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Em agenda no município de Manacapuru (a 68 quilômetros de Manaus) nesta sexta-feira (16/07), o governador do Amazonas, 
Wilson Lima, reforçou a meta de entregar a duplicação da Rodovia Manuel Urbano, a AM-070, até o final de 2021. As obras, 
executadas pela Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus (Seinfra), entraram na reta final e 
apresentam 86,3% dos serviços concluídos. 

“Precisamos de um pouco mais de sol, precisamos que as chuvas diminuam, e nós vamos entregar a AM-070 até o final deste 
ano. Passaram-se quatro governadores e não conseguiram fazer o que eu fiz em dois anos e meio. Nós vamos entregar, sim, 
essa rodovia que é um sonho dessa população de Manacapuru, é um sonho de quem mora em Iranduba, Novo Airão e outros 
municípios que utilizam essa rodovia como um corredor importante”, ressaltou o governador, que realizou uma série de entre-
gas nesta sexta-feira, no município.

A rodovia liga Manaus aos municípios de Iranduba, Manacapuru e Novo Airão e é um importante corredor para o escoamento 
da produção rural. Dos 78,14 quilômetros, 61,14 quilômetros já foram duplicados. Os outros 17 quilômetros serão concluídos 
até dezembro deste ano. O investimento total é de R$ 407.995.954,03. 

A obra foi iniciada há mais de oito anos, em 29 de março de 2013 e no início da gestão, em 2019 apresentava apenas 34 
quilômetros construídos. 

Pontes – Também está em execução, pela Seinfra, a construção da ponte situada no Km 52. Nesse trecho, a pista de rolamen-
to passa sobre o gasoduto. 

A obra será realizada em duas etapas e, neste primeiro momento, os serviços são realizados no lado esquerdo. Posteriormente 
os trabalhos irão se concentrar no lado direito, de modo que não haja interrupção no tráfego de veículos. 

Os serviços de restauração e duplicação em pontes sobre o Rio Meriti e Rio Ariaú já foram concluídos.

Uma menina de nove anos foi sequestrada e estuprada, na manhã desta 
sexta-feira (16), bairro Nossa Senhora das Graças, na Zona Centro-Sul de 
Manaus.  O criminoso, identificado como Railson Gama da Silva, 31 anos, foi 
preso.

O crime aconteceu dentro de uma Fiorino, na rua Rio Madeira. A vítima foi 
raptada nas proximidades de um semáforo, onde a mãe dela pedia dinheiro. 
A menina se debateu dentro do veículo e conseguiu escapar e pediu ajuda da 
população. 

Conforme o cabo Arão da 22ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), os 
policiais foram acionados para atender a ocorrência e, pela placa do carro, 
chegaram ao local onde o veículo estava registrado e o criminoso foi preso.
Vídeos flagraram o momento exato em que a criança conseguiu escapar do 
veículo. O suspeito ainda tentou enforcar a criança. 

“Ela conseguiu se debater dentro do veículo e escapar. Ele ainda tentou correr 
atrás dela, mas, ao perceber a presença da população, fugiu. Ela escapou na 
rua Jauari. Identificamos que ele já tem uma passagem pelo crime de estupro 
de vulnerável e roubo” declarou cabo Arão, da 22ª Cicom

O caso foi encaminhado à Delegacia Especializada em Proteção à Criança e 
ao Adolescente (Depca), onde está sendo realizado o flagrante.
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Por: Marcilon Souza e Souza

Por: Shayenne Medeiros

CRIMINOSO SEQUESTRA E ESTUPRA

CRIANÇA DENTRO DE CARRO EM MANAUS

Vamos entregar a AM-070 até o final deste ano’, 
diz Wilson Lima, em Manacapuru

Foto: Diego Peres/Secom

Fonte:Agência Amazonas

Fonte: Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca)

Foto: divulgação

Durante inauguração de uma Unidade de Saúde da Família (USF) localizada na BR-174, na zona Norte, próximo à zona rural da capital, o prefeito 
de Manaus, David Almeida, anunciou que a gestão municipal vai fortalecer a agricultura familiar municipal, a partir dos próximos meses, com a 
execução de um “Plano Safra”.

