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PREFEITO SANCIONA LEI SOBRE SUSPENSÃO DE 
feriados e pontos facultativos municipais

PAGAMENTO 
DO NOVO AUX-
ÍLIO EMERGEN-
CIAL COMEÇA 
NA PRÓXIMA 
TERÇA-FEIRA

PREFEITURA 
ATUA EM MAIS 
DE 40 OBRAS DE 
DRENAGEM POR 
TODA MANAUS

Foto: Ruan Souza/ Semcom

Prepare-se para perder a cabeça 
com a bela Ligia Martins!
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BUTANTAN ENTREGA MAIS 
3,4 MI DE DOSES DE VACI-
NA CONTRA A COVID-19; 
O INSTITUTO PRETENDE 
ENTREGAR MAIS 54 MI DE 
DOSES
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PREFEITURA MONITO-
RA BAIRROS URBANOS E 
RURAIS COM RISCOS DE 
SEREM ATINGIDOS PELA 
CHEIA EM MANAUS

PROJETO DE LEI QUE CRIA 
‘AUXÍLIO EMPREENDEDOR’ 
DE R$ 1,8 MI É APROVADO 
E SEGUE PARA SANÇÃO 
DO PREFEITO DAVID 
ALMEIDA
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Uma organização criminosa especializada em aplicar fraudes no benefício social auxílio emergencial e em precatórios judi-
ciais é o alvo nesta quarta-feira (31) da Operação Et Caterva, da Polícia Federal. Entre os fraudadores estão advogados e 
funcionários públicos. “Inicialmente as fraudes eram perpetradas buscando o recebimento indevido de precatórios judiciais, 
os quais, após os desvios orquestrados pela organização criminosa, eram destinados a terceiros partícipes do esquema. Tais 
ações resultaram no levantamento ilegal de mais de R$ 13 milhões em precatórios judiciais, além de mais de R$ 2,7 milhões 
em tentativas de saques em várias regiões do país”, adiantou a PF em nota.  

Investigações

Segundo as investigações, servidores de instituição bancária forneciam informações sobre precatórios à disposição para 
saque. As fraudes também tiveram participação de um servidor do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso. Os criminosos 
faziam documentos falsos com os dados dos beneficiários dos precatórios e as fotografias dos estelionatários, que se dirigiam 
ao banco para realizar os saques do valores. Uma vez efetuado o levantamento do precatório, o montante era pulverizado em 
diversas contas para ocultar a origem ilícita.
Depois da interrupção temporária do pagamento de precatórios pela Caixa em 2020, a organização criminosa passou a come-
ter fraudes em parcelas do auxílio emergencial. Entre os meses de abril de 2020 e março de 2021, 1.570 saques de benefícios 
foram feitos ilegalmente, resultando em um prejuízo superior a R$ 1,3 milhão.

Mandados

Na ação de hoje mais de 260 policiais federais cumprem 12 mandados de prisão (quatro preventivas e oito temporárias), 77 
mandados de busca e apreensão e sequestro de bens e, ainda, nove medidas de suspensão do exercício da função pública. 
Os mandados foram expedidos pelo Juiz da 5ª Vara Federal da Seção Judiciária de Cuiabá, e seus cumprimentos ocorrem no 
estado de Mato Grosso e em outros 11 estados.

Nome

Et Caterva, nome da operação, é uma expressão em latim, utilizada de forma pejorativa, que denota a ideia de um grupo de 
comparsas, visto que a investigação identificou um grupo de pessoas que se uniram no propósito de cometer os delitos hoje 
desarticulados.

A vacina da Pfizer/BioNTech contra a covid-19 é 100% eficaz em adolescentes entre os 12 e os 
15 anos, segundo os resultados de um ensaio clínico, anunciaram hoje (31) os dois laboratórios.  

As empresas esperam que a vacinação dessa faixa etária comece antes do próximo ano letivo.
Os ensaios de Fase 3 realizados em 2.260 adolescentes nos Estados Unidos “demonstraram 
uma eficácia de 100% e respostas robustas de anticorpos”, declararam as empresas em co-
municado.

A norte-americana Pfizer e a alemã BioNTech vão agora submeter os dados às diferentes autori-
dades de regulação no mundo, “na esperança de começar a vacinar esse grupo etário no início 
do próximo ano escolar”, declarou em comunicado Albert Bourla, diretor-geral do laboratório 
farmacêutico norte-americano.
Por parte do laboratório alemão, Ugur Sahin considerou que os resultados sobre a faixa dos 12 
a 15 anos são “muito encorajadores, tendo em conta a tendência observada nas últimas sem-
anas relativamente à propagação” da variante do vírus inicialmente detectada no Reino Unido.

A vacina da Pfizer/BioNTech, baseada na tecnologia inovadora de RNA mensageiro (mRNA), foi 
a primeira contra a covid-19 aprovada no ocidente, no final de 2020.
Os Estados Unidos e a União Europeia autorizaram a utilização para as pessoas com 16 anos 
ou mais.

Até agora, a vacina foi usada em milhões de adultos com mais de 65 anos.

Estudo realizado em 1,2 milhões de pessoas em Israel demonstrou eficácia de 94%.

As crianças são menos propensas a casos graves da doença, por isso a vacinação não é pri-
oritária neste momento.
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VACINA PFIZER/BIONTECH É 100% EFICAZ 
EM ADOLESCENTES DE 12 A 15 ANOS

PF desarticula organização que fraudava saque de auxílio emergencial

Fonte: RTP

Foto: divulgação/Polícia Federal

Foto: divulgaçãi/Pfizer

Fonte: Agência Brasil

Parlamentares de Nova York aprovaram nessa terça-feira (30) proposta que legaliza o uso de maconha por adultos, 
fazendo do estado o 15º dos Estados Unidos a permitir o uso recreativo da droga.  

O governador de Nova York, Andrew Cuomo, disse estar ansioso para sancionar a proposta e transformá-la em lei.

