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AMAZÔNIA

Municípios do Amazonas já recebem Coronavac para iniciar
vacinação
O Governo do Amazonas iniciou nas primeiras horas desta terça (19) a distribuição de doses da vacina para o
interior do estado
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O Governo do Amazonas iniciou na manhã desta terça-feira (19) a distribuição de doses da vacina Coronavac para os
municípios do interior do estado.
A Secretaria de Saúde (SES-AM) não divulgou, contudo, qual a quantidade destinada a cada um.
Os três voos com as vacinas partiram para Carauari, Itamarati, Envira, Ipixuna, Guajará, Lábrea, Boca do Acre, Eirunepé, Fonte
Boa, Jutaí, Tonantins e Santo Antônio do içá.
Dessa maneira, o governador Wilson Lima (PSC) começa a abastecer o interior com divisão das 306 mil doses recebidas na
segunda-feira (18) do governo federal e da doação (50 mil) feita pelo governador de São Paulo, João Dória.
Leia mais
Taxa de ocupação em UTI no AM supera 98%, mas óbitos e internações caem
Conforme o governo, as doses são para os grupos prioritários: trabalhadores de saúde, idosos de 75 anos em diante; pessoas
com mais de 60 anos que vivem em instituições de longa permanência; e população indígena.

Indígenas
O Distrito Sanitário Especial Indígena (Dsei) de Manaus, vinculado à Secretaria Especial de Saúde Indígena (Sesai), do Ministério
da Saúde, distribuirá a vacina para 265 aldeias.
Serão vacinados nesta fase 15.300 indígenas, em 16 municípios, a metade da população no Amazonas.
De acordo com o Dsei, 100% dos indígenas acima de 18 anos serão vacinados.
Da sede do município, a vacina vai chegar às comunidades rurais por meio de barcos e lanchas rápidas, as chamadas
“voadeiras” e até mesmo aviões de pequeno porte.
Foto: Divulgação/Secom
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Deputado perde irmão e PT no Amazonas, professor militante e querido
21/01/2021 08:56



Além do falecimento de CÉsar Campos, irmão de Sinésio, o meio petista no Amazonas também perdeu o
professor Davi Buás
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Aras pratica ato de exceção ao poupar Pazuello, dizem procuradores
21/01/2021 07:56



Observação é feita pela Associação Nacional dos Procuradores da República e seis membros dom
Conselho Superior do Ministério Público Federal.
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Vacinação contra a covid-19 está suspensa em Manaus
21/01/2021 05:28



Imunização feita pela Prefeitura de Manaus recebeu forte ataque nas redes sociais e cobranças de órgãos
de controle do Estado e da União