“Pela primeira vez na história da nossa cidade, a prefeitura vai fazer um ‘Plano Safra’. Nós vamos financiar os produtores rurais, vamos levar 
assistência técnica, levar as nossas máquinas, furar poços para criação de peixes e comprar a produção dos nossos produtores. Esse financia-
mento, voltado para a zona rural de Manaus, será feito com o Ministério da Agricultura e com a Secretaria Estadual de Agricultura”, enfatizou 
David Almeida.

O chefe do Executivo municipal salientou, ainda, os investimentos que a prefeitura está fazendo por todas as zonas da capital amazonense, 
inclusive na zona rural, em diversas áreas da gestão como esporte, lazer, infraestrutura, saúde e limpeza urbana.

“Nós não podíamos esquecer a área da saúde, da limpeza, da infraestrutura, e nós vamos fazer todos os bairros da extensão da BR-174 e 
também todos da zona rural de Manaus. Nós já entramos em 4 mil ruas, vamos entrar em mais 10 mil, com serviços de limpeza, fechando os 
buracos, recapeando ruas e iluminação a LED. Ainda vamos recuperar 100 espaços esportivos na cidade de Manaus, neste ano, e nossa meta 
é fazer 400 nos quatro anos de mandato”, comentou Almeida.

Por: Fernanda Lopes

Foto:Ruan Souza/Semcom

Fonte: com informações da Semcom

Prefeito David Almeida anuncia ‘Plano Safra’ para 
fortalecimento da agricultura familiar municipal

Em um encontro fora da agenda, o então min-
istro da Saúde, Eduardo Pazuello, negociou 
com intermediadores a compra de 30 milhões 
de doses da vacina Coronavac. Os imunizantes 
foram oferecidos ao governo pelo preço de 28 
dólares por dose, quase o triplo do valor comer-
cializado pelo Instituto Butantan (10 dólares).

De acordo com o jornal, metade do valor da 
compra, cerca de R$ 4,65 bilhões (consideran-
do a cotação do dólar à época), deveria ser de-
positada até dois dias depois da assinatura do 
contrato. Um dos assessores do ministro teria o 
alertado de que a proposta era incomum, acima 
do preço, e a empresa poderia não ser repre-
sentante oficial da fabricante da vacina.

Segundo o jornal, o vídeo foi feito pelo aparelho 
celular do empresário identificado como “John” 
e parte da equipe de Pazuello pediu que os de-
mais presentes não divulgassem a gravação.

A informação contradiz depoimento do ex-min-
istro à CPI da Covid-19 em maio. Na ocasião, 
Pazuello declarou que não se encontrou com 
dirigentes da Pfizer por entender que as con-
versas deveriam ser travadas pelo setor admin-
istrativo da pasta, e não o ministro.

Por: Redação

Foto: Rafaela Felicciano/Metrópoles

Pazuello negociou Coronavac 
com intermediários pelo triplo 
do preço
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A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), realiza a im-
plantação de infraestrutura total em nove ruas com solo natural, localizadas no conjunto Parque 
da Laranjeiras, bairro Flores, zona Centro-Sul. A ação vai contemplar mais de dois quilômetros 
de vias com drenagem, terraplanagem e asfalto.

Nesta sexta-feira, dia 16/7, nesse primeiro momento de obras, as equipes da Seminf trabalham 
a terraplanagem e a drenagem profunda na rua Wenceslau Braz.

Simultaneamente, outra equipe executa a implantação de aproximadamente 300 metros de dre-
nagens profundas com tubulações em concreto armado em outras vias, que está mudando a 
realidade da população.

Na sequência, as ruas serão totalmente asfaltadas e concluídas com drenagens superficiais, 
que devolverá a dignidade para mais de 200 famílias que moram na área, conforme a determi-
nação do prefeito David Almeida e do vice-prefeito e titular da Seminf, Marcos Rotta.
De acordo com Rotta, a cada semana os serviços são intensificados em todas as zonas geográfi-
cas da cidade, inclusive em áreas que nunca haviam recebido obras de infraestrutura básica.

