 
morar em um outro País. Isso parece ter acontecido muito rápido. 
Porque para uma mãe que convive com esse filho, os aconteci-
mentos são muito mais rápidos. Esse pensamento é mais aceler-
ado. “Meu filho, minha filha, vai sair de casa...vai me abandonar”. 
Não é assim, não há abandono.
A maneira como a pessoa vê a situação é que faz a diferença, pen-

sa do ponto de vista positivo, pois o filho vai morar e prosperar em 
um outro País. Ele recebeu uma proposta de trabalho irrecusável, 
vai crescer profissionalmente, vai ter experiências diferentes...
então, essa mãe não deveria estar feliz? Sim, está muito feliz, mas, 
não consegue se ver neste momento morando sozinha em casa.

Uma pessoa com muitos filhos, digamos, três filhos que é uma 
hipótese, tem geralmente um filho que é mais independente emo-
cionalmente, ele mora em casa, mas todos os dias ele sai para o 
trabalho e só retorna para dormir. Esse filho já saiu de casa faz 
tempo, simbolicamente falando. Mas, tem sempre aquele filho que 
é mais ligado a mãe e que a mãe é mais dependente dele, então 
assim, vamos pensar do ponto de vista positivo, essa mãe precisa 
nesse momento olhar para si, se ela deixou as amigas para cuidar 
desses filhos, de trabalhar fora de casa, se ela dedicou a vida dela 
toda, em prol desses filhos, aqui eu tenho uma situação. Agora, se 
essa mãe sempre trabalhou fora e também se dedicou aos filhos 
em toda a educação e cuidados, eu tenho uma outra situação. 
Perceba que os momentos são diferentes, mas o fato é o mesmo. 

O filho vai sair, a filha vai sair. Você precisa dar conta disso.
Eu gosto muito de uma palavra que é RESIGNIFICAR. Como eu 
posso resignificar esse momento? Pode ser positivo? Pode. Eu 
posso pegar esse momento e transformar em coisas boas. Como 
eu faço isso? Perceba que esse filho(a) saiu para viver um casa-
mento, ele (a) saiu para morar em outra cidade, saiu para desen-
volver um outro trabalho, então, você precisa se reinventar e não 
entrar naquela vida de cobranças.

-Você não me ligou hoje, poxa vida, você me abandonou! Esse 
comportamento faz seu filho(a) sofrer. Perceba que para ele 
também é difícil sair de casa e deixar toda a estrutura, tem uma 
ligação emocional que precisa ser prazerosa entre vocês. Você 
não vai mudar para casa do filho porque ele casou, nem vai viajar 
com ele porque ele vai morar em um outro País, mas você precisa 
entender que não pode ser egoísta nesta vida. Precisa deixar o 
filho ou filha caminhar, fazer sua independência emocional.
 Quando você cobra muito de um filho, faz chantagem emocional 
e muitas vezes nós pais fazemos chantagens emocionais sem per-
cebermos que estamos fazendo e o nosso filho ou filha sofre com 
isso porque se questiona, será que eu estou agindo assim com a 
minha mãe? Meu Deus!

Tem uma situação que é completamente diferente, rouba de nós a 
paz, trazendo uma dor insuportável, é quando esse ninho fica vazio 
por alguma razão muito difícil de suportar. Por exemplo, seu filho 
está saindo para estudar fora, casar ou trabalhar fora, aqui eu ten-
ho uma situação, mas mesmo morando fora, seu filho está “próxi-
mo” e você pode ligar para falar com ele. Já pensou naquela mãe 
ou pai que o seu filho saiu e não voltou? A vida arrancou de você 
esse filho. Deixando esse vazio existencial na sua vida e você sabe 
que esse filho não vai mais voltar para você porque aconteceu um 
acidente de carro, porque ele foi vítima de uma violência terrível, 
uma doença que levou seu filho. Não importa. A dor vai existir. Já 
parou para pensar? Essa dor que nos rouba a paz e que faz muitas 
vezes nós olharmos para a vida com um olhar meio cinzento. Não 
existe cura para o luto porque luto não é doença, é um sentimento 
de tristeza profunda, mas que nós temos que aprender a conviver 
com essa ausência, tem a ver com sua crença, com sua religiosi-
dade, sua história de vida... Como é que você vai fazer daqui para 
frente? Esse será outro texto. Por hora tente descobrir meios de 
viver da melhor maneira possível a situação que se apresenta, se 
você não consegue sozinho(a) não tenha vergonha de procurar 
ajuda.