“Nova York tem uma história consolidada de ser a capital progressista da nação, e essa importante lei vai, mais uma 
vez, levar esse legado adiante”, disse ele em comunicado.

O Senado estadual de Nova York aprovou a lei por 40 votos a 23, enquanto a Assembleia votou por 100 a 49 a favor 
da proposta.

A decisão também foi saudada pela NORML, um grupo pró-maconha, que disse que dezenas de milhares de no-
va-iorquinos foram presos todos os anos por pequenas violações relacionadas à maconha e que a maioria era jovem, 
pobre e de cor.

“A legalização da maconha é um imperativo social e de justiça criminal, e a votação de hoje é uma passo crítico em 
direção a um sistema mais justo”, disse a procuradora-geral de Nova York, Letitia James, também em comunicado.

Por: Redação

Foto: Jeenah Moon/Reuters

Fonte: Agência Brasil

Nova York aprova legalização da maconha O presidente da República, Jair 
Bolsonaro, o ministro da Cidada-
nia, João Roma, e os presidentes 
da Caixa, Pedro Guimarães, e da 
Dataprev, Gustavo Canuto, anun-
ciaram hoje (31) que o pagamento 
do auxílio emergencial começa na 
próxima terça-feira (6).
 
No último dia 26, foi publicado 
decreto que regulamenta o pa-
gamento do auxílio emergencial 
2021, instituído no último dia 18 de 
março por meio de Medida Pro-
visória.

O apoio financeiro será pago a 
trabalhadores informais de baixa 
renda e aqueles inscritos em pro-
gramas sociais como o Bolsa 
Família, caso o novo benefício seja 
mais vantajoso.

Por: Redação

Foto: Marcello Casal Jr/Abr

Pagamento do novo auxílio 
emergencial começa na
próxima terça-feira
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Após o Serviço Geológico do Brasil (CPRM) fazer o primeiro alerta de como poderá se com-
portar a cheia para o ano de 2021, juntamente com a Agência Nacional das Águas, nesta quar-
ta-feira, 31/3, anunciando uma previsão de 90% que o fenômeno natural ultrapasse o nível de 29 
metros do rio, que é classificada como cheia extrema, a Prefeitura de Manaus está monitorando 
15 bairros da área urbana e 17 da zona rural ribeirinha. O comitê de pronta-resposta criado pelo 
prefeito David Almeida, já está trabalhando no plano de ações emergenciais para minimizar os 
impactos desses moradores de áreas afetadas pelo rio Negro.

“Diante dos estudos que apresentam uma das cinco maiores cheias para este ano, o comitê 
tem trabalhado em conjunto, para realizar as ações emergenciais e minimizar os impactos aos 
moradores das áreas que podem ser afetadas, como nos determinou o prefeito David Almei-
da. E como há uma previsão de alto índice de chuva para os próximos dias, também estamos 
trabalhando para que o comitê atue em regime de plantão, para atender as ocorrências neste 
período chuvoso”, enfatizou o secretário municipal chefe da Casa Militar, tenente William Dias.

A conferência que deu o alerta foi realizada de forma on-line e mostrou um prognóstico do nível 
máximo e mínimo de como será a cheia, para que a Defesa Civil do Estado e município façam 
um planejamento das ações de prevenção, preparação, resposta e recuperação dos locais que 
podem ser atingidos.  
“Neste primeiro momento, foram passados os dados com base no comportamento dos rios nos 
últimos meses e a quantidade de chuva esperada para os próximos três meses. Com isso, há 
um planejamento para trabalharmos com a cota acima de 29 metros, que classifica uma cheia 
extrema na cidade, com vários pontos de alagamento. Mas, que comparada à cheia histórica de 
2012, ainda há uma probabilidade pequena de atingirmos a cota máxima registrada na capital”, 
ressaltou o assessor técnico da Defesa Civil, coronel Fernando Júnior.

Segundo o Sistema de Proteção da Amazônia (Sipam), os meses de fevereiro, março, abril e 
maio apresentam um nível de chuva acima do esperado para a região, o que coloca os gráficos 
da cota do rio Negro acima de 29 metros.

Entre as ações definidas pelo comitê estão a realização do levantamento e monitoramento das 
áreas já afetadas; construção de meios de acesso (passarelas); entrega de donativos; limpeza 
dos ambientes poluídos, incluindo a coleta e destinação dos resíduos sólidos; descontaminação 
de vias públicas no centro comercial de Manaus; e a desratização e desinsetização dos bairros 
atingidos.

Bairros
De acordo com o estudo realizado pela Prefeitura de Manaus, na região urbana os bairros atingi-
dos devem ser o Tarumã, Mauazinho, São Jorge, Educandos, Raiz, Betânia, Presidente Vargas, 
Colônia Antônio Aleixo, Aparecida, Centro, Santo Antônio, Cachoeirinha, Glória, Compensa e 
Puraquequara.

Na região rural ribeirinha, a Defesa Civil vai monitorar as comunidades Nova Canaã do Aruau, 
São Francisco do Aruau, Lindo Amanhecer, São Sebastião do Cuieiras, São Francisco do Chita, 
Bela Vista do Jaraqui, Nova Jerusalém do Minpidiau, São Sebastião do Tarumã-Mirim, Agrovilla, 
Cueiras do Tarumã-Açu, Nova Esperança do Apuau, Santa Isabel do Apuau, Nova Aliança do 
Apuau, União e Progresso, São Francisco do Tabocal, São Raimundo e o assentamento Nazaré.

Formado em Fisioterapia pela Universidade Federal do Amazonas (UFAM) desde 2014 e pós-graduado em Fisioterapia Dermato-Fun-
cional, Rainer Figueiredo comanda a DR. Instituto Doctor – Clínica de Saúde, Estética e Ensino.

Aos 29 anos de idade, Dr. Rainer tem buscado ao longo desse período pandêmico, redobrar os cuidados com a biossegurança e re-
forçá-los diariamente para atender seus pacientes de forma segura.