“Estamos em uma área habitacional de extrema importância para Manaus, porém aqui, inacred-
itavelmente, essas nove vias não tinham infraestrutura básica nenhuma, mas agora a realidade 
é outra. Nossas equipes estão implantando infraestrutura básica total, começando do zero, 
inclusive com redes de drenagens que darão a correta vazão das águas, evitando transtornos 
futuros”, concluiu Rotta.

Uma das principais vias da capital amazonense, a avenida Mário Ypiranga Monteiro, no bairro Adrianópolis, zona cen-
tro-sul, teve seu fluxo de trânsito interrompido, na tarde desta quinta-feira (15/07), para um pouso de emergência do 
helicóptero do Departamento Integrado de Operações Aéreas (DIOA). A aeronave Águia 02 transportava um idoso, de 
82 anos, que estava sofrendo um infarto agudo do miocárdio e que precisava de atendimento emergencial no Hospital 
e Pronto-Socorro 28 de Agosto. O homem foi resgatado na comunidade São Francisco do Aruaú, no município de 
Novo Airão (a 115 quilômetros de Manaus).

Além da equipe aérea do governo do Amazonas, a operação de resgate aeromédico mobilizou o Samu, equipe médica 
do Hospital e a Polícia Militar, que atuou para o fechamento do trânsito. Rogério Gonçalves da Silva, 82, é paciente 
cardíaco grave, tem diabetes e é hipertenso. Segundo a Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), ele recebeu todos 
os cuidados na emergência do 28 de Agosto para estabilização do quadro de infarto, passando por procedimentos 
como eletrocardiograma, ultrassom abdominal e doppler. Ele está em ventilação não invasiva.

Os agentes do DIOA foram acionados para o auxílio ao homem no início da tarde, pelo Samu. A comunidade fica em 
uma área isolada de Novo Airão, só acessada pelo rio. A aeronave levou cerca de uma hora para fazer o percurso até 
a localidade. Entre Manaus e a comunidade de Novo Airão, o mesmo trajeto duraria cerca de seis horas de barco.
De acordo com o comandante da aeronave, tenente-coronel da Polícia Militar Bercley Santos, a gravidade da situação 
exigiu que o pouso fosse feito na avenida, a poucos metros da unidade hospitalar, para aumentar as chances de salvar 
a vida do homem.

“As condições climáticas eram adversas, mas conseguimos chegar na comunidade para buscá-lo. O paciente foi es-
tabilizado pela equipe médica, que foi de Manaus, para que ele pudesse embarcar em condições seguras. Pousamos 
na avenida à pedido do Samu, devido à gravidade do quadro dele, que não podia aguardar um minuto sequer parado 
em congestionamento”, disse Bercley, que é o chefe do DIOA.

Além do comandante, estavam embarcados no helicóptero um comissário da Polícia Civil, um cabo do Corpo de 
Bombeiros, uma médica e uma enfermeira do Samu. Para o pouso emergencial na avenida, em frente a um shopping 
center, as equipes acionaram por rádio apoio da Polícia Militar, que fez o fechamento da via. Após o pouso, toda a 
operação durou cerca de dez minutos.

O prefeito David Almeida e o vice-prefeito e secretário municipal de Infraestrutura, Marcos Rotta, vistoriaram, na 
manhã desta sexta-feira, 16/7, o início do “20° Mutirão de Infraestrutura e Limpeza” realizado este ano pela Prefei-
tura de Manaus. Desta vez, as ações beneficiam a comunidade Ismail Aziz, no Tarumã-Açu, zona Norte, onde vivem 
quase 3 mil famílias.

“A nossa gestão assumiu um compromisso sério com a população de Manaus de levar infraestrutura, além de 
serviços de qualidade. Aqui, estamos revitalizando ruas que nunca receberam manutenção e não tinham condições 
de trafegabilidade, além de renovarmos toda a iluminação pública do Ismael Aziz”, garantiu David Almeida.

