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DEPUTADO PROPÕE PRORROGAÇÃO DAS 
COBRANÇAS DE IMPOSTOS COM 
FECHAMENTO DO COMÉRCIO NO 
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GOVERNO DO PARÁ PROÍBE ENTRADA             
de barcos com passageiros vindos do Amazonas

Polícia encontra 
homem enforcado em 
área de mata, na 
rodovia AM-010
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DECCM: HOMEM 
AGRIDE ESPOSA A 
VASSOURADAS E 
É PRESO EM 
FLAGRANTE

JIBOIA 
INVADE CASA E 
DEIXA FAMÍLIA 
APAVORADA 
EM MANAUS

PREFEITURA DE 
MANAUS E 
GOVERNO DO 
AMAZONAS 
REFORÇAM 
MATRÍCULAS
 ON-LINE

Foto: divulgação
Foto:  Antonio Cruz/Agência Brasil

Polícia Militar prende o 
primeiro envolvido na morte do capitão Deivide
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Um novo decreto foi anunciado pelo governador do Amazonas, Wilson Lima, nesta quinta-feira (14) nas redes sociais, depois da 
urgência de oxigênio em hospitais de Manaus.

Foto: divulgação

decreta toque de recolher
Governo do Amazonas 



A Polícia Militar, encontrou na manhã de quarta-feira (13), o veículo usado durante a tentativa de assalto que culminou com a 
morte do capitão Deivide de Souza Chaves.

A prisão de José Crisderson Souza da Silva, 37 anos, suspeito de envolvimento no crime, foi efetuada no porto, por onde ele 
desejava fugir.

O suspeito foi preso no Porto da Panair, momento em que José tentava fugir de barco para outra localidade. Ele é colocado 
na cena do crime, como o condutor do carro branco, Onix, que foi utilizado e aparece no vídeo.

O veículo foi localizado no Cacau Pereira, em um ramal. Dentro do carro, foram encontrados documentos. O carro pertence a 
uma locadora de veículos, e estaria disponível para taxista e para aplicativos.
O suspeito foi levado ao 1º Distrito Integrado Polícia (DIP). A A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), 
investiga o caso.

Encontrado na tarde de quarta-feira (13), na rodovia AM-010, Km 43 um homem com 
idade aproximada de 40 anos, enforcado em uma árvore com as mãos amarradas para 
trás.

A vítima estava usando um boné, camisa e calção de cor preta. O corpo do homem 
estava dentro de uma área de mata, no bairro do Lago Azul, Zona Norte de Manaus. Ele 
teria sido encontrado por um catador de tucumã, morador do local.

Em seguida, ele teria comunicado a outros moradores que acionaram a 26ª Companhia 
Interativa Comunitária (Cicom). Um crime que a Delegacia Especializada em Homicídios 
e Sequestros (DEHS), busca identificar os autores.

Também chegaram ao local a Delegacia de Homicídios, Perícia Criminal e  o Instituto 
Médico Legal (IML).

O corpo do homem estaria ali segundo os peritos a pelo menos um dia. Moradores 
vieram para identificar o homem, mas até o momento não foi identificado. A vítima foi 
removida pelo IML.

Por volta das 23h dessa quarta-feira (13), uma 
família foi surpreendida com a presença de 
uma jiboia de mais de um metro, em uma casa 
localizada no bairro Compensa, na Zona Cen-
tro-Oeste de Manaus.

A família estava se preparando para dormir 
quando encontraram a cobra. Uma equipe do 
Batalhão de Policiamento Ambiental foi aciona-
da e fez o resgate do animal.

A jiboia não apresentava ferimentos e após a 
captura, foi solta em área verde segura.
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O governo paraense fez a decisão de proibir a entrada de embarcações de passageiros vindos do estado do Amazonas. Já em vigor, a restrição consta no Decreto 
nº 1.273, publicado hoje (14) no Diário Oficial do Pará. 

O texto, assinado pelo governador Helder Barbalho, insinua que o objetivo do ato é conter a disseminação do novo coronavírus (causador da covid-19). O decreto 
tem por base a lei federal 13.979, que trata das medidas de enfrentamento à situação de emergência de saúde pública por causa da pandemia. 