Além de todo o cuidado com a segurança dos pacientes, Dr. Rainer também busca adaptar os atendimentos ao cenário atual, pois 
contrariando o que se pensa, a estética não é supérflua. “A estética também é saúde. Você se sentir bem com você e no meio em que 
vive traz saúde física e emocional, que é o que estamos vivenciando nos dias atuais”, declarou o fisioterapeuta.

Rainer ainda destacou a importância de fazer com que as pessoas entendam o valor da beleza para a saúde, compreendendo o papel 
das clínicas de estética para a sociedade.

Clima Amazônico
As elevadas temperaturas da região Norte e o clima quente e úmido favorecem o surgimento de vários problemas de pele. A principal 
são as hipercromias, que se trata das conhecidas manchas escuras na pele, causadas pela exposição ao sol.
Dr. Rainer alerta para a importância do uso diário do protetor solar. “É cultural da população o não uso dos filtros solares e esses lapsos 
com o cuidado com a pele acarretam nessas patologias”, destacou.

Por isso, o tratamento dessas manchas em clínicas estéticas são comuns.

Estética x Câncer
Muitos pacientes ao buscarem o tratamento dermatológico acabam descobrindo um câncer.
Nesse contexto, Dr. Rainer ressalta a importância de o paciente observar as manchas, sua assimetria, as bordas irregulares e coloração 
destoando em vários tons.

“O profissional de estética recebendo essas informações e avaliando o caso, já orienta o paciente a procurar um médico especialista”, 
ressaltou o fisioterapeuta.

Cursos
Dr. Rainer também ministra cursos na DR. Instituto Doctor. Os mais procurados são Cosmetologia e Cosmecêuticos, Peelings, Raciocí-
nio Clínico Aplicado, Microagulhamento, Administração e Marketing para Clínicas de Beleza e Gestão de Pessoas.

A experiência em sala de aula foi uma grande realização para o fisioterapeuta. “Além de estar sempre em busca do aperfeiçoamento 
profissional, poder transmitir e compartilhar meus conhecimentos com outras pessoas é gratificante”, afirmou.

Ao reunir espetáculos teatrais para exibição on-line, 
o projeto “Cênicas – Estúdio Repertório” resgata 
parte da trajetória artística da Associação dos Artistas 
Cênicos do Amazonas – Arte&Fato (AACA). O projeto 
conta com o apoio da Prefeitura de Manaus, por meio 
do Edital Prêmio Manaus de Conexões Culturais 2020 
– Lei Aldir Blanc.

Os vídeos estão disponíveis no canal do YouTube da 
companhia, pelo link bit.ly/canalAACA. Os espetácu-
los selecionados para exibição foram “Flecha Borbo-
leta”, “A Estrada” e “Bodas de Sangue”. Cada vídeo 
inclui um convidado especial da área das artes para 
falar sobre teatro e seus diversos temas e linguagens, 
sendo eles o diretor de teatro Jorge Bandeira do Ama-
ral, o poeta Dori Carvalho e a atriz Rosa Malagueta.

“É perceptível que as obras escolhidas foram feitas 
ou executadas para serem compartilhadas pres-
encialmente nas salas de espetáculos-palco e as 
metodologias e processos são diferentes, mas este 
formato possibilita trocas, dialoga com o audiovisual e 
a dinâmica da edição e do estúdio a imagens já cap-
tadas de célebres encenações presenciais”, explicou 
o ator e diretor Douglas Rodrigues, idealizador do 
projeto.

“Esse formato ganha vigor de estúdio, por isso justifi-
ca sua nomenclatura conceitual, dialoga com edição, 
vídeo, videoarte e audiovisual; reorganiza os acervos 
de cada montagem, une a reflexão do fazer artístico 
para o momento que estamos enfrentando e valoriza 
a memória”, completou.

Espetáculos
“Flecha Borboleta” é um épico inspirado no caso 
“haximu”, único episódio em que os réus foram con-

denados por genocídio indígena. A trama acompanha 
as expedições científicas nos aldeamentos do Ama-
zonas, cuja finalidade era detectar se os indígenas 
poderiam ser considerados “humanos” a partir das 
coletas de “sangue” dos povos tradicionais. A história 
é construída sobre a reflexão do papel da mulher 
dentro dos aldeamentos e o fardo do patriarcado. Já 
em sua participação, Rosa Malagueta apresenta uma 
narrativa de um relato jornalístico, com o título “Era 
ele, o pai do meu filho”.

O segundo espetáculo, “A Estrada”, é baseado em 
um dos episódios mais marcantes da região amazôni-
ca, a construção da BR-174, que liga Manaus a Boa 
Vista durante a ditadura militar no Brasil, exterminan-
do quase por completo a aldeia Waimiri Atroari, no 
Norte do Amazonas. Em sua participação, Jorge Ban-
deira apresenta “Artaud jamais esteve aqui”, diálogo 
ritual com a obra baseado em um tratado teatral de 
Antonin Artaud.

Por fim, “Bodas de Sangue” se inspira em fatos 
ocorridos em Almería (Andaluzia, Espanha), em 1928. 
Montes Cañada foi assassinado em circunstâncias 
misteriosas, quando fugia com sua prima no dia do 
seu casamento. Alguns dias depois, descobriram que 
o irmão do noivo foi o assassino. A história criada por 
Federico Garcia Lorca começa quando o noivo decide 
pedir sua noiva em casamento, e no dia da cerimônia 
foge com um antigo amor, desencadeando em fugas 
e perseguições pelo deserto espanhol até seu des-
fecho trágico. O convidado Dori Carvalho interpreta 
“A captura e a morte”, “Pranto por Ignacio Sánchez 
Mejías”, de 1935, homenagem ao toureiro espanhol 
Mejías.

Prefeitura monitora bairros com riscos 
de ser atingidos pela cheia em Manaus

Ligia Martins é o tipo de modelo que vai deixar saudades 
(e você vai ficar pedindo bis). Chegou a hora da terceira e 
última parte do ensaio nu com a estudante que mexeu com 
a cabeça dos homens. Ela não poupou ousadia e mostrou 
tudo no ensaio da semana. Pode vir que já estamos prepa-
rados!

