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Manaus recebe carga com
200 cilindros de oxigênio

Uma carga com 200 cilindros de oxigênio chegou a Manaus, na manhã desta terça-feira (12). O gás foi enviado de São
Paulo em um avião da Força Aérea Brasileira (FAB).
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PREFEITURA DE CODAJÁS DECLARA
estado de emergência por 180 dias
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Acidente na Avenida Darcy
Vargas com duas vítimas em estado grave
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Reitor do Ifam morre
na noite desta
segunda-feira

Prefeitura de Codajás declara
estado de emergência por 180 dias

Foto:reprodução/Facebook

Por: Luciana Silva

Foto: reprodução/Chico Arts

Por:Victória Cavalcante
O prefeito do município de Codajás (distante 239 Km de Manaus), Antônio Ferreira dos Santos (PP) declarou o Estado de Emergência pelo período de 180 dias em
decorrência da pandemia de Covid-19.
O Decreto Municipal Nº1622 foi publicado nessa segunda-feira (11), no Diário Oficial do Município e estabelece a Criação do Comitê de Prevenção e Enfrentamento
ao Coronavírus, tendo como objetivo estabelecer e divulgar ações de prevenção ao vírus, o comitê é composto por representantes de secretarias municipais, Câmara
Municipal, GGIM, Conselho Municipal de Saúde e das Polícias Militar e Civil. estabelecido no art.2º.
Com esse decreto, a Prefeitura poderá dispensar licitações para a aquisição de bens e serviços; requisição de bens e serviços tanto de pessoas físicas como de
jurídicas, com justo pagamento e a contratação, por prazo determinado, de pessoal para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público.
O município registrou até esta segunda-feira (11), 434 casos de pessoas infectadas por Covid-19 e 11 óbitos. Os dados são da Fundação de Vigilância em Saúde
(FVS-AM).

Mais uma vítima de complicações causadas
pela covid-19, o professor Antonio Venâncio
Castelo Branco morreu na noite desta segunda-feira (11). Ele era reitor do Instituto Federal
de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas (Ifam). Antonio era graduado em Engenharia Civil e também era mestre em Engenharia de
Produção.
Em nota de pesar, o Ifam lamentou a morte e
destacou o “trabalho incansável, dedicado e
humano” do professor e de seu legado à educação.
A Universidade do Estado do Amazonas (UEA)
também divulgou nota de pesar em solidariedade com a família e amigos do professor.

Na semana passada, o município de Parintins, Iranduba, Manacapuru e Manaus também decretaram estado de emergência por 180 dias.

Fonte: G1

CASAL É PRESO COM ARMA
DERFV revela redução de casos
de roubos e furtos de veículos em 2020
Por: Jeanne Gade

