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PREFEITURA ALERTA PARA 
ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO DE 
PONTO DE VACINAÇÃO
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PREFEITURA EXECUTA AÇÕES DE CONTROLE
da malária e reduz casos em 19% Nas últimas 24 

horas, PM prende 12 
pessoas e apreende 
sete armas de fogo
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MAIS DE 40 MIL 
IDOSOS JÁ 
FIZERAM CA-
DASTRO ON-LINE 
PARA 
VACINAÇÃO

SDSN: 
MELIPONICUL-
TURA GERA 
RENDA PARA 
40 FAMÍLIAS NO 
INTERIOR DO 
AMAZONAS

HOMEM É 
PRESO COM 
PISTOLAS E FUZIL 
DURANTE 
OPERAÇÃO DA 
SSP-AM
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Procon-AM apreende mais de 25 Kg de 
alimentos em supermercado na zona oeste de Manaus
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O Conselho Nacional da Amazônia Legal vem discutindo a continuidade das ações de fiscalização e combate ao desmatamento e 
a outros ilícitos ambientais na região. 

Foto: Diego Peres/Secom

alinham ações de combate às queimadas
Wilson Lima e Hamilton Mourão



No primeiro dia de cadastramento eletrônico de idosos pelo sistema Imuniza Manaus, a Prefeitura de Manaus registrou 42,5 
mil cadastros de pessoas entre 60 e 69 anos, residentes na capital. As faixas etárias de 65 a 69 anos e de 60 a 64 anos são as 
seguintes na ordem de prioridade do Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19 e devem ser incor-
poradas à campanha municipal, coordenada pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), após o envio de doses específicas 
para esse grupo, previstas para março, conforme anúncio do Ministério da Saúde.

O cadastro foi aberto nesta segunda-feira (22), e, de acordo com o prefeito David Almeida, faz parte da reprogramação da 
campanha de vacinação, visando os próximos grupos prioritários. “Estamos fechando a primeira etapa, já muito próximos da 
meta de vacinar 90% dos idosos de 70 anos ou mais e dos trabalhadores da saúde, e estamos organizando os novos fluxos 
para executar as etapas seguintes”, informa o prefeito, destacando que o objetivo do banco de dados é facilitar o planejamen-
to e garantir qualidade e conforto no atendimento dos usuários.

Além de ordenar a vacinação, o cadastro, de acordo com a secretária municipal de Saúde, interina, Aline Rosa Martins, vai 
garantir mais agilidade nos postos e evitar erros de registro, uma vez que a equipe de vacinação vai apenas confirmar os da-
dos do usuário e confirmar a aplicação da vacina, sem a necessidade de digitar ou fazer o registro manual das informações.
A secretária informa, ainda, que o cadastro vai permitir que a Semsa faça o agendamento da data e do local onde o idoso deve 
receber a primeira dose, como já ocorre com a segunda dose para os grupos da primeira etapa da campanha. A estratégia, 
segundo Aline, pode melhorar não apenas o fluxo de atendimento, mas oferecer mais eficiência na distribuição das vacinas e 
materiais aos postos e à escala de vacinadores, por ponto de atendimento. “Por enquanto, estamos fazendo apenas o cadas-
tro e o agendamento virá em etapa posterior”, observa.

De acordo com dados do IBGE, a população de 60 a 69 anos em Manaus é de 115,2 mil pessoas, das quais 67,6 mil com 
idade de 60 a 64 anos, e 47,5 mil com 65 a 69 anos. “Os dados são estimados e a população a ser vacinada em cada faixa 
etária virá discriminada em Nota Informativa, elaborada pelo Ministério da Saúde”, salienta Aline Martins. Para todos os grupos 
prioritários, a meta é vacinar no mínimo 90% da população estimada, sendo que o governo federal indica o percentual da 
população a ser alcançada a cada remessa, quando não é possível enviar o correspondente a 100% do público-alvo em uma 
única remessa.

Para realizar o cadastro no Imuniza Manaus, a pessoa que tem entre 60 e 69 anos deve acessar o endereço https://imuniza.
manaus.am.gov.br/ e escolher a opção “Cadastro de Idosos”. O sistema vai solicitar informações em três etapas, começando 
por dados pessoais (nome, documento de identidade, CPF), telefone e comorbidades, caso o usuário tenha alguma, depois 
endereço e, por fim, e-mail para contato. Usuários que tenham menos de 60 anos não terão o cadastro concluído e serão 
orientados pelo sistema a retornar quando o cadastramento estiver aberto para outras idades.

Com a proposta de criar uma experiência diferente através da espontaneidade dos 
sonhos, o projeto de residência artística ‘Sonhário’ está em busca de pessoas que 
‘emprestem’ seus sonhos noturnos. As histórias de sonhos selecionadas irão servir de 
inspiração para produtos artísticos, que vão ser lançados no mês de março.
Para participar do projeto, basta detalhar seus sonhos de forma escrita e enviar para 
sonharioresidencia@outlook.com até o fim do mês de fevereiro. 

O projeto foi contemplado no edital emergencial Prêmio Feliciano Lana – Lei Aldir Blanc, 
do governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia 
Criativa, e do governo federal, por meio da Secretaria Especial da Cultura. 
Segundo a artista visual Bruna Mazzotti, a ideia faz parte de sua dissertação de mestra-
do, no Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais – Belas Artes, da Universidade 
Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). 

