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IDOSOS DE 69 ANOS DEVEM CONSULTAR 
O ‘IMUNIZA MANAUS’ PARA SABER 
DATA E LOCAL DE VACINAÇÃO
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PETROBRAS ANUNCIA NOVA ALTA
nos preços da gasolina, diesel e gás

PMAM encontra e 
apreende armas de 
fogo escondidas em 
terreno na 
Compensa III
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MULHER É 
DETIDA SUSPEITA 
DE VENDER 
DROGAS NO 
BAIRRO NOVO 
ALEIXO

COM CURSOS 
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CHANCE DE 
CAPACITAÇÃO E 
RECOLOCAÇÃO

PREFEITURA 
REFORÇA 
MONITORAMENTO 
PARA VERIFICAR 
USO DO CINTO E 
COIBIR EXCESSO 
DE VELOCIDADE
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Prefeitura de Manaus amplia canais de 
atendimento aos idosos acamados a partir de 70 anos
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O canal está aberto para membros da equipe escolar (professores, pedagogos e gestores), pais/responsáveis e alunos da rede 
pública estadual. 

Foto: Diego Peres/Secom

direta sobre o ‘Aula em Casa’
Seduc-AM lança canal de comunicação 



A Petrobras anunciou nesta segunda-feira (1º) um novo aumento nos preços da gasolina, do óleo diesel e do gás de botijão 
vendidos nas refinarias. A partir desta terça (2), a gasolina ficará 4,8% mais cara, ou seja, R$ 0,12 por litro. Com isso, o com-
bustível será vendido às distribuidoras por R$ 2,60 por litro.

O óleo diesel terá um aumento de 5%: R$ 0,13 por litro. Com o reajuste, o preço para as distribuidoras passará a ser de R$ 
2,71 por litro a partir desta terça-feira.

Já o gás liquefeito de petróleo (GLP), conhecido como gás de botijão ou gás de cozinha, ficará 5,2% mais caro também a 
partir desta terça. O preço para as distribuidoras será de R$ 3,05 por quilo (R$ 0,15 mais caro), ou seja R$ 36,69 por 13 kg (ou 
R$ 1,90 mais caro).

Segundo a Petrobras, seus preços são baseados no valor do produto no mercado internacional e na taxa de câmbio.

“Importante ressaltar também que os valores praticados nas refinarias pela Petrobras são diferentes dos percebidos pelo 
consumidor final no varejo. Até chegar ao consumidor são acrescidos tributos federais e estaduais, custos para aquisição e 
mistura obrigatória de biocombustíveis pelas distribuidoras, no caso da gasolina e do diesel, além dos custos e margens das 
companhias distribuidoras e dos revendedores de combustíveis”, destaca nota divulgada pela empresa.

No inicio da noite do último sábado (27), um homem identificado como Janderson Ra-
belo, de 40 anos, foi executado na Rua Aurora, bairro Novo Aleixo, Zona Norte de 
Manaus.

Conforme informações de testemunhas, Janderson estava na rua conversando com 
amigos, quando homens em um carro de placa não identificada fizeram diversos 
disparos contra a vítima.
Logo após efetuarem os disparos, os criminosos empreenderam fuga sem ser identi-
ficados.

Não se sabe a possível motivação para o crime que tem indícios de execução, devido 
a gravidade dos ferimentos, o homem veio a óbito ainda no local.

O Instituto Médico Legal (IML), foi acionado para fazer a remoção do corpo e o caso de-
verá ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Na madrugada deste domingo (28/02), policiais 
militares da Força Tática, apreenderam armas 
de fogo encontradas no Beco Cristo Rei, bairro 
Compensa III.

A apreensão dos armamentos ocorreu após a 
equipe receber denúncia por aplicativo, de que 
homens estavam guardando armas de fogo 
no referido beco. As Equipes de Força Tática 
foram até o local, mas os suspeitos fugiram e 
conseguiram escapar.