DE BRINQUEDO AO TENTAR ASSALTAR HOTEL EM MANAUS

Foto: SSP-AM

A Delegacia Especializada em roubos e furtos de veículos (DERFV), apontaram uma queda nos casos de roubos e furtos de
veículos no ano de 2020 em relação aos anos anteriores.
Em 2019, a redução é de quase mil casos consoante análise dos meses de 2020. No ano de 2017, por exemplo, foram registrados 7700 casos de veículos subtraídos, mas em 2020, os registros mostram um número de 3500 a menos.
A base das informações é o Sistema Utilizado para confecção de Boletins de Ocorrência e inserção das restrições de roubos
e furtos que é operado pela Especializada.
A análise comparativa da Unidade Especializada registrou entre 2014, sendo 4733 casos, a 2020, sendo 3529 casos, o que
representa uma redução em número registrados. Esse trabalho é feito em conjunto com outros órgãos como: a Polícia Militar,
Detran/AM e a Polícia Civil.
Foram onze grandes operações realizada no ano de 2020 pela especializada, e ainda investigações contínuas realizadas pelos
agentes da DERFV. Foram cumpridas as demandas do calendário de atividades policiais, com objetivo de fiscalização em
portos e locais de escoamento de veículos para o interior e outros Estados, e também o trabalho de repressão ao crime organizado, no que tange ao combate em relação as quadrilhas de adulteração de sinais identificadores de veículos.
Em Setembro foi deflagrada a Operação Centurião que terminou com a prisão de um criminoso da Venezuela que operava
em um esquema clandestino de remessa de veículos para países do eixo Mercosul promovendo o re emplacamento de tais
automotores de forma indevida em outros países.
Em novembro, a Operação Zodíaco, prendeu onze pessoas envolvidas em uma Organização Criminosa Especializada em roubos, furtos e clonagem de motocicletas. A Operação Néphila, no segundo semestre, recuperou mais de 40 (quarenta) armas
de fogo.
No mês de Dezembro, foram presas 25 pessoas envolvidas em um esquema criminoso na Operação Sanguessuga, pela Especializada. O esquema criminoso era responsável por desviar mais de 30 milhões de recursos em impostos estaduais e federais.
No total foram mais de 70 armas de fogo, prisão de mais de 140 pessoas e recuperação de mais de uma centena de veículos
exclusivamente pela Especializada.

Foto:divulgação/Polícia Militar-AM

Por: Victória Cavalcante
Um casal de bandidos, foi preso na tarde de segunda-feira (11), por tentar assaltar um
hotel no Centro de Manaus, com uma arma de brinquedo.
Segundo informações da polícia, essa é a segunda vez que o casal tenta assaltar o
mesmo hotel. O casal foi reconhecido pela dona do hotel, que gritou por socorro.
Algumas pessoas que passavam pelo local seguraram a dupla até a chegada da polícia.
O casal foi preso, e a arma falsa apreendida.
O casal foi encaminhado ao 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para procedimentos
cabíveis.

Fonte: Portal do Holanda
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Prefeitura orienta
usuários sobre os
critérios para exames
de Covid-19
Por: Fabiane Monteiro
A Prefeitura de Manaus disponibiliza, nos 22 pontos
preferenciais para atendimento a casos suspeitos de
síndromes gripais e Covid-19, dois tipos de exames para
detecção do novo coronavírus no organismo: o teste
rápido e o RT-PCR (sigla inglesa de Reverse-TranscriptasePolymerase Chain Reaction), este último considerado “padrão ouro” para o diagnóstico da doença. O
acesso aos exames nas unidades da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) só é possível após a avaliação do
paciente feita durante a consulta com um médico.
“É necessário que os nossos usuários entendam que só
quem pode indicar a necessidade do exame é o médico,
que vai considerar, durante a consulta, as condições
clínicas do paciente, de acordo com os sintomas e o
tempo de manifestação deles. Existe um fluxo que indica
o tipo de exame mais apropriado para cada caso. Se esses prazos não forem observados, o risco de resultados
falsos é muito grande e isso pode aumentar o risco de
agravamento do quadro, que é o que queremos evitar”,
alerta a secretária municipal de Saúde, ShádiaFraxe.
Ela destaca, ainda, que todos os exames de Covid-19
realizados pela Semsa são inseridos no sistema oficial
do Ministério da Saúde, o e-SUS VE, ferramenta de
registro de notificação de casos suspeitos da doença.
“Temos um controle rigoroso do uso dos insumos e
seguimos os protocolos do ministério. Quem tem a indicação para um dos exames, faz a coleta nas unidades
mesmo”, explica Shádia.
Ao todo, a Semsa tem 17 Unidades Básicas de Saúde
(UBS), uma clínica da família e três UBSs Móveis fazendo o atendimento exclusivo a pacientes com sintomas
de Covid-19 ou de síndromes gripais. A indicação, pelos