Em nota, o governo do Pará deu a informação que a possibilidade de restringir também deslocamentos aéreos não está descartada.
Órgãos estaduais de segurança pública, como a Polícia Militar, vão fiscalizar o cumprimento da restrição. Os donos das embarcações que forem flagrados não re-
speitando a medida serão inicialmente advertidos. Se voltar a acontecer de os donos desrespeitarem, serão multados em R$ 10 mil, podendo também seus barcos 
serem apreendidos.

O governador paraense, Helder Barbalho, comentou a decisão nas redes sociais na noite desta quarta-feira (13). “Nossas fronteiras [divisas] com o Amazonas estarão 
fechadas, com fiscalizações da Polícia Militar e apoio de embarcações e aeronaves, para que possamos fazer cumprir a medida preventiva de restrição e proteger 
nossa população.”

Segundo o governo do Pará, até quarta-feira, o estado acumulava 306.029 casos confirmados da covid-19 e 7.366 mortos pela doença desde o fim de fevereiro de 
2020. Outros 1.110 casos suspeitos continuavam sob análise.

Por: Luciana Silva

Por: Jeanne Gade

Por: Jeanne Gade

Por: Victória Cavalcante
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Foto: divulgação

Foto: divulgação

Foto: Portal do Zacarias

Jiboia invade casa e 
deixa família apavorada 
em Manaus

POLÍCIA ENCONTRA HOMEM ENFORCADO     
EM ÁREA DE MATA, NA RODOVIA AM-010

Polícia Militar prende o primeiro 
envolvido na morte do capitão Deivide

Governo do Pará proíbe entrada de barcos com 
passageiros vindos do Amazonas



Um novo decreto foi anunciado pelo governador do Amazonas, Wilson Lima, nesta quinta-feira 
(14) nas redes sociais, depois da urgência de oxigênio em hospitais de Manaus. O anúncio se 
tratou do toque de recolher estadual entre 19h e 06h, além do fechamento de todas as ativi-
dades consideradas não essenciais para a vida. O governador também tratou da suspensão 
dos transportes coletivos de passageiros entre rodovias e rios, exceto transportes de cargas.

“Hoje o Estado do Amazonas que é referência para o Mundo, em que todo mundo volta seus 
olhares para cá, quando há um problema relacionado a preservação do meio ambiente, está 
clamando, está pedindo por socorro, considerado por muitos o pulmão do mundo, uma floresta 
que produz uma quantidade significativa de oxigênio, hoje o nosso povo está precisando deste 
oxigênio, está precisando dessa ajuda”, disse o governador Wilson Lima.

Somente serviços essenciais como farmácias em modo delivery ou sob demanda, hospitais, 
supermercados e imprensa irão funcionar. Circulação de pessoas só será permitida, entre 19h 
e 6h, para quem trabalha na saúde, na segurança pública e na imprensa. Não foi divulgado o 
período de validação do novo decreto.

O governador também informou que o Estado do Amazonas fará a transferência de pacientes 
para outros estados. O primeiro grupo irá para Goiás, Piauí, Maranhão, Brasília e Rio Grande 
do Norte.

Em decorrência da segunda onda da pandemia do novo coronavírus (Covid-19) no Amazonas que resultou no fecha-
mento do comércio e na suspensão dos serviços não essenciais, nesta quinta-feira (14), o deputado estadual Wilker 
Barreto (Podemos) sugeriu que o Governo do Amazonas e a Prefeitura de Manaus prorroguem as cobranças do 
Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e Taxa de 
Verificação de Funcionamento Regular (Alvará).

Por meio de um vídeo publicado em suas redes sociais, Wilker declara que as taxas e os impostos precisam ser sua-
vizados para ajudar o povo amazonense e sugere que os vencimentos do IPVA de janeiro, em relação ao Estado, sejam 
prorrogados e que o município suavize a cobrança do IPTU e do alvará. 

“Na condição de cidadão e economista, faço um apelo para que governador prorrogue a cobrança do IPVA de janeiro, 
enquanto perdurar o bloqueio do comércio. Ao mesmo tempo, a Prefeitura precisa suavizar a questão do IPTU e do 
Alvará. Não é isentar, mas não é justo impor ao cidadão um sofrimento de taxas e impostos num momento que nin-
guém está ganhando dinheiro”, explicou. 

