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AMAZONAS “SOME” COM R$ 600 
MILHÕES DA UNIÃO PARA COMBATE 
À COVID-19
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ARTISTAS ORGANIZAM CAMPANHA              
para doação de oxigênio para Manaus

Infectologista 
alerta para risco 
de reinfecção por 
Covid-19
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MOTO HONDA 
DA AMAZÔNIA 
ENVIA OXIGÊNIO 
A CEMA E AO 
HUGV

FORÇAS DE 
SEGURANÇA 
FISCALIZAM A 
PRIMEIRA NOITE 
DO TOQUE DE 
RECOLHER

PREFEITURA 
DETERMINA 
REDUÇÃO DA 
FROTA DE
ÔNIBUS A 
PARTIR DAS 19H
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Bebês prematuros precisam de leitos 
em outros estados por falta de oxigênio
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O deputado estadual Dermilson Chagas (Podemos), usou suas redes sociais para mostrar algumas informações enganosas que o 
governador Wilson Lima (PSC) esteve divulgando sobre um aparente sucesso no combate ao Covid-19.

Foto: Sérgio Lima/Poder 360

essa omissão do Governo do Amazonas”
“O Ministério Público precisa investigar  



A Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), coordenou as equipes de fiscalização na noite de quinta-feira (14) 
e madrugada de sexta-feira (15), com o objetivo de fazer cumprir o toque de recolher, determinado pelo governador Wilson 
Lima.

Em uma operação conjunta das Polícias Civil e Militar, Corpo de Bombeiros e Departamento Estadual de Trânsito (Detran), a 
capital será fiscalizada por dez dias bem como os demais municípios.

Durante a fiscalização, postos de gasolina que estavam abertos depois das 19h foram fechados. Para o coronel LouismarBon-
ates, secretário de Segurança Pública, a população tem respondido de forma positiva e colaborado com a operação.

“A única exceção para ficarem abertas são as farmácias. Qualquer outra atividade tem que ser fechada. A população, pelo 
que temos visto, está colaborando”, afirmou Bonates. Oito postos de gasolina, localizados nas zonas leste, norte e sul, foram 
fechados durante a operação.

O comandante-geral da Polícia Militar, coronel Ayrton Norte, agradeceu aos policiais envolvidos e disse que a missão da insti-
tuição é preservar a vida e aplicar a Lei. “Em um momento em que a gente está passando por dificuldades, todos os esforços 
estão sendo aplicados pelo governo do estado, com afinco, para salvar o povo do Amazonas. E a Polícia Militar está nas ruas 
fazendo a sua missão”, disse.

A polícia apreendeu, 20 cilindros de oxigênio vazios e 20 cilindros de oxigênio cheios, sem origem, no porto do São Raimundo, 
zona sul da capital, em meio à fiscalização. Todos os cilindros passaram por exame técnico e depois encaminhado a unidade 
de saúde.

Também os motoristas que circulavam além do horário, foram parados e orientados sobre o toque de recolher.  Foram verifi-
cadas a necessidade de estarem circulando. O Núcleo Especializado em Operações de Trânsito (Neot), do Detran-AM, realizou 
fiscalização itinerante nas zonas norte, leste e centro-oeste de Manaus.  

Em decorrência do cenário de caos nos hospitais de Manaus por conta da falta de 
equipamentos e de cilindros de oxigênio para tratar pacientes com Covid-19, diversos 
artistas se mobilizaram nas redes sociais para mandar os cilindros para a capital am-
azonense. 

Liderada pelo humorista Whindersson Nunes, a corrente do bem conta com o apoio 
das celebridades como Tirullipa, Tata Werneck, Simone (da dupla com Simaria), Tierry, 
Wesley Safadão, Marília Mendonça, Bruno Gagliasso, Paulo Coelho, Gustavo Lima, 
jogador Richarlison, Alok, Jorge e Mateus, dentre outros.

Por meio de seu perfil no Twitter, a primeira postagem de Whindersson foi convocando 
os artistas a retribuir o carinho oferecido pelo público através de doações para Manaus. 
Momentos depois o humorista comunicou que Tirullipa, Tatá Werneck, Simone, Tierry 
e Wesley Safadão entraram em contato com o mesmo pelo Whatsapp e se juntaram à 
campanha.

Com a mobilização, outros nomes foram declarando o intuito de participar do movi-
mento, como o influenciador Hugo Gloss, a ex-BBB Thelma Assis, o ator Bruno Gagli-
asso e Dennis DJ.