“Enquanto artista, me interessa trabalhar através de concordâncias e discordâncias em 
processos colaborativos e participativos. Nesse sentido, construir em conjunto abre 
possibilidades de indeterminação e descontrole – como nos sonhos, que nem sempre 
podemos controlar, em grande espontaneidade narrativa”, explica Bruna. “Assim, o 
projeto não surge de uma inspiração em específico, mas é constantemente gerado a 
partir dos relatos e imagens oníricas, que guiam nossas tomadas de decisões”, acres-
centou a mestranda.

Além de Bruna, o projeto conta com a participação de artistas como Rafael César, 
Brenda Carvalho, Alonso Júnior e José Loures, que, por conta da pandemia, realizam 
reuniões virtuais para o lançamento da residência.

“Anteriormente, tratava-se de instalar objetos em uma moradia habitada por nós quatro. 
No entanto, dado o momento crítico em que estamos passando, alteramos a residên-
cia para o formato virtual, em que nos reunimos nas noites de 10 a 31 de janeiro, via 
chamada de vídeo. Nesse período, buscamos transpor nossos corpos para as casas 
uns dos outros, por meio do projetor multimídia, e gravamos o encontro desses corpos. 
Agora, na segunda etapa em fevereiro, os encontros síncronos virtuais prosseguem 
uma vez por semana – onde temos editado as imagens outrora gravadas, a partir da 
narrativa dos nossos próprios sonhos e de sonhos relatados por outrem via Instagram”, 
detalhou Bruna. 

Até o fim de março, o projeto lançará produtos artísticos como um e-book, com as 
histórias selecionadas, e também um site, que exibirá vídeos das performances artísti-
cas feitas a partir dos sonhos. A página do projeto no Instagram é @sonhario_residen-
cia.

A Prefeitura de Manaus deu início ao processo de estruturação 
do Centro de Arqueologia de Manaus (CAM), por meio de par-
ceria firmada entre a Fundação Municipal de Cultura, Turismo 
e Eventos (Manauscult) e o Instituto Municipal de Planejamento 
Urbano (Implurb). Instalado no prédio da antiga Câmara Munic-
ipal, na avenida Sete de Setembro, Centro da cidade, o espaço 
foi totalmente restaurado e agora começará a ser equipado com 
as mobílias.

De forma imediata, 30 armários deslizantes serão disponibiliza-
dos pelo Implurb ao CAM, que está sob a gestão da Manaus-
cult. Além disso, o Centro poderá receber o aporte financeiro 
oriundo do Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano 
(FMDU).

A primeira reunião sobre a parceria entre os órgãos aconteceu 
na tarde desta terça-feira, 23/2, com a presença do diretor-pres-
idente da Manauscult, Alonso Oliveira; do diretor-presidente do 
Implurb, Carlos Valente; vice-presidente do Implurb, Claudemir 
Andrade; do diretor de planejamento urbano, arquiteto e urbani-
sta, Pedro Paulo; da superintendente do Instituto do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional no Amazonas (Iphan-AM), Karla 
Bitar; e da coordenadora do grupo de trabalho para a abertura 
do CAM pela Manauscult, Vanessa Benedito.

“A instalação do CAM será uma grande conquista para a cidade 
de Manaus e agora contaremos com a parceria direta do Im-
plurb, sob um olhar especial do Iphan. Esses diálogos já vinham 
acontecendo e agora, a partir de uma recomendação do pre-
feito David Almeida, uniremos esforços e daremos prioridade 
para que a entrega do CAM aconteça dentro dos 100 dias des-
sa nova gestão”, explicou o diretor-presidente da Manauscult, 
Alonso Oliveira.

Oficialmente, o Centro de Arqueologia foi criado no dia 23 de 
dezembro do ano passado. Agora, o espaço precisa ser mo-
biliado para começar a ser estruturado. A partir dessa parceria 
com o Implurb serão equipados, neste primeiro momento, dois 
laboratórios e duas reservas técnicas do CAM. Após isso, o es-
paço passará por uma vistoria do Iphan.

“O CAM é um patrimônio indispensável, importantíssimo para 
a cidade de Manaus e o Implurb entende que tem que dar sua 
contribuição. Nós, como gestores públicos, temos que ter o 
entendimento de que nossa função é propiciar para a cidade 
de Manaus as melhores condições para todos os cidadãos. O 
CAM, após sua inauguração, será motivo de orgulho. Por isso, 
estamos desenvolvendo esforços para viabilizar e inaugurar o 
Centro de Arqueologia”, ressaltou o diretor-presidente do Im-
plurb, Carlos Valente, afirmando que há uma série de outros 
projetos que vão contemplar o Centro Histórico de Manaus.
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A tecnologia da mecanização agrícola aliada a assistência técnica do Instituto de 
Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas 
(Idam) já beneficiou mais de 30 agricultores familiares em Caapiranga.

Na segunda quinzena de fevereiro foram concluídos 20 hectares de mecanização, 
que irão receber, nas primeiras semanas de março, os plantios de macaxeira, 
mandioca, banana, melancia, mamão, banana pacovã e cará.