O deputado destacou ainda que o povo está sem dinheiro e que a medida ajudará a priorizar a compra de medica-
mentos e alimentação. “Nós temos que permitir que o povo, aquele que precisa ganhar o seu dinheiro, possa respirar 
enquanto o comércio está parado. Desta forma, sobra um pouco mais de dinheiro para a compra de remédios e man-
timentos”, completou.

Em virtude do agravamento da pandemia e a necessidade de readaptação das atividades judiciárias, a Correge-
doria-Geral de Justiça do Amazonas (CGJ-AM) publicou nesta quinta-feira (14) o Provimento 389/2021 que indicou 
alterações nos prazos para que juízes que atuam na 1a. instância do Poder Judiciário Estadual realizem as inspeções 
obrigatórias de suas unidades judiciárias (exercício 2020), concluindo-as até o último dia do mês de julho de 2021.

O Provimento foi assinado pela corregedora-geral de Justiça do Amazonas, desembargadora Nélia Caminha e publi-
cado no Diário da Justiça Eletrônico (DJe).

No Poder Judiciário do Amazonas as inspeções são realizadas anualmente e o Provimento 389/2021 flexibilizou os 
prazos para o envio das informações à CGJ-AM, que foi postergado, do último dia útil de janeiro de 2021 para o 
último dia de julho/2021. Conforme o documento, os demais prazos, como os relativos à correição/inspeção do ano 
de 2019, seguem inalterados.

O Provimento 389/2021 foi publicado considerando a Orientação nº 9, de 13 de março de 2020, da Corregedoria 
Nacional de Justiça, que dispõe sobre a necessidade de as Corregedorias-Gerais observarem as medidas tem-
porárias de prevenção ao contágio pela Covid-19 e a Portaria nº 02 da Corte Estadual, de 05 de janeiro de 2021, que 
suspendeu até o dia 31 de janeiro de 2021 o protocolo de retorno gradual dos serviços presenciais no âmbito das 
unidades do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, em decorrência do aumento de casos de contaminação e 
de mortes por Covid-19.

Inspeções obrigatórias

Estabelecida pela Corregedoria-Geral de Justiça no ano de 2015, a determinação para que juízes da 1a. instância 
realizem, anualmente, inspeções em suas unidades, com o consequente envio de informações fidedignas ao órgão, 
não interfere na realização de fiscalizações realizadas diretamente pela Corregedoria.

De acordo com o Provimento 241/2015, que dispõe sobre a obrigatoriedade das inspeções anuais, o magistrado 
responsável pela unidade deve, ao final da correição, enviar à Corregedoria-Geral de Justiça do Amazonas, relatório, 
contendo: a estatística dos vistos lançados em cada processo inspecionado; a organização do cartório (da Vara) 
assim como seu funcionamento, segundo a norma vigente; a relação dos servidores e serventuários, bem como a 
qualificação e atribuição de cada um, informando eventual necessidade de capacitação profissional; o andamento e 
controle das cartas precatórias recebidas e dos mandados entregues aos Oficiais de Justiça, dentre outras infor-
mações. Governo do Amazonas

decreta toque de recolher

Um adolescente foi baleado enquanto caminhava na 
rua na madrugada de quinta-feira (14), na Comuni-
dade da Sharp, na Zona Leste.

O Menino de 14 anos, relatou que estava na rua, por 
volta das 2h15, quando foi abordada por dois de-
sconhecidos, que sem motivo chegaram e sacando 
uma arma atiraram contra ele.

Os suspeitos chegaram em uma motocicleta e o 
garupa sacou uma arma e atirou várias vezes contra 
o menino atingindo o ombro e as costas da vítima.

