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PROCON APREENDE 32,5KG DE 
PRODUTOS VENCIDOS EM 
SUPERMERCADOS DE MANAUS
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GUARDA MUNICIPAL INTENSIFICA
fiscalização no calçadão da Ponta Negra

Estudantes de Manaus 
já podem fazer 
cadastro e recadastro 
da meia-passagem de 
ônibus
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David Almeida e Marcos Rotta anunciam solução para 
problema de drenagem na avenida João Valério
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A circulação de pessoas será mantida das 19h às 6h. O decreto entra em vigor na próxima segunda-feira (22) e vai até domingo 
(28).

Foto: Diego Peres/Secom

do comércio com horário reduzido
Governador autoriza reabertura



O governador Wilson Lima afirmou, nesta sexta-feira (19), permite o funcionamento das lojas em geral, shoppings centers e 
restaurantes. O decreto entra em vigor na próxima segunda-feira (22) e vai até domingo (28).

As lojas em geral poderão abrir de 9h às 15h, de segunda a sábado. No domingo, fica proibido o funcionamento. O delivery 
continua funcionando de 8h às 17h, e drive thru, de 8h às 16h.

Shoppings centers também estão liberados de 10h às 16h, de segunda a sábado, com delivery de 8h às 17h, e drive thru de 
10h às 17h.

Restaurantes, lanchonetes e estabelecimentos registrados como restaurantes, podem funcionar de 6h às 16h, de segunda a 
sábado, com capacidade máxima de 50%. O delivery pode funcionar até 22h e drive thru até 18h.

A praça de alimentação dos shoppings centers deve seguir o mesmo horário de funcionamento dos restaurantes e podem 
operar com capacidade máxima de 50% do público, distanciamento entre mesas, uso de máscara pelos clientes enquanto 
não estiver consumindo os produtos.

Supermercados deverão manter o horário de funcionamento que já estava em vigor no decreto anterior, entre 6h e 19h. No 
entanto, o governador informou que produtos de departamentos considerados não-essenciais agora estão liberados.

As unidades de ensino podem abrir a área administrativa de segunda a sexta, com a capacidade de 50% e por agendamento.
Outras atividades que tiveram funcionamento flexibilizado são as marinas, que podem abrir para manutenção preventiva e 
corretiva, construção civil, com obras em residências.

Apesar de toda essa flexibilização, segundo o governador, a norma mantém o período restrito de circulação de pessoas em 
espaços e vias públicas, em todos os municípios, entre 19h às 6h. “Só saia por uma situação excepcional, precisar ir a uma 
farmácia, hospital, ou alguma outra situação que não pode ser prorrogada”.

O governador reforçou a necessidade de manter o distanciamento social nos estabelecimentos, usar máscara e adotar medi-
das de higiene, como o uso de álcool em gel.

“Não vá ao comércio passear, não vá ao shopping passear. Eu não queria estar dizendo isso aqui, porque sei, principalmente 
na nossa região, o quanto esses estabelecimentos são visitados. A questão das feiras, que é uma questão cultural, tradicional, 
em que as famílias vão às feiras. Mas estamos em uma pandemia”, disse.

Em Parintins (AM), o governador informou que foi montado um comitê para analisar o aumento significativo de casos. Segundo 
dados divulgados na quinta-feira, Parintins registra 8.187 casos e 251 óbitos.

O prefeito de Manaus, David Almeida, e o vice-prefeito e secretário de Infraestrutura, 
Marcos Rotta, acompanharam o andamento da obra de recuperação emergencial na 
avenida João Valério, bairro Nossa Senhora das Graças, zona Centro-Sul, nesta quin-
ta-feira (18). A antiga tubulação de drenagem profunda cedeu no trecho entre as aveni-
das Constantino Nery e Djalma Batista.