Entre quatro paredes vale tudo?
“Tudo! A criatividade é essencial”. 

O que não pode faltar na sua playlist na hora do sexo? 
“Rock n’ Roll: Led Zeppelin, Deep Purple, Metallica”...

Qual a primeira coisa que observa em um homem?
“Se ele é inteligente e respeitoso”.

O que você faz quando não tem ninguém olhando? 
“Provar lingeries e dançar na frente do espelho”. 

Projeto ‘Cênicas – Es-
túdio Repertório’ exibe 
espetáculos de teatro 
on-line

Foto: reprodução

Foto: divulgação

Fonte: com informações da Semcom

Fonte: Bella da Semana

Por: Fabiane Monteiro

Por: Redação

Por: Fabiane Monteiro

Por: Fernanda Lopes

Foto: Marcelo Casal Jr./Abr

Foto: divulgação/arquivo Casa Militar

Fonte: com informações da Assessoria de Imprensa

Prepare-se para perder a cabeça 
com a bela Ligia Martins!

Especialista alerta para o cuidado com a estética como qualidade de vida

Fonte: com informações da Assessoria de Imprensa
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Em menos de 100 dias da atual gestão municipal, a 
Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Munici-
pal de Infraestrutura (Seminf), trabalha em mais de 40 
frentes de obras de drenagem profunda e superficial 
por toda a cidade, ainda que com o efetivo de 20% 
dos servidores, devido às medidas de segurança ad-
otadas como forma de prevenção à Covid-19, deter-
minadas pelo prefeito David Almeida.

Os serviços executados nos bairros de Manaus en-
volvem obras de macro e microdrenagem, que visam 
atender as demandas causadas pelos rompimentos 
de tubulações antigas, como as construções irregu-
lares e ligações clandestinas, que comprometem as 
redes de drenagem com o alto fluxo de chuvas dos 
últimos dias na capital. 

Para colocar em prática o modelo de gestão eficiente 
adotado pela prefeitura, as equipes de engenharia 
da Seminf, distribuídas entre as 21 divisões distritais 
existentes nos bairros, têm investido no uso de novas 
tecnologias e materiais mais adequados, como as 
tradicionais peças em concreto armado mais resis-
tentes a grandes volumes de águas, evitando assim 
as alagações. 

De acordo com o vice-prefeito e secretário municipal 
de Infraestrutura, Marcos Rotta, realizar manutenção 
preventiva nas redes, localizadas abaixo do solo é 
um trabalho muito complexo e difícil, uma vez que a 
água trabalha de maneira “silenciosa”, porém, onde 
há indícios de que possa haver problemas na rede, a 
Seminf realiza imediatamente a devida intervenção, 
não esperando seu rompimento.  

“A avenida Djalma Batista é um claro exemplo da 
nossa ação preventiva e do uso de técnicas eficientes, 
além das obras de drenagens profundas na avenida 
Torquato Tapajós e no bairro Riacho Doce. Obras 
complexas, mas que trabalhamos de forma a minimi-
zar os possíveis transtornos à população, como nos 
determina o prefeito David Almeida, com a resolução 
rápida desses problemas, por meio do uso de novas 
tecnologias e, principalmente, primando pela segu-
rança de todos, sempre executando os serviços com 
muita cautela e de forma técnica. Todos esses ex-
emplos são ações preventivas, uma vez que a inter-
venção é uma ação preventiva. Vale a pena reforçar 
que a Seminf mantém equipes de drenagem nos três 
turnos devido ao grande volume de chuvas, que, 
consequentemente, aumenta o nível dos igarapés e as 
demandas internas nas redes”, disse Rotta.

Em andamento

Atualmente, a Seminf trabalha por todas as zonas da 
cidade: na Norte, cerca de 30 obras de drenagens 
profundas estão em fase de execução; na Leste são 
mais 28; já na Centro-Oeste são 33; Oeste com média 
de 20; zona Sul são aproximadamente 28; Centro-Sul, 
24 e o centro da cidade com cinco obras, em média.  

Como exemplo das ações de infraestrutura, a Seminf 
está com obra em andamento no Terminal Municipal 
de Integração (T3), localizado na zona Norte, bair-
ro Cidade Nova, onde a qualidade dos serviços no 
local está atestada com uma inovação tecnológica 
chamada “Densímetro não Nuclear”, um medidor de 
densidade de solos capaz de determinar as principais 
propriedades físicas de solos compactados, como 
densidade seca e úmida, umidade e percentual de 
capacitação. O equipamento é geralmente utilizado 
em estradas, onde há um grande fluxo de veículos 
pesados, como é o caso do T3. 

Zona Centro-Oeste
No último dia 23, os moradores do beco Mantiqueira, 
bairro Redenção, zona Centro-Oeste, começaram a 
receber os serviços de recomposição de uma rede de 
drenagem de mais de cinco metros.

O problema na via perdura há anos, segundo os 
moradores, e quando chove forte, os transtornos são 
inúmeros, como o prejuízo com a manutenção da 
suspensão de veículos e dificuldade de acesso para 
crianças e idosos. 

Segundo a comerciante Ana Paula Ribeiro, esses 
serviços são importantes diante dos problemas que 
Manaus vem enfrentando com o excesso de chuvas 
fortes. “Aqui no beco Mantiqueira nós sempre tive-
mos esses problemas com o afundamento da pista 
e alagações, quando chove muito forte. Nós agrade-
cemos à equipe da Seminf e temos a expectativa de 
que o problema será resolvido em definitivo”, disse 
Ribeiro. 
Obras concluídas

Dentre as obras emergenciais mais recentes estão as 
obras da avenida João Valério, Torquato Tapajós e a 
obra de drenagem profunda na área externa da Uni-
dade Básica de Saúde da Família 13 (UBSF 13). So-
mando as obras concluídas de drenagens profundas 
e superficiais por todas as zonas da cidade, o número 
chega a dois quilômetros de extensão, integralmente, 
em menos de três meses da gestão do prefeito David 
Almeida.