A vítima foi socorrida e encaminhada a um hospi-
tal próximo, pelo Serviço de Atendimento Móvel de 
Urgência (Samu), para atendimento.
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Com o agravamento da 
pandemia, CGJ-AM divul-
ga novos prazos para que 
juízes concluam e enviem 
relatórios de inspeção do 
ano de 2020 Foto: divulgação

Fonte: com informações da Assessoria

Foto: Raphael Alves

Por: Fernanda Lopes

Por: Jeanne Gade

Por: Fernanda Lopes

Por: Luciana Silva

Foto: reprodução/Internet

Fonte: CM7, Portal Manaós e Portal Politizei

Fonte: com informações da Assessoria

Foto: divulgação

Menino de 14 anos atingido com 
dois tiros na Comunidade da Sharp

Deputado propõe prorrogação das cobranças 
de impostos com fechamento do comércio no Amazonas



A Prefeitura de Manaus e o Governo do Amazonas estão realizando de forma totalmente on-line, as matrícu-
las das redes municipal e estadual de ensino, por meio do site www.matriculas.am.gov.br, que pode ser 
acessado por computadores e dispositivos móveis, sem a necessidade de pais ou responsáveis compare-
cerem pessoalmente nas escolas.

O calendário de matrículas foi divulgado na última sexta-feira (8), por meio de uma coletiva, via Facebook, da 
Secretaria Municipal de Educação (Semed), e da Secretaria de Estado de Educação e Desporto (Seduc).
Este ano, a rede municipal estima atender 263 mil alunos, em 502 unidades de ensino, com a abertura de 
mais de 46 mil novas vagas. Já a rede estadual deve atender 589 mil estudantes, entre alunos em continui-
dade de ensino e novos alunos, em 599 unidades escolares. Para novos alunos, estão sendo ofertadas 168 
mil vagas.

A supervisora de matrícula da Semed, Elke de Jesus Ehm, reforça que todos os procedimentos serão real-
izados de forma on-line e alerta sobre o período de transferência.
“Nós teremos a transferência dos alunos com deficiência, que será nos dias 20 e 21 de janeiro e para os 
alunos da educação regular no período de 22 a 25 de janeiro. Nessas datas, os pais terão que entrar no site 
da matrícula e fazer on-line esse procedimento, e só pegarem toda a documentação da criança na data que 
está no calendário. Não há necessidade de procurar nenhuma escola para fazer a transferência, pois tudo 
será feito on-line”, informou.

Novos alunos

A matrícula para novos alunos da educação regular, tanto na rede municipal quanto na estadual, será real-
izada no período de 29/1 a 1º/2. O procedimento poderá ser realizado via internet, por meio do site www.
matriculas.am.gov.br.
Novos alunos com deficiência poderão realizar a reserva de vaga antecipadamente, no período de 26 a 27/1, 
também on-line. Nesse caso, no início das aulas será preciso apresentar laudo médico, além das demais 
documentações. A ausência do documento não impede a matrícula.
Os estudantes que perderem os prazos poderão realizar qualquer um dos procedimentos no dia 2/2, 
estando sujeitos à disponibilidade de vagas na unidade escolhida. O procedimento também será feito pela 
internet.

Rematrícula

O procedimento de rematrícula já foi feito pelas escolas de maneira automática, no período de 28/12 a 7/1. 
Todos os estudantes matriculados no ano letivo de 2020 têm vaga garantida nas escolas em que estavam, 
sem necessidade da presença de pais e responsáveis nas unidades de ensino.

Reordenamento

Os responsáveis pelos alunos que já são da rede pública e serão reordenados, ou seja, que estudam em 
outra unidade de ensino porque a atual não possui a série que vão cursar em 2021, também não precisam 
se preocupar em apresentar documentação agora. Todos os documentos serão aceitos na primeira semana 
de aula.
O procedimento também foi realizado de maneira automática pela secretaria. Os alunos foram aceitos nas 
escolas de destino, e, caso os pais queiram solicitar a mudança de escola, isso poderá ser feito no período 
de transferência comum.

Atualizações

Conforme a empresa Processamento de Dados Amazonas S.A. (Prodam), foi realizada uma série de mel-
horias no sistema de matrículas, de forma a garantir a disponibilidade da aplicação. Entre as novidades 
da versão 2021 do sistema de matrículas, está a obrigatoriedade de fornecer um e-mail válido na hora de 
realizar o cadastro do responsável.
Para os alunos que vão ingressar na rede pública, a orientação é de que já acessem o site e realizem o 
cadastro dos alunos e responsáveis.