Para solucionar o problema, o prefeito anunciou que a Secretaria Municipal de In-
fraestrutura (Seminf) irá substituir a tubulação da década de 80, rompida por conta 
das fortes chuvas, por uma mais moderna, dando uma solução definitiva para o caso.
“Manaus não suporta mais medidas paliativas e minha determinação é que esta obra, 
que está sendo acompanhada de perto pelo meu vice Marcos Rotta, seja executada o 
mais breve possível e com a qualidade exigida por nossa cidade”, afirmou Davi.

De acordo com Marcos Rotta, além do problema da tubulação, também foi necessário 
retirar um poste e um dos pilares da edificação do minishopping que está construído 
por cima da galeria.

Por conta disso, as equipes da Seminf trabalham de forma cuidadosa e priorizam a 
segurança no local, também realizando o serviço sem danificar a edificação particular.

“Há uma série de empecilhos que dificultam ainda mais a execução desta obra, mas 
a determinação do prefeito é uma só e será cumprida. A solução está sendo dada e 
a população logo receberá a via de volta com o mínimo de prejuízos para a cidade”, 
finalizou o vice-prefeito.

A Guarda Municipal, intensificou a fiscalização 
no calçadão do Complexo Turístico Ponta Neg-
ra, zona Oeste, na orientação à população que 
voltou a frequentar o espaço, para a realização 
de atividades físicas ao ar livre, após a flexibi-
lização do decreto estadual, que passou a per-
mitir a circulação de pessoas nas ruas entre as 
6h e 19h.

Apesar da liberação do calçadão para ativi-
dades físicas, a praia do complexo turístico 
continua interditada. Para manter a popu-
lação longe, evitando aglomerações, agentes 
da Guarda Municipal fazem a fiscalização 24 
horas, orientando a população sobre o perímet-
ro permitido, além de realizar uma ronda com a 
Ciclo Guarda, para facilitar a mobilidade duran-
te o trabalho.

“A orientação é que as pessoas permaneçam 
na parte superior do calçadão. Quem tenta de-
scer para praia, nossos agentes abordam e ori-
entam para que retornem até a parte permitida. 

Durante a noite, a iluminação não é fornecida 
para evitar aglomeração, fazendo com que as 
pessoas não permaneçam aqui após o horário 
estabelecido pelo decreto”, informou o diretor 
da Guarda Municipal, Claudionei Barbosa.

A partir das 19h, quando o decreto estadual 
para a restrição de circulação de pessoas entra 
em vigor, a Guarda Municipal continua com a 
fiscalização para manter o espaço sem pontos 
de aglomeração.
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A partir desta quinta-feira (18), inicia o período de cadastro e recadastro da meia-passagem estudantil de ônibus de 2021 em Manaus. Ambos os procedimentos 
serão realizados pela internet, por meio do site http://estudantes.manaus.am.gov.br. O prazo vai até 18 de março e o procedimento por meio virtual é uma forma de 
prevenir a disseminação do novo coronavírus, conforme orientação do prefeito David Almeida.

A convocação é feita pela Prefeitura de Manaus aos estudantes já cadastrados no sistema da meia-passagem para atualizarem seus dados escolares. Em relação 
àqueles que irão realizar o acesso pela primeira vez, também devem fazer o cadastro no site e aguardar a divulgação das datas para emissão do cartão da meia-pas-
sagem estudantil.
A chefe da Divisão de Assistência Social do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), Jamily Campelo, ressaltou os procedimentos para o primeiro cadastro.
“Além do recadastramento dos estudantes que já possuem o Passa Fácil Estudantil, neste primeiro momento, está sendo feito o cadastro de quem vai tirar o cartão 
pela primeira vez. O aluno vai entrar no site, adiantar o processo, inserindo seus dados e, depois, aguardar a volta do atendimento presencial para emitir a carteira”, 
frisou.

Passo a passo

Para os estudantes que já usufruem do benefício, o procedimento é o recadastro, no qual se atualizam todas as informações acadêmicas do ano de 2020 para 2021. 
Nesse processo, o aluno informa se mudou de endereço, instituição de ensino, curso e a frequência semanal. Após esse procedimento, o aluno aguarda a instituição 
confirmar os dados informados pelo sistema do Sinetram e, se tudo estiver dentro do solicitado, a própria instituição aprova o cadastro. Importante lembrar que, 
mesmo que o estudante permaneça na mesma escola do ano anterior, os dados devem ser informados.

