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“NÃO PODEMOS FICAR PARADOS, OLHANDO 
O NOSSO POVO MORRER NOS HOSPITAIS”, DIZ 
DEPUTADO SOBRE SUSPENSÃO DO RECESSO 
PARLAMENTAR NA ALEAM
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FEIRANTES SÃO IMPEDIDOS DE TRABALHAR                      
e fazem manifestação na Bola do Produtor

Homem alvejado 
com 8 tiros no peito e 
namorada com tiro na 
perna na ZL
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PREFEITURA 
AMPLIA 
ATENDIMENTO DO 
‘SOS FUNERAL’ 
PARA FAMÍLIAS 
DE BAIXA RENDA

MP DE 
RORAIMA PEDE 
EXONERAÇÃO DA 
NAMORADA DO 
PREFEITO QUE 
FUROU FILA DA 
VACINAÇÃO

JUSTIÇA DERRUBA 
VETO DO 
GOVERNADOR E 
DETERMINA 
ABERTURA DE 
TODOS OS 
CARTÓRIOS DO 
AMAZONAS
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SSP: 16 veículos apreendidos e hotéis 
fechados durante fiscalização
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Será pago o valor de R$ 200, através do Auxílio Manauara às famílias de baixa renda durante seis meses em Manaus, e 
também beneficiará trabalhadores informais.

Foto: Dhyeizo Lemos/Semcom

de campanha e aprova Auxílio Manauara
Prefeito cumpre promessa    



O deputado estadual Wilker Barreto (Podemos) ingressou, na tarde desta terça-feira (26), com uma representação com pe-
dido de medida cautelar no Tribunal de Contas do Estado (TCE-AM) contra o governador do Amazonas, Wilson Lima, para 
suspender o Pregão Eletrônico nº 1032/2020. O Pregão Eletrônico é referente à locação de aeronave do Tipo Jato Executivo 
para realização de voos estaduais, interestaduais e internacionais, no valor de R$ 9,3 milhões. O deputado Dermilson Chagas 
(Podemos) também assina o documento.

Para Wilker, o valor gasto para o aluguel da aeronave poderia ser destinado para a construção de usinas de oxigênio em 
Manaus e no interior do Estado, que enfrenta uma grave crise com a falta do gás e desencadeou a pior crise da saúde no 
Amazonas, resultando na morte de muitos cidadãos.

“Eu e o deputado Dermilson ingressamos com uma medida cautelar pedindo a suspensão do pregão do jatinho. Estamos 
falando de R$ 9,3 milhões que são 13 usinas de oxigênio de R$ 700 mil. Nós somos fiscais do povo e vamos pedir suporte do 
TCE para socorrer o dinheiro do povo”, afirmou Barreto em seu pronunciamento.

De acordo com o Diário Oficial do Estado, a homologação da contratação da empresa Rico Táxi Aéreo Ltda está sendo feita 
pela Secretaria de Estado da Casa Militar e prevê a locação de aeronave Tipo Jato Executivo, com capacidade mínima para 8 
passageiros e 2 tripulantes, com combustível e piloto, para transporte estadual, interestadual e internacional.

Autor do requerimento que solicitou da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) 
o fim do recesso parlamentar, em virtude do caos na saúde do Amazonas, devido ao 
novo surto da Covid-19, o deputado estadual Wilker Barreto (Podemos), comemorou a 
aprovação do documento e o fim das férias dos 24 deputados, no início da tarde desta 
terça-feira (26).

Presentes na sessão extraordinária virtual, os 16 parlamentares foram unânimes e de-
cidiram pôr fim ao recesso, onde vão concentrar esforços para ajudar a população a 
enfrentar o caos vivido nos hospitais.

“Vivemos uma catástrofe que todos sabem que poderia ter sido evitada. Semana pas-
sada, não votaram, e agora os deputados foram unânimes. Não podemos ficar para-
dos, olhando o nosso povo morrer nos hospitais. Tenho certeza, todos os parlamentar-
es que se preocupam com o povo, e não com esse governo, não medirão esforços para 
encontrar soluções e socorrer o nosso povo”, declarou Barreto.

Com a volta dos trabalhos, Wilker destacou as principais decisões a serem tomadas 
pela Casa Legislativas nas próximas sessões ordinárias. “Acredito que essa Casa tem 
três missões: discutir soluções para a questão do colapso do sistema de saúde, a 
questão do socorro econômico e social e apurar os crimes de responsabilidades deste 
governo”, finalizou.
O requerimento também foi subscrito pelo deputado estadual Sinésio Campos (PT).