Por: Fernanda Lopes

                                                                           Foto: Márcio Melo/Seminf

Fonte: com informações da Seminf*

Prefeitura atua 
em mais de 40 
obras de drena-
gem por toda 
Manaus



O Projeto de Lei (PL) que visa à criação do programa “Auxílio Empreendedor”, enviado pela Prefeitura de Manaus à Câmara 
Municipal de Manaus (CMM), foi aprovado de forma unânime pela casa legislativa, nesta quarta-feira (31), e segue para a sanção 
do prefeito David Almeida. A ajuda emergencial beneficiará 6 mil permissionários, empreendedores e trabalhadores informais 
cadastrados no sistema do município com o valor de R$ 300, pago em parcela única, totalizando o aporte de recursos na ordem 
de R$1,8 milhão.

De acordo com David Almeida, a medida faz parte da rede assistencial criada pelo Executivo municipal como forma de amparar 
a população de Manaus durante a pandemia da Covid-19. “Assumimos a prefeitura em meio a uma pandemia sem precedentes. 
Estamos ouvindo o anseio daqueles que mais necessitam da ajuda do poder público, aqueles trabalhadores que não podem ficar 
em casa, pois dependem do seu trabalho diário para manter o sustento e ajudar a movimentar a economia da nossa cidade. Com 
o trabalho conjunto das secretarias, vamos alcançar essa população que vem sofrendo durante esse período”, disse o prefeito.

O benefício foi proposto pelas secretarias Municipais do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi) e Agricultura, Abas-
tecimento, Centro e Comércio Informal (Semacc).

A medida tem relação com as políticas públicas propostas pelo Fundo Municipal de Empreendedorismo e Inovação (Fumipeq) 
e tem como objetivo fortalecer as políticas de enfrentamento à crise ocasionada pela pandemia, principalmente no aspecto 
econômico e financeiro.
O presidente da CMM, vereador David Reis, explicou que os membros da Casa Legislativa entenderam a importância da 
aprovação rápida da matéria como uma forma de ajudar a economia da cidade e minimizar o sofrimento dos trabalhadores cau-
sado pela pandemia da Covid-19.
“Essa é uma matéria importante que visa tirar um pouco da dor do povo da nossa cidade. De forma unânime, reconhecemos a 
necessidade de cumprir o nosso papel e quem sairá ganhando, mais uma vez, é a cidade de Manaus. Essa sinergia entre prefei-
tura e Câmara deve ser valorizada, pois é fundamental para melhorar a qualidade de vida dos nossos irmãos”, completou Reis.

Beneficiados
Pela proposta, para ter acesso ao auxílio emergencial, os permissionários, empreendedores e informais devem residir em Manaus, 
estar ativos e com registro atualizado nas galerias populares e ambientes administrados pela prefeitura.

Vale destacar que os trabalhadores não precisam procurar a sede da secretaria, visto que durante a última atualização, realizada 
no mês de fevereiro, por meio da Semacc, já informaram os dados bancários, permitindo que o valor seja depositado em sua 
conta automaticamente.

Projeto de Lei que cria 
‘Auxílio Empreendedor’ de 
R$ 1,8 mi é aprovado e seg-
ue para sanção do prefeito 
David Almeida

O prefeito de Manaus, David Almeida, sancionou a Lei nº 2.735, 
que trata da suspensão dos feriados e pontos facultativos mu-
nicipais após a revogação do estado de calamidade pública em 
Manaus. A medida foi publicada no Diário Oficial do Município 
(DOM) desta segunda-feira (30).

“O cenário atual ainda requer cuidados devido à pandemia da 
Covid-19. Vivemos mais um ano atípico, com milhares de famílias 
acometidas pelo novo coronavírus. Toda e qualquer decisão so-
bre suspensão ou manutenção dessas datas será tomada pri-
orizando a segurança sanitária do povo de Manaus”, explicou o 
prefeito.

A legislação considera a situação anormal, caracterizada como 
emergencial pelo Executivo Municipal (Decreto nº 5.001, de 4 de 
janeiro de 2021).

Por: Fabiane MonteiroPor: Fabiane Monteiro

PREFEITO SANCIONA LEI 
SOBRE SUSPENSÃO DE 
FERIADOS E PONTOS FAC-
ULTATIVOS MUNICIPAIS

Fonte: com informações da Semcom

Foto: Dhyeizo Lemos/Semcom

ARTIGO DO DIA UM DIA VOCÊ IRÁ CONQUISTAR TUDO DE BOM DESTE MUNDO?
Quer dizer então que um dia você irá conquistar tudo de bom deste mundo? Ótimo. E quem estará com você? Sim, talvez 
seja fácil estar com qualquer uma quando tudo para você for alcançável, agora deixe lhe pedir uma coisa: Você já esteve 
com alguém, transou com alguém e depois teve vontade de simplesmente ir embora? Passou a pensar nos compromissos 
do dia seguinte? Sentiu que aquela não era a pessoa e que o esforço para tê-la não valeu a pena? Pois é, essa sensação 
ruim não passa por você estar em um lugar incrível. O vazio é o mesmo ali na sua cidadezinha e em Paris, aliás, em Paris 
dói mais. Ruas lindas, luzes lindas, momentos lindos, mas você segue sentindo o que sempre sentiu nas épocas onde tinha 
dúvidas sobre se conseguiria realizar suas metas.

O vazio lhe segue, ele se alimenta de conquistas que não podem ser divididas, ele se prolifera nas tuas vitórias que não po-
dem ser aplaudidas pelas mesmas mãos que lhe acariciam. Faz falta que a boca a lhe beijar não seja a mesma a lhe elogiar 
dizendo: - Nós conseguimos.