O comprometimento e a preocupação das personalidades foi bastante elogiado pelo 
público, que criticou os governantes e demais políticos por não terem se mobilizado da 
mesma forma que os artistas.

A empresa Moto Honda da Amazônia expres-
sa seu comprometimento com a saúde da so-
ciedade amazonense e se colocou a ajudar de 
forma voluntária com seu estoque de oxigênio.

Os cilindros foram enviados a Central de Me-
dicamentos do Amazonas (CEMA) e ao Hospital 
Universitário Getúlio Vargas (HUGV). São infor-
mações da Ascom da empresa.
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O deputado estadual Dermilson Chagas (Podemos), usou suas redes sociais para mostrar algumas informações enganosas que o governador Wilson Lima (PSC) 
esteve divulgando sobre um aparente sucesso no combate ao Covid-19.

Integrante de oposição ao atual governador, Dermilson destaca rotineiramente evidências da falta de compromisso de Wilson Lima com o Amazonas, que continua 
sendo devastado com o caos na saúde pública e falta de gestão. Dessa vez, o deputado publicou um vídeo em que o governador afirma que o Amazonas consegui 
minimizar os efeitos da pandemia.

“Nós estamos sendo o primeiro estado brasileiro a se livrar da pandemia e da Covid, o Amazonas tem dado um exemplo muito claro de como combater a doença 
e como se prevenir”, disse o governador.

Dermilson usou esse trecho do vídeo da fala do governador para pontuar: “Inacreditável! Vejam o que Wilson Lima dizia há pouco tempo sobre a Covid no Amazonas. 
A realidade é completamente diferente. O Ministério Público precisa investigar toda essa omissão do Governo! Urgente!! #ForaWilsonLima#Covid19#Amazonas”.

No dia 6 de janeiro, o Amazonas voltou a bater recordes de internações, na última quarta-feira (13), Manaus ficou novamente sem cilindros de oxigênio. No dia 13 
de dezembro, atingiu 5 mil óbitos, uma marca superior aos dados de muitos países do mundo. E já no inicio deste ano, Manaus e Codajás decretaram estado de 
emergência, ou seja, quando o Amazonas foi referência no combate ao Covid-19?

Na manhã dessa sexta-feira (15), aviões de vários estados estão chegando ao Amazonas para levar pacientes internados. O mundo todo está com os olhos voltados 
para os problemas que Manaus está enfrentando, até mesmo o governo da Venezuela resolveu ajudar. Segundo os últimos dados da Fundação de Vigilância em 
Saúde (FVS-AM), o Amazonas já registra 223.360 casos e 5.930 óbitos pela doença. Mas segundo o governador, “Amazonas tem dado um exemplo muito claro de 
como combater a doença”.

Por: Victória Cavalcante

Por: Fernanda Lopes

Por: Jeanne Gade

Por: Jeanne Gade
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Moto Honda da 
Amazônia envia oxigênio 
a Cema e ao HUGV

ARTISTAS ORGANIZAM CAMPANHA    
PARA DOAÇÃO DE OXIGÊNIO PARA MANAUS

Forças de Segurança fiscalizam 
a primeira noite do toque de recolher

“O Ministério Público precisa investigar 
essa omissão do Governo do Amazonas”, diz deputado



Um grito de socorro, ecoou no Brasil, para os bebês prematuros, que precisam de oxigênio e o 
estado do Amazonas não dispõe.

São pelo menos 60 bebês prematuros que precisam de transferência para leitos neonatal em 
outros estados. Eles estão internados em Manaus e correm o risco de ficar sem oxigênio, devido 
à escassez no estado.

Em resposta, o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), mostrou sensibilidade e prometeu 
acolher os bebês, mas fez duras críticas ao presidente Jair Bolsonaro (sem partido).
É uma realidade que precisa ser atendida, então o pedido para que governadores chequem 
se há leitos de internação neonatal disponíveis foi feito na manhã desta sexta-feira (15), requer 
solicitude e atenção de todos.

Carlos Lula, presidente do Conass (Conselho Nacional de Secretários de Saúde) e secretário de 
saúde do Maranhão, confirma a necessidade de acolher os bebês.
O estado do Maranhão, já confirma o recebimento de cinco bebês. Os demais estados verificam 
a viabilidade de leitos para o recebimento, enquanto se define a logística para a transferência, e 
o que relata o presidente do Conass.