Foto: divulgação

Foto: Altemar Alcântara/arquivo Semcom

médicos, para a realização de exame, segue um fluxo
que considera o tempo dos sintomas: do terceiro ao
sétimo dia, é feita a coleta de material para o RT-PCR,
que é encaminhado para análise no Laboratório Central
do Amazonas (Lacen-AM) e a partir do oitavo dia, o
teste rápido, que se for positivo, é prescrito o tratamento e entregue a medicação, e em caso de negativo, o
paciente recebe as orientações para que mantenha os
cuidados preventivos com uso de máscara, álcool em
gel a 70%, distanciamento social, entre outras medidas
de proteção.
“Independentemente de resultado, todos nós precisamos estar alertas e não descuidar, seguindo sempre as
orientações sanitárias para evitar a propagação desse
vírus”, sugere a secretária, orientando que os usuários
procurem as unidades de saúde aos primeiros sintomas
que podem ser febre, dor de cabeça, dor no corpo,
mal-estar, calafrio, tosse, congestão nasal, diarreia, dor
abdominal, falta de ar e perda do olfato e do paladar.
O período de incubação do vírus é de até 14 dias após
a exposição, sendo o período médio de incubação de 5
a 6 dias.
“Reforçamos a importância do tratamento precoce para
evitar que o quadro clínico se agrave. Não é necessário
confirmar o diagnóstico por testes para iniciar o tratamento. Se, clinicamente, o paciente apresentar sintomas que sugiram Covid-19, já recebe tratamento e seu
quadro de saúde será monitorado por pessoal capacitado para isso”, assegura a secretária Shádia.

Fonte: com informações da Semcom

Acidente na Avenida Darcy Vargas
com duas vítimas em estado grave
Por: Jeanne Gade
Um acidente envolvendo uma pick-up e um carro
Fiat, modelo Siena, colidiram na tarde de terça-feira
(12), na Av. Darcy Vargas, sentido Amazonas Shopping, deixando o trânsito muito lento.
O acidente aconteceu na passagem de nível da
Avenida Constantino Nery com a Av Darcy Vargas,
no bairro Chapada, zona Centro-Sul de Manaus.
Fez-se necessário a presença de uma equipe do
Auto Bomba Tanque para a retirada das vítimas que
ficaram presas no Fiat Siena. Na colisão duas pessoas ficaram feridas.
A colisão foi frontal. Segundo o Corpo de Bombeiros
Militar do Amazonas (CBMAM), uma equipe do Auto
Bomba Tanque (ABT 29) foi acionada para a ocorrência.
Depois de retiradas, as vítimas seguiram para uma
unidade hospitalar pelo Serviço de Atendimento
Móvel de Urgência (Samu).

Prefeitura vai discutir alinhamento de
ações estratégicas para volta às aulas

Foto: Alex Pazuello/Semed

Por: Fabiane Monteiro
O alinhamento de gestão e ações estratégicas para a volta às aulas na rede de ensino da Prefeitura de Manaus serão discutidos nesta terça-feira (12), às 14h, em uma reunião virtual com
o secretário municipal de Educação, Pauderney Avelino, e a equipe interna de setores da Secretaria Municipal de Educação (Semed). Na ocasião, a nova equipe de trabalho do órgão será
apresentada.
Seguindo o calendário aprovado pelo Conselho Municipal de Educação (CME), as aulas estão
previstas para retornarem no dia 18 de fevereiro, inicialmente de forma remota.
Segundo o secretário Pauderney Avelino, a nova equipe de gestão vai fazer uma avaliação do
atual cenário em Manaus e tratar de pontos importantes para o planejamento pedagógico.