Espero ter contribuído com sua reflexão. Aprendemos juntos.

Nazaré Mussa é Psicologa e 
escritora.
Pós graduada em psicopedagogia 
e interdisciplinaridade, terapia e 
clínica psicanalítica, terapia 
cognitiva comportamental, 
psicologia do trânsito, Neuropsico-
logia e doutoranda em 
psicologia pela UCES em Buenos 
Aires e Educação no Paraguai.

Siga minhas redes sociais:

Instagram: @nazaremussa
Facebook: @psinazaremussa
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O prefeito de Manaus, David Almeida, acompanhou, na manhã desta quar-
ta-feira, 21/7, o início da nova etapa da Campanha de Vacinação contra 
a Covid-19, coordenada pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) na 
capital, que contempla a população com idade a partir dos 18 anos, última 
faixa etária do Plano Nacional de Imunização do Ministério da Saúde.

No total, a Prefeitura de Manaus disponibilizou 15 postos de imunização 
espalhados por todas as zonas da capital amazonense, para facilitar o 
acesso da população. David Almeida frisou a importância do avanço na 
campanha de imunização para que a cidade siga diminuindo o número de 
novos casos da doença.

“Manaus está dando um salto na vacinação. Chegamos à última idade do 
Plano Nacional de Vacinação do Ministério da Saúde, 18 anos. O Studio 
5 está repleto de pessoas vindo se vacinar. No total, temos 15 pontos de 
vacinação. Esperamos você que tem acima de 18 anos para fazer a sua 
vacina e assim ajudar Manaus a ficar totalmente imunizada”, enfatizou 
Almeida.

O chefe do Executivo municipal lembrou que, mesmo com a campanha de 
intensificação da primeira dose da vacina contra a Covid-19 realizada nes-
ta quarta-feira e quinta-feira, 21 e 22 de julho respectivamente, na capital 
do Amazonas, os postos instalados pela Semsa continuam aplicando a 
segunda dose do imunizante.

“Nós temos 19 postos de vacinação onde estamos aplicando a primeira 
dose, mas nós temos também a segunda dose reservada para as pessoas 
que já estão no prazo para completar o seu processo de imunização. Con-
vocamos quem já está nesse período para comparecer aos nossos pontos 
de vacinação, que nós estamos te aguardando”, ressaltou o prefeito.

A estudante Ana Barbara de Lima, 18, disse que receber a primeira dose 
da vacina a faz lembrar da sua avó, que foi uma das vítimas da doença 
durante a segunda onda de casos que atingiu a cidade no último mês de 
janeiro.

“É uma emoção muito grande, porque eu perdi uma avó para a Covid-19, 
e tomar essa vacina é gratificante, pois lembro dela. A vacina é a nossa 
única arma para salvar vidas, e espero que todo mundo acima de 18 anos 
receba essa imunização. Quero agradecer à prefeitura, porque estamos 
em uma nova etapa e teremos postos até meia-noite para facilitar. É 
importante todos irem vacinar, para que possamos voltar à nossa velha 
rotina”, ressaltou a estudante.