A pandemia do Covid-19 em Manaus, tem dados alarmantes. A escassez de insumos para o 
tratamento dos pacientes, é notória. Mortes são registradas e lamentos são ouvidos. Na manhã 
de quinta-feira (14), disparou o número de pedidos de oxigênio em todo Amazonas.
A cidade de Manaus apresentou estoque zero de oxigênio hospitalar em virtude do aumento da 
demanda provocado pela explosão de casos de Covid-19. O consumo do gás pelo menos trip-
licou nos últimos dias e nas últimas 24 horas, a cidade usou o estoque disponível para dez dias.

O caos se instalou de tal maneira que a necessidade de transferência de pacientes ficou latente. 
Entre os estados que irão receber pacientes estão o Maranhão, o Piauí e o Distrito Federal. Na 
manhã de sexta-feira (15), começaram a chegar os primeiros tanques de oxigênio transportados 
pela FAB.

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) afirmou em suas redes sociais que “todos os meios 
foram disponibilizados” para atender a população do Amazonas. Já o vice-presidente Hamilton 
Mourão disse que não era possível prever a crise por causa da nova variante do coronavírus 
descoberta em Manaus.

Como medida de conter a pandemia, o governador do Amazonas, Wilson Lima, decretou o 
lockdown na cidade, mas, protesto contra o governo pelo fechamento do comércio, fizeram 
com que voltasse atrás.

Nesta quinta-feira (14), a juíza federal Jaiza Maria Pinto Fraxe acatou parcialmente, o pedido de tutela antecipada da 
ação civil pública que cobra a definição de um plano sólido e definitivo para a solução do desabastecimento de oxigê-
nio nas unidades de saúde do Amazonas.

A ação civil pública foi solicitada pelo Ministério Público do Estado do Amazonas (MP-AM), o Ministério Público Federal 
(MPF), o Ministério Público do Trabalho (MPT), o Ministério Público de Contas (MPC), a Defensoria Pública da União 
(DPU) e a Defensoria Pública do Estado do Amazonas (DPE-AM).
Na decisão, a juíza determina que o governo se manifeste em um prazo de 24 horas, porém manda o Governo Federal 
providenciar o transporte para atendimento em outros estados de pacientes de covid-19, “que por ventura estejam na 
iminência de perder a vida em razão do desabastecimento do insumo oxigênio”. E, na resposta final, a União deverá 
apresentar o planejamento de abastecimento da rede de Saúde estadual pelo insumo que é essencial ao tratamento 
de pessoas acometidas da doença, além de outras providências.

A decisão foi assinada ainda na noite desta quinta-feira, pela titular da 1ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária do 
Amazonas. 
A ação tramita sob o nº 1000577-61.2021.4.01.3200.

Em meio a segunda onda de Covid-19 no Amazonas, quem já teve a doença ano passado precisa permanecer em 
atenção. Está comprovada a reinfecção pelo novo coronavírus segundo a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), motivo 
pelo qual médicos alertam para os perigos de relaxamento dos cuidados preventivos após já ter tido Covid-19 uma 
primeira vez.

Um destes profissionais é o infectologista Marcelo Cordeiro, consultor do Sabin Medicina Diagnóstica em Manaus. 
“Já sabemos [médicos] que as pessoas, uma vez infectadas pela Covid-19 podem vir a adoecer novamente. Não 
temos como dizer ainda quão comum é isso, mas acontece. E, quando a pessoa adoece, ela ganha a capacidade de 
transmitir o coronavírus outra vez”, explica o especialista.

No Brasil, estados como São Paulo, Bahia e Rio Grande do Norte já confirmaram casos de reinfecção pelo novo 
coronavírus. Outros ainda estão em investigação, dentre eles, Goiás, Minas Gerais e Santa Catarina. No Amazonas, 
a Fundação de Vigilância em Saúde (FVS) divulgou o primeiro caso confirmado de reinfecção na última quarta-feira 
(13). Foi de uma mulher de 29 anos. Ela foi diagnosticada pela primeira vez com a Covid-19 em 24 de março de 
2020. O segundo resultado foi diagnosticado no dia 30 de dezembro, com a nova variante da Covid-19.

Mutações do vírus

Os especialistas em saúde alertam também para as chamadas ‘variantes’ do SARS-CoV-2, ou seja, mutações que 
podem surgir do novo coronavírus. No Amazonas, por exemplo, já há confirmação de ao menos 11 ‘subtipos’ de 
SARS-CoV-2, segundo dados da Fiocruz.