Para os estudantes que nunca utilizaram o benefício da meia-passagem, o procedimento é o cadastro, que também deve ser feito pelo site. É importante lembrar que 
tanto o cadastro quanto o recadastro da meia-passagem devem ser feitos até o dia 18 de março. É preciso ficar atento ao prazo para que não ocorra a suspensão 
na compra de créditos de meia-passagem para estudantes que já usufruem do benefício.

Em caso de dúvidas ou necessidade de outras informações relacionadas aos processos de cadastro e recadastro, o estudante pode ligar para (92) 2123-0700 ou 
98444-4412.

Por: Fabiane Monteiro

Por: Fernanda Lopes

Por: Fernanda Lopes

Por: Lara Tavares

Foto: divulgação/IMMU

Fonte: com informações da Semcom

Foto: divulgação/Semcom

Foto: divulgação/Seminf

Guarda Municipal intensifica 
fiscalização no calçadão da 
Ponta Negra

DAVID ALMEIDA E MARCOS ROTTA ANUNCIAM SOLUÇÃO  
PARA PROBLEMA DE DRENAGEM NA AVENIDA JOÃO VALÉRIO

Governador Wilson Lima autoriza reabertura de 
shoppings, lojas e restaurantes

Estudantes de Manaus já podem fazer cadastro e recadastro 
da meia-passagem de ônibus

Fonte: com informações da SemcomFonte: com informações do G1

Foto: Diego Peres/Secom



“A partir da Água” é um espetáculo de Dança con-
temporânea no formato de vídeo contemplado pelo 
PRÊMIO MANAUS DE CONEXÕES CULTURAIS – 
Lei Aldir Blanc 2020 – com direção e concepção de 
Branco Souza. 

Indicado para o público em geral, a temática é inspi-
rada pela presença e importância da água no cotidi-
ano do homem amazônico, bem como do homem no 
cenário urbano e local, pois em todo o Amazonas, 
além dos grandes rios da região Norte, a existência 
de igarapés pela cidade de Manaus é algo muito 
significativo e representativo da cultura amazonense

O espetáculo destaca o elenco feminino, pois a pa-
lavra ÁGUA é um substantivo e também um elemen-
to femíneo. Sob o olhar da Direção do espetáculo e 
da coreógrafa Adriana Goes, esta relação permite a 
evidência das características da mulher, pelas com-
plexidades em ambas composições e estruturas, 
além de estarem compatibilizadas esteticamente 
pelas formas curvilíneas, sinuosas, resistentes, de 
potência física e artística indicando nesses pontos o 
foco para o desenvolvimento desta percepção.

Com uma estética contemporânea e visualmente 
marcante, as cenas trazem símbolos das raízes da 
floresta, as rotas dos rios, sereias amazônicas e a 
relação com o cardume de peixes ou náufragos ribei-
rinhos, além da montagem de uma palafita frenéti-
ca e ritmada. Ambientado em um cenário abstrato, 
propõe-se uma subjetividade calcada na dramaturg-
ia de movimentos, sons, cores, efeitos, projeções e 
elementos cênicos que ampliam os sentidos, de um 
espetáculo diferenciado para a cena local.

Cenas:

•  Gênese, composição molecular h2o;
•  Rios, trilhas, Ramificações e Veias;
•  ÁGUA – sinuosidade e força feminina;
•  Sereias amazônicas;
•  Cardume de náufragos ribeirinhos;
•  Floresta Ignota – Raios de um Horizonte Vértico
•  Tramas, Banzeiros e Palafitas
•  Palafitas e Desafios;
•  Águas – uma reflexão para o amanhã.