Nunca se esqueça disso.
Lá, no alto das suas conquistas não estará lhe esperando também a pessoa que você sempre sonhou. Essa pessoa 
provavelmente já está aí, próxima de você, lutando também para escalar esse objetivo. Olhe para os lados, pare de olhar 
para cima. Perceba-a e valorize-a.

O topo só é o topo quando nosso coração não bate apenas em nosso corpo. Uma vista só é incrível quando pode ser divi-
dida. E a certeza de que vencemos não está no que podemos dizer a quem conhecemos hoje, mas sim em nosso silêncio 
lindo dividido com quem nos ajudou a chegar lá.

Felipe Sandrin é Músico e escritor, Tem três livros lançados: Amor Imortal (2008), Eu vi a rua envelhecer – coletânea de 
crônicas publicadas no SERRANOSSA (2015) e Sempre Haverá Junho (2017), além dos álbuns Lados Separados (2011) e 
Adeus Astronautas (2016), com canções próprias. 
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Fonte: com informações da Semcom

Foto: Ruan Souza/ Semcom
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O presidente do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM), con-
selheiro Mario de Mello, e o presidente da Fundação Getúlio Var-
gas (FGV), Carlos Ivan Simonsen Leal, assinaram, na manhã desta 
quarta-feira (31), o contrato para realização do concurso público da 
Corte de Contas, com oferta de 40 vagas imediatas para o cargo de 
Auditor Técnico de Controle Externo A. Também participou da sole-
nidade o coordenador da Comissão do Concurso Público e ouvidor 
do TCE-AM, conselheiro Érico Desterro. Carlos Simonsen assinou o 
documento de forma remota. 

“É um sonho realizado. Há uma necessidade muito grande de re-
posição do nosso quadro de servidores e tivemos o apoio do Tribunal 
Pleno, a coordenação do conselheiro Érico Desterro, e estamos 
muito satisfeitos de vencermos mais essa etapa. É um momento 
histórico para o Tribunal de Contas. Um Tribunal forte e pulsante só 
se constrói com um corpo técnico estruturado. Nossos valorosos ser-
vidores foram se aposentando ao longo dos últimos anos e estamos 
com um total de 217 cargos vagos aptos a disponibilizar no concurso 
público. No entanto, em respeito ao limite de gastos com pessoal, 
previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, só temos disponibili-
dade orçamentária e financeira para ofertar, de imediato, 40 vagas”, 
disse o presidente do TCE-AM, conselheiro Mario de Mello. 

A expectativa é que o edital seja lançado ainda no primeiro semestre 
deste ano com as provas realizadas também no primeiro semestre e 
nomeações a partir do segundo semestre de 2021. 

Ao todo são 217 vagas em aberto no TCE-AM. Elas são referentes 
a 129 cargos na área de Auditoria Governamental; nove cargos de 
Auditoria de Obras Públicas; 15 cargos de Auditoria de Tecnologia da 
Informação; e 20 cargos para o Ministério Público de Contas (MPC). 
Além disso, de 2020 a 2025 há previsão de outros 89 cargos vagos. 

As 40 vagas imediatas para o cargo de Auditor Técnico de Controle 
Externo A – todas de nível Superior – que serão ofertadas no concur-
so público devem ser distribuídas da seguinte forma: 18 para a área 
de Auditoria Governamental; 15 para a área de Auditoria de Tecnolo-
gia da Informação; cinco para a área de Auditoria de Obras Públicas; 
e dois cargos para o Ministério Público de Contas.

Segundo a Lei 4.743 de 28 de dezembro de 2018, o vencimento 
básico do cargo de Auditor Técnico de Controle Externo A é de R$ 
8.328,77 mais benefícios (como plano de saúde) e demais vantagens 
do cargo como, entre outros, o adicional de qualificação, estipulado 
em 20% do vencimento básico. 

As demais especificações do concurso público como formato da 
prova, data prevista para realização do certame e qualificações ex-

igidas para cada área constarão no edital do concurso público a ser 
divulgado pela FVG.

FGV é a organizadora
Em setembro de 2020, durante a 28ª Sessão administrativa do Tribu-
nal Pleno, aprovou a realização do concurso público para provimento 
de 217 cargos no TCE-AM, conforme levantamento da Diretoria de 
Recursos Humanos (DRH) da Corte de Contas. 
Em janeiro de 2021, a Fundação Getúlio Vargas (FGV) foi anunciada 
como organizadora responsável pela realização do certame. E, em 
março de 2021, foi publicado no Diário Oficial Eletrônico (DOE) da 
Corte de Contas o despacho de dispensa de licitação para con-
tratação da banca. 

“A Fundação Getúlio Vargas é, indiscutivelmente, uma instituição de 
respeito nacionalmente, com experiência na realização de certames. 
Não teremos gastos com a realização do concurso porque a ban-
ca será paga com os valores das taxas de inscrições. A pandemia 
atrasou o cronograma, mas a nossa intenção é realizar o concurso 
público ainda este ano”, afirmou o presidente do TCE-AM, consel-
heiro Mario de Mello.
Próximas fases do certame

De acordo com o coordenador da Comissão do Concurso Público e 
ouvidor do TCE-AM, conselheiro Érico Desterro, após a assinatura do 
contrato devem ser realizadas reuniões com técnicos da FGV para 
atualizar os dados para realização do concurso público.
 
“Precisamos verificar o formato do concurso, o conteúdo programáti-
co e qual relevância de cada disciplina no âmbito da atuação do 
TCE-AM, como foi nos outros anos. Para, aí sim, lançarmos um cro-
nograma de publicação do edital, prazos de inscrições, publicação 
do deferimento das inscrições e realização das provas em uma data 
prevista. Não quer dizer que as provas serão nesta data uma vez 
que estamos vivendo uma pandemia e o Tribunal respeitará todas 
as medidas necessárias para prevenir a disseminação da Covid-19”, 
explicou o conselheiro Érico Desterro.
Ele explicou, ainda, que a depender das condições orçamentárias 
e financeiras, em respeito à LRF, o TCE-AM poderá nomear mais 
aprovados até a data de validade do concurso (2 anos).