“Não sabemos se há novos vírus circulando e se as mutações continuam a correr. O que temos é a descrição dessas 
variações em alguns países, inclusive no Brasil. Portanto, ainda não temos como avaliar o impacto dessas variantes 
na dinâmica atual da pandemia, e se tornam os casos mais graves ou mais transmissíveis”, afirma o doutor Marcelo 
Cordeiro.

Com tantas incertezas, o infectologista reforça a importância de continuar com a total atenção para com a doença, 
em especial nas medidas utilizadas para barrar as transmissões.

Prevenção

Para diminuir a infecção por Covid-19, o consultor do Sabin reforça os cuidados já conhecidos, como utilização de 
máscaras, a constante higienização das mãos com água e sabão ou álcool gel e distanciamento social. “Como a 
reinfecção é uma possibilidade, é importante que todos tenham esses cuidados, não importando se já teve ou não a 
doença. Desta forma, podemos evitar que o vírus se espalhe”, afirma Marcelo Cordeiro.

Ele também alerta para os riscos de automedicação como medida de prevenção ao coronavírus, já que métodos de 
profilaxia (tomar remédios para evitar o patógeno) não são comprovados contra a Covid-19.

“O uso de antibióticos como forma de prevenção à Covid-19, como a Azitromicina, por exemplo, é completamente 
contraindicado. Além de não ter nenhuma ação para evitar a doença, o uso indiscriminado pode trazer consequên-
cias graves, como a seleção de bactérias resistentes ao medicamento. Isso pode ser um problema para a pessoa no 
futuro, caso venha a ter uma amigdalite ou uma pneumonia, por exemplo”, explica o médico.

Bebês prematuros precisam de leitos 
em outros estados por falta de oxigênio

Preso nesta sexta-feira (15), próximo a comunidade 
de Sodré, três homens com idade 26 e 51, suspeitos 
de tráfico de drogas.

A comunidade do Sodré, fica na zona rural de Coari, 
área em que os policiais faziam uma fiscalização, 
e surpreenderam uma lancha de alumínio. Durante 
revista, três sacolas contendo tabletes de maconha 
tipo skunk, foram encontradas com os três sus-
peitos.

Entretanto, a polícia insistiu em mais investigações 
e por fim encontrou outra quantidade de entor-
pecentes, que estavam acondicionados nos bancos 
da embarcação. 

No total, foram apreendidos 187 tabletes com peso 
aproximado de 200 quilos. A polícia encaminhou os 
suspeitos à delegacia do município de Coari, para 
procedimentos legais.
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Infectologista 
alerta para risco 
de reinfecção por 
Covid-19
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Polícia apreende 187 tabletes com 
peso de 200 quilos em embarcação

Wilson Lima terá que apresentar plano de 
abastecimento de oxigênio em até 24h



Diante da grave crise de saúde vivida no Amazonas neste início de ano, em razão da pandemia de Covid-19, 
muitas pessoas começaram a se questionar sobre o uso dos valores repassados pelo governo federal ao 
estado para combate ao vírus.

Ao todo, somente durante o ano de 2020, o estado recebeu um total de R$ 8,91 bilhões em recursos 
transferidos pela União para usos diversos. A capital Manaus, por sua vez, teve acesso a R$ 2,36 bilhões do 
governo federal. Desses repasses, alguns foram direcionados especificamente para uso na área de saúde.

RECURSOS PARA O COMBATE DA COVID-19

Não apenas o Amazonas, como todas as 27 unidades da federação e os municípios, foram atendidos com o 
Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus, que repassou um total de R$ 60,1 bilhões, abertos 
por meio de uma medida provisória editada em 4 de junho pelo presidente Jair Bolsonaro.

Os dados que constam no painel do Orçamento do governo federal e no portal da transparência do Ama-
zonas, porém, mostram uma diferença discrepante de mais de R$ 600 milhões entre o valor que foi enviado 
pela União e o que o estado declara ter recebido.

Em uma consulta feita pelo Pleno.News ao painel do Orçamento Federal, nesta sexta-feira (15), a União reg-
istrou que, em 2020, o total de valores pagos ao Amazonas, referentes ao Programa Federativo de Enfrenta-
mento ao Coronavírus, foi de R$ 884,9 milhões.

Contudo, no “outro lado da linha”, o portal da Transparência do Amazonas declarou como receita recebida 
da União um valor completamente diferente. Apesar de dizer que os dados estão atualizados até esta sex-
ta-feira (15), a página diz que o estado recebeu apenas R$ 267 milhões, uma diferença de R$ 617 milhões, 
ou 69,79%.