Os policiais procederam buscas no local e, 
em um terreno baldio, foi encontrada uma bol-
sa contendo três armas de fogo: um revólver 
Taurus calibre 38, com numeração aparente; 
um revólver Taurus calibre 38, com numeração 
suprimida; um revólver calibre 22, com nu-
meração aparente; e quatro munições calibre 
38. As armas apreendidas foram entregues ao 
19º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para as 
providências.
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A Prefeitura de Manaus acelera a implantação de iluminação pública a LED, modernizando e levando segurança a todos os bairros da capital. Em dois meses, a 
Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), por meio da Unidade Gestora Municipal de Abastecimento de Energia Elétrica  (UGPM Energia), concluiu 60% do 
“Ilumina Manaus”, fiscalizando a instalação de 7,2 mil pontos de luz na capital.

De acordo com o vice-prefeito e secretário municipal de Infraestrutura, Marcos Rotta, a meta de iluminar 12 mil pontos em Manaus deve ser batida antes mesmo dos 
100 primeiros dias do governo do prefeito David Almeida. “Nossas equipes têm trabalhado, diuturnamente, na fiscalização desse projeto para garantir que ele seja 
cumprido com a qualidade que a população exige. Não queremos mais luzes apagadas em Manaus”, disse.
 
Durante o final de semana, a UGPM fiscalizou a instalação de pontos de iluminação com lâmpadas a LED, feita pela empresa Manausluz no residencial Viver Melhor 
4, Prosamim do bairro Morro da Liberdade, Distrito Industrial, São Lázaro, Nossa Senhora de Fátima 1, Puraquequara, Colônia Antônio Aleixo, Colônia Oliveira Mach-
ado, São José, Alvorada, Petrópolis e São Francisco. Já as vias do conjunto Galileia receberam postes novos.
 
O superintendente da UGPM Energia, Carlos Alberto D´Ávila, mencionou outros pontos que o programa vem atendendo. “Hoje, já temos 20 campos de futebol total-
mente iluminados e, além de grandes avenidas, o LED chega aos becos e às ruas em todas as zonas da cidade. Nosso prefeito e vice-prefeito querem ver a cidade 
iluminada para evitar assaltos, garantir cidadania e mais segurança à população”, destacou.
 
Atualmente, a empresa ManausLuz faz a colocação das lâmpadas a LED, já a UGPM Energia fiscaliza não apenas a implantação, mas também a manutenção e a 
troca das antigas lâmpadas. Com a nova metodologia, a prefeitura economizou mais R$ 500 mil nas contas de luz do município só no mês de janeiro.

Por: Fabiane Monteiro

Por: Lara Tavares

Por: Barbara Nascimento

Por: Lara Tavares
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PMAM encontra e apreende 
armas de fogo escondidas em 
terreno na Compensa III

HOMEM É EXECUTADO COM
VÁRIOS TIROS NO NOVO ALEIXO

Petrobras anuncia nova alta 
nos preços da gasolina, diesel e gás

Prefeitura conclui 60% do 
programa ‘Ilumina Manaus’ em apenas dois meses
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Em consonância com sua posição de vanguarda na internet brasileira, o iG oferece a seus 
usuários uma plataforma de cursos online com mais de 500 opções em todas as áreas e que 
atendem demandas diferentes. É útil para quem quer incrementar o currículo, mudar de área ou 
se capacitar em alguma especialidade mais técnica.

Em parceria com instituições de ensino mantidas pelo grupo Ser Educacional, a plataforma está 
em constante aprimoramento, agregando mais conteúdos, módulos e opções, de pagamento e 
acompanhamento, para aqueles interessados em evoluir por meio do estudo.

Quem deseja aproveitar esses tempos de isolamento social para fazer um ou mais cursos tem 
no iG um importante aliado. Nesse primeiro trimestre de 2021, a plataforma está com uma pro-
moção imperdível: gratuidade total em diversos cursos. O período promocional se estende até 
15 de março. É só usar o cupom IG100OFF para garantir sua matrícula 100% gratuita!

Há opções de capacitação com duração mínima de 30h e máxima de 60h e, após a inscrição, 
as aulas ficam disponíveis durante 15 dias. Para se inscrever e obter mais informações é preciso 
acessar o site https://cursos.ig.com.brNo município de Coari (a 363 quilômetros de Manaus), 150 pessoas foram detidas e 13 adolescentes apreendidos, na 

tarde de domingo (28), durante o flagrante da “Operação Pela Vida” a uma festa clandestina que ocorria em uma casa 
de eventos da cidade. Além das prisões, 42 motocicletas e um carro de som foram apreendidos na ação coordenada 
pela Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM).