Ficha técnica

Direção artística: Branco Souza

Coreografia e ensaiadores: Adriana Goes e Branco 
Souza
Cena: “Palafitas e Desafios” – Coletivo de Bailarinos 
e Branco Souza
Bailarinos:
Huana Viana                              Branco Souza
GabriellaSegadilha                  Harryson Armando
Ingrid Oliveira                           Mackson Barreto
Larissa de Goes                        Richardson Jimmy
Simone Picanço                        Franklin Samuel

Administração: Jonas Gaeta

Cenografia: Douglas Rodrigues, Light Bits e Branco 
Souza
Criação de Figurinos: Branco Souza, Maria Araújo, 
João Marinho, JayneKira
Design Gráfico: Railã Freitas
Edição/ Finalização vídeo: Jean Marques
Filmagem: Cara de Gato Filmes
Filmagem (assistência): Denni Sales
Fotografia: Cleuton Mendonça
Iluminação Cênica: Lúcio Reis / Light Bits / André 
Duarte  
Projeção Mapping: Paulo Trindade 
Produção:Willanir Lima
Trilha Sonora: Eduardo Agni, Marcos Tubarão, Joa-
quim Marinho
Edição de áudio e mixagem: Marcos Tubarão

Músicas:

”Profundezas”, “Ode”, “Criação”, “Retorno de Satur-
no” (CD Kronos – Eduardo Agni);
“Agreste” – parte 1 (CD Presságios – Eduardo Agni);
“Gênesis, composição molecular H2o”, “Cardumes 
de náufragos ribeirinhos”, “Tramas, Banzeiros e 
Palafitas” (Paisagem sonora de Marcos Tubarão);
“Encontro das Águas” (Joaquim Marinho / Aldísio 
Figueiras)

A Prefeitura de Manaus, por meio da Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do Município de Manaus 
(Ageman), fez uma vistoria para a implantação de uma nova rede de abastecimento de água potável, na comunidade 
Cristo Rei, no Tarumã, zona Oeste.

O levantamento inicial se deu com o registro fotográfico aéreo das principais ruas da comunidade, que atualmente é 
abastecida por poços tubulares individuais e também por reservatórios abastecidos diariamente com carro-pipa, lo-
calizados no Parque das Tribos, pois a comunidade Cristo Rei está instalada bem ao lado do primeiro bairro indígena 
de Manaus.

Engenheiros da Ageman e da concessionária Águas de Manaus estão trabalhando no projeto de expansão dos siste-
mas isolados com o objetivo de ampliar a política de saneamento básico da Prefeitura de Manaus, conforme determi-
nação do prefeito David Almeida.
“A cidade de Manaus tem crescido vertiginosamente e a expansão do abastecimento de água é uma preocupação 
do prefeito David, por isso estamos trabalhando, fazendo novos estudos, vistoriando áreas para levar o serviço, aten-
dendo ao crescimento populacional, sem afetar o que já existe”, afirmou o diretor-presidente da Ageman, Fábio Alho.

Conforme a empresa Água de Manaus, a nova rede de abastecimento de água potável da comunidade terá dois 
quilômetros de extensão e beneficiará aproximadamente mil pessoas. Os imóveis passarão a compor o cadastro da 
Tarifa Social, conforme meta do plano de ação dos cem dias do prefeito David Almeida.

Atendimento

A Ageman é responsável pela fiscalização dos serviços de abastecimento de água, esgotamento sanitário, iluminação 
pública e o estacionamento rotativo Zona Azul na cidade de Manaus.
Problemas com o abastecimento, podem ser registrados na Ouvidoria da Ageman pelo canais on-line de atendi-
mento www.ageman.manaus.am.gov.br, ouvidoria.ageman@gmail.com, ouvidoria.ageman@pmm.am.gov.br e pelo 
WhatsApp, 98842-5821.

Ao fazer a reclamação, é necessário que o usuário tenha o registro do atendimento feito junto às concessionárias, com 
a apresentação do número do protocolo aberto e o fornecimento de um número de telefone para o acompanhamento 
da demanda.