O vereador Marcelo Serafim (PSB) foi escolhi-
do pelo prefeito da capital amazonense, David 
Almeida (Avante) para ser seu líder no Legisla-
tivo municipal. O presidente da CMM, vereador 
David Reis (Avante), anunciou durante a sessão 
extraordinária desta terça-feira (26) o nome do 
vereador como líder de David Almeida. Além 
dos vice-líderes, que serão Everton Assis (PSL), 
Eduardo Assis (Avante) e professor Fransuá 
(PV).

Alguns nomes foram cotados internamente para 
a função, como a do ex-presidente da casa, 
Joelson Silva (Patriota), mas David acabou por 
fechar com Marcelo, com quem já dividiu o 
mesmo partido quando disputou a eleição de 
2018, para governador, pelo PSB, partido co-
mandado pelos Serafins.
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A publicação do novo decreto que determina a restrição de circulação de pessoas durante às 24h do dia, estabelecendo apenas alguns serviços como essenciais, 
transformou as forças de Segurança na segunda-feira (25), em uma megaoperação pelos bairros da capital amazonense.

O objetivo principal é de orientar a população, através da fiscalização. Durante a operação, do na madrugada de terça-feira (26), foram apreendidos 16 veículos e 
hotéis na rua Lobo D’Almada, Centro, foram vistoriados e fechados.

O trabalho é desenvolvido pela Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM) e conta com efetivo da Polícia Militar e Departamento Estadual de Trânsito (Detran-AM). 
O secretário de Segurança, coronel LouismarBonates, no primeiro momento, as ações estão concentradas em orientar as pessoas, mas depois serão realizadas as 
detenções dos infratores e apreensão de veículos.

“Nós estamos em todas as zonas de Manaus durante 24 horas. As polícias estão trabalhando em regime integral com várias equipes. Hoje, durante a fiscalização 
no Centro, encontramos três prostíbulos abertos e amanhã vamos pedir, inclusive, fiscalização de outros órgãos da saúde para fazer uma vistoria nesta área. É um 
absurdo, no momento que estamos vivendo, encontrar esses ambientes abertos”, afirmou. 

O secretário explicou que os serviços de delivery estão autorizados a funcionar, mas algumas motocicletas foram apreendidas pois estavam em situação irregular. 
“O que nós vimos é que muitas motos estão em situação irregular e até motocicletas roubadas foram encontradas com pessoas fazendo delivery”, afirmou Bonates.

Por: Jeanne Gade

Por: Fernanda Lopes

Por: Luciana Silva

Por: Fernanda Lopes

Foto: Carlos Soares/SSP-AM
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Fonte: com informação do portal O Poder
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Fonte: com informações da Assessoria

Foto: acervo Aleam/Kaique Brilhante

Marcelo Serafim é escolhido 
como líder de David Almeida 
na Câmara de Manaus

“NÃO PODEMOS FICAR PARADOS, OLHANDO O 
NOSSO POVO MORRER NOS HOSPITAIS”

DIZ DEPUTADO SOBRE SUSPENSÃO DO RECESSO PARLAMENTAR NA ALEAM

“Compraria 13 usinas de oxigênio”, dispara deputado ao informar que pedirá 
a suspensão do aluguel de jatinho para o Governo por R$ 9,3 milhões

SSP: 16 veículos apreendidos e hotéis fechados durante fiscalização



Após a publicação do Decreto Estadual nº 
43.303, a Prefeitura de Manaus, por meio 
do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana 
(IMMU), passou a operar na cidade com frota 
total de ônibus, como forma de evitar pos-
síveis aglomerações dentro dos terminais e a 
demora no atendimento ao usuário do trans-
porte coletivo. A medida faz parte do pacote 
de ações implementadas pela gestão do pre-
feito David Almeida para combater o avanço 
do novo coronavírus na cidade.

A fiscalização recebeu reforço nos horários de 
pico da operação dos coletivos, entre 5h30 e 
8h e 17h até as 19h30. O objetivo é orientar 
os cidadãos sobre as linhas em operação e 
evitar o acúmulo excessivo de passageiros 
nas plataformas de embarque e dentro dos 
ônibus. Além disso, os fiscais estão atuando 
dentro dos ônibus para verificar se a lotação 
máxima está sendo respeitada e se o uso 
obrigatório de máscara também está sendo 
cumprido.