Os projetos elaborados pelo Idam por meio dos Programas de Pró-Mecanização 
e Pró-Calcário, gerenciados pela Secretaria de Estado de Produção Rural (Se-
pror) e financiados pela Agência de Fomento do Amazonas (Afeam), já somam 
mais de R$ 280 mil, beneficiando com a mecanização agrícola uma área de 59 
hectares no município.

Para o mestre de obras, Dayson Macena da Silva, de 42 anos, da estrada Ari 
Antunes, Km 23, a agricultura tem se mostrado como alternativa promissora du-
rante a pandemia.

“Sou mestre de obras há 20 anos e como tinha essa opção de investir na proprie-
dade, resolvi arriscar. O Idam me apresentou o financiamento através da Afeam 
e, após todos os procedimentos necessários, fui contemplado. Fiquei muito feliz 
porque estava um tempo parado por conta da pandemia e agora tenho esper-
ança de dias melhores”, comemorou.

Dayson foi contemplado com o financiamento no valor de R$ 25 mil, utilizados 

para a mecanização de cinco hectares que, no momento, já estão na fase de 
aplicação do calcário. Segundo o produtor, até o final de fevereiro, essa área 
receberá os plantios de macaxeira, melancia, mamão havaí e banana pacovã.

“Estamos seguindo todas as orientações técnicas para que possamos obter 
bons resultados na produção e, futuramente, a venda certa dos produtos”,disse.
De acordo com o gerente do Idam em Caapiranga, Herley Dilahar, os programas 
Pró-Mecanização e Pró-Calcário, além de proporcionarem os benefícios da tec-
nologia no campo, também são instrumentos na geração de renda, aumento da 
produtividade e preservação do meio ambiente.

“Essas máquinas utilizadas na mecanização trazem esperança de dias melhores 
e diminuem o esforço físico do trabalhador no campo, que antes fazia tudo de 
forma manual. Outro benefício é poder utilizar áreas de capoeiras, aquelas já 
utilizadas pela agricultura familiar e que voltam a ganhar vida”, enfatizou.

A mecanização agrícola, incentivada pelo Governo do Amazonas, permite que o 
produtor tenha acesso ao financiamento da Afeam com subsídio de 85% para 
o Pró-Mecanização e de 50% para o Pró-Calcário. Nos municípios do estado, 
os projetos de crédito são elaborados pelo Idam, que acompanha do início ao 
término do projeto, inclusive nas fases de plantio e pós-plantio.

Por: Jeanne Gade 

Por: Luciana Silva

Por: Fabiane Monteiro

Por: Fabiane Monteiro
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Manauscult e Implurb firmam 
parceria para estruturar o CAM

NO AMAZONAS, MESTRANDA BUSCA HISTÓRIAS DE SONHOS  
COMO INSPIRAÇÃO PARA PROJETO DE RESIDÊNCIA ARTÍSTICA

Mais de 40 mil idosos já 
fizeram cadastro on-line para vacinação

Caapiranga: Idam fomenta agricultura familiar com  
mecanização agrícola

Fonte: Portal da Secretaria de Cultura e Economia CriativaFonte: com informações da Semcom

Foto: Valdo Leão/Semcom



A partir desta quarta-feira (24), o ponto de 
vacinação contra a Covid-19, montado pela 
Prefeitura de Manaus no shopping Phelippe 
Daou, no bairro Jorge Teixeira, zona Leste, 
será substituído pelo Centro Estadual de Con-
vivência da Família Padre Pedro Vignola, na 
rua Gandu, nº 119, bairro Cidade Nova, zona 
Norte.

A mudança precisou ser feita por conta da 
reabertura das atividades no centro popular 
de compras, com a flexibilização do decre-
to estadual que trata das medidas sanitárias 
para contenção da disseminação do novo 
coronavírus no Amazonas. No local, continu-
ará a ser feito o atendimento exclusivo para a 
segunda dose da vacina.

“Com a retomada das atividades naquele cen-
tro de compras, que é muito procurado por 
moradores das zonas Norte e Leste, como 
medida de segurança para as pessoas que 
estão indo se vacinar, o prefeito David Almei-
da sugeriu que fizéssemos essa mudança, 
que passa a valer já a partir desta quarta-fei-
ra”, informa a secretária municipal de Saúde, 
interina, Aline Martins.

Para acelerar o alcance das metas estabele-
cidas pelo Ministério da Saúde (MS) para a 
faixa etária de 70 anos e mais, a Secretaria 
Municipal de Saúde (Semsa) dá continuidade 
à estratégia de busca ativa para incentivar as 
pessoas desse grupo a procurarem os postos 
de vacinação.