Pontos de vacinação – das 9h às 16h

Norte
Centro de Convivência da Família Padre Pedro Vignola
Rua Gandu, 119 – Cidade Nova
Somente para pedestre
Shopping PhelippeDaou
Avenida Camapuã, 2.939 – Cidade de Deus
Somente para pedestre
UBS Arthur Virgílio
Travessa 10, 3.015 – Amazonino Mendes
UBS Sálvio Belota
Rua Samambaia, 786 – Santa Etelvina
Sul
Studio 5 – Centro de Convenções
Avenida Rodrigo Otávio, 3.555 – Distrito Industrial I
Somente para pedestre
UBS Nilton Lins
Avenida Professor Nilton Lins, 3.259 – Flores
Leste
Sesi – Clube do Trabalhador
Avenida Cosme Ferreira, 7.399 – São José I
Ponto para pedestre e drive-thru
UBS Guilherme Alexandre
Rua Nova República, 575 – Colônia Antônio Aleixo
UBS Platão Araújo
Rua Antônio Lisboa, s/nº – Puraquequara
UBS Gebes de Medeiros
Rua Pirarucu, 1.000 – Jorge Teixeira
UBS Amazonas Palhano
Rua Antônio Matias, s/nº – São José 2
Oeste
Centro de Convivência Magdalena Arce Daou
Avenida Brasil, s/nº – Santo Antônio do Içá
Pontos de vacinação – das 9h à meia-noite
Oeste
Sambódromo
Avenida Pedro Teixeira, 2.565 – Dom Pedro
Somente drive-thru
Centro de Convenções Vasco Vasques
Avenida Constantino Nery, 5.001 – Flores
Somente pedestre
Arena da Amazônia
Avenida Constantino Nery, 5.001 – Flores
Somente drive-thru

David Almeida acompanha vacinação de população 
a partir dos 18 anos contra Covid-19

Após apresentar atitude suspeita, um entregador, aparentemente de 
delivery, de 27 anos de idade, foi abordado por policiais militares da 
Força Tática. A ação ocorreu na avenida Laguna, esquina com a rua 
Desembargador João Machado, no bairro Planalto, na Zona Oeste de 
Manaus. 

Conforme o capitão Dutra, da Força Tática, os policiais desconfiaram 
do homem e decidiram realizar uma abordagem de rotina. Inicialmente 
nada de ilícito foi encontrado. 

“Decidimos então abrir a mochila onde deveriam ficar os lanches 
que ele demonstrava entregar. Para nossa surpresa, encontramos 10 
quilos de maconha do tipo skunk. Ele acabou confessando que estava 
entregando o material, mas que era a primeira vez que cometia a ação 
criminosa. Ao ser questionado sobre quem receberia o entorpecente, 
ele informou que não sabia e que iria entregar para alguém em via 
pública”, declarou o capitão Dutra.

A autoridade policial destacou, ainda, que o material está avaliado em 
R$ 50 mil e representa grande prejuízo ao tráfico de drogas. 

“Apreendemos o material e apresentamos o caso no 19° Distrito Inte-
grado de Polícia (DIP). Não é a primeira vez que fazemos apreensão 
onde pessoas usam da profissão de entregador para tentar despistar a 
polícia. Nós estamos atentos à criminalidade”, destacou o capitão. 

O suspeito não tinha nenhuma passagem criminal e foi autuado em 
flagrante por tráfico de drogas. Ele deve passar por audiência de 
custódia na Central de Recebimento e Triagem (CRT), no quilômetro 
oito da rodovia federal BR-174.

Uma mulher grávida e o companheiro dela foram presos na 
noite de terça-feira (20), após praticarem assaltos a pedestres 
do bairro Novo Aleixo, na Zona Norte de Manaus. A ação foi 
deflagrada por policiais militares da 27ª Companhia Interativa 
Comunitária (Cicom).

Uma das vítimas, uma mulher também grávida, que preferiu 
não se identificar, relatou que estava na loja de açaí dela 
acompanhada do esposo quando o “casal do crime” chegou 
armado e exigiu que eles entregassem o aparelho celular.
“Entregamos o celular e quase ele entrou no estabelecimento 
para pegar”

Ressaltou vítima do crime

Ainda nas proximidades, o casal tentou cometer mais uma 
ação criminosa, mas acabou sendo capturado pela população 
até a chegada da viatura. A polícia encontrou com eles uma 
arma de fogo.