O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Produção Rural (Sepror), informa que nos primeiros 
45 dias do ano foram comprados, através do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), 322 toneladas de produtos 
da agricultura familiar, injetando mais de R$ 723 mil em 17 municípios do Amazonas, beneficiando 15 entidades, 162 
agricultores e aproximadamente 404 mil pessoas em situação de vulnerabilidade social.

De acordo com Tanis Castro, coordenador do PAA Amazonas, a expectativa para o primeiro trimestre de 2021 é de 
comprar 1,1 toneladas de produtos da agricultura familiar, injetando mais de R$ 2,5 milhões nos municípios, em todo 
o Estado, e beneficiando 157 entidades.

“É o governo trabalhando em prol da população carente mesmo em meio à pandemia. O PAA continua em plena 
execução e implantado por meio de convênio entre o Ministério da Cidadania e o Estado, o qual permite a aquisição 
de alimentos pelo governo, sem licitação, diretamente da agricultura familiar para formação de estoques estratégicos 
e/ou distribuição para a população com maior vulnerabilidade social”, disse Tanis.

O Amazonas tem o maior orçamento relacionado à revitalização de mercado institucional para a comercialização dos 
produtos da agricultura familiar e, na região Norte, é o estado com maior volume de compras do segmento em nível 
nacional. Para o biênio 2020/2021, o PAA Amazonas, na modalidade com doação simultânea, tem aproximadamente 
R$ 13,4 milhões em recursos, mais que o triplo em relação aos R$ 4 milhões repassados para o biênio 2019/2020.

“Devemos agradecer ao Governo Federal, por meio do Ministério da Cidadania, que reconheceu o trabalho sério, 
transparente, do Governo do Amazonas com o desenvolvimento do interior, triplicando os recursos do PAA em 2020, 
de 4,3 milhões para 13,4 milhões de reais. Fomos o estado que mais comprou da agricultura familiar no Brasil em 
2019. E continuamos garantindo a compra dos agricultores esse ano para doar para as pessoas carentes”, disse o 
titular da Sepror, Petrucio Magalhães Júnior.

Beneficiados

No biênio 2019/2020, o PAA atendeu 55 municípios e adquiriu 1.788 toneladas de produtos da agricultura familiar, 
incluindo os processados, de origem animal e de pescado, beneficiando 616 agricultores.

Para o biênio 2020/2021, o programa atenderá 2.060 agricultores familiares, com a aquisição de 5.350 toneladas de 
alimentos, no valor de R$ 13,4 milhões, com alcance nos 61 municípios.

Idam

A Sepror informa que os produtores devem procurar o Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Suste-
ntável do Amazonas (Idam), de cada município, a fim de obter as informações necessárias para saber como trabalhar 
durante esse período.

‘A partir da Água’: espetáculo de dança contemporânea 
recebe prêmio Lei Aldir Blanc 2020

Dois homens foram presos nesta quinta-feira (18), 
na avenida Constantino Nery, próximo ao Termi-
nal 1, zona Sul da capital. Eles são suspeitos de 
maus-tratos aos animais.

Segundo informações, a dupla matava cães e gatos 
para comer a carne dos animais. No local, foram en-
contrados dois gatos e três cachorros que estavam 
amarrados com uma corda no pescoço, sem conse-
guir se movimentar. Eles estavam desnutridos, sem 
água e sem comida, sendo constatado o crime de 
maus-tratos. Os cães e gatos foram resgatados e 
devem receber atendimento veterinário para poste-
rior adoção. 

Os suspeitos foram conduzidos ao 1º Distrito In-
tegrado de Polícia (DIP) para os procedimentos 
cabíveis. 
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Governo do Amazonas 
incentiva agricultura 
familiar em meio à 
pandemia

Fonte e foto: Portal do Holanda

Foto: Diego Peres/Secom

Fonte: com informações da Agência Amazonas

Por: Fernanda Lopes

Por: Lara Tavares

Por: Fabiane Monteiro

Por: Fabiane Monteiro

Foto: divulgação/Ageman

Foto: divulgação/Assessoria

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

Macabro: homens são presos 
suspeitos de comer cães e gatos em 
Manaus

Prefeitura faz vistoria em comunidade para garantir 
expansão no abastecimento de água