Cadastro

Para os alunos novatos na rede pública de ensino, a primeira etapa para solicitar a matrícula é o cadastro 
on-line dos responsáveis, que já pode ser feito no site. Basta inserir o nome, e-mail e CPF do responsável. 
O sistema enviará um código para a caixa de entrada do e-mail informado, que deve ser inserido na tela de 
cadastro inicial. Só depois dessa etapa, será possível dar seguimento ao cadastro.

Creches

Este ano, devido a pandemia do novo coronavírus, o procedimento para matrículas em creches da rede 
municipal de ensino será totalmente on-line. Para isso, o sistema passa por uma série de melhorias e atual-
izações, visando garantir uma melhor performance. A divulgação de todo o processo será realizada assim 
que a data para o retorno das aulas na rede municipal for definida.
Tempo integral e escolas militares
As vagas estão disponíveis no site, conforme o calendário de matrículas. Todos os que tiverem interesse 
estarão sujeitos à disponibilidade das vagas no site. Não serão trabalhados editais de maneira separada, e 
as vagas ficarão disponíveis para o público em geral.
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Prefeitura de Manaus e 
Governo do Amazonas
 reforçam matrículas 
on-line

Por:  Fabiane Monteiro

Foto: Alex Pazuello/Semed

Fonte: com informações da Semcom



Na manhã de quarta-feira (13), no conjunto Shangrilá, bairro Parque Dez de Novembro, zona Centro-Sul de 
Manaus, uma mulher foi agredida à vassourada pelo marido, após demorar a fazer o café.
O homem de 28 anos foi preso pela agressão, e encaminhado à Delegacia Especializada em Crimes Contra 

Mulher (DECCM). O motivo da agressão foi porque a esposa teria se recusado a fritar ovos para ele tomar 
com café.

Segundo a delegada Débora Mafra, a vítima relatou que em sua vivência de quatro anos com o agressor, 
já apanhou diversas vezes.

“A mulher estava na casa com uma criança de um ano, quando seu marido acordou querendo café da 
manhã com ovos. A mulher pediu que ele esperasse um pouco e revoltado, ele passou a agredir a esposa 
com vassouradas”, contou.
De acordo a titular da Especializada, Débora Mafra, a mulher relatou que saiu correndo e pediu ajuda de 
uma viatura que passava pelo local que prendeu o homem em flagrante, dentro da casa.

“Em depoimento ele confessou a agressão e disse que só deu um golpe porque a vassoura quebrou no 
meio. Ele detalhou que foi pedir café a sua mulher, que passou a reclamar da vida e do casamento. O 
homem disse ainda, que ela teria tentado dar uma facada nele”, revelou.

O agressor foi autuado por lesão corporal e violência doméstica e irá responder pelo crime, por motivo 
torpe.
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ARTIGO DO DIA CRISE DE ANSIEDADE: O MAL OCULTO DO DIA A DIA É TÃO REAL QUANTO COMPRAR PÃES TODOS OS DIAS

Resolvi escrever esse artigo após assistir uma cena de uma 
moça dentro de seu carro sozinha e chorando desesperada-
mente. Eu chorei com ela, me vi naquela cena e doeu em mim 
mesmo não sabendo quem era, mas a sua dor era real e ver-
dadeira. Eu me fiz várias perguntas ao mesmo tempo, porque 
isso aconteceu comigo, porque eu tive crise de ansiedades? 
Estava deprimido e sem ânimo para viver? Eram tantas per-
guntas para mim mesmo, e algumas ficaram sem respostas e 
acredito que o tempo responderá.

Pois bem, algumas respostas eu já tinha em mente e outras 
não, tive que ir em busca delas, a primeira é por ser perfec-
cionista ao extremo, sempre busquei a perfeição em tudo que 
fiz, exigia e cobrava resultado de mim mesmo, e quando algu-
ma coisa dava errado, eu me auto mutilava emocionalmente e 
ficava chateado com a falta de resultado esperado. Segundo 
pela força e excesso de trabalhos diários e nos resultados 
que buscava, e nem sempre davam certo. Terceiro pela falta 
de percepção da vida, dos prazeres de viver e principalmente 
pela falta de amor próprio.