Nos dias 20 e 22/2, a ação foi realizada na 
zona Sul; hoje, 23/2, e nesta quarta-feira, 
24/2, a visitação acontece nos bairros da zona 
Leste. Nos dias 25 e 26/2, quinta e sexta-feira, 
será a vez da zona Norte; terminando nos dias 
27/2 e 1º de março nos bairros da zona Oeste.
A Semsa mantém, ainda, quatro postos de-

scentralizados, atendendo nas modalidades 
de drive-thru e ponto fixo, para vacinar idosos 
de 70 anos e mais e trabalhadores da saúde, 
no complexo de treinamento do Detran (zona 
Norte); no Centro Cultural dos Povos da 
Amazônia (zona Sul); Clube do Trabalhador do 
Sesi (zona Leste); e balneário do Sesc (zona 
Oeste).
Postos de vacinação abertos de segunda a 
sábado para idosos e trabalhadores da saúde

Zona Norte
Complexo de Treinamento de Direção Veicular 
do Detran – AM (avenida Arquiteto José Hen-
riques Rodrigues, 962 – bairro Colônia Terra 
Nova)
Zona Sul
Centro Cultural dos Povos da Amazônia 
(avenida Silves, 2.222 – bairro Crespo)

Zona Leste
Clube do Trabalhador do Sesi (avenida Cosme 
Ferreira, 7.399 – bairro São José I)
Zona Oeste
Balneário do Sesc (avenida Constantinopla, 
288 – bairro Alvorada)
Postos de vacinação exclusivos para a segun-
da dose

Zona Norte/Leste
Centro Estadual de Convivência da Família 
Padre Pedro Vignola (rua Gandu, nº 119 - bair-
ro Cidade Nova)

Zona Sul
Escola de Enfermagem da Ufam (rua Teresina, 
495 - bairro Adrianópolis)
Hospital Beneficente Português (avenida Joa-
quim Nabuco, 1.359 – Centro)
Centro de Convenções de Manaus (sam-
bódromo) - rua Ipanema, 550 - bairro Alvorada

O Instituto Estadual de Defesa do Consumidor (Procon-AM) apreendeu 26,8 Kg de alimentos com datas de validade 
expiradas ou embalagens violadas, nesta terça-feira (23/02), em um supermercado na Avenida Coronel Teixeira, zona 
oeste de Manaus. 

Conforme informações, dos itens apreendidos, a maior parte (13 Kg) foi de frango. Os fiscais também recolheram 
peças de carne suína, itens em conserva, temperos, bebidas, laticínios e pães. 

Logo após os produtos foram descartados e o estabelecimento, autuado. “Nossas ações de fiscalização em super-
mercados ocorrem diariamente. É básico, para qualquer estabelecimento, armazenar os produtos em condições ad-
equadas de armazenamento e retirar aqueles que estão com as datas de validade expiradas. Infelizmente nem todos 
obedecem e, assim, precisam ser autuados”, afirma o diretor-presidente do Procon-AM, Jalil Fraxe.

Atendimentos suspensos 

O Procon-AM informa que os atendimentos 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 (denún-
cias) 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.
As reclamações registradas por e-mail devem ser acompanhadas de cópias dos documentos pessoais do consumidor, 
de comprovante de residência e de todo e qualquer documento que esteja relacionado à reclamação, como prints, 
cupom fiscal, fatura contestada, contrato celebrado entre as partes e afins.

Produzir mel, gerar renda e conservar a floresta amazônica são objetivos do projeto Mel da Amazônia, que beneficia 
40 famílias em seis comunidades do interior do AM.

A criação de abelhas tem mudado a rotina de agricultores familiares do município de Itapiranga, no interior do 
Amazonas, a 339 km de distância da capital. Através do incentivo ao manejo sustentável, as comunidades passaram 
a enxergar os insetos como aliados importantes na geração de renda, melhoria da qualidade de vida no campo e, 
ainda, peça fundamental para conservar a floresta.

O sucesso da atividade na região está ligado à implementação do projeto Mel da Amazônia, liderado pela Associação 
de Promotores da Atividade de Meliponicultura do Estado do Amazonas, Instituto Iraquara e Fundação Amazônia 
Sustentável (FAS), com apoio do Fundo Amazônia/BNDES.
Para fomentar a meliponicultura, a iniciativa realizou a entrega de 400 colmeias, financiou a aquisição de equipamen-
tos e forneceu assistência técnica aos produtores.

Ao todo, 40 famílias são beneficiadas pelo projeto, que abrange as comunidades ribeirinhas São José da Enseada, 
Terra Nova, Santa Maria do Madrubá, Paraguai, Ilha Grande e Novo Horizonte, localizadas no entorno da Reserva de 
Desenvolvimento Sustentável (RDS) do Uatumã.

Benefícios

A cadeia produtiva da meliponicultura compreende o uso de técnicas sustentáveis de manejo de abelhas nativas sem 
ferrão para a produção do mel e seus derivados, como o pólen e o própolis, além do beneficiamento do produto e 
sua comercialização.
A importância da produção não está só no potencial de geração de renda e melhoria da qualidade de vida dos pro-
dutores. 
A meliponicultura também se destaca como uma alternativa econômica sustentável ao desmatamento, pois o 
agricultor não precisa derrubar árvores para obtenção do produto, mas até plantar mais para oferecer áreas nativas 
como pasto (local de alimentação) para as abelhas. Dessa forma, a prática se torna uma reação em cadeia para a 
conservação do ambiente.
Além disso, proteger a diversidade de espécies de abelhas sem ferrão é imprescindível para a manutenção da flor-
esta amazônica, pois elas são as grandes responsáveis pela polinização de árvores nativas.