Realizada com a colaboração das secretarias municipais de Infraestrutura (Seminf) e de Limpeza Urbana (Semulsp), 
o mutirão vai promover recuperação asfáltica e de rede de drenagem, renovação da iluminação, além de limpeza em 
todas as sete ruas e sete travessas da comunidade, que receberão aproximadamente 300 toneladas de asfalto.

“A determinação do prefeito David é que nós trabalhemos para garantir infraestrutura nas grandes vias de Manaus, 
porém sem esquecer as comunidades e áreas mais afastadas da cidade, como a que estamos hoje e só sairemos 
depois que ela estiver completamente revitalizada”, afirmou Rotta.

Mutirões

Os mutirões de infraestrutura da Seminf tiveram início no Colônia Antônio Aleixo, zona Leste, com a meta de estabili-
zar a infraestrutura de toda a cidade de maneira emergencial e já chegam a sua vigésima edição.
“Com o apoio dessa iniciativa dos mutirões realizados nos finais de semana – iniciada ainda no primeiro dia da 
gestão -, nós conseguimos recuperar, pelo menos, 4 mil ruas da capital nos seis primeiros meses do ano e estamos 
transformando a realidade de Manaus. Com muito trabalho, vamos avançar ainda mais”, disse o vice-prefeito Marcos 
Rotta.

Além do Ismail Aziz, também foram realizados mutirões no Nova Cidade, Coroado, conjunto Cidadão 12, Japiim, co-
munidade Raio de Sol, Riacho-Doce, Viver Melhor, Dom Pedro, Distrito Industrial 2, Compensa 1, 2 e 3, Colônia San-
to Antônio e Alvorada, Santo Agostinho, Amazonino Mendes e Colônia Antônio Aleixo. Em todos os pontos, foram 
realizados serviços de tapa-buracos, drenagem profunda, recuperação de calçadas, sarjetas e meio-fio, iluminação, 
desentupimento de bueiros e limpeza

Prefeitura leva infraestrutura para 
nove vias no bairro Flores

“A inclusão de PcD é um tema que tem gerado bastante debate. Não se trata apenas de dar 
emprego para esse público. É imprescindível respeito. Isso inclui acessibilidade, condutas ade-
quadas no ambiente de trabalho, cargos adequados e salários compatíveis. Pensando nisso, o 
Sine Manaus abre oportunidades para que esses profissionais tenham novamente o acesso ao 
mercado”, explica o titular da Semtepi, Radyr Júnior.

É indiscutível a importância da chamada Lei de Cotas, voltada a PcD, e que estabelece que 
empresas com cem ou mais empregados (art. 93 da Lei nº 8.213/91) preencham uma parcela de 
seus cargos com pessoas com deficiência, serviu como base para a construção de uma nova 
realidade para o mercado de trabalho. Com isso, as empresas devem ampliar seus espaços para 
esses trabalhadores e, assim, haja reprodução de equidade em todos os âmbitos da sociedade.

De janeiro a junho deste ano, somente pelo Sine Manaus, 107 PcDs conseguiram retornar para 
o mercado profissional ou ter o primeiro emprego. Essa inserção, também abarca a questão da 
inclusão social.

Para Ítalo dos Santos Xavier, graduado em logística e que já estava há um longo tempo sem 
trabalhar devido à pandemia, sua readmissão em abril deste ano foi um sucesso.

“Eu já havia enviado o currículo para várias empresas e não conseguia nada, mas pelo Sine 
Manaus tive a oportunidade de ser inserido no mercado de trabalho. Quero agradecer à Semtepi 
e à empresa que me acolheu. Recomendo a todos que continuem mandando seus currículos por 
esse canal”, conclui.

