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DENÚNCIA: MORTES NO HPS 
PLATÃO ARAÚJO POR FALTA DE 
ASSISTÊNCIA
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MINISTÉRIO PÚBLICO RECEBE DENÚNCIAS                  
de desvios de vacinas contra Covid-19

Suspeito de matar 
motorista de 
aplicativo é preso 
em Manaus
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PREFEITURA DE 
MANAUS 
PRORROGA 
VENCIMENTOS 
DE IPTU E 
ALVARÁ

BIÓLOGO RUSSO 
PRESO COM 50 
ANIMAIS 
DURANTE 
EMBARQUE NO 
AEROPORTO

CANUTAMA 
RECEBE 501 
DOSES DA 
VACINA CONTRA 
COVID-19
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Prefeitura de Manaus suspende 
vacinação temporariamente
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Em meio ao caos na saúde pública do Amazonas, o governador Wilson Lima (PSC) parece mais uma vez, não se importar com a 
prestação de contas com o povo.  

Foto: Isac Nóbrega/PR

desaparecem das mãos de Wilson Lima
Mais de 60 mil vacinas  



A primeira fase da campanha de vacinação contra a Covid-19 teve início com algumas denúncias de pessoas fora do grupo de 
risco furando a fila de imunização desvio da aplicação das vacinas para pessoas que não pertencem aos grupos prioritários. 
Segundo os Ministérios Públicos, a prática pode ser enquadrada como improbidade administrativa. A vacina contra covid-19 
é um bem público, pois foi custeada com verbas públicas e é oferecida gratuitamente à população, devendo ser respeitados 
os critérios definidos pelas autoridades de saúde para priorização.

A aplicação da vacina em qualquer pessoa que não se enquadre como: idosos, transplantados de órgãos sólidos, tra-
balhadores com comorbidades ou doenças crônicas (hipertensão de difícil controle, diabetes mellitus, doença pulmonar crôni-
ca, doença renal, doenças cardiovasculares e cerebrovasculares, câncer, anemia falsiforme, obesidade grave) e que estejam, 
necessariamente, mais expostos ao risco de infecção pelo novo coronavírus em razão de suas atividades, não devendo haver 
discriminação entre classes de trabalhadores, nesse momento, é irregular e deve ser denunciada aos órgãos de fiscalização 
e controle no Amazonas. 

Caso tenha presenciado ou recebido informações envolvendo desvios e problemas na aplicação da vacina contra Covid-19, 
o Ministério Público do Estado do Amazonas (MP/AM) disponibilizou dois telefones para entrar em contato: 0800 096 0500 ou 
pelo (92) 3655-0745.

Para enviar denúncias ao Ministério Público Federal (MPF) basta baixar o aplicativo ‘MPF Serviços’ ou enviar todas as infor-
mações e provas disponíveis para o e-mail pram-sac@mpf.mp.br. Pelo site www.mpf.mp.br/mpfservicos também é possível 
enviar representações.

O que pode acontecer?

O desvio de vacinas, por qualquer agente público, para finalidades não previstas pelas autoridades sanitárias pode configurar 
crime de peculato (apropriação, por funcionário público, de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, 
de que tem a posse em razão do cargo, ou desviá-lo, em proveito próprio ou alheio). A pena máxima pode chegar a 12 anos 
de prisão e multa.

Um homem de 21 anos foi preso nesta quarta-feira (20), suspeito da morte de Marcos 
Teixeira Maia, que teve o corpo esquartejado e jogado dentro do próprio carro no dia 23 
de dezembro de 2020, na rua Donício santos, do bairro da Cidade de Deus.

A prisão foi feita por policiais das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam), que 
durante a ação, prendeu mais cinco pessoas com armas e drogas. As detenções acon-
teceram em locais diferentes do bairro do Jorge Teixeira.

O suspeito já estava sendo procurado pela Delegacia Especializada em Homicídios e 
Sequestros (DEHS), por envolvimento com o crime.

Relembre o caso

A vítima havia saído para trabalhar no início da tarde e não entrou mais em contato com 
a família. Por volta das 18 horas, um amigo começou as buscas e encontrou o carro na 
rua onde Marcos morava, com a chave ainda na ignição.

A Polícia Militar foi acionada e ao abrir o porta malas, encontrou Marcos esquartejado.

Uma das linhas de investigação seria porque Marcos se negava a voltar pro mundo do 
crime. Ele já tinha passagem na polícia.