O casal foi apresentado no 6° Distrito Integrado de Polícia 
(DIP), onde foram adotados os procedimentos cabíveis. Os 
dois devem responder por roubo majorado.

Na delegacia foi constatado que a dupla já tinha passagem 
pelo mesmo crime. O homem havia deixado a cadeia em abril 
deste ano.

Casal é preso 
após vários 
assaltos em 
Manaus

Delivery de droga: 
entregador é preso 
com 10 kg de skunk 
em Manaus

Por: Marcilon Souza e SouzaPor: Marcilon Souza e Souza 

Por: Fernanda Lopes

Foto: divulgação Foto: divulgação

Foto: Ruan Souza/Semcom

Fonte: com informações da Semcom
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Concerto da Ovam marca volta de espetáculos 
com público no Teatro Amazonas

Mutirão de vacinação em Manaus tem mais de 11 mil 
doses aplicadas nas primeiras horas de atendimento

O salão de espetáculos do Teatro Amazonas voltou a ser preenchido de aplausos com a apresen-
tação da Orquestra de Violões do Amazonas (Ovam), na noite de terça-feira (20/07). O patrimônio 
histórico, que estava com atividades apenas no formato on-line, voltou a receber a população em 
apresentações artísticas, com a adoção de protocolos de combate à Covid-19, como limitação da ca-
pacidade da casa em 50%, uso obrigatório de máscara e agendamento prévio pelo Portal da Cultura 
(cultura.am.gov.br).

“Estávamos fechados desde 23 de dezembro e agora, seguindo os protocolos e avaliando o cenário, 
voltamos a receber o nosso público nesta casa que é um dos maiores patrimônios históricos do Es-
tado. Ainda teremos programação com os corpos artísticos até o final de julho, que também pode ser 
acompanhada on-line por meio das nossas redes sociais e pela TV Encontro das Águas. Em breve, 
divulgaremos a agenda de agosto”, declarou o secretário de Cultura e Economia Criativa, Marcos 
Apolo Muniz, que acompanhou o evento.

Antes da apresentação, foi apresentada ao público a identidade visual vencedora do concurso em 
alusão aos 125 anos do Teatro Amazonas. O designer TanousO’Azzi subiu ao palco para receber o 
cheque no valor de R$ 5 mil do secretário Marcos Apolo Muniz. A marca escolhida vai ser uma fer-
ramenta para as comemorações dos 125 anos de atividade e um item de souvenir do aniversário do 
patrimônio.

“Eu me sinto muito honrado por participar desse momento histórico de 125 anos do Teatro Amazo-
nas. Minha infância, minha adolescência e minha fase adulta foi aqui no Teatro, meu pai é um artista 
local, então é muito gratificante ganhar esse concurso”, disse. “Marca é percepção. Então quis trazer 
os elementos cromáticos, como o dourado, ao mesmo tempo a delicadeza de cada detalhe na forma 
iconográfica na fonte e, obviamente, transparecer essa forma iconográfica que é a cúpula, que foi 
agregada no número cinco para fazer uma composição harmônica e perceptiva”, explicou.

Apresentação 
Logo após a cerimônia de entrega do prêmio, a Orquestra de Violões do Amazonas, regida pelo mae-
stro Davi Nunes, entrou no palco para a apresentação do espetáculo “De Canhoto a Nicanor”, com 
obras Canhoto, João Pernambuco, Sebastião Tapajós, Hermeto Pascoal e Nicanor Teixeira, entre 
outros. O maestro agradeceu a presença do público.
“É uma emoção receber o calor do público novamente nesta casa, que é tão importante para nós. 
Fico muito feliz de fazer parte deste momento histórico e espero que a nossa orquestra possa contin-
uar levando alegria ao público aqui no Teatro Amazonas”.