Equipes policiais da Base Fluvial Arpão e do 5°Batalhão de Polícia Militar (BPM) fizeram a fiscalização, por volta das 
17h. A “Operação Pela Vida” aumenta as ações de policiamento ostensivo no estado durante o período de restrição de 
circulação em virtude da pandemia de Covid-19.

A festa clandestina foi encerrada por descumprir o decreto governamental de prevenção do novo coronavírus. Segun-
do números da Fundação de Vigilância em Saúde (FVS), Coari contabiliza 8.985 casos confirmados e 175 óbitos pela 
doença até este domingo (28/02).

Durante a revista policial no local, 205 caixas de cervejas, instrumentos musicais e quatro porções de entorpecentes 
foram encontrados com as pessoas. Também houve a apreensão de R$ 1,2 mil em espécie. As pessoas detidas foram 
conduzidas em um ônibus até a Delegacia da Polícia Civil de Coari, onde os procedimentos foram feitos. Eles vão 
responder Termo Circunstanciado de Ocorrência pelo crime de desobediência.

Para reduzir acidentes de trânsito, a Prefeitura de Manaus realizou neste domingo (28), a operação “Velocidade Se-
gura“, com equipes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) nas zonas Leste, Oeste e Norte, monitoran-
do os condutores que não utilizam o cinto de segurança e trafegam com excesso de velocidade.

Durante a operação, os agentes instalaram cones nas avenidas em pontos estratégicos para orientar os condutores 
na redução da velocidade, além de monitorar os passageiros sobre o uso do cinto de segurança, que é um item 
obrigatório.

Segundo o vice-presidente de Trânsito do IMMU, Edson Lêda, a operação é realizada todos os finais de semana 
nos principais corredores viários. “O prefeito David Almeida tem nos determinado diversas ações de fiscalização, 
com o objetivo de tornar o trânsito da capital cada vez mais seguro, humano e harmônico. Vamos intensificar nossas 
operações para garantir aos motoristas que circulem com segurança, respeitando os limites de velocidade da via”, 
disse Lêda.

O vice-presidente reforçou que deixar de usar o cinto de segurança é infração grave, com cinco pontos na carteira 
de habilitação e multa no valor de R$195,23. “Trafegar dentro dos limites de velocidade da via serve para preservar a 
segurança no trânsito e evitar acidentes”, ressaltou.

Com cursos gratuitos, iG Cursos oferta chance 
de capacitação e recolocação

A prefeitura de Manaus anunciou nesta segunda-fei-
ra (1º) por meio das redes sociais que ampliou os 
canais de atendimento aos idosos acamados, com 
idade a partir de 70 anos. Além do 0800 280 8 280, 
seis novos números foram colocados à disposição 
das famílias. 

Os canais são operados pela Secretaria Municipal 
de Saúde (Semsa) e devem ser acessados apenas 
para o atendimento de idosos que ainda não têm ca-
dastro para o serviço de vacinação em domicílio ou 
que precisam atualizar seus dados. O atendimento 
é de segunda a sexta-feira, das 8h às 17 horas. Para 
os idosos que já estão cadastrados, o agendamen-
to da vacinação em casa continua sendo feito pela 
Semsa, por ordem de faixa etária.
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Prefeitura reforça 
monitoramento para 
verificar uso do cinto e 
coibir excesso de 
velocidade
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Prefeitura de Manaus amplia canais de 
atendimento aos idosos acamados a 
partir de 70 anos

‘Operação Pela Vida’: festa clandestina 
com 150 pessoas é encerrada pela polícia em Coari



Os idosos de 69 anos, grupo que abre o cronograma da nova etapa da campanha municipal de imunização contra a Covid-19, nesta segunda-feira (1º) devem verificar 
no sistema Imuniza Manaus, na opção ‘Consultar 1ª Dose’, a hora e o local do seu atendimento. A orientação é da Prefeitura de Manaus, por intermédio da Secretaria 
Municipal de Saúde (Semsa), e vale para os 6.695 usuários que já fizeram o cadastro no sistema.