Segundo o diretor-presidente do IMMU, Pau-
lo Henrique Martins, as ações de fiscalização 
tiveram de ser redobradas, levando em con-
ta a urgência para resolver possíveis aglom-
erações e para prestar um serviço digno ao 
cidadão. “Nossas atividades estão alinhadas 
com as recomendações dadas pelo prefeito 
David Almeida, que pediu o máximo empenho 
para evitar que a população aglomere e cor-
ra riscos de contaminação. Não mediremos 
esforços para manter essa regra e contamos 
com a colaboração da população nesse senti-
do”, disse Paulo Henrique.

Linhas com maior demanda

As linhas 014,650, 652, 671, 641, 640, 450, 
418, 359 e 600, que são alimentadoras, re-
duziram o tempo de espera, que antes che-
gava a 40 minutos e agora estão com tempo 
estimado de 20 minutos. Os fiscais estão an-
tecipando os ônibus reserva, caso a fila de 
espera esteja extensa. As linhas que servem 
outras zonas da cidade também estão com 
frota completa, o que torna as viagens mais 
rápidas, melhorando mais o serviço oferecido 

ao usuário. A frota total em circulação gira em 
torno de 950 ônibus, além de mais 30 reser-
vas divididos entre os principais terminais de 
integração.

Os permissionários, que trabalham dentro dos 
terminais comercializando água, lanches e 
outros produtos, tiveram suas atividades sus-
pensas a partir desta segunda-feira (25), pelos 
próximos sete dias, buscando diminuir mais 
ainda a circulação de pessoas.

Fiscalização nas garagens

Além do trabalho nos terminais, os fiscais de 
transporte do IMMU seguem um cronograma 
de visitas às garagens das empresas de ôni-
bus que operam a atividade na cidade. O obje-
tivo é vistoriar se a higienização e sanitização 
está sendo feita seguindo os critérios exigidos 
pelos órgãos de saúde. O trabalho de vistoria 
é feito na chegada dos carros às garagens. 
Estes, recebem lavagem completa, por dentro 
e por fora, em seguida, são sanitizados com 
limpeza a vapor e com produtos próprios para 
o combate à Covid-19. A partir das 4h30, os 
coletivos começam a sair das garagens para 
iniciar as operações.

Táxis e carros de aplicativo

O IMMU esclarece também que o atendimen-
to oferecido pelos táxis e carros de aplicati-
vo acontece de forma restrita, obedecendo 
as regras do decreto estadual em vigor. So-
mente casos que atendam às necessidades 
de urgência, serão liberados pela fiscalização 
realizada nas ruas da cidade. Todos deverão 
portar identificação pessoal com foto e com-
provar a justificativa para circulação.

Recomenda-se, especialmente nos itinerários 
com passageiros, manter as janelas dos car-
ros abertas para facilitar a circulação de ar, 
higienização das partes internas do veículo 
com álcool 70%, assim como disponibilizar 
para os passageiros. Recomenda-se também 
o uso de luvas para manuseio de máquina de 
cartão ou dinheiro.

No momento mais critico da pandemia do novo coro-
navírus, a Prefeitura de Manaus ampliou a capacidade 
de atendimento do SOS Funeral às famílias em vulner-
abilidade e está levando a mais pessoas uma momento 
de despedida digna. O serviço conta com o programa de 
cortejo, remoção, translado fúnebre e doação de urna fu-
nerária.

Nesse período de pandemia, o número de atendimentos 
do órgão, coordenado pela Secretaria da Mulher, As-
sistência Social e Cidadania (Semasc), aumentou, logo o 
serviço passou a atender com fluxo diferenciado do ha-
bitual. A quantidade de veículos que atendem o serviço 
subiu de cinco para dez carros, sendo cinco vans e cin-
co kombis, com capacidade total para transportar até 30 
caixões simultaneamente.
 
A secretaria também recebeu mais Equipamentos de 
Proteção Individual (EPIs), macacões, para os servidores 
que estão atuando na linha de frente da remoção dos 
corpos, além de mais duas câmaras frias instaladas pela 
prefeitura. A Semasc também dispõe de serviço psicos-
social na sede e no cemitério, para acolher as famílias 
enlutadas.
“O serviço do SOS funeral está previsto na Lei Orgâni-
ca da Assistência Social. É um auxilio destinado a pes-
soas em situação de vulnerabilidade. A morte é um dos 

momentos mais dolorosos para quem perde um ente 
querido, e a Prefeitura auxilia a família para que não haja 
preocupação com os trâmites burocráticos. Precisamos 
oferecer esse apoio e, mais que isso, oferecer também 
o amparo psicossocial necessário aos familiares”, de-
stacou a titular da Semasc, Jane Mara.