David Almeida e Marcos 
Rotta iniciam mutirão de 
infraestrutura e limpeza 
na comunidade Ismail Aziz

Foto: divulgação/Semcom

Foto: Osmar Neto/Seminf

Fonte: com informações da Seminf

Fonte: com informações da Semcom

Por: Fernanda Lopes Por: Adriano Fernandes

Por: Adriano Fernandes

Por: Adriano Fernandes

Foto: divulgação/PMAM

Foto: divulgação/Semcom

Prefeitura de Manaus 
avança na inclusão 
de PcD no mercado 
de trabalho

Helicóptero da SSP-AM resgata idoso 
infartado em Novo Airão
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O Poder Judiciário Estadual, a partir de uma iniciativa conjunta do presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas, desembar-
gador Domingos Jorge Chalub e da corregedora-geral de Justiça, desembargadora Nélia Caminha, deu início nesta semana, às 
tratativas que resultarão na revisão completa da tabela de taxas cobradas por serviços e atos praticados por cartórios e demais 
serventias extrajudiciais do Amazonas. A nova tabela de emolumentos, será resultante de um trabalho colaborativo de diversos 
órgãos apresentada como uma minuta de Projeto de Lei (PL) para apreciação e votação pelo Legislativo Estadual.

A primeira reunião do grupo de trabalho intergovernamental foi realizada na última quinta-feira (15) e nela ficou consignado que 
no próximo dia 5 de agosto, após tratativas internas e a consolidação de estudos já realizados e outros que estão em curso, 
o grupo apresentará um esboço da minuta do Projeto de Lei. Esta primeira redação, e a nova tabela, passará por uma nova 
revisão e em seguida, remetida ao Pleno do Tribunal de Justiça do Amazonas, o qual, avaliará sua aplicabilidade e posterior-
mente, encaminhará a proposta para votação pelos deputados estaduais.

A perspectiva do grupo de trabalho, é a de que a minuta do Projeto de Lei seja avaliada, discutida e votada pela Assembleia 
Legislativa do Estado ainda neste ano, de forma que a nova tabela de emolumentos, com taxas revisadas, seja aplicada pelos 
cartórios e demais serventias extrajudiciais do Amazonas já no início do próximo ano.

A reunião do grupo de trabalho teve a participação da corregedora-geral de Justiça do Amazonas, desembargadora Nélia 
Caminha; do deputado estadual Serafim Corrêa (PSB); do juiz auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça do Amazonas, 
Jorsenildo Dourado do Nascimento; do juiz-corregedor auxiliar da CGJ/AM, Igor Campagnolli; do representante da Associação 
dos Notários e Registradores do Estado do Amazonas (Anoreg-Am), Cloves Barbosa de Siqueira; da representante da Asso-
ciação dos Registradores Civis das Pessoas Naturais do Amazonas (Arpen-Am), Maria da Graça de Miranda; do representante 
da Procuradoria Geral do Município (PGM), procurador Rafael Bertazzo, dentre outras autoridades e técnicos.

De acordo com a corregedora-geral de Justiça, desembargadora Nélia Caminha, a reformulação da tabela de emolumentos 
está sendo tomada como uma prioridade e a revisão deve atender aos interesses da sociedade. “Iniciamos uma discussão am-
pla com a participação coletiva de órgãos do segmento notarial e registral e com representantes de entidades representativas. 
O objetivo é revisar a tabela vigente, de modo que ela contemple valores atualizados e, sobretudo, atrativos à população, para 
que não ocorra, como temos conhecimento, que o cidadão amazonense procure os mesmos serviços (notarias e registrais) 
em outros estados para regularizar seu imóvel, por exemplo. A revisão da tabela, assim sendo, prezará pelo interesse social e 
coletivo”, afirmou a desembargadora Nélia Caminha.

Participando do grupo de trabalho intergovernamental, o juiz auxiliar da Presidência do TJAM, Jorsenildo Dourado do Nasci-
mento atuou, entre os anos de 2018 a 2020, como juiz corregedor auxiliar da Corregedoria Nacional de Justiça, sendo um dos 
responsáveis pelo segmento Extrajudicial no País. Para o magistrado, a revisão da tabela de emolumentos é necessária e o 
projeto a ser apresentado, será elaborado de forma ágil e democrática. “O trabalho de revisão, agora iniciado, pretende, so-
bretudo, ser uma iniciativa para tornar o acesso a tais serviços mais atrativos à sociedade, reduzindo, por exemplo, os índices 
de ilegalidade e garantindo a sustentabilidade da atividade”, apontou o magistrado.