Um biólogo russo, de 35 anos, foi apreendido 
enquanto tentava embarcar no Aeroporto, na 
manhã de quarta-feira (20), com mais de 200 
animais vivos.

O biólogo estava prestes a embarcar no aero-
porto Internacional de Guarulhos, na Grande 
São Paulo, com destino a São Petersburgo, na 
Rússia.
Ele estaria levando na bagagem 50 lagartos, de 
três espécies diferentes, 50 aranhas, 25 sapos, 
de cinco espécies diferentes, peixes dentro de 
garrafas de água mineral e 100 invertebrados 
foram encontrados.

Também na bagagem de mão, ele levava ani-
mais invertebrados, peixes e aranhas. Após a 
apreensão, os animais foram destinados ao In-
stituto Butantã.
O monitoramento do suspeito pelo Ibama e 
Receita Federal vinha desde  2017. Em out-
ro momento ele foi preso em Amsterdam, na 
Holanda, pelo transporte ilegal de animais da 
flora brasileira.

O suspeito teria feito a coleta e apreensão das 
espécies na quarta (20) em Santa Catarina e 
Rio Grande do Sul. O objetivo, era a comer-
cialização dos animais na Rússia. O suspeito 
estava no  Brasil desde de dezembro de 2020.
O homem foi indiciado e responderá pelo crime 
ambiental e transporte ilegal de animais silves-
tres. O caso segue em andamento pela Polícia 
Federal.
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Uma paciente, Maria das Dores Alves Assunção, foi internada no Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo dia 18 e desde que aconteceu a internação dela, os médi-
cos estão tratando ela como uma paciente de covid-19. Porém, os médicos não tinham feito exames para constatar o que a paciente possuía. Segundo a denunci-
ante, Lauriane Alves Dantas, que acompanha a situação de sua mãe, pacientes que estão na Enfermaria do hospital estão morrendo por falta de assistência e existe 
revezamento de medicação.

A denunciante disse ao Amazônia Press que as medicações para a paciente foram dadas fora do horário e que existem as medicações checadas como dadas, 
mas que não são passadas. A paciente ainda está sendo tratada como covid-19 e possui comprometimento grave nos pulmões. Uma medicação importante para 
covid-19, um antitrombótico, não foi dada para a paciente desde o seu dia de internação. 

Ainda de acordo com a denúncia, só foi possível ter acesso ao prontuário por meio de conhecidos, como só o médico tem acesso ao prontuário e como, segundo 
Lauriane, é difícil um enfermeiro abraçar a causa das pessoas que estão sofrendo ali.
De acordo com a denunciante, os médicos falam a respeito de que estão priorizando pessoas da UTI. A denunciante diz que, apesar disso, pacientes que estão 
morrendo são os da área da Enfermaria por falta de assistência dos médicos e que há revezamento de medicação. 

Por meio da ajuda de uma vereadora, houve uma tomografia na madrugada desta quinta-feira (21) para saber a real situação da paciente. Segundo a denunciante, 
como a paciente está junto com as pessoas de covid-19. Se a paciente não estava com covid-19, ela atualmente já está. Maria passou mal duas vezes nesta quar-
ta-feira (20). Só foi aplicada medicação nesta quinta-feira e a paciente está usando 15l de oxigênio por minuto. Depois da movimentação com a vereadora, Lauriane 
diz que agora é que os médicos estão vendo que a situação da mãe é delicada.

Nota de posicionamento daSecretaria Estadual de Saúde(SES-AM) na íntegra

A Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM) tem empreendido todos os esforços para manter o atendimento daqueles que buscam as unidades da rede estadual de 
Saúde.
Como unidade de urgência e emergência, nos momentos de pico, a unidade prioriza o atendimento de pacientes com quadro clínico considerado grave, mas sem 
deixar de acolher os outros perfis de paciente.
A Secretaria Executiva de Controle Interno orienta que as denúncias sobre eventuais irregularidade sejam formalizadas na Ouvidoria da SES-AM.