A Dona de casa Carla Regina foi em busca do serviço do 
SOS Funeral e não escondia a dor da perda do pai, que 
agora faz parte da estatística das vítimas da Covid-19.

“Só tenho a agradecer pelo atendimento do SOS Funeral. 
Tudo aconteceu muito rápido, e estou grata por receber 
essa ajuda da Prefeitura”, finalizou Carla.

Sobre o SOS Funeral

O serviço SOS Funeral oferece gratuitamente cortejo, 
remoção, translado fúnebre, doação de urna funerária, 
isenção da taxa do sepultamento e o atendimento psi-
cossocial às famílias no perfil de vulnerabilidade social 
e econômica, que não podem arcar com os custos, nos 
casos de mortes ocorridas em qualquer circunstância no 
município de Manaus. O serviço funciona 24 horas, to-
dos os dias. Os números de atendimento são o 0800 280 
8087, 3215-2649 e o 3631-9983.

Os serviços prestados pelos Cartórios de Notas e de Registros são essenciais para o exercício da cidadania, para 
as hipóteses de alienação da propriedade imobiliária, para a obtenção do crédito com garantia real, para a prova 
do não pagamento de títulos, dentre outros direitos similares indispensáveis à comunidade e ao funcionamento de 
atividades econômicas essenciais.

Foi com este entendimento que o juiz Manuel Amaro de Lima, responsável pela Central de Plantão Cível, concedeu 
na noite deste domingo (24) liminar à Ação Civil Pública promovida pela Associação dos Notários e Registradores 
do Estado do Amazonas (Anoreg/AM) suspendendo os efeitos do Decreto Estadual nº 43.303, editado neste sábado 
(23.01), que dispõe sobre a ampliação da restrição temporária de circulação de pessoas para enfrentamento da 
emergência de saúde pública, estabelecendo multa diária de R$ 50 mil pelo não cumprimento da decisão.

Em sua decisão o magistrado enfatizou que os notários e registradores “estão a todo momento lidando com as 
reações pessoais e emocionais daqueles que utilizam os seus serviços, principalmente em períodos de quarentena 
e isolamento social”, e citou uma série de exemplos nos quais os atos praticados são essenciais para os cidadãos, 
ainda mais em um momento de grave crise sanitária e econômica.

Entre eles estão os testamentos, quando a pessoa em seu leito de morte tem buscado o suporte para formalizar 
sua última vontade, os inventários para permitir às famílias movimentar suas economias, a procuração para repre-
sentação na venda de imóveis para custear tratamentos, a venda de carros para quem necessita de dinheiro para 
a compra de insumos médicos, a união estável para o companheiro ser incluído em planos de saúde, escrituras 
declaratórias para a prévia cremação do corpo, o registro de alienação fiduciária de imóveis entregues como garantia 
para empréstimo para custear internações hospitalares, entre outros.

“Muitas vezes as pessoas não conseguem avaliar a importância prática e a função social que os cartórios tem para a 
vida cotidiana das pessoas”, explica Marcelo Lima Filho, presidente da Anoreg/AM. “Para nós seria até conveniente 
fecharmos as portas e protegermos a nós e aos nossos colaboradores, mas quem atenderia pacientes nos hospitais 
em situações tão delicadas, bem como seus parentes que necessitam praticar uma série de atos, inclusive para 
levantar dinheiro para o socorro de seus familiares?”.

O magistrado também frisou que a Corregedoria Nacional de Justiça, órgão integrante do Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ), e responsável pela fiscalização dos serviços notariais e registrais já estabeleceu as diretrizes que as-
seguram a continuidade da prestação dos serviços, bem como a preservação da saúde de oficiais de registro, tabe-
liães, colaboradores e usuários, entre eles a adoção de rígidas medidas de precaução, como a redução de horário de 
atendimento, espaçamento entre cadeiras, limitação de entrada de pessoas na área de atendimento, disponibilização 
de álcool em gel, luvas e máscaras aos atendentes e higienização rotineira de objetos e materiais de atendimento.