Plataforma de Soluções

O projeto Mel da Amazônia é considerado uma solução inovadora para Amazônia e, por isso, toda a pesquisa foi 
registrada na Plataforma de Soluções Sustentáveis da Rede de Soluções para o Desenvolvimento Sustentável da 
Amazônia (SDSN Amazônia), um canal de difusão de novas tecnologias, modelos de negócios e políticas que tenham 
impacto transformador na região.

Essa plataforma online, georreferenciada e trilíngue (português, espanhol e inglês) divulga iniciativas encabeçadas 
por universidades, centros de pesquisa, fundações, organizações da sociedade civil, entre outras instituições da 
Bacia Amazônica, que são parceiras ou membros da rede.
Mais de 160 soluções na fase de implementação ou implementadas estão cadastradas na plataforma, ao alcance de 
todos. A ferramenta pode ser acessada através do link: maps.sdsn-amazonia.org.

Prefeitura alerta para alteração de 
endereço de ponto de vacinação

Uma operação policial coordenada pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), nesta 
terça-feira (23), prendeu um suposto traficante com 12 armas de fogo, inclusive um fuzil, que seriam ent-
regues a membros de uma facção do tráfico de drogas por trás dos homicídios registrados em Manaus. A 
apreensão do arsenal acontece no contexto do reforço policial na Comunidade São Pedro, na zona oeste da 
capital, onde criminosos fizeram vídeos em celular ostentando armas de fogo pelas ruas.

As imagens começaram a circular no fim da tarde do dia 17 de fevereiro. Desde então, o secretário de Se-
gurança Pública, coronel Louismar Bonates, determinou maior presença da Polícia Militar em áreas-alvo de 
denúncias e investigação para prender os criminosos. Na noite do dia 19, uma operação foi deflagrada e re-
sultou na prisão de quatro suspeitos de tráfico, apreensão de seis armas de fogo e de mais de mil trouxinhas 
de entorpecentes. Naquela noite, além do Parque São Pedro, uma prisão ocorreu no bairro da Compensa, 
também na zona oeste.
O levantamento de informações sobre o grupo criminoso que estava no Parque São Pedro continuou, o que 
levou as equipes policiais ao nome de Marcelo Vidinha da Silva, de 37 anos, apontado como “subordina-
do” de um traficante denominado “Ling”. Após campana na tarde desta terça-feira, os policiais prenderam 
Marcelo carregando uma sacola plástica cheia de armas em um posto de combustíveis na entrada do bairro 
Manoa, na zona norte.

Ao ser abordado pelos policiais, ele revelou onde o restante do armamento estava escondido. Elas foram en-
contradas em um terreno baldio na avenida Arquiteto José Henriques, no bairro Monte das Oliveiras, na zona 
norte, dentro de uma mala preta. Ao todo, as equipes policiais tiraram das mãos dos criminosos 12 armas de 
fogo, sendo um fuzil AR 15, uma espingarda calibre 12, oito pistolas (9mm e calibres 765 e 45), dois revólveres 
(calibres 38 e 32), além de coletes balísticas e 38 munições.
Entre as armas, estão aquelas ostentadas pelos infratores no vídeo, feito no Parque São Pedro há uma sem-
ana, e que viralizou na internet. Os criminosos haviam retirado as armas da comunidade com o aumento das 
operações na área.

Marcelo foi flagranteado e vai responder pelo crime de porte ilegal de arma de fogo. O caso será encaminhado 
ao Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO), da Polícia Civil do Amazonas, e também para 
a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), que investiga a participação dos presos no 
assassinato de pessoas envolvidas com o crime, registrados em Manaus.
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SDSN: meliponicultura 
gera renda para 
40 famílias no 
interior do Amazonas

Foto: reprodução

Foto e Fonte: Divulgação/SDSN

Fonte: com informações da assessoria

Por: Jeanne Gade

Por: Barbara Nascimento

Por: Lara Tavares

Por: Fabiane Monteiro

Foto: João Pedro Sales/Procon-AM

Foto: João Viana/Semcom

Fonte: com informações da Semcom

Homem é preso com pistolas e fuzil 
durante operação da SSP-AM

Procon-AM apreende mais de 25 Kg de 
alimentos em supermercado na zona oeste de Manaus



Em reunião por videoconferência realizada nesta terça-feira (23), com o governa-
dor Wilson Lima e os governadores da Amazônia Legal, o presidente do Conselho 
Nacional da Amazônia Legal, vice-presidente da República, Hamilton Mourão, 
apresentou o Plano Amazônia para 2021 e 2022, que consiste em ações de 
fiscalização e combate ao desmatamento e a outros ilícitos ambientais na região, 
que compreende os nove estados do Acre, Amapá, Amazonas, Maranhão, Mato 
Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins.

O Conselho Nacional da Amazônia Legal vem discutindo a continuidade das ações 
de fiscalização e combate ao desmatamento e a outros ilícitos ambientais na 
região. O Plano Amazônia 2021/2022 também prevê o aumento da efetividade da 
fiscalização, o que exigirá o fortalecimento de vários órgãos, como os institutos 
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama); Chico 
Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio); e Nacional de Colonização e 
Reforma Agrária (Incra), entre outros.