Manaus recebe carga com 200 cilindros de oxigênio
Foto: divulgação

Por: Fernanda Lopes
Uma carga com 200 cilindros de oxigênio chegou a Manaus, na manhã desta terça-feira (12). O gás foi enviado de São
Paulo em um avião da Força Aérea Brasileira (FAB). Na noite de segunda-feira (11), uma remessa de 50 mil metros
cúbicos desembarcou na capital amazonense por via fluvial, vinda de Belém.
O consumo de oxigênio em unidades de saúde de Manaus está seis vezes maior por conta do surto de Covid-19 que
a capital vivencia.
A remessa é parte de uma carga de 30 mil metros cúbicos programados para serem transportados de Guarulhos (SP)
para Manaus até a próxima quinta-feira (14).
O oxigênio transportado pertence à empresa White Martins, fornecedora dos hospitais da rede estadual de saúde. Na
semana passada, a empresa informou que o consumo de oxigênio quintuplicou e que estava operando no limite da
sua capacidade. O governo do Estado teve de pedir ajuda às Forças Armadas para o transporte do produto de outras
regiões do país.
O consumo está relacionado ao aumento súbito de internações na rede pública e privada, principalmente nas últimas
duas semanas.
Além dos 200 cilindros de hoje, uma remessa de 150 cilindros está programada para chegar na quarta-feira (13) e
outra de 150 cilindros na quinta-feira (14), que equivalem juntas a 5 mil metros cúbicos. Outros 25 mil metros cúbicos
em isotanques também estão na programação de voos desta semana da FAB, partindo do aeroporto de Guarulhos.
Fonte: G1

“A orientação do prefeito David Almeida é a de não colocar em risco a vida dos alunos e dos
servidores. Estamos trabalhando para que o ano letivo inicie de forma segura e vamos dar
condições para que isso aconteça”, salientou o secretário.
A representante do Grupo de Trabalho Interinstitucional (GTI), Dircélia Ortiz Almeida, fará uma
apresentação de informações de prevenção à Covid-19 aos servidores, para contribuir com a
avaliação do início dos trabalhos pedagógicos de 2021.
“Temos informações que vão cooperar para a definição das estratégias de retorno seguro, inicialmente, com aulas on-line e contribuindo com ideias”, informou.
O diretor de Planejamento da Semed, Leís Batista, ressaltou a importância do alinhamento entre
os setores para um trabalho conjunto e eficaz. “Precisamos alinhar todos os procedimentos
para que venhamos garantir segurança para nossos servidores e alunos”, pontuou Batista.

Fonte: com informações da Semcom
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Festival de circo ‘Lona Aberta’
prorroga inscrições até 3 de
fevereiro