“O Tribunal tem 217 cargos possíveis de serem preenchidos. Mas, 
neste momento, por conta das limitações da Lei de Responsabili-
dade Fiscal, só serão preenchidos 40 cargos vagos. Por conta do 
orçamento, no período de validade do concurso o Tribunal poderá 
contratar mais aprovados”, esclareceu o conselheiro Érico Desterro.

TCE-AM assina contrato com a FGV para realização do 
concurso público com oferta de 40 vagas imediatas

O Instituto Butantan entregou hoje (31) 
mais 3,4 milhões de doses da vacina 
contra o novo coronavírus. Elas serão 
utilizadas no Programa Nacional de Imu-
nizações, do Ministério da Saúde. Com a 
nova entrega, o instituto contabiliza a di-
sponibilização de 36,2 milhões de doses 
de CoronaVac, a vacina desenvolvida em 
parceria com o laboratório chinês Sino-
vac.  

A previsão é que até o fim de abril sejam 
entregues 46 milhões de doses da vacina, 
conforme contrato firmado entre o Butan-
tan e o Ministério da Saúde.

Até o fim de agosto, o instituto pretende 
produzir e entregar mais 54 milhões de 
doses, totalizando 100 milhões de doses 
de vacina a serem distribuídas em todo o 
país.

Na tarde desta quarta-feira (31), a 
Agência Nacional de Vigilância San-
itária (Anvisa) aprovou a vacina da 
Janssen contra a Covid-19 para uso 
emergencial no Brasil. 

Quatro diretores e o presidente da An-
visa foram favoráveis ao pedido, em 
uma aprovação unânime.

A vacina tem eficácia de 66% para 
prevenir casos moderados e graves 
da Covid-19. A empresa anunciou os 
resultados na sexta-feira (29) e infor-
mou que o imunizante também funcio-
nou contra a variante da África do Sul, 
considerada mais contagiosa.

Anvisa aprova 
pedido de uso 
emergencial da 
vacina Johnson & 
Johnson

Butantan entre-
ga mais 3,4 mil-
hões de doses 
de vacina contra 
Covid-19

Por: Barbara Nascimento Por: Redação

Por: Francisco Araújo

Foto: reprodução Foto: divulgação

Foto: reprodução

Fonte: com informações da assessoria de imprensa do TCE-AM

Fonte: com informações da Seminf* Fonte: Agência Brasil
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Bolsonaro sanciona lei que aumenta em 
5% limite de crédito consignado

Agro Amazonas: Manacapuru recebe 
ações voltadas ao setor primário

O presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei que amplia de 35% para 40% margem de 
empréstimo consignado para aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Se-
guro Social (INSS). O texto foi publicado hoje (31) no Diário Oficial da União .  

De acordo com a lei, 5% dos recursos consignáveis devem ser destinados exclusiv-
amente para saque ou amortização de despesas do cartão de crédito, um percentual 
já previsto. A medida vale para operações contratadas até 31 de dezembro de 2021. 
Após esse prazo, as dívidas de consignado voltarão ao patamar anterior, de até 35% do 
salário.

A lei foi originada da Medida Provisória nº 1.006, de 2020, que aumentou temporaria-
mente a margem do consignado até 31 de dezembro de 2020. Após modificações feitas 
pelo Congresso, o prazo foi reaberto e prorrogado para 31 de dezembro de 2021.

O crédito consignado é aquele concedido com desconto automático em folha de pa-
gamento. Outra modificação é que, agora, a ampliação do percentual também poderá 
ser aplicada para empréstimos tomados por militares das Forças Armadas, policiais 
militares dos estados e do Distrito Federal, militares e policiais reformados, servidores 
públicos estaduais e municipais, servidores públicos inativos, empregados públicos da 
administração direta, autárquica e fundacional de qualquer ente da Federação e pen-
sionistas de servidores e de militares.

Também foi aberta a possibilidade de os bancos aplicarem carência de até 120 dias 
para novas operações de crédito consignado, mediante negociação.

Em nota, a Secretaria-Geral da Presidência explicou que o objetivo da medida era 
possibilitar que beneficiários do INSS tivessem maior acesso ao crédito consignado, 
modalidade que tem juros reais menores quando comparado a outras linhas de crédito 
disponíveis às pessoas físicas. “A urgência estaria vinculada aos impactos da pandemia 
de covid-19 na economia (recesso e desemprego), com impacto perverso aos indivíduos 
e, em particular, aos beneficiários do INSS”, diz a nota.

A medida foi proposta considerando estatísticas do Banco Central de julho de 2020, que 
mostravam que a taxa média de juros do crédito consignado para beneficiários do INSS 
foi de 1,6% ao mês, e para o crédito pessoal sem consignação, de 5,1% ao mês. Além 
disse, segundo a Presidência, ao longo da pandemia, a concessão de crédito consigna-
do aos beneficiários do INSS apresentou crescimento de 27,6% em julho de 2020 (R$ 8,5 
bilhões), em relação a janeiro do mesmo ano.

“Outrossim, levou-se também em consideração que as instituições financeiras não são 
obrigadas a acolher todas as solicitações propostas de concessão de crédito, pois a 
concessão de novas linhas de crédito depende da avaliação de risco de crédito do cli-
ente pela instituição financeira”, explicou.

Mudanças no INSS
O texto ainda modificou a lei que trata dos planos de benefícios da Previdência Social, 
para que as consignações de mensalidades de associações e de entidades de aposen-
tados legalmente reconhecidas devam ser reavaliadas a cada três anos a partir de 31 
de dezembro de 2022, além de possibilitar a prorrogação desse prazo por mais um ano, 
por meio de ato do presidente do INSS. “Isso evitou que o INSS, no meio da pandemia, 
fosse obrigado a cortar os descontos devidos para associações”, explicou a Secretar-
ia-Geral.