Por fim, a decisão reiterou que a regulamentação da atividade notarial e registral trata-se de matéria afeta ao Poder 
Judiciário, que detém competência exclusiva na sua regulamentação, criação e extinção, e “muito mais ainda sobre 
a suspensão de seus respectivos serviços”, tratando-se claramente de intervenção de um Poder noutro. “Descabido 
ao Poder Executivo tratar dessa matéria demonstrando um crasso equívoco no inciso do ato normativo atacado e 
também dos que o endossam”, finalizou.

Sobre a Anoreg/AM

A Associação dos Notários e Registradores do Estado do Amazonas (Anoreg/AM), fundada no dia 27 de abril de 
1999, é a entidade da classe extrajudicial que fortalece, integra e representa os notários e registradores do Amazo-
nas, contribuindo para o acesso à cidadania e a segurança jurídica das relações sociais, pessoais e patrimoniais dos 
cidadãos. Com sede na cidade de Manaus (AM), atua em cooperação com outras associações representativas de 
especialidades do setor, principalmente com a Anoreg/BR, as demais Anoregs estaduais e os Sindicatos.

Prefeitura garante 100% da frota de ônibus em circulação e 
aumenta número de carros reserva nos terminais

Na manhã dessa terça-feira (26), feirantes da Bola 
do Produtor da Zona Leste de Manaus bloquear-
am a rotatória próxima ao Terminal 4,  para prote-
star contra ações policiais que estão fechando os 
comércios da região.

Os feirantes poderiam trabalhar até às 10h, o que 
não aconteceu. A polícia fechou todos os comércios 
logo de manhã cedo.
Para bloquear a passagem, os feirantes se reuniram 
por volta das 8h, espalhando pedaços de madeira, 
pneus e outros objetos no meio da passagem que 
integra Zona Leste e Zona Norte, reivindicando o di-
reito de trabalhar ao menos até às 13h. 

Por conta do decreto assinado pelo governador Wil-
son Lima, todos os comércios não essenciais estão 
fechados e as feiras só têm autorização para funcio-
nar de 4h às 8h, até o dia 31 de janeiro.

Agora, os feirante não podem trabalhar e também 
não estão recebendo nenhum tipo de auxílio dos 
governos estadual e federal. Com isso, muitas 
famílias amazonenses e manauaras, principalmente, 
têm encontrado dificuldade de se sustentar durante 
esse período de pandemia de Covid-19.
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Justiça derruba veto do 
Governador e determina 
abertura de todos os 
Cartórios do Amazonas

Foto: reprodução

Foto: divulgação/TJAM

Por: Fernanda Lopes

Por: Victória Cavalcante

Por: Fabiane Monteiro

Por: Fabiane Monteiro

Foto: Altemar Alcântara/Semcom

Fonte: com informações da Semcom Fonte: com informações da Semcom

Fonte: com informações da Assessoria

Foto: Sidney Gonçalves/IMMU

Feirantes são impedidos de trabalhar e 
fazem manifestação na Bola do Produtor

Prefeitura amplia atendimento do ‘SOS Funeral’ 
para famílias de baixa renda



Será pago o valor de R$ 200, através do Auxílio Manauara às famílias de baixa renda durante seis meses em 
Manaus, e também beneficiará trabalhadores informais.

O anúncio foi feito pela titular da Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc), 
Jane Mara, na manhã desta terça-feira (26) pela, durante a sessão extraordinária virtual da Câmara Municipal 
de Manaus (CMM), que aprovou, por unanimidade, o Projeto de Lei de criação do benefício.

Dez mil famílias informais terão direito ao benefício do Auxílio Manauara, das 40 mil famílias, e as outras 30 
mil são as que estão em situações de pobreza ou de extrema pobreza, além de inseridas em programas 
sociais como o Bolsa Família, por meio do CadÚnico, do governo federal.

Com recursos na ordem de R$ 48 milhões, oriundos exclusivamente do Tesouro Municipal, o Auxílio 
Manauara criado pela gestão do prefeito David Almeida (Avante), tem o objetivo de promover a segurança 
social de renda das famílias e indivíduos que se encontram em situação de vulnerabilidade e risco social, em 
razão da pandemia ocasionada pelo novo coronavírus em Manaus.

Os pagamentos serão efetuados pelo período de seis meses, sendo a  primeira parcela com pagamento 
previsto para o fim de fevereiro.