Foto: divulgação

Por: Fabiane Monteiro

As inscrições para a primeira edição do Festival de circo “Lona Aberta” foram prorrogadas até o dia 3 de fevereiro. O projeto, realizado pela Cacompanhia de Artes Cênicas, foi contemplado no edital Prêmio Feliciano
Lana, que faz parte das ações emergenciais da Lei nº 14.017/2020, conhecida como Lei Aldir Blanc, operacionalizada no Estado através do Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia
Criativa.
Podem participar artistas de todo o Brasil, maiores de 18 anos, com números de cinco a 20 minutos, nas diversas modalidades e temáticas. Segundo o idealizador do festival, Jean Palladino, a programação vai ser hibrida,
atendendo também as propostas virtuais, enquanto o período de realização do evento está em aberto em virtude do alto índice de casos registrados de Covid-19 na primeira semana de 2021 no Amazonas.
“As alterações no regulamento da Chamada Aberta, publicada no dia 03 de janeiro, se deve a instabilidade do momento no Estado e visa a segurança de todos os artistas, população e da equipe do festival. Por conta
disso, vamos adiar o período de realização”, justifica o artista.
Palladino destaca que os números inscritos vão ser escolhidos pela Comissão de Seleção entre os dias 4 e 6 de fevereiro de 2021, com critérios de avaliação como qualidade técnica, artística, criatividade, contemporaneidade e a originalidade.
“A divulgação do resultado dos selecionados está prevista até o dia 7 de fevereiro, no site oficial, onde também está disponível a errata”, adianta o organizador do festival.
Para participar, basta acessar o site www.cacompanhia.com, ler o regulamento e preencher um formulário de cadastro, com informações sobre o número que deseja apresentar, portfólio, breve currículo, fotos e link para o
vídeo na íntegra, ficha técnica e uma descrição da proposta para análise da curadoria.
Atrações
Em sua primeira edição, o “Lona Aberta” conta com a parceria do Instituto Sol, que oferece apoio a projetos educacionais, sociais, de incentivo à arte, cultura e esporte.
Entre as atrações confirmadas estão o palhaço Tomate, de Buenos Aires, Argentina; a companhia Nós no Bambu, de Brasília; a cineasta e palhaça Mariana Gabriel, neta da primeira palhaça negra do Brasil; a Cia. Fundo
Mundo, formada exclusivamente por pessoas transgêneras, travestis e não-binárias; o Circo diSóLadies, formado por palhaças que pesquisam a linguagem cômica na cena teatral; e a artista JayneKira, que realiza um
trabalho com tecido acrobático em Manaus.
Além de Jean Palladino, o projeto conta com coordenação pedagógica de Francine Marie, coordenação executiva de Taciano Soares, produção de Ana Oliveira, coordenação técnica de Carol Calderaro e produção executiva de Kelly Vanessa.
Sobre a Cacompanhia
A Cacompanhia de Artes Cênicas se dedica à pesquisa e produção de espetáculos de circo-teatro em Manaus. Com 3 anos de atividades, tem cinco espetáculos em repertório, participação em importantes festivais e
mostras de teatro e circo no Brasil, como Festival Palco Giratório, em Porto Velho/RO, 3º Festival Nacional de Teatro de Passos, Mostra Sesc Cariri de Culturas e 15º Feverestival.
A companhia também já foi contemplada em editais municipais de intercâmbio e circulação. Atualmente tem sua pesquisa voltada à comicidade negra a partir de saberes da cultura popular brasileira e suas raízes negras e
indígenas.

Fonte: com informações da Assessoria de Imprensa
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Detentos cerram as
grades e empreendem
fuga da cela do Distrito
Policial

JOVEM MORRE DURANTE
TROCA DE TIROS E OUTRO FICA GRAVEMENTE
FERIDO

Por: Jeanne Gade
Três detentos conseguiram fugir da cela do Distrito Policial, após cerrarem as grades. O fato aconteceu
na tarde de segunda-feira (11), quando o carcereiro de plantão do 37 º Distrito Integrado de Polícia (DIP),
desconfiou que poderia ter havido uma fuga de presos.

Por: Jeanne Gade

Foto: Portal do Zacarias

Na noite da segunda-feira (11), um jovem de 20 anos, não identificado, foi ferido à balas, nas costas e joelho,
durante troca de tiros na rua Maquaré, bairro Val Paraíso, zona Leste de Manaus.

Depois de contactar o delegado titular Dr. Valdinei Silva, de Presidente Figueiredo, para comunicar a fuga,
imediatamente, solicitou apoio da Polícia Militar para realizar uma revista e a contagem dos presos, o que
confirmou, a fuga de três detentos.

Outro jovem identificado pelo nome de Vitor Silva Carvalho, 20 anos, ficou gravemente ferido, pois recebeu
cinco tiros, e foi socorrido por um amigo, que fez o transporte em uma motocicleta, mas, veio a óbito no
Hospital Pronto-Socorro Platão Araújo.

Uma tentativa já havia sido registrada na madrugada do sábado, mas frustrada pela ação dos policiais.
Na ocasião, a revista feita conseguiu encontrar, diversos celulares em posse dos presos. Entretanto, eles
conseguiram serrar as grades e empreender fuga.

De acordo com o relato da polícia, os envolvidos disputavam um ponto de drogas em na rua Maquaré. A
presença da polícia foi solicitada pelos moradores da área, devido a troca de tiros.

Os foragidos são Michael Bacelar da Silva, 21 anos (Tráfico); João Pablo de Souza Vieira, 23 anos (Furto);
Eliel Lima da Silva, 24 anos (tráfico). A partir deste momento são considerados foragidos da justiça e a
polícia solicita ajuda da população que leve a localização dos mesmos, para voltem à carceragem e respondam perante a justiça por seus atos criminosos.