Outra modificação feita pela lei é autorizar o INSS a conceder auxílio-doença mediante 
apresentação de atestado médico e de documentos complementares -,a serem elen-
cados em ato posterior e conjunto da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do 
Ministério da Economia e do INSS. Antes da mudança, era necessário passar por perícia 
para ter o benefício.

Essa dispensa também tem caráter excepcional, até 31 de dezembro de 2021, e a 
duração do benefício por incapacidade temporária dele resultante não terá duração 
superior a 90 dias.

CHARGE DO DIA
Autor: POJUCAN BACELLAR

Estimulando o setor primário, o Governo do Amazonas lançou, nesta terça-feira (30/03), um pacote de ações do 
Programa “Agro Amazonas” voltado para a área da pesca e piscicultura no município de Manacapuru.

Na cerimônia, foi inaugurado um serviço de beneficiamento de pescado com fornecimento de gelo para tra-
balhadores cadastrados. Além disso, kits de pesca e 60 mil alevinos de tambaqui foram distribuídos para pessoas 
que vivem dessa atividade.

A entrega dos itens marca o início das ações durante a Semana Santa. A solenidade ocorreu no frigorífico Amazon 
Peixe, em Manacapuru, contando com representantes de secretarias do setor primário, assistência social e parlam-
entares.

O espaço será o ponto focal das atividades, com uma área de armazenamento para até 200 toneladas de peixes; 
e outra para a fabricação de 12 mil toneladas de gelo aos pescadores e piscicultores registrados na Agência de 
Desenvolvimento Sustentável (ADS).
Representando o governador Wilson Lima, o secretário chefe da Casa Civil, Flávio Antony, reforçou o compromisso 
da gestão com os trabalhadores do setor.

“O governo Wilson Lima continua atuando de forma muito incisiva no setor primário, e, principalmente no momento 
de crise, entrando com a mão amiga do Governo do Estado para tentar amenizar o sofrimento dessa população, que 
durante essa pandemia foi afetada como o mundo inteiro”, disse Antony.
Nas ações voltadas para a cidade de Manacapuru e áreas do entorno, a ADS inaugurou um serviço voltado para o 
setor pesqueiro com a ativação de frigorífico de armazenamento, lavagem e embalagem de peixes. O local também 
fabricará gelo para pescadores cadastrados no órgão.
“Com certeza as condições vão ser bem melhores. Esse pescado vai estar melhor acondicionado, trazendo mais 
segurança para qualidade do produto, garantindo a segurança alimentar”, explicou a diretora-presidente da ADS, 
Michelle Bessa.

 Ela acrescentou que, aproximadamente, mil pescadores e piscicultores serão beneficiados diretamente e outras 
cinco mil pessoas de forma indireta.
Outra novidade anunciada foi a assinatura de termo de cooperação da Secretaria de Produção Rural (Sepror) com o 
Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam).

O projeto de Formação Inicial Continuada (FIC) Rural. A iniciativa consiste na qualificação profissional de produtores 
rurais e interessados no setor primário. Um calendário de cursos está sendo montado para capacitar esse público.

“Da mesma forma, além de dar o peixe, o governador está dando a vara de pescar, e assinou aqui uma ação muito 
importante com o Cetam, que é a formação profissional. 

São mais de R$ 650 mil, mais de 1.500 produtores rurais, piscicultores que receberão formação tecnológica numa 
parceria do sistema Sepror com o Cetam. 

Isso é muito importante para a retomada da economia, após essa pandemia que tem se alastrado e tirado a vida de 
muitas pessoas”, afirmou o secretário de Produção Rural, Petrúcio Magalhães.

Durante o evento, foram distribuídos 40 kits de pesca artesanal compostos por caixas de isopor, lanterna, terçado, 
garrafa térmica e chapéu de palha para pescadores.

Os materiais foram recebidos pela Associação Mista da Agricultura Familiar e Pesca do Amazonas.

“Vão beneficiar porque hoje, com essa situação, o pescador não está podendo comprar esses materiais, e com a 
ajuda do nosso governo vai melhorar muito mais. Um kit desse, hoje, custa em torno de R$ 300. Isso, para o pesca-
dor, é uma grande benção que está vindo do governador”, disse o presidente da associação.

A solenidade contou, ainda, com a doação de 60 mil alevinos de tambaqui para 20 piscicultores da região, entre eles 
Waldeir Amorim, 48. Ele recebeu três mil alevinos do Governo do Amazonas para fortalecer a criação de peixes.

“Essa ajuda do governo facilita mais, fica melhor para nós. Nesse momento agora, que está mais difícil, da pan-
demia, é uma coisa boa para todos nós, criadores. Pode ver que tem gente aí que são pequenos criadores, mas tem 
gente grande e mesmo assim a pessoa vem receber, porque é uma ajuda para todos nós”, avaliou o piscicultor. 

No evento, a Sepror e o Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam) também firmaram parceria para 
instalação de chips de identificação de pescado. Uma licença de operação ambiental foi entregue ao Laboratório de 
Produção de Alevinos Água Viva.

Por: Redação

Por: Jeanne Gade

Foto: Herick Pereira/Secom

Fonte: Agência Brasil 

Fonte: Agência Amazonas
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Frases

“O único lugar onde 
o sucesso vem antes 

do trabalho é no di-
cionário.”

Albert Einstein

Galileu Galilei

“Viver é enfrentar um prob-
lema atrás do outro. O modo 
como você o encara é que 
faz a diferença.” 

BENJAMIN FRANKLIN

CLARICE LISPECTOR

“Já chamei pessoas próx-
imas de “amigo” e desco-
bri que não eram... Algu-
mas pessoas nunca precisei 
chamar de nada e sempre 
foram e serão especiais 
para mim.”  

“Você não pode ensinar nada a ninguém, 
mas pode ajudar as pessoas a descobri-

rem por si mesmas.” 
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Jeremias - 1.5: Antes que te formasse no ventre te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei; às nações te dei por profeta.
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