DENÚNCIAS CONTRA O GOVERNADOR DO AMAZONAS

Wilson Lima (PSC), atual governador do estado, é do mesmo partido que o governador afastado do Rio de 
Janeiro, Wilson Witzel, e também esteve envolvido em polêmicas, denúncias de corrupção e pedidos de 
impeachment durante a pandemia.

Em abril do ano passado, o Sindicato dos Médicos do Amazonas protocolou um pedido de impeachment 
contra Wilson e seu vice, Carlos Almeida, por acusação de crime de responsabilidade. O pedido, porém, 
foi arquivado oficialmente na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), por 12 votos a 6, em agosto de 
2020.

Em 16 de dezembro do ano passado, o Sindicato dos Médicos protocolou um novo pedido de impedimento 
contra o governador, ainda não analisado pelos parlamentares. Na ação, a entidade citou “farta compro-
vação da prática de crime de responsabilidade e improbidade administrativa”.

Entre as polêmicas levantadas contra o gestor estadual, uma chamou a atenção, pela total falta de lógica em 
um dos contratos do governo do Amazonas, um pagamento de R$ 2,9 milhões a uma loja de vinhos por 28 
ventiladores pulmonares para tratar de infectados pelo novo coronavírus.

O valor unitário do item equivalia a até quatro vezes o preço do aparelho visto em lojas no Brasil e no exteri-
or. Além do valor, os equipamentos eram considerados “inadequados” para pacientes de Covid-19, segundo 
o Conselho Regional de Medicina do Amazonas (Cremam).

O QUE É O PROGRAMA FEDERATIVO

O Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus, aprovado pelo Senado, consistiu na prestação 
de um auxílio financeiro no valor de R$ 119,8 bilhões concedido aos estados, ao DF e aos municípios para o 
combate à pandemia da Covid-19.

Foram repassados R$ 60 bilhões, divididos em quatro parcelas mensais, sendo R$ 10 bilhões exclusiva-
mente para ações de saúde e assistência social (R$ 7 bilhões para os estados e R$ 3 bilhões para os mu-
nicípios) e R$ 50 bilhões para uso livre (R$ 30 bilhões para os estados e R$ 20 bilhões para os municípios).

A divisão por estado foi feito em função de uma cesta de índices, que abarcou desde a arrecadação do 
ICMS até a sua população. O rateio entre os municípios, por sua vez, foi calculado pela divisão dos recursos 
por estado (excluindo o DF), usando os mesmos critérios.

Além do repasse dos R$ 60 bilhões aos estados, ao DF e aos municípios, o restante do valor total concedido 
de R$ 119,8 bilhões decorre da suspensão de dívidas.
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Amazonas “some” com 
R$ 600 milhões da União 
para combate à Covid-19

Por:  Fabiane Monteiro

Foto: divulgação/Secom

Fonte: com informações do Pleno.News



A Prefeitura de Manaus iniciou nesta sexta-feira (15), a recuperação de, aproximadamente, dois metros 
de drenagem profunda rompida na rua Presidente Dutra, no bairro da Glória, zona Oeste. Equipes da 
Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) trabalham na área para executar os serviços no menor 
tempo possível. O vice-prefeito e secretário municipal de Infraestrutura, Marcos Rotta, esteve no local para 
acompanhar a obra.

Segundo Rotta, mesmo em um cenário adverso e no período do inverno amazônico, a Prefeitura de Manaus 
tem levado melhorias para as comunidades da capital, executando obras de drenagens profunda e super-
ficial, desobstrução de bueiros entupidos, entre outros serviços essenciais.

“Chove todo dia, mas não o dia todo,  e aproveitamos para otimizar nosso trabalho. Temos muitas ações 
sendo realizadas por nossas equipes. Estamos seguindo todas as normas do decreto expedido pelo gov-
erno e pela prefeitura, e os servidores dos grupos de riscos estão em casa. Mas temos na Seminf homens 
corajosos e valorosos, que estão nas obras diariamente, levando melhorias necessárias para todos. Com 
todos os cuidados, vamos seguindo em frente, conforme a determinação do prefeito David Almeida”, 
afirmou Rotta.