Por: Luciana Silva

Por: Victória Cavalcante

Por: Fernanda Lopes

Por: Jeanne Gade

Foto: reprodução
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Fonte: Assessoria de Comunicação da SES-AM

Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Fonte: com informações da Assessoria Fonte: Portal do Holanda
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Biólogo Russo preso com 50 
animais durante embarque 
no aeroporto

SUSPEITO DE MATAR MOTORISTA 

DE APLICATIVO É PRESO EM MANAUS

Ministério Público recebe denúncias de 
desvios de vacinas contra Covid-19

Denúncia: Mortes no HPS Platão Araújo 
por falta de assistência



Em meio ao caos na saúde pública do Amazonas, o governador Wilson Lima (PSC) parece mais 
uma vez, não se importar com a prestação de contas com o povo. Dessa vez, até a vacina que 
é tão aguardada e a única esperança para combater o Covid-19, o governador conseguiu fazer 
desaparecer. 

O G1 fez um levantamento de quantas doses da vacina Coronavac foram distribuídas nos muní-
cipios do Amazonas, e para a surpresa de todos, mais de 60 mil doses estão “desparecidas”.

O Governo do Amazonas corrigiu, na noite desta terça (19), o número de vacinas enviadas pelo 
Ministério da Saúde. O estado recebeu 282.320 doses da CoronaVac, e não 256 mil, como foi 
informado pelo governo na segunda (18).

Lamentavelmente, apenas 221.593 doses foram distribuídas. A pergunta que fica na mente dos 
amazonenses é: Para onde foram 60.727 doses?

Veja quantas doses foram enviadas aos municípios do AM (Segundo dados do G1)

Essa quantidade de vacinas que estão faltando, daria para vacinar duas vezes os funcionários 
na saúde pública, incluindo maqueiros e serventes da limpeza. 

Alguns trabalhadores de condomínios de luxo do bairro mais nobre de Manaus, o Ponta Negra, 
afirmam que estão vendo carros chegarem nesses condomínios para vacinar pessoas ricas, da 
elite mesmo, donos de faculdades particulares e políticos, enquanto as pessoas que estão na 
linha de frente do combate ao Covid-19 ficam apenas na espera. O Ministério Público do Ama-
zonas (MPE-AM) deverá investigar o desaparecimento dessas doses.

O município de Canutama (distante 615 km de Manaus), recebeu 501 doses da vacina CoronaVac nesta quarta-feira 
(20).

A vacina é uma das principais esperanças na luta contra o covid-19 no Amazonas, que vive um colapso na Saúde com 
falta de oxigênio, leitos clínicos e de UTI trabalhando com a capacidade máxima, pacientes sendo transferidos para 
outros estados e doses insuficientes da CoronaVac.

As doses da vacina foram entregues no porto hidroviário da cidade à toda equipe de saúde, com a presença do prefeito 
em exercício Carlos Menezes, presidente da Câmara Municipal do Poder Legislativo Vereadora Maria do Teixeirinha, 
Polícia Militar e a Guarda Municipal.

No último boletim epidemiológico, divulgado nessa quarta-feira (20), o município registrou 803 casos no total e sete 
óbitos. Mesmo com essas dificuldades, o prefeito José Roberto Pontes e o Secretário de Saúde Jesus Leonel, agra-
decem pela “assistência recebida do governo do Estado, pela rapidez e eficiência nesse tempo de enfrentamento 
pandêmico”.

Em virtude da pandemia do novo coronavírus, o prefeito de Manaus, David Almeida, prorrogou a data de vencimento 
do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) e da Taxa de Verificação de Funcionamento (TVF), 
o Alvará. O prefeito considerou a paralisação da atividade econômica na capital amazonense, forçada pelo avanço 
da Covid-19.

Com a medida, os descontos concedidos para pagamento do IPTU 2021 em cota única ficam válidos até o dia 15 
de abril. Os contribuintes adimplentes com o fisco municipal, até o dia 30 de dezembro de 2020, terão desconto de 
10% no pagamento da cota única. Já para os contribuintes que possuem débito de anos anteriores, o desconto será 
de 5%.  Os contribuintes também poderão pagar o IPTU 2021 em nove parcelas, tendo o vencimento da primeira 
parcela também no dia 15 de abril. Nesse caso, não se aplicam os descontos.

Os empresários contribuintes do Alvará também terão mais tempo para pagar as taxas do exercício de 2021. As 
regras para pagamento em cota única, com desconto, são as mesmas do IPTU: 10% para adimplentes e 5% para 
inadimplentes. No caso do Alvará, o prazo para aproveitar os descontos termina no dia 5 de maio, mesmo vencimen-
to da primeira parcela, para quem optar pagar em até quatro vezes sem o desconto no lançamento.