O deputado estadual Serafim Corrêa (PSB), durante a reunião, evidenciou que a revisão é urgente, em razão, segundo o 
parlamentar, de eventuais prejuízos ocasionados a cidadãos que, eventualmente, requisitam os serviços registrais e notarias. 
“São inúmeros os casos que chegam ao nosso conhecimento, de pessoas que têm de pagar, por exemplo, emolumentos cujos 
valores são superiores à conta que foi para protesto. Assim como temos conhecimento de pessoas que, ao necessitar de um 
inventário de alto valor, optam por vender um determinado imóvel para que o valor obtido com esta venda seja partilhado entre 
os entes, e assim não pagar taxas nas serventias. Isso, portanto, precisa ser revisto. Pelo diálogo, acredito que podemos pro-
por a revisão da tabela sugerindo um projeto maduro, que venha a ser melhor para todos”, afirmou o deputado.

Por: Fernanda Lopes

Foto: Chico Batata

Fonte: com informações da Assessoria

Poder Judiciário inicia 
tratativas para revisar a 
tabela de taxas cobradas 
por serviços nos cartórios 
e demais serventias 
extrajudiciais do 
Amazonas



A lei nº 2.758/2021, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias (LDO) para o exercício de 
2022, foi sancionada pelo prefeito de Manaus, David Almeida. O texto define as metas fiscais e 
os resultados primário e nominal do município para o próximo exercício, bem como compara-
tivos de execução e comprovação de alcance das metas do exercício de 2020. A edição extra 
n° 5.140, do Diário Oficial do Município (DOM), desta última quarta-feira, 14/7, traz publicado 
o texto da lei.

Conforme a subsecretária de Orçamento e Projetos, da Secretaria Municipal de Finanças e 
Tecnologia da Informação (Semef), Karliley Capucho, o orçamento previsto para 2022 foi es-
timado em R$ 6,941 bilhões. “Isso leva em consideração as definições de metas fiscais esti-
madas numa primeira previsão de receita. Sendo assim, foram definidas conforme critérios 
utilizados no momento da elaboração da LDO”, pontuou a subsecretária.

Com a lei sancionada, as secretarias e órgãos municipais já começaram a receber todas as 
orientações para a elaboração de seus respectivos orçamentos. Segundo Capucho, as princi-
pais secretarias iniciarão suas audiências públicas setoriais e, até agosto, começarão a definir 
ações, indicadores e metas. “Temos o prazo legal para entregar o projeto da Lei Orçamentária 
até o 15 de outubro na Câmara Municipal”, acrescentou a subsecretária da Semef.

Prefeito David Almeida 
sanciona a Lei 
de Diretrizes 
Orçamentárias 2022

O homem identificado como Robson Silva do Vale, de 28 anos, foi preso por policiais da Delegacia Especial-
izada em Homicídios e Sequestros (DEHS), na noite desta quinta-feira (15), acusado de matar o motorista 
de aplicativos, Hudson Oliveira da Silva.

De acordo com a polícia, o crime ocorreu no último dia 13 de julho deste ano, na rua Frei Leoniza, Conjunto 
João Paulo II, bairro Nova Cidade, zona norte de Manaus.

Segundo as investigações, Hudson foi buscar a filha, uma menina de 11 anos, na casa da ex-companheira. 
No local, iniciou uma discussão com o atual companheiro da mulher. Robson pegou uma faca e desferiu 
vários golpes no peito e nas costas da vítima.

Ainda de acordo com as investigações, Hudson ainda foi levado ao Pronto-Atendimento (SPA) Galiléia, mas 
não resistiu aos ferimentos e morreu por volta das 19h30 do mesmo dia.
Robson foi encaminhada à DEHS, acompanhado de um advogado, onde recebeu voz de prisão em cumpri-
mento a mandado de prisão preventiva. 