A prefeitura colocará um aplicativo para cadastrar os interessados a ter direito aos R$ 200 mensais. Os 
dados informados serão confrontados com os que já estão no sistema, para definir aquelas consideradas 
elegíveis para receber o benefício.

“Tudo começa, a partir da inserção dos dados no aplicativo. Não temos lista pronta. As pessoas irão acessar 
o aplicativo, preencher as informações e, a partir do cruzamento de dados é que será visto se terá ou não 
direito”, explicou a secretária da Semasc.

Em relação à lista, Jane Mara disse que irá pedir autorização dos órgãos de controle, para poder divulgar a 
lista de beneficiários, com nomes e CPFs, para manter a transparência em todo o processo.

“No momento em que forem elegíveis, teremos a lista e a divulgaremos a partir da autorização. Trabalhare-
mos com os órgãos de proteção, para dar segurança, não somente a nós da prefeitura, mas aos próprios 
vereadores que estão votando o projeto”, justificou.

Além do aplicativo a secretaria abre também um espaço para atendimento e para tirar dúvidas, também visa 
encaminhar o cidadão ao setor responsável para o cadastro do auxílio.
Os locais como o Centro de Referência de Assistência Social (CRAs) e o Centro de Referência Especializado 
de Assistência Social (CREAs).

“A ideia do aplicativo é evitar o processo de aglomeração. Estamos tentando diminuir a curva de contami-
nação e realizaremos tudo com transparência, para evitar qualquer probelma”, salientou a secretária.

Levantou-se questionamentos de que grupos teriam direito ao auxílio, considerando a inclusão dos tra-
balhadores informais, após a análise dos cadastros realizada pela Semasc.

“Nesse cálculo, conseguimos chegar a 30 mil famílias elegíveis ao benefício. Trabalhamos para não deixar 
fora, os não visíveis no cadastro, como os informais – e aí podemos citar os motaxitas, os motoristas de 
aplicativos e as diaristas –, que estão isolados e não têm como garantir a sua manutenção”, justificou a 
secretária. Os nomes foram solicitados por meio de um levantamento feitos por algumas secretarias e o Sine 
Municipal.

A secretaria considerou que o número de beneficiários poderá aumentar dependendo de como se desenro-
lará a crise pandêmica que o município atravessa.

“Nós entramos o ano com um orçamento de 2020 para 2021, e estamos trabalhando com R$ 1,4 bilhão 
a menos, por conta do limite orçamentário, mas que pode ampliar conforme o aumento na arrecadação, 
oriundo desse dinheiro que chegará às famílias. Se aumentar o valor agora, teremos um número menor de 
beneficiados”, comparou.

O Projeto de Lei 001/2021 que criou o Auxílio Manauara, composta pelos vereadores Luís Mitoso (PTB), 
como presidente; LissandroBreval (Avante), como vice-presidente, além dos seguintes membros: Daniel Vas-
concelos (PSC), Marcel Alexandre (Podemos), Elan Alencar (Pros) e Marcelo Serafim (PSB), que foi escol-
hido por David Almeida para ser o líder dele na CMM.foi votado por uma comissão especial instalada pela 
Câmara de Manaus.

Após ter o parecer aprovado em discussão única, o PL foi encaminhado pelo presidente do poder legislativo, 
David Reis (Avante), para ser sancionado pelo prefeito.

“A Câmara de Manaus chancela o apoio a essas famílias. Gostaríamos que fossem mais, mas gerir uma 
cidade como Manaus não é fácil, temos que ter prioridade. E hoje, a CMM marca esse gol positivo em favor 
dos manauaras. A pressão popular é grande em cima da gente, e não poderia ser diferente, contudo, fomos 
eleitos para isso. Se for necessário, nos reuniremos quantos as vezes forem, para discutir e votar projetos de 
interesse da nossa população”, destacou David Reis.
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Direito ao Auxílio Manauara 
chega à trabalhadores 
informais na pandemia

Por:  Jeanne Gade

Foto: Dhyeizo Lemos/Semcom



O Ministério Público do Estado de Roraima (MPRR) está pedindo a exoneração da secretária-adjunta de 
Saúde de Alto Alegre (a 73 km de Boa Vista), Danyele Santos Negreiros, por suspeita de furar a fila de pri-
oridade na vacinação contra o Covid-19.