As regras para lançamentos dos tributos municipais para este exercício foram publicadas na edição nº 5.012, do 
Diário Oficial do Município (DOM) dessa terça-feira, 19/1. De acordo com o subsecretário da Receita, da Secretaria 
Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação (Semef), Armínio Pontes, os tributos serão lançados no sistema 
da Prefeitura de Manaus já nas próximas semanas.

“Os contribuintes poderão consultar ou emitir as guias para pagamento no portal de serviços Manaus Atende 
(manausatende.manaus.am.gov.br). Além disso, já estamos providenciando as postagens dos carnês de IPTU e das 
notificações do Alvará via Correios”, informou Armínio.

ISS Autônomo

A Prefeitura de Manaus divulgou nessa terça-feira as regras de lançamento do ISS Autônomo 2021. Os profissionais 
liberais cadastrados no município têm até o dia 29 deste mês para pagar a cota única com 10% de desconto ou a 
primeira parcela do imposto, que será dividido em até 12 vezes.

Para autônomos de nível superior, o imposto a ser pago corresponde a uma Unidade Fiscal do Município (UFM) por 
mês, equivalente a R$ 114,61. Para profissionais de nível médio, a parcela será de meia UFM, R$ 57,30. As guias 
também estão disponíveis no portal Manaus Atende. Mais de 60 mil vacinas desaparecem 

das mãos de Wilson Lima

O corpo de um homem foi encontrado boiando 
próximo a uma serraria na rua Wilkens de Matos, 
bairro de Aparecida, zona Sul da Capital, por volta 
de 10h30, na quarta-feira (20).

O Corpo de Bombeiro Militar do Amazonas (CB-
MAM), foi acionado para retirar o corpo do igarapé, 
e então percebeu que era de um homem e tinha sido 
decapitado. Também constatou que os membros 
haviam sido separados. A vítima estava trajando 
apenas uma bermuda vermelha.

Moradores foi quem avistaram o corpo boiando 
por volta das 10h30 e acionaram a 24º Companhia 
Interativa Comunitária (Cicom).  A Delegacia Espe-
cializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), irá 
investigar o caso.

O Instituto Médico Legal (IML) encaminhou o corpo 
para a necropsia.
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Prefeitura de Manaus 
prorroga vencimentos 
de IPTU e Alvará

Foto: Yasmin Araújo

Por: Fabiane Monteiro

Por: Jeanne Gade

Por: Victória Cavalcante

Por: Victória Cavalcante

Foto: Castanha Fotografia

Fonte: Dados do G1

Fonte foto: com informações da Semcom

Foto: Isac Nóbrega/PR

Cadáver é encontrado boiando em 
igarapé próximo a uma serraria

Canutama recebe 501 doses da vacina contra Covid-19
• Alvarães (1.034)
• Amaturá (5.162)
• Anamã (383)
• Anori (51)
• Apuí (89)
• Atalaia do Norte (7.563)
• Autazes (5.928)
• Barcelos (3.561)
• Barreirinha (3.666)
• Benjamim Constant (15.255)
• Beruri (650)
• Boa Vista do Ramos (235)
• Boca do Acre (2.825)
• Borba (3.374)
• Caapiranga (64)
• Canutama (301)
• Carauari (491)
• Careiro (413)
• Careiro da Várzea (960)
• Coari (905)
• Codajás (94)
• Eirunepé (2.926)
• Envira (1.256)
• Fonte Boa (1.446)
• Guajará (106)
• Humaitá (1.137)

• Ipixuna (1.499)
• Iranduba (346)
• Itacoatiara (1.061)
• Itamarati (1.424)
• Itapiranga (51)
• Japurá (462)
• Juruá (284)
• Jutaí (4.900)
• Lábrea (6.211)
• Manacapuru (730)
• Manaquiri (869)
• Manaus (40.072)
• Manicoré (1.866)
• Maraã (729)
• Maués (3.444)
• Nhamundá (625)
• Nova Olinda (391)
• Novo Aripuanã (256)
• Novo Airão (249)
• Parintins (1.069)
• Pauini (2.630)
• Presidente Figueiredo (265)
• Rio Preto da Eva (751)
• Santa Isabel do Rio Negro (5.826)
• Santo Antônio do Içá (9.553)
• São Gabriel da Cachoeira (27.968)

• São Paulo de Olivença (17.850)
• São Sebastião dó Uatumã (125)
• Silves (63)
• Tabatinga (20.745)
• Tapauá (2.440)
• Tefé (1.873)
• Tonantins (4.396)
• Uarini (421)
• Urucará (166)
• Urucurituba (108)



A Prefeitura de Manaus suspendeu temporariamente, na noite desta quarta-feira (20), a vacinação de profissionais da saúde contra a Covid-19 na capi-
tal. A medida, que atende a recomendação de órgãos de controle locais, foi tomada para que o governo do Estado apresente um plano reorganizado de 
distribuição das doses nas unidades da rede estadual, com os critérios de definição de prioridades, baseados na exposição ao risco, comorbidades e faixa 
etária.