O defensor público Fernando Mestrinho contou que se emocionou ao voltar para um espetáculo no 
Teatro Amazonas. “Sempre acompanhei o Festival de Ópera e os concertos, então depois de tanto 
tempo longe foi incrível. O público gostou muito da interação com o maestro e com os músicos, foi 
uma felicidade muito grande poder voltar”, disse.
A carioca Conceição Aparecida, de 72 anos, também prestigiou o espetáculo da Orquestra de Violões 
do Amazonas. “Foi um espetáculo maravilhoso, com músicas maravilhosas. Fico muito feliz de par-
ticipar das comemorações dos 125 anos do Teatro. Quando eu era criança tinha o sonho de conhecer 
este lugar e pude realizar este sonho há alguns anos. Esta já é a quinta vez que venho ao Teatro. 
Estão todos de parabéns”, contou.

Programação 
Em julho, as apresentações seguem com a Amazonas Filarmônica e Balé Folclórico do Amazonas. As 
vagas para o público já foram esgotadas.
O espetáculo “Sinfonia Surpresa e Concerto de Khachaturian” vai ser apresentado com a Amazonas 
Filarmônica, nesta quinta-feira (22/07), com obras de Franz Joseph Haydn e Aram Khachaturian. No 
dia 27 é a vez do Balé Folclórico do Amazonas (BFA), com o espetáculo “Cores do Rio”, sobre um tra-
balho de pesquisa conduzido pela diretora artística da companhia, Conceição Souza, e desenvolvido 
pelos próprios bailarinos acerca da realidade amazônica
No dia 29, a Amazonas Filarmônica apresenta a “A Forma-Sonata – Sinfonia Linz de Mozart”, um 
concerto sobre a forma-sonata, encontrada na estrutura de muitas sinfonias do classicismo, com o 
maestro Otávio Simões.

Para aqueles que não conseguiram vagas, as apresentações também vão ser transmitidas pelo 
Facebook e canal da Secretaria de Cultura e Economia Criativa no Youtube (@culturadoam), além do 
Facebook da TV Encontro das Águas.

A intensificação da campanha de vacinação 
contra a Covid-19 que a Prefeitura de Manaus 
começou a realizar nesta quarta-feira, 21/7, 
registra a aplicação de 11 mil doses nas três 
primeiras horas de atendimento. Estendida ao 
público a partir dos 18 anos da população geral, a 
vacinação, coordenada pela Secretaria Municipal 
de Saúde (Semsa), tem 12 pontos de vacinação 
que funcionarão das 9h às 16h hoje e amanhã 
(quarta-feira), 22/7, e três com atendimento das 
9h até meia-noite, nos dois dias. Esta é a quarta 
intensificação que a prefeitura realiza para alca-
nçar ainda mais pessoas com a vacina.

A secretária da Semsa, ShádiaFraxe, percorreu 
pontos de vacinação durante a manhã para 
acompanhar o atendimento feito pelas equipes da 
secretaria. “É mais uma intensificação da nossa 
campanha de vacinação, que completou seis 
meses, com pontos espalhados estrategicamente 
em todas as zonas da cidade. Sob a coordenação 
do prefeito David Almeida, Manaus é uma das 
primeiras capitais brasileiras a alcançar a última 
faixa etária elencada pelo Ministério da Saúde, 
cumprindo o nosso dever, incansavelmente, com 
toda a equipe unida nessa, que é a maior cam-
panha de vacinação já vista no mundo”, disse.

Segundo ShádiaFraxe, a estimativa da faixa de 18 
anos é de aproximadamente 43 mil pessoas, mas 
entre todos os grupos estabelecidos no Plano 
Nacional de Operacionalização da Vacinação 
contra a Covid-19, elaborado pelo Ministério da 
Saúde, a Semsa estima que faltem aproximada-
mente 400 mil pessoas a receberem a primeira 
dose da vacina, considerando a população total 
de 1,4 milhão de habitantes em idade vacinável. 
“É muito importante para a saúde coletiva que 
essas pessoas procurem nossos pontos para 
tomar a vacina. Já aplicamos mais de 1 milhão de 
primeiras doses. 
Posso afirmar que o perfil epidemiológico de 
Manaus só melhorou por conta da vacina. Quanto 
mais pessoas vacinadas, mais cedo conseguire-
mos sair desse isolamento necessário para a 
proteção de todos”, convocou.