Com o objetivo de alcançar os idosos de 70 anos ou mais ainda não vacinados 
contra a Covid-19, a Prefeitura de Manaus vai realizar neste sábado, 20/2, uma 
grande mobilização de busca ativa na zona Sul da capital. Idosos residentes na 
região serão visitados por agentes comunitários da Secretaria Municipal de Saúde 
(Semsa) e orientados a receber a vacina em um dos 12 postos montados em 
unidades básicas, policlínicas e clínicas da família vinculadas ao Distrito de Saúde 
Sul.
  
“Estamos mobilizando uma grande equipe de vacinadores, registradores, técnicos 
e pessoal de apoio para levar a vacina mais perto daquele idoso que, por algum, 
motivo, ainda não conseguiu ir até um dos postos de vacinação e que precisa ser 
imunizado para estar protegido contra o novo coronavírus”, informou o prefeito 
David Almeida. De acordo com ele, a ação tem o objetivo de acelerar o fechamen-
to da etapa atual da campanha municipal de imunização contra a Covid-19, que se 
encontra na fase de encerramento e já vacinou mais de 110 mil pessoas na capital.
 
David Almeida salientou que a nova estratégia foi definida levando em conta o 
movimento nos postos de vacinação, a hipótese de dificuldade de deslocamento 
dos idosos ainda não vacinados e o quantitativo dos que têm acima de 70 anos e 
ainda precisam receber a primeira dose de acordo com as metas de imunização.  
“Com isso, vamos ampliar a capacidade de atendimento em todas as zonas 
geográficas da cidade, ao longo da próxima semana, otimizando os recursos 
envolvidos na vacinação e tornando mais ágil e efetivo o atendimento aos idosos 
remanescentes”.
 
De acordo com a Semsa, a meta é vacinar, nesta etapa, 90% da população idosa 
de 70 anos ou mais, o que representa 62,9 mil pessoas. Dessas, 57,5 mil já foram 
vacinadas desde o início da campanha para esse grupo prioritário, no dia 29 de 
janeiro. “Temos agora o desafio de vacinar a população restante, que soma aproxi-
madamente 5 mil pessoas”, observa a secretária municipal de Saúde em exercício, 
Aline Rosa Martins.
 
Unidades 
 
Os 12 pontos de vacinação definidos para a zona Sul irão funcionar neste sábado 
e na próxima segunda-feira, das 9h às 16h. Para receber a vacina, o idoso deve 
ter 70 anos completos ou mais e apresentar documento de identidade original 
com foto, além do CPF. Só não devem ser vacinados aqueles que estiverem com 
sintomas gripais e ou com qualquer outra doença na fase aguda. A orientação é de 
que aguardem a plena recuperação e, nos casos de suspeita ou confirmação de 
Covid-19, só sejam vacinados 30 dias após o início dos sintomas.
 
A estratégia tem início na zona Sul, onde a busca ativa será realizada neste sábado 
e na próxima segunda-feira, 22/2, no entanto, as outras regiões serão contemp-
ladas em um calendário que segue até o dia 1º de março. Nas próximas terça e 
quarta-feira, dias 23 e 24 de fevereiro, a ação estará concentrada nos bairros da 
zona Leste; na quinta e sexta-feira, dias 25 e 26, na zona Oeste; no sábado, dia 27; 
e na segunda, 1° de março, na zona Norte.
 
Além dos idosos que serão incentivados a buscar um posto de atendimento próxi-
mo de casa para se vacinar, a Semsa segue com a equipe de vacinadores levando 
a vacina aos acamados da mesma faixa etária.
 