Fonte: assessoria de imprensa

ARTIGO DO DIA

Foi realizada a prisão de um suspeito de 24 anos, identificado por Janderson Carlos Santos, que portava um
revólver calibre 38 com quatro munições deflagradas e sete intactas. A prisão foi realizada pela Delegacia
Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), na rua Maquaré.
O suspeito foi encaminhado, juntamente com a arma apreendida, e na delegacia confessou o crime, confirmando que a motivação teria sido o domínio do tráfico na área. No total eram quatro homens que foram
encaminhados para executar os dois jovens, mas com a chegada da polícia, três deles fugiram.
Segundo o suspeito, ele teria recebido ordens de dentro da prisão para realizar o serviço.

REFRIGERA A MINHA ALMA
O SENHOR é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma.
Salmos 23:1-3.
Muitas vezes lemos o texto bíblico, achamos até bonito, mas nem imaginamos o real significado e como funciona na prática, na nossa vida. O verbo refrigerar significa
refrescar, esfriar. Mas você já experimentou a sensação de ter a alma refrigerada pelo Senhor?
No ano passado, numa madrugada de uma segunda-feira, o meu telefone tocou. Não reconheci o número e mesmo assim atendi. Alguém, com uma voz desesperada
disse que a minha filha tinha sofrido um grave acidente de trânsito e me passou o endereço. Acordei a minha esposa e disse a ela que eu precisava sair para socorrer uma
pessoa,
Fui até o local do acidente, mas a minha filha já tinha sido socorrida e levada pelo SAMU para o Pronto Socorro da UNIMED. Dirige-me até o Pronto Socorro, pedi informação no balcão e fui direcionado a uma sala onde ela estava sendo atendida. Alguém me pediu para aguardar um pouco, pois estavam terminando alguns exames.
Eu estava desesperado. Uma dor insuportável no peito e em prantos, De repente, uma porta se abriu e um médico falando portunhol dirigiu-se até mim e perguntou: o
senhor acredita em Deus? Respondi-lhe que sim. Ele então pediu-me para intensificar as minhas orações, pois a minha filha estava com suspeita de fratura no crânio e
laceração no baço. Pedi para pelo menos dar uma olhadinha nela e ele permitiu que eu a visse somente da porta. O rostinho dela estava completamente desfigurado,
fazendo com que a dor no meu peito ficasse ainda mais insuportável.
Fui para o carro e me tranquei nele. Confesso que não consegui orar. Até tentei, mas não me lembrar de nenhuma palavra. Então comecei a gritar. Gritei, gritei até cansar.
Umas duas horas depois, percebi que alguém se aproximava do carro. Abri a janela e a pessoa pediu para que eu a acompanhasse até o local do atendimento. Mais uma
vez, fui tomado por um desespero tão grande que comecei a vomitar. A dor no peito agora me queimava por dentro. Amparado pela enfermeira, fui até o quarto e relutei
um pouco em entrar. Respirei fundo e consegui entrar. Encontrei o médico, agora com sorriso no rosto, dizendo que não havia nenhuma fratura no crânio e o baço esta
em perfeito estado.
Com esta notícia, levantei os meus braços e dei um glória a Deus bem no estilo pentecostal. No mesmo instante senti algo gelado descendo da minha cabeça, passando
pelo pescoço, descendo em direção ao peito, que imediatamente gelou, cessando a dor e o grande mal-estar. Pude entender então o que significa o refrigera a minha
alma, do Salmos 23.
Este refrigério me recompôs. Agora estava pronto para providenciar a remoção do veículo, que teve perda total. Mas quem se importa com um carro?
Edson e Lenir de Jesus – São Pastores da Igreja Batista Bíblica de Flores – Uma Igreja de Poder – Manaus – AM
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