Mutirão de obras 

Além do bairro da Glória, a Seminf também atua com serviços de mutirão de obras, recuperação de dre-
nagens, desobstrução de bueiros e tapa-buracos nos bairros Parque 10, na zona Sul; Nossa Senhora da 
Graça, zona Centro-Sul; Colônia Antônio Aleixo, zona Leste; Manoa, na zona Norte, entre outros.
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ARTIGO DO DIA GOVERNADOR MILAGROSO TRANSFORMA VINHO 
EM RESPIRADOR, MAS QUERO VER SE ELE FAZ OXIGÊNIO
Nos últimos três dias, o mundo inteiro tem debatido sobre a 
falta de oxigênio no Amazonas. Logo nós, que somos con-
siderados o pulmão do mundo. Intrigante e até chega a ser 
revoltante, mas infelizmente nossos políticos buscam os seus 
próprios interesses, jamais o bem da população.

Temos um governador milagroso, que ao assumir o co-
mando do estado em 2019, e no início da primeira onda 
da pandemia no mundo, conseguiu transformar de forma 
sobrenatural vinho em respiradores. Taí um fato que ninguém 
jamais conseguiu fazer. Passamos a concordar que deveria 
ser canonizado pelo Papa Francisco, ou para o bem maior da 
nação, estar numa cadeia preso e pagando pelas centenas 
de vidas que morreram até hoje.

Como os erros do primeiro episódio dessa série terrível 
chamada Amazonas não foram sanados a tempo, passamos 
para o segundo episódio, com perdas de vidas que jamais 
serão esquecidas. E mais uma vez recai a responsabilidade 
sobre os governantes, aqueles mesmos que têm o poder 
da caneta azul, preta, vermelha ou qualquer cor que seja. E 
que embora tenham a possibilidade de cortar o mal pela raiz, 
nada fizeram.

Perdemos irmãos, amigos, parceiros de trabalhos e con-
hecidos. Essas vidas importam. São perdas que irão trazer 
um mal terrível para o emocional e o espiritual, provocando 

depressão em milhares de pessoas pelo mundo.

Pois não se preparar para a segunda onda do Covid19, 
foi como esquecer das cerca de 6 mil vidas ceifadas pela 
incompetência do senhor e de sua equipe, neste genocídio 
anunciado imperdoável para qualquer governante, mas, in-
felizmente somos nós no Amazonas, que estamos morrendo 
pela sua irresponsabilidade histórica.

Agora, Governador Wilson Lima, o que você poderá fazer 
por nós? Resolva os problemas que você tanto defendia no 
seu programa de televisão. Lá era tudo muito fácil né? Essas 
vidas perdidas, a falta de preparo na gestão pública, a falta 
de equipamentos e medicamentos básicos são sua respons-
abilidade. Vossa excelência pagará um preço muito alto por 
todo esse caos que provocou, um genocídio anunciado do 
povo amazonense.

Governador Wilson Lima, “A BRONCA É CONTIGO! ”. Pois 
é, governador, infelizmente a bronca toda é sua. E olha que 
são milhares de mortes, pessoas desempregadas, passando 
fome e até sem esperanças em dias melhores. Pois acredita-
mos que a sua vitória seria de sabor de mel, porém, agora é 
comprovado que o novo é fel, pior que o da velha política.

Prefeitura inicia
trabalho de drenagem 
profunda em via 
rompida na Glória

Por determinação do prefeito de Manaus, David Almeida, o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) 
irá colaborar com o decreto de toque de recolher do governo do Estado, com a redução da circulação da 
frota deônibus do transporte coletivo da cidade, para 25%, a partir das 19h.

O diretor-presidente do IMMU, Paulo Henrique Martins, explicou que o instituto encaminhou uma ordem 
de serviço ao Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Amazonas (Sinetram), para que as 
empresas cumpram com a redução da frota, no horário estipulado pelo decreto governamental, anunciado 
na manhã desta quinta-feira (14).

Paulo Henrique Martins disse que o prefeito de Manaus pediu que, ainda nesta quinta-feira (14), as empre-
sas garantam o reforço da frota no final da tarde, horas antes do toque de recolher, a fim de evitar aglomer-
ações dentro dos ônibus, no horário de pico.

“O prefeito David Almeida determinou a nossa colaboração com a medida estadual, para que possamos 
ajudar na diminuição do número de contaminados pelo vírus. O IMMU vai trabalhar na fiscalização do re-
forço da frota de hoje e no cumprimento da redução a partir das 19h, enquanto o Estado faz a fiscalização 
do toque de recolher”, disse Martins.

Por: Fabiane Monteiro

Por: Fabiane Monteiro
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