“Foi muito positivo esse encontro com os governadores da Amazônia e com o 
vice-presidente da República, que é o presidente do Conselho da Amazônia, para 
relembrar temas que havíamos acordado lá atrás e que são importantes para o 
desenvolvimento da nossa região, como a captação de recursos, pagamento por 
serviços ambientais, questão da bioeconomia, desenvolvimento sustentável da 
nossa região, zoneamento econômico e ecológico, sobretudo o aumento do con-
trole do desmatamento e queimadas”, disse o governador Wilson Lima.

Fundo Amazônia

As discussões também trataram do Fundo Amazônia, que financia projetos de 
redução do desmatamento e fiscalização do bioma amazônico. Conforme o gov-
ernador, o debate em torno do assunto é importante para retomar as tratativas de 
captação de recursos de órgãos internacionais para a Amazônia.  

“O Governo Federal continua trabalhando para que possamos ter essa captação 
de recursos e de organismos internacionais. Falam da Amazônia, têm uma lupa 
aqui na Amazônia, mas também é preciso dar sua contrapartida, sobretudo en-
tendendo que aqui moram pessoas que precisam ser assistidas, e essas pessoas 
precisam da ajuda desses organismos internacionais. Então, é importante que haja 
essa provocação junto a esses países e a essas organizações que tanto falam da 
questão amazônica”, destacou Wilton Lima.

Redução no desmatamento

Em setembro do ano passado, o Governo do Estado lançou o Programa Amazo-
nas Mais Verde para fortalecer o desenvolvimento econômico sustentável, além 
da regularização fundiária e ambiental, como estratégia para conter o avanço do 
desmatamento e das queimadas, em especial nos municípios do sul do estado e 
na Região Metropolitana de Manaus.

Os primeiros resultados do programa, em 2021, foram as reduções do desmata-
mento em 30%, entre dezembro e meados do mês de fevereiro deste ano. Além de 
76 % nos alertas de foco de calor, quando comparados com o mesmo período do 
ano passado.

O governador ressaltou que, mesmo em meio aos trabalhos de enfrentamento à 
Covid-19, o Governo prosseguiu com algumas pautas ambientais para combater o 
desmatamento e as queimadas, sobretudo no sul do Amazonas.
“Nos últimos três meses, eu me refiro a dezembro, janeiro e findando agora fe-
vereiro, nós conseguimos ter redução no número de desmatamento e também nas 
notificações, nos chamados de calor, nas notificações de calor, então tudo isso 
já é resultado desse trabalho que nós nunca deixamos de fazer”, ressaltou Wilson 
Lima.

O secretário da Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema), Eduardo Tav-
eira, também participou da reunião e destacou os esforços empenhados nessa 
força-tarefa durante o período da pandemia.

“Teve um reforço na atuação, em especial, nas unidades de conservação. Essas 
áreas são de responsabilidade do Estado, são quase 40 mil comunidades espalha-
das por essas áreas que também sofreram com a Covid-19, e toda a nossa equipe 
também esteve voltada para esses atendimentos, com captação de recursos para 
a gente poder atender. Junto a isso, também considerando todas as limitações de 
grupos de risco e tudo, continuamos a atuação para tentar conter o desmatamento 
e as queimadas, que foram bastante proeminentes, no ano passado”, avaliou.

Planejamento para 2021

O Governo do Amazonas já iniciou o planejamento das ações de prevenção e com-
bate ao desmatamento e às queimadas. Entre as atividades estão, o alinhamento 
e capacitação com os novos secretários de meio ambiente dos municípios, para 
restabelecimento da Rede de Alertas de Emergências Ambientais no Estado. 

Além disso, foram restabelecidos os centros de comando e controle em Apuí e 
Boca do Acre. O Amazonas aumentou a contratação de pessoal, por meio da 
ADESAM, para suporte das operações no Sul do estado.

O Governo do Estado também prevê as aquisições de 14 viaturas especiais para 
dar suporte às ações de campo, bem como o investimento no parque tecnológico 
do Ipaam, para autuação e multa remota de danos ambientais em propriedades 
em todo o estado.

“Em janeiro, começamos as reuniões com a Secretaria de Segurança (SSP) para 
desenhar um planejamento deste ano, e a gente já começou a interação com 
os secretários municipais de meio ambiente. Com a maioria deles, houve uma 
renovação muito grande, a gente restabelece sempre essa rede de relacionamento 
para que possamos não só informar, mas passar também essa relação dos dados, 
dos alertas. Então, a gente funciona como uma centralização dessas informações 
do INPE, também para os municípios, e atuamos muito com tecnologia”, explicou 
Eduardo Taveira.
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Wilson Lima e Hamilton 
Mourão alinham ações de 
combate às queimadas e ao 
desmatamento

Por: Fernanda Lopes

Foto:Diego Peres/Secom

Fonte: com informação da Agência Amazonas



A Polícia Militar do Amazonas (PM AM) apreendeu 
três adolescentes e prendeu 12 pessoas por crimes 
de tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo, 
roubo, receptação, furto e violência doméstica, 
nestas últimas 24 horas, em Manaus e no interior 
do estado.