De acordo com a secretária municipal de Saúde, ShádiaFraxe, a suspensão deve ser mantida por menos de 24 horas, uma vez que o prazo para que o 
governo divulgue a proposta de reordenamento da imunização com a lista dos trabalhadores a serem vacinados, por unidade, se encerra às 13h desta 
quinta-feira, 21.

A recomendação para pausar a campanha de vacinação dos profissionais de saúde foi feita em reunião entre representantes do Ministério Público do 
Estado (MPE-AM), Ministério Público do Trabalho (MPT-AM), Defensoria Pública do Estado (DPE-AM) e Defensoria Pública da União (DPU-AM), Tribunal de 
Contas do Estado (TCE-AM) e Ministério Público de Contas (MPC-AM) com as secretarias de Saúde do município (Semsa) e do Estado (SES-AM), na noite 
desta quarta-feira.

“A Prefeitura de Manaus é a responsável pela execução da campanha de vacinação e, conforme as orientações do prefeito David Almeida, organizou 200 
profissionais que compõem 50 equipes de vacinação. No entanto, a definição dos locais e quais profissionais da saúde a serem vacinados em cada uni-
dade da rede estadual é responsabilidade do governo do Estado”, explica Shádia.

Nos primeiros dois dias de vacinação na capital, 1.140 profissionais de saúde, que atuam na linha de frente no atendimento de casos suspeitos e confir-
mados de Covid-19, receberam a primeira dose da CoronaVac. Eles integram o grupo prioritário da primeira fase da campanha de imunização contra a 
doença, conforme definido pelo Ministério da Saúde.

Em razão da quantidade de vacina disponível ser suficiente apenas para 34% dos 56 mil profissionais de saúde, governo e prefeitura deveriam direcionar 
as doses, estabelecendo preferências dentro do grupo prioritário.

“Como a prefeitura trabalha essencialmente com atenção básica, definimos que as unidades contempladas com a vacina, pelo critério de risco, seriam as 
de atendimento exclusivo a casos suspeitos de Covid-19 e outras síndromes gripais, determinando a vacinação de todos os trabalhadores que têm contato 
direto com o paciente e deixando de fora os que realizam apenas serviços administrativos, sem contato com os usuários”, ressalta Shádia.

Ainda assim, a Semsa, também em atendimento às recomendações feitas pelos órgãos de controle, firmou o compromisso de apresentar um novo crono-
grama, para concluir a vacinação nas suas unidades, para as quais foram destinadas, até o momento, 3.287 doses.

Para o Estado, a quantidade final de doses só será definida a partir da apresentação reorganizada das planilhas de necessidades e prioridades baseadas 
em critérios. Até agora, de acordo com a Divisão de Imunizações da Semsa, haviam sido direcionadas para unidades estaduais 6.984 doses.

A Prefeitura recebeu, para esta primeira etapa da campanha, um total de 40.072 doses de vacina.
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Prefeitura de Manaus 
suspende vacinação 
temporariamente

Por:  Fabiane Monteiro

Foto: divulgação

Fonte: com informações da Semcom



A Prefeitura de Manaus, por meio do Fundo Manaus Solidária, informa que foi aberto um chamamento pú-
blico para aquisição, em caráter emergencial, de cesta básica com kit de higiene e limpeza, de acordo com 
o Decreto Estadual de Calamidade Pública n° 43.272, de 6 de janeiro, e o Decreto Municipal n° 5.001, de 4 
de janeiro, para fornecimento de benefício eventual às famílias em situação de vulnerabilidade.

Segundo a presidente do Fundo Manaus Solidária, Dulce Almeida, no período da pandemia da Covid-19, 
a prefeitura tem desempenhado um papel social de extrema relevância com as secretarias, no apoio às 
pessoas em situação de vulnerabilidade.