De acordo com a Promotoria de Justiça da Comarca de Alto Alegre, a secretária “violou os princípios da 
legalidade, moralidade e eficiência ao se valer do cargo e do vínculo de afeto com atual gestor do mu-
nicípio para ser imunizada, mesmo ciente da condição de estar fora da linha de frente do enfrentamento e 
exposição ao risco de contrair a covid-19”.

A secretária também é digital influencer e namorada do prefeito de Alto Alegre, Pedro Henrique Machado 
(PSD).

O prefeito usou suas redes sociais para publicar fotos da namorada aplicando a vacina e recebendo a 
primeira dose da CoronaVac, imunizante produzido pelo laboratório chinês Sinovac em parceria com o 
Instituto Butantan, em São Paulo.

No documento em que pede a exoneração da secretária-adjunta, o MPRR requer ainda que o município 
suspenda a execução do processo de imunização contra a covid-19, promova a transparência e correção 
no plano de vacinação e, em 48 horas, retome a aplicação das vacinas, seguindo irrestritamente o Plano 
Nacional de Imunização.
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ARTIGO DO DIA EM DIAS DE CRISES CAUSADOS PELA PANDEMIA DO COVID-19

Em tempos de caos emocionais, psicológicos, colapso nos relacionamentos, crises financeiras, medo 
de morrer por Covid-19, como sobreviver a todos esses problemas do corpo e da alma?

Nós amazonenses, que nascemos ou vivemos aqui estamos passando por um colapso total no emocio-
nal, nos pensamentos de futuro, da criação dos nossos filhos, como será a vida pós-pandemia, quantas 
sensações ruins estamos consumindo e guardando em nossas almas.

Quem não pegou Covid passou por crises de ansiedade ou depressão pelo isolamento social, mas ess-
es dois fatores já estavam incubados na alma e só faltava um fator predominante para aflorar. Vivemos 
dias incansáveis e exaustos pelo receio de pegar o vírus, de morrer ou, até mesmo, de perder um ente 
querido.

Antes mesmo da primeira onda da pandemia, o mundo já vivia em crises. As principais doenças eram 
a depressão, o suicídio e a crise de ansiedade. Com as perdas de emprego, problemas financeiros, 
muitas horas em casa, convivendo com esposa, filhos e parentes, essas doenças se multiplicaram sem 
dimensão, causando preocupações universais para os órgãos competentes de saúde.

Uma forma de reverter essa situação que vivemos é acreditarmos que dias melhores estarão por vir, 
essa crise pandêmica não é a primeira e nem a última, vamos analisar as escrituras sagradas, quando 
o povo saiu do Egito para terra prometida, sofreram com doenças piores, o povo foi castigado, sofreu 
ataques de cobras entre outras coisas não mencionadas, porém, o deserto passou e chegaram a tão 
sonhada terra prometida. Dessa forma devemos crer e confiar que logo passaremos e vamos voltar a 
sorrir novamente.

MP de Roraima pede 
exoneração da namorada 
do prefeito que furou fila 
da vacinação

Uma execução aconteceu na noite de segunda-feira (25), na rua Manoel Ribeiro, bairro Tancredo Neves, 
zona leste de Manaus, quando um casal passeava e foi surpreendido por elementos armados em um carro.

Diego Marcelo Costa Pereira, de 27 anos, foi alvejado com oito tiros no peito e a namorada comum tiro na 
perna. A moça ainda que atingida, foi socorrer o rapaz, mas agonizando, não resistiu.

A namorada identificada como Adriele, viu seu companheiro agonizar.  Ao serem surpreendidos pelos crim-
inosos, não tiveram como escapar, mesmo porque os homens, se quer desceram do veículo, modelo Celta.

A causa do crime ainda é um mistério, mas o caso será investigado pela Delegacia Especializada em 
Homicídios e Sequestros (DEHS).

Por: Victória Cavalcante
Por: Jeanne Gade
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HOMEM ALVEJADO COM 
8 TIROS NO PEITO E 
NAMORADA COM TIRO NA 
PERNA NA ZL

Foto: portal Manchete

Fonte: UOL

Foto: reprodução

Francisco Araújo – Jornalista, editor executivo do portal Amazônia Press, Pós em Cinema e 
Audiovisual, Comunicador e Empresário – Foto: Leandro Castro/Amazônia Press

CHARGE DO DIA

Autor: POJUCAN BACELLAR

E, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça-a a Deus, 
que a todos dá liberalmente, e o não lança em rosto, e 
ser-lhe-á dada.
Tiago 1:5