Durante o patrulhamento, sete armas de fogo, 55 
munições intactas, 107 porções de entorpecentes, 
duas armas brancas e R$ 358 em espécie foram 
apreendidos com os envolvidos. As ações foram 
registradas em três bairros da capital e nas cidades 
de Rio Preto da Eva, Novo Airão, Coari, Tefé, Benja-
min Constant, Careiro Castanho e Maués.

Em Manaus, policiais da 30ª Companhia Interativa 
Comunitária (Cicom) prenderam um homem de 55 
anos, durante cumprimento de mandado de bus-
ca e apreensão, com apoio da Polícia Civil, no sítio 
Nossa Senhora do Carmo, bairro Jorge Teixeira, 
zona leste da capital. Na revista foram encontrados 
uma espingarda calibre 20, uma espingarda calibre 
22 com 25 munições intactas, um revólver Taurus 
calibre 38 com 12 munições, uma arma de choque 
taser e duas facas. O envolvido foi levado ao 30º 
Distrito Integrado de Polícia (DIP).

No bairro Novo Aleixo, zona norte, policiais das 
Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam) ten-
taram abordar alguns suspeitos na rua Pequiarana, 
mas os infratores conseguiram fugir ao perceber a 
chegada da viatura. Os indivíduos abandonaram 
vários objetos, sendo eles um rifle calibre 22, uma 
espingarda calibre 16 e outras duas armas de fogo, 
além de 18 munições intactas.

Interior
No município de Careiro Castanho (a 88 quilômet-
ros da capital), policiais do 1º Pelotão Independente 
de Polícia Militar (PIPM) detiveram um homem de 
idade não revelada pelo crime de tráfico de drogas. 
Com ele, a guarnição apreendeu 30 porções de 
maconha e cocaína. O suspeito foi encaminhado à 
delegacia do município.

Veículos recuperados pela PM
Ainda durante as ações, quatro veículos com re-
strição de roubo foram localizados pelos militares.
• Carro: Ford Fiesta, cinza, placa JWZ-5003
• Carro: Gol, branco, placa PHV-3E41
• Motocicleta: Honda, verde, placa NOW-9242
• Motocicleta: Yamaha, branca, placa NPA-9952
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ARTIGO DO DIA A IGREJA E O ÔNIBUS
Em 1988, quando fui a Bogotá, para um congresso de igrejas em células, o Pastor 
Cézar Castellanos, numa de suas pregações, usou uma ilustração comparando 
a igreja a um ônibus. Segundo ele, a igreja é um ônibus lotado que segue uma 
viagem. Em determinado lugar, como a estrada é difícil e com muitos atoleiros, 
o ônibus atola. Imediatamente alguns descem do ônibus e começam a empur-
rá-lo. Outros ficam só assistindo e muitos nem sequer descem. Assim é a igreja. A 
estrada é sempre difícil. Poucos são os que se esforçam para que ela continue em 
seu caminho. Uns preferem ficar de fora só assistindo, enquanto outros, não tem 
coragem nem de sair do seu conforto.

Os que estão dispostos a empurrar o ônibus o fazem porque são diferenciados. São 
comprometidos com a igreja, com o Senhor e com os irmãos. Eles estão sempre 
longe dos holofotes, seu trabalho é quase anônimo. São fiéis nos dízimos, nas 
ofertas. São obedientes e honram aos pastores e líderes. São pontuais e assíduos. 
Não medem esforços para estar nos cultos, nas reuniões e em outras atividades da 
igreja. Na Igreja Batista Bíblica de Flores tem um casal que mora num bairro muito 
distante, na zona norte da cidade, e tem um filho, de sete anos, com dificuldade de 
locomoção. Este casal é responsável pela limpeza do templo e não falta a nenhuma 
atividade da igreja. Mesmo quando estava sem carro, vinha de ônibus, carregando 
o filho no colo. E para dificultar ainda mais, a parada de ônibus mais próxima da 
casa deles fica a uma distância de quase um quilômetro.

Os que descem e ficam assistindo, são exigentes, tem solução para tudo, mas 
não fazem nada; cobram mais empenho dos que estão empurrando, taxam os 
que estão empurrando de puxa-sacos, de quererem aparecer, mas eles mesmos 
nunca se comprometem e quando se comprometem, dificilmente cumprem com 

o que se comprometeram. Eles querem ser vistos. Não são pontuais, muito pelo 
contrário, tem uma dificuldade enorme em cumprir horários. Não são assíduos e 
sempre tem uma desculpa nova para as suas constantes faltas. Não são obedientes 
e nem honram aos pastores e líderes e a qualquer insatisfação, preferem trocar de 
ônibus a ajudar a tirar o ônibus do atoleiro. Questionam sempre o porquê da falta 
de crescimento da igreja e não aceitam os pecados e as falhas dos outros, mas não 
olham para os seus próprios pecados e para as suas próprias falhas.
Aqueles que não tem coragem nem para descer do ônibus são os crentes figu-
rantes. A frequência destes nos cultos é quase uma dependência. Não são fiéis 
nos dízimos e ofertas, não crescem nunca, não se misturam, não comparecem 
as reuniões e em outras atividades da igreja. Tem lugar marcado, mas são meros 
espectadores.