Postos tradicionais 
 
Aline Martins informa que a nova estratégia de busca ativa concentrada em zonas 
geográficas da cidade altera parte da programação de atendimento tradicional. 
Dos nove postos, quatro continuarão funcionando de segunda a sábado, das 9h 
às 16h, sendo um por zona, (Centro Cultural Povos da Amazônia, na zona Sul; 
Clube do Trabalhador Sesi, na zona Leste; Complexo do Detran, na zona Norte; e 
Balneário do Sesc, na zona Oeste.
“Nestes, continuam a ser atendidos os idosos e  os trabalhadores da saúde, para 
primeira e segunda dose, e os outros postos deixam de funcionar temporariamente 
para que os recursos humanos e materiais possam ser deslocados para os bairros, 
facilitando a adesão dos idosos à campanha”, orienta a secretária.

Postos de Vacinação abertos neste sábado para vacinação exclusiva de idosos
 
Horário - 9h às 16h
UBS Nilton Lins – Avenida Professor Nilton Lins, nº 2.344 - Flores
Policlínica Castelo Branco – Rua do Comércio, s/nº - Parque 10
UBS Vicente Palocci – Avenida Apurinã, nº 259 – Praça 14 de Janeiro
UBS Santa Luzia – Rua Leopoldo Neves, s/nº - Santa Luzia
UBS Lúcio Flávio Vasconcelos Dias – Travessa Comandante Ferraz, nº 15 - Betânia 
Clínica da Família Doutor Antônio Reis – Rua São Lázaro, s/nº - São Lázaro
UBS Frank Calderon – Rua Boa Esperança, s/nº - Crespo
UBS São Francisco – Rua Rodolfo Vale, s/nº - São Francisco
UBS Petrópolis – Rua Delfim de Souza, s/nº - Petrópolis
UBS Japiim – Travessa Sauim, nº 70, Conjunto 31 de Março - Japiim
UBS MegumoKado – Rua Inocêncio Araújo, nº 51 - Educandos
Clube de Mães do Morro da Liberdade, próximo à UBS – Rua D. Mimi, s/nº - Morro 
da Liberdade
 
Postos de Vacinação abertos de segunda a sábado para idosos e trabalhadores da 
saúde
 
Horário - 9h às 16h
Zona Norte
Complexo de Treinamento de Direção Veicular do Detran – AM
 
Avenida Arquiteto José Henriques Rodrigues, 962 - Colônia Terra Nova.
 
Zona Sul
Centro Cultural dos Povos da Amazônia
Avenida Silves, 2.222- Crespo
 
Zona Leste
SESI – Clube do Trabalhador
Avenida Cosme Ferreira, 7.399 - São José I
 
Zona Oeste
Balneário do Sesc
Avenida Constantinopla, 288 - Alvorada
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Prefeitura de Manaus faz busca 
ativa de idosos ainda não 
vacinados, em grande 
mobilização a partir deste 
sábado

Por: Fabiane Monteiro

Foto: Valdo Leão/arquivo Semcom



A partir desta sexta-feira, 19/2, o retorno instalado no canteiro central que dá acesso à comunidade Parque 
São Pedro, zona Norte, será fechado com barreiras de concreto pela Prefeitura de Manaus, por intermédio 
do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU). 

O fechamento irá garantir mais segurança aos pedestres e melhorar a fluidez do tráfego na via. A medida 
elimina dois conjuntos semafóricos de veículos e mantém o de travessia de pedestres.

A medida elimina dois conjuntos semafóricos de veículos e permanece o de travessia de pedestres e tam-
bém acaba com os conflitos na circulação de trânsito do local.

Os condutores que seguem em direção à comunidade Parque São Pedro ou retornam para a avenida Tor-
quato tapajós, no sentido centro, deverão continuar dirigindo até o complexo viário Lydia da Eira Corrêa, 
distância de um quilômetro, fazer o retorno na alça inferior do viaduto, voltar no sentido centro, para poder 
acessar até a comunidade Parque São Pedro.

Para os motoristas que circulam pela comunidade Jesus me Deu, deverão seguir até a avenida Torquato 
Tapajós, dobrar à direita, seguir até o viaduto, voltar no sentido centro e acessar a comunidade Parque São 
Pedro ou seguir para a Cidade Nova.