“É determinação do prefeito David Almeida que beneficiemos o maior número de pessoas, seja por acom-
etimento da doença, seja pela perda de entes queridos provedores de suas casas, e até mesmo pela 
paralisação das atividades econômicas no período de isolamento social, porque tudo isso gera um agra-
vamento crítico na situação de segurança alimentar em nosso município”, disse a presidente do Fundo, 
acrescentando que as ações têm sido focadas, principalmente, no recebimento de doações e na entrega 
de cestas básicas de casa em casa.

O termo de referência está especificando os documentos necessários, bem como outros itens. Mais infor-
mações podem ser obtidas pelos telefones (92) 3625- 5648 ou na página: http://www.manaus.am.gov.br , 
no banner Chamamento Público (nos banners giratórios)
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ARTIGO DO DIA CHARGE DO DIAOS CARGOS COMISSIONADOS PRECISAM ACABAR

Em um utópico artigo 37 da Constituição Federal, temos alguns princípios que deveriam ser obrigatórios 
para toda a Administração Pública. O seu não cumprimento deveria sujeitar os infratores a ações de impro-
bidade administrativa, mas na prática, ninguém é punido por isto.

Estes princípios dizem que o patrimônio público não pode servir como balcão de negócios (em troca de fa-
vores), proíbe empregar parentes de gente importante e determina que todos os atos dos gestores públicos 
tenham uma única finalidade: atender ao interesse público, do povo. Isto se chama IMPESSOALIDADE.

Também determinam que os agentes públicos se comportem sempre com ética, honestidade e lealdade à 
coisa pública. Deve não só se preocupar em fazer o que é lícito, mas também o que é correto e justo. Isto se 
chama MORALIDADE.

A forma com que nomeiam cargos comissionados é totalmente contrária a estes princípios. Nomeiam par-
entes de gente influente, cabos eleitorais, políticos não eleitos e até amantes de figurões do alto escalão. O 
que menos prevalece é a capacidade técnica. O que menos importa é o interesse público.

Sim, os cargos comissionados precisam acabar. O dinheiro do contribuinte não pode continuar sendo 
utilizado para atender a interesses privados e antidemocráticos. Especialmente numa pandemia, em que 
os recursos para altos salários de gente incompetente poderiam ser utilizados para comprar oxigênio e 
aumentar leitos.

Concurso público é a única forma impessoal e ética de preencher cargos públicos. Esta deve ser a priori-
dade de qualquer governante que se diz honesto e comprometido com as necessidades sociais.

Prefeitura faz 
chamamento pú-
blico para aquisição 
de suprimentos

Na quarta-feira (20), um homem identificado como Breno Lira, 28, vulgo bispo Rafael, foi preso, suspeito de 
usar fotos de crianças traqueostomizadas, nas redes sociais para pedir dinheiro.

Ele teria sido denunciado pelas mães das crianças, que alegaram, não autorizar o uso das imagens dos 
filhos. No 5º Distrito Integrado de Polícia (DIP), o homem alegou que utilizava as fotos das crianças, para 
pedir dinheiro para a compra de remédios que elas supostamente estavam precisando.

As mães, declararam ainda não conhecer o tal homem e formalizaram a denúncia. Elas ficaram esperando a 
prisão do suspeito. A possível renda, não chegou na mão das crianças. O crime foi descoberto depois que 
as mães encontraram a fotos dos filhos nas redes sociais.

Após a prisão, o suspeito passará pelos procedimentos legais e ficará à disposição da Justiça para re-
sponder pelo crime de estelionato.

Por: Fabiane Monteiro Por: Jeanne Gade
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ESTELIONATO: HOMEM 
USA FOTOS DE CRIANÇAS 
DOENTES PARA PEDIR 
DINHEIRO

Foto: portal TucumãFoto: arquivo/Implurb

Fonte: com informações da Semcom

João Tayah é bacharel em Direito pela Universidade Federal do Amazonas, Especialista em Gestão Pública pela Universidade do 
Estado do Amazonas e Especialista em Direito Público pela Universidade Anhanguera-Unidero. Exerce o cargo efetivo de Delegado 
de Polícia Civil, atualmente desempenhando suas funções nos plantões policiais da capital. É também professor de diversas facul-
dades e cursos preparatórios de Manaus.

Autor: POJUCAN BACELLAR

E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, 
se humilhar, e orar, e buscar a minha face e se 
converter dos seus maus caminhos, então eu 
ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e 
sararei a sua terra.
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