Para receber a vacina, o idoso deve apresentar documento de identidade original com foto e CPF, tendo ou não feito o cadastro antecipado pelo sistema eletrônico 
Imuniza Manaus. Não devem ser vacinados os que estiverem com sintomas gripais ou com qualquer doença na fase aguda. Nos casos de Covid-19, suspeitos ou confir-
mados, o usuário precisa aguardar 30 dias após o início dos sintomas para ser imunizado. A população estimada de idosos de 65 a 69 anos residentes em Manaus é de 
47.564 pessoas e de 60 a 64 anos, de 67.694.

Segundas doses

Além das primeiras doses para o novo grupo, a Semsa segue vacinando os remanescentes dos grupos anteriores e continua com a campanha de segunda dose para 
os que estiverem prontos para completar o ciclo de imunização, de acordo com o intervalo entre as doses definido pelos laboratórios fabricantes. Mais de 11 mil tra-
balhadores da saúde já receberam as duas doses da vacina e outros 40 mil estão agendados até o momento para receber a segunda. Os trabalhadores da saúde foram 
imunizados, predominantemente, com a CoronaVac, que estabelece de 14 a 28 dias para a segunda dose. Já os idosos receberam, de forma prioritária, a AstraZeneca, 
cujo intervalo entre doses é de oito a doze semanas.

Cronograma de Vacinação

Segunda, 1º/3 – Pessoas com 69 anos
Terça, 2/3 – Pessoas com 68 anos
Quarta, 3/3 – Pessoas com 67 anos
Quinta, 4/3 – Pessoas com 66 anos
Sexta, 5/3 – Pessoas com 65 anos
Sábado, 6/3 – Pessoas de 65 a 69 que não puderam se vacinar durante a semana
Postos de Vacinação abertos de segunda a sábado, das 9h às 16h, para idosos e trabalhadores da saúde:

Zona Norte

Complexo de Treinamento de Direção Veicular do Detran – AM
Avenida Arquiteto José Henriques Rodrigues, 962 – Colônia Terra Nova
Centro Estadual de Convivência da Família Padre Pedro Vignola
Rua Gandú, 119 – Cidade Nova

Zona Sul

Centro Cultural dos Povos da Amazônia
Avenida Silves, 2.222- Crespo
Estacionamento da Universidade Paulista (Unip) – a partir de segunda-feira (1º/3)
Avenida Mário Ypiranga, 3.490 – Parque Dez de Novembro

Zona Leste

Clube do Trabalhador do SESI
Avenida Cosme Ferreira, 7.399 – São José I
Zona Oeste
Balneário do Sesc
Avenida Constantinopla, 288 – Alvorada

AMAZONIAPRESS - Segunda 01/03/2021 4

Idosos de 69 anos 
devem consultar o ‘Imuniza 
Manaus’ para saber data e 
local de vacinação

Por: Fernanda Lopes
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Uma mulher de 26 anos, que não teve a identidade revelada, foi detida suspeita de vender de drogas em 
uma residência localizada na rua Campo do Roma, bairro Novo Aleixo, zona Norte da capital, na noite deste 
domingo (28).

Os policiais militares da Força Tática foram informados por meio de denúncia anônima por volta de 23h10 
que um casal estava vendendo drogas com muita frequência na região.

Eles foram ao local e encontraram os suspeitos, que ao perceberem a aproximação da equipe fugiram para 
dentro da residência. A mulher tentou se livrar de uma sacola, mas sem sucesso.

A mulher foi interceptada, mas seu comparsa conseguiu escapar. Ela ainda resistiu à prisão e teve de ser 
contida com uso moderado da força.

Logo em seguida, ela foi conduzida ao 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP) para os procedimentos cabíveis, 
depois de ser indiciada pelo crime de tráfico de entorpecentes.
Os policiais encontraram um quilo de entorpecente, possivelmente oxi, e um aparelho celular. É a primeira 
vez que ela foi presa.

Nesta segunda-feira (1º), a Secretaria de Estado de Educação e Desporto, por meio do Centro de Mídias 
de Educação do Amazonas (Cemeam), lançou um canal de comunicação direta, por meio do qual o público 
poderá sanar dúvidas e enviar críticas e sugestões referentes ao projeto “Aula em Casa”. O formulário on-
line pode ser acessado no link https://bit.ly/suporte_aulaemcasa_2021.