As linhas de ônibus 059 e 324 deverão seguir o mesmo itinerário dos veículos para acessar a comunidade 
Parque São Pedro.

Os engenheiros do IMMU farão o reforço na sinalização de regulamentação de trânsito e os agentes es-
tarão presentes para orientar e monitorar o trânsito no local e para garantir a boa fluidez dos veículos na via.
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ARTIGO DO DIA O TEMPLO NÃO SALVA
Tem muita gente com síndrome de messias postando nas redes sociais que o templo não salva, que a igre-
ja somos nós e que os dízimos servem somente para sustentar as vaidades de pastores. Sou consciente da 
imperfeição da igreja enquanto reunião de pessoas e não como corpo místico de Cristo. Mas a pessoa não fre-
quenta nenhuma denominação, não faz parte de nenhuma igreja, não cumpre o ide de Jesus, não ama a Deus 
sobre todas as coisas e ao próximo como a sí mesma e ainda se acha no direito e dever de falar mal da igreja? 
Eu sei também que na parábola do Bom Samaritano o grande herói foi o homem que socorreu a vítima dos 
salteadores, ou melhor, o nada religioso. E isto é que me encanta no evangelho. É muito bom saber que a igreja 
é feita de pessoas imperfeitas, defeituosas, mas com um amor enorme pelas outras pessoas. 

Quanto a esses que só fazem críticas e em certos casos até justas críticas, mais parecem os salteadores da cit-
ada parábola, tentando roubar a fé, o amor e a esperança que ainda restam, de uns poucos que estão tentando 
sair de Jericó.

Quanto aos tais, minha oração e a minha exclusão do meu Facebook e só hoje já foram quatro e foram tarde. 

Prefeitura orienta 
para o fechamento 
de retorno na avenida 
Torquato Tapajós

O Procon-AM apreendeu 32,5 Kg de alimentos e produtos de limpeza com datas de validade expiradas ou 
embalagens violadas, nesta quinta-feira (18), em supermercados nas zonas norte e sul da capital.
Os fiscais do Procon-AM visitaram estabelecimentos nos bairros Japiim, zona sul, e Santa Etelvina, na zona 
norte de Manaus. 

Nos locais, eles recolheram produtos em conserva, carnes, feijões, leites, temperos e desinfetantes. Os 
itens foram descartados e os supermercados, autuados.

Apreensões anteriores

Nesta semana, o órgão já havia retirado mais de 200 Kg de alimentos inadequados para consumo, em qua-
tro supermercados na capital amazonense.
Atendimentos suspensos - O Instituto Estadual de Defesa do Consumidor (Procon-AM) informa que os aten-
dimentos na sede do órgão, na avenida André Araújo, 1.500, Aleixo, estão suspensos até o dia 31 de janeiro. 
A medida foi tomada em cumprimento ao Decreto nº 43.271, de 6 de janeiro de 2021.
Neste período, os servidores do Procon-AM, que estão em regime de teletrabalho, realizam atendimentos 
somente pelo site http://www.procon.am.gov.br e pelos e-mails institucionais fiscalizacaoprocon@procon.
am.gov.br (denúncias) e duvidasprocon@procon.am.gov.br (reclamações e dúvidas).

Os consumidores também podem entrar em contato por meio do 3215-4015, em funcionamento das 8h às 
17h.

Por: Lara Tavares

92 99365-0121

PROCON APREENDE 32,5KG 
DE PRODUTOS VENCIDOS 
EM SUPERMERCADOS DE 
MANAUS

Foto: João Pedro Sales/Procon-AMFoto: reprodução/IMMU

Fonte: com informações do IMMU

Edson e Lenir de Jesus – São Pastores da Igreja Batista Bíblica de Flores – Uma Igreja de Poder – Manaus – AM.

CHARGE DO DIA

Autor: POJUCAN BACELLAR

Purifica-me com hissopo, 
e ficarei puro; lava-me, e 
ficarei mais branco do que 
a neve.
Salmos 51:7

Por:  Lara Tavares