E o Pastor Cezar Castellanos continuou dizendo: Assim é e continuará sendo a igre-
ja. Sempre existirão os três grupos. O grande desafio do primeiro grupo é conscien-
tizar e integrar as pessoas que estão inseridas nos outros dois grupos.

Agora, seja honesto consigo mesmo: em qual destes grupos você se está?

Nas últimas 24 horas, 
PM prende 12 pessoas 
e apreende sete 
armas de fogo

Em todo o ano de 2020, a Prefeitura de Manaus notificou 5.284 casos de malária na capital, com redução 
de 19% em relação ao ano de 2019, quando houve o registro de 6.530 casos. As notificações seguem a 
tendência de redução da doença nos anos de 2018 (-20,8%) e de 2019 (-21,9%).

Segundo o chefe do Núcleo de Controle da Malária da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), João Altecir 
Nepomuceno da Silva, a redução nas notificações nos últimos anos é um reflexo de ações de monitoramen-
to, investigação epidemiológica, bloqueios de transmissão dos casos da doença, de educação em saúde, 
da busca ativa de casos de pacientes com sintomas e da aplicação de inseticida intradomiciliar e nas áreas 
de registro de casos.

“Além disso, o prefeito David Almeida determinou o fortalecimento das ações da Semsa, que tem tra-
balhado com diagnóstico e tratamento precoces, buscando reduzir o risco de transmissão, assim como a 
mobilização rápida das equipes de campo, logo após a notificação de casos nas comunidades em que há 
registro da doença”, informa João Altecir.

Um exemplo é o trabalho que vem sendo realizado no assentamento ramal da Cooperativa, na comunidade 
São Sebastião, com acesso no Km 21 da BR-174 (Manaus-Boa Vista), quando houve a identificação de 
casos de malária em um sítio em que funciona um centro de recuperação para pessoas que querem aban-
donar o uso de álcool e outras drogas.

O chefe do Núcleo de Entomologia e Controle Vetorial da Semsa, Edvaldo Raimundo Nazaré da Rocha, ex-
plica que a localidade, por ser na zona rural e endêmica, registrava de forma esporádica casos da doença, 
mas que, em novembro do ano passado, a equipe de agentes de endemias identificou um aumento no 
número de casos e iniciou o trabalho de busca ativa de pacientes com sintomas, fortalecendo a vigilância 
com o intuito de diagnosticar e tratar todos os pacientes.

Mesmo com esse esforço ainda houve o registro de 20% dos pacientes com reincidência de malária, tor-
nando necessária a mobilização da equipe de Educação em Saúde, da Semsa.
“Segundo os especialistas, quando o paciente segue o tratamento contra malária de forma correta, a 
doença é 100% curável. Então, a Semsa mobilizou os profissionais para a realização de um trabalho de 
Educação em Saúde, que levasse até a comunidade orientações sobre a importância do tratamento, para 
evitar a malária mal curada e possíveis complicações pela doença”, informou Edvaldo Rocha, lembrando 
que este ano houve o registro de 12 casos de malária naquela localidade.

A partir das visitas das equipes de endemias e de Educação em Saúde, a Semsa realizou o trabalho de 
termonebulização, com aplicação de produtos químicos específicos para a eliminação do vetor de trans-
missão da malária, que é o mosquito Anopheles.
“A Semsa também forneceu 60 mosquiteiros impregnados com inseticida e tem executado busca ativa de 
forma constante de casos suspeitos, com oferta de exames”, afirma Rocha.

Educação em Saúde

A chefe do setor de Educação em Saúde, da Semsa, Lilian Paula Lima Zacarias, explica que o foco do 
trabalho foi a orientação sobre a importância das ações individuais e coletivas de prevenção da ocorrência 
da malária.
“A malária é uma doença infecciosa produzida por protozoários do gênero Plasmodium, que é transmitida 
de pessoa para pessoa pelo mosquito Anopheles. Além de realizar o tratamento de forma correta, cada pes-
soa pode contribuir com cuidados como o uso de mosquiteiros e repelentes, e não frequentando igarapés, 
rios ou outras áreas alagadas no final da tarde ou ao amanhecer, período em que há maior circulação do 
mosquito transmissor”, destaca Lilian Zacarias.

Aproveitando as ações realizadas na comunidade, a equipe de Educação em Saúde abordou ainda a pre-
venção à Covid-19, com orientações sobre a higienização das mãos com água e sabão, o uso de máscaras, 
distanciamento social e sobre os sintomas da doença.

“Apesar da dificuldade de acesso à comunidade rural, as equipes de endemias estão realizando visitas 
periódicas, podendo não apenas identificar casos suspeitos de malária, mas também de outras doenças, 
com atenção especial aos sintomas gripais que possam indicar casos suspeitos de Covid-19. Na última vis-
ita à comunidade, também foi feita distribuição de máscaras de pano, para ajudar nas ações de prevenção”, 
informa Lilian Zacarias.

Por:  Fabiane Monteiro
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PREFEITURA EXECUTA 
AÇÕES DE CONTROLE DA 
MALÁRIA E REDUZ CASOS 
EM 19%
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Edson e Lenir de Jesus – São Pastores da Igreja Batista Bíblica de Flores – Uma Igreja de 
Poder – Manaus – AM.

Por:  Lara Tavares