O canal está aberto para membros da equipe escolar (professores, pedagogos e gestores), pais/re-
sponsáveis e alunos da rede pública estadual. A ideia é que, com o formulário, o público obtenha respostas 
de forma ainda mais rápida. Para isso, o Cemeam disponibilizou uma equipe de suporte que cuidará dire-
tamente dessas demandas.

Ao acessar o link, o solicitante deverá preencher algumas informações, como e-mail, nome da escola e 
telefone (com o DDD), para, então, enviar sua dúvida ou crítica. Após o envio, a solicitação será respondida, 
via e-mail, em um prazo de 24 a 48 horas.

“Depois de recebermos a demanda, enviamos um relatório de atendimento com a devolutiva do que foi 
solicitado, dentro desse prazo”, reforçou a gerente de Mídias e Conteúdos Digitais do Cemeam, professora 
Sabrina Araújo.
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ARTIGO DO DIA INDIFERENÇA A GENTE VÊ POR AQUI...
Há algum tempo atrás resolvemos tirar uma semana de férias e viajamos para 
uma cidade o interior do nosso estado. No domingo, como todo bom crente, sai à 
procura de uma igreja. Achei uma, por sinal, da mesma denominação da minha.

Cheguei às 18h e como a igreja ainda estava fechada, sentei-me num banco da 
praça, bem em frente, ao lado de um senhor. Já passava das 19h e nada de abri-
rem a igreja. Então perguntei ao senhor se ele sabia a que horas começava o culto. 
Ele, num tom de aborrecimento, respondeu: Já era para ter começado, mas a chave 
ficava com um jovem irresponsável. Perguntei se ele participava da igreja, se era 
membro. Ele respondeu-me que sim e que era diácono.

Pensei: se a igreja tem diácono como a responsabilidade pela chave da igreja fica 
com um jovem irresponsável, como havia rotulado o senhor diácono. Só pensei.
Lá pelas 19h20 começaram a chegar alguns jovens, inclusive o irresponsável pela 
chave. Ele abriu a igreja e todos entraram. Atravessei a rua e sentei-me no último 
banco, como nos aconselha Jesus, em Lucas 14, a partir do versículo 8.

Chegaram mais umas 10 pessoas que passaram por mim e não me notaram, como 
se eu estivesse invisível, mesmo estando com a minha Bíblia embaixo do braço.
Às 19h30, o rapaz irresponsável saudou a congregação com uma boa noite, leu 
o Salmos 23, fez uma breve oração e, pegando um violão, desafinado, por sinal, 
cantou dois corinhos e um música do Cantor Cristão. Afinal, somos batistas.

Depois dos louvores, passou a palavra para um jovem que estava de blusão e gra-
vata, que fez a leitura do Salmos 23, fez uma breve oração e explicou que além de 
não ter se preparado, era o primeiro semestre dele no Seminário, o que não daria a 
ele muita experiência para pregar.

A palavra foi passada de novo para o jovem irresponsável, que declarou: Está en-
cerrado o culto, culto este que durou pouco mais de 30 minutos.

Enquanto eles ficaram conversando lá na frente, fui saindo de fininho esperando 
não ser notado. O jovem (irresp) dirigente, correu até a porta e me alcançou, me 
perguntando se eu era crente. Disse que sim. Perguntou mais uma vez: de qual 
igreja? Respondi-lhe da Igreja Batista Bíblica de Flores, em Manaus. Ele disse 
que conhecia e num tom bastante interessado perguntou: Quem é o pastor de lá? 
Respondi-lhe rápido: Eu.

Ele, com cara de decepção, indignação e aborrecimento, disse: Por que o Senhor 
não se apresentou para pregar? Então reclamei: Vocês entraram e nem sequer me 
olharam, nem me cumprimentaram. Como eu ia me apresentar para pregar?

Aproveitei para advertir: E se fosse Jesus que estivesse sentado no último banco da 
igreja?

Mulher é detida 
suspeita de vender 
drogas no bairro 
Novo Aleixo

Por: Barbara Nascimento

92 99365-0121

SEDUC-AM LANÇA CANAL 
DE COMUNICAÇÃO 
DIRETA SOBRE O
 ‘AULA EM CASA’
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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