Parece uma brincadeira até acontecer com você, é real e tão 
louco que ficamos sem entender de onde vem a vontade de 
chorar e ficar deprimido, ao mesmo tempo é desesperador e 
angustiante. Não vou relatar a eficácia e a minha “libertação” 
de forma profissional, mas de experiências e ajudas que tive 
de parte da família e amigos próximos.

O resultado dessa crise de ansiedade que vivi por alguns 
dias é o reflexo de tudo e mais um pouco que menciono no 
parágrafo acima, foram anos acumulando lixos na memória 
e nos pensamentos, sem a sabedoria de descartar o que 
deveria ter sido jogado no lixo, como não fiz, tive que pagar 

um alto preço e por pouco com a própria vida.

No processo de separação conjugal, relacionamentos, 
cobranças familiares, dos amigos e demanda de trabalhos 
sobre pressão, também fizeram parte do processo das minhas 
crises de ansiedades e solidão. Me vi na metade do poço, não 
cheguei ir até o final e nunca mais quero chegar nem perto, 
pois foi dolorido ao extremo e perturbador.

Ao perceber que as coisas estavam desencadeando para o 
fim, tive a sorte de ter pessoas que foram verdadeiros anjos, e 
usavam de suas experiências e vivências para me confortar e 
incentivar a continuar, mas quando ficava só, vinham as crises 
e o choro era inevitável.

Nessas horas é que encontramos os verdadeiros “parças”, 
os camaradas que são conselheiros para os bons e maus 
momentos, como estava no meu mal momento, eles foram e 
continuam sendo os amigos que eu esperava que seriam. Me 
apoiaram e incentivaram a continuar a minha guerra interior e 
a vencer, pois os mais próximos sabem do quanto lutei para 
ser quem eu sou hoje. Mas, nem toda vez eu queria vencer 
e isso se tornou uma guerra no meu interior, pois ouvia duas 
vozes, a primeira falava para continuar e outra para parar, mas 
como não sou de desistir fácil, continuei e busquei mais a 
presença do Senhor Jesus, orava, ouvia louvores, pregações, 
e em todas as manhãs ao acordar, acessava o Youtube e 
ouvia uma reflexão do Padre Fábio de Melo, era ele que me 
confortava e me dava ânimo.

A partir daí fui me motivando, conquistando cada vez mais o 
eu primeiro, o amor próprio, a satisfação de viver, de continuar 
por mim, e realizar todos os meus sonhos que planejei ainda 

quando tinha 16 anos de idade. Meu emocional estava equilib-
rado, o espiritual e vida com Deus estavam alinhados, mas no 
fundo sabia que faltava mais de Deus em mim, não sentia que 
estava completo.

Passei, então, a rever alguns comportamentos que tinha e 
comecei a me concentrar nas coisas boas; passei a praticar 
esportes, a caminhar com os amigos, conheci novas pessoas, 
e me desprendi de tudo que não era bom, e sigo esse proces-
so até hoje.

Pra quem consegue enxergar o problema a tempo, a melhor 
opção é procurar especialista mas, para mim, foram partes da 
minha família e poucos amigos que enxergaram a minha aus-
ência e foram fundamentais na minha recuperação emocional.

DECCM: Homem agride 
esposa a vassouradas e 
é preso em flagrante

Um homem identificado como Renan Humberto de Oliveira, de 26 anos, foi alvejado com diversos disparos 
na noite de quarta-feira (13), na zona Sul da capital.

A vítima estaria caminhando quando surgiu um carro, modelo Ônix, prata com vários ocupantes que abriram 
fogo contra ele.

Segundo populares, os suspeitos tomaram rumo ignorado, depois de executarem Renam em uma escada 
no bairro São Francisco, zona Sul da cidade de Manaus.

Os executores não foram identificados. A mãe da vítima, chegou ao local do crime, e ainda pode ver seu 
filho com vida, mas mesmo depois de socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), e 
conduzido a um hospital da capital, ele não resiste aos ferimentos.

Em seu desespero a mãe grita: “Meu filho! Meu filho! Não!”. Grita a mãe desesperada, ao ver o filho mor-
rendo em seu colo.

Por: Jeanne Gade
Por: Jeanne Gade
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