Os gêmeos Mateus e Lucas Bezerra, de 18 anos, 
moram com a mãe, os avós e três irmãos e já 
tiveram Covid-19. Eles viram nas redes sociais 
da Semsa que já poderiam receber a vacina hoje 
e decidiram se vacinar juntos. “Era uma grande 
preocupação ainda não ter chegado a nossa vez. 
Moramos com nossos avós, e os cuidados são 
redobrados. É uma sensação de alívio ter tomado 
a vacina”, disse Lucas.

Para receber a vacina, é necessário apresentar 
um documento de identidade original com foto, 
CPF e um comprovante de residência, este último 
com cópia. A Semsa orienta que seja feito o 
cadastro na plataforma Imuniza Manaus (https://
imuniza.manaus.gov.br) para agilizar o atendimen-

to nos postos.

Além disso, a Secretaria de Saúde do município 
indica que seja feita a consulta ao “Filômetro” 
por meio do link bit.ly/filometrovacina, verificar a 
situação da fila, cuja classificação é por cores e 
indicativo de tamanho, e escolher o local para ser 
vacinado.
Pontos de vacinação – até as 16h
ZONA NORTE

Centro de Convivência da Família Padre Pedro 
Vignola
Rua Gandú, 119 (Cidade Nova)
Somente para pedestre
Shopping PhelippeDaou
Av. Camapuã, 2939 (Cidade de Deus)
Somente para pedestre
UBS Arthur Virgílio
Travessa 10, 3.015 (Amazonino Mendes)
UBS Sálvio Belota
Rua Samambaia, 786 (Santa Etelvina)
ZONA SUL

Studio 5 – Centro de Convenções
Av. Rodrigo Otávio, 3.555 (Distrito Industrial I)
Somente para pedestre
UBS Nilton Lins
Avenida Professor Nilton Lins, 3.259 (Flores)
ZONA LESTE

SESI – Clube do Trabalhador
Avenida Cosme Ferreira, 7.399 (São José I)
Ponto para pedestre e drive-thru
UBS Guilherme Alexandre
Rua Nova República, 575 (Colônia Antônio Aleixo)
UBS Platão Araújo
Rua Antônio Lisboa, s/nº (Puraquequara)
UBS Gebes de Medeiros
Rua Pirarucu, 1.000 (Jorge Teixeira)
UBS Amazonas Palhano
Rua Antônio Matias, s/nº (São José 2)
ZONA OESTE

Centro de Convivência Magdalena Arce Daou
Avenida Brasil, s/nº (Santo Antônio do Içá)
Pontos de vacinação – até meia noite
Sambódromo
Av. Pedro Teixeira, 2.565 – Dom Pedro
Somente drive-thru
Centro de Convenções Vasco Vasques
Avenida Constantino Nery, 5.001 (Flores)
Somente pedestre
Arena da Amazônia
Avenida Constantino Nery, 5.001 (Flores)
Somente drive-thru
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Frases

“Agradeço todas as 
dificuldades que 

enfrentei; não fosse 
por elas eu não teria 

saído do lugar” 
Chico Xavier

Albert Einsteins

“Nunca derrube 
uma cerca até você 
saber por que ela 
foi colocada lá”

ROBERT FROST

JIM ROHN

“SE VOCÊ NÃO 
ESTÁ DISPOSTO A 
ARRISCAR, ESTEJA 
DISPOSTO A UMA 
VIDA COMUM”

“O primeiro dever da inteligência é 
desconfiar dela mesma”
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