Ele confessou o crime e disse em depoimento que a vítima foi até sua casa ameaçá-lo de morte, pois queria 
reatar o relacionamento com a ex-mulher.

O acusado foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), para fazer o exame de corpo de delito e em 
seguida será encaminhado a Central de Recebimento e Triagem (CRT), onde ficará à disposição da justiça.

Por: Fabiane Monteiro

HOMEM QUE MATOU O EX 
DA ESPOSA NA FRENTE 
DA ENTEADA É PRESO 
EM MANAUS

Foto: divulgação/Prefeitura de Manaus

ARTIGO DO DIA OS PROTESTOS NO BRASIL SÃO CONTRA O CAPITALISMO?

Quando os protestos populares ocorrem em Cuba, alguns pouco estudados se apressam em afirmar que “o povo está contra o socialismo”.
E o que dizer dos protestos no Brasil? Eles são contra o capitalismo? E nos outros paísespaíses do mundo, que são majoritariamente capitalistas? Os 
protestos por lá também são contra o capitalismo?

No Brasil, os protestos são contra um governo genocida liberal de ultradireita. Um governo que deixou seu povo morrer de propósito para eliminar ido-
sos que precisavam da Previdência Social. Mais capitalista, impossível.

Um governo que alimentou narrativas conspiracionistas de “plano de dominação comunista da China”, “vacina com chip” e outras baboseiras que fideli-
zam o voto de uma legião de imbecis para 2022. Mais capitalista, impossível.

Um governo que deixou a população ao abandono em plena pandemia, se negando a conceder qualquer auxílio. E foi preciso um grande esforço da 
oposição no Congresso Nacional para aprovar um mísero auxílio de R$ 600. Mais capitalista, impossível.
Um governo que gasta milhões todos os meses em gastos sigilosos com cartões corporativos pagos pelo povo, enquanto mais da metade da popu-
lação vive em situação de miséria, sem ter o que comer. Mais capitalista, impossível.

Sim, os protestos no Brasil são contra o capitalismo, e todas as tragédias que ele proporciona ao seu povo. Desigualdades sociais que alimentam a 
criminalidade. Fome, miséria e violência. Moradias precárias, falta de saneamento básico, escolas sem merenda e hospitais sem medicamento. 537 mil 
mortos.

João Tayah é bacharel em Direito pela Universidade Federal do Amazonas, Especialista em Gestão Pública pela Universidade do Estado do Ama-
zonas e Especialista em Direito Público pela Universidade Anhanguera-Unidero. Exerce o cargo efetivo de Delegado de Polícia Civil, atualmente 
desempenhando suas funções nos plantões policiais da capital. 

É também professor de diversas faculdades e cursos preparatórios de Manaus.
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Foto: reprodução

Fonte:com informações da Semef

Por: Fernanda Lopes Por: Liz Souza
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A Secretaria de Estado de Produção Rural (Sepror), por meio do Programa de Formação Inicial e Continuada (Fic/Rural), coordenado 
pelo Departamento Pedagógico (Depe/Sepror), profissionalizou 125 produtores rurais, no período de 12 a 14 de julho, em quatros mu-
nicípios do estado do Amazonas, sendo Manaus, Apuí e Rio Preto da Eva.

Foram ministrados cinco cursos para o homem do campo, sendo eles: Requisitos Mínimos para Implantação de Agroindústrias, Proced-
imentos Básicos para Licenciamento Ambiental, Importância de Regularização Ambiental para Obtenção do Cadastro Ambiental Rural 
(CAR), Introdução à Pesca Esportiva, e Manejo da Produção.

A capacitação de produtores rurais faz parte da programação da tabela de cursos do Programa Agro Amazonas e Plano Safra 
2021/2022, coordenada pelo Sepror, em parceria com Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam) e o Instituto de Desen-
volvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Amazonas (Idam).

Um dos professores do curso de Manejo de Produção, o engenheiro de pesca da Sepror, Thiago Vieira, destacou a importância da 
capacitação. “Com esse curso, o produtor rural recebe qualificação com técnicas de manejo de forma sustentável e de forma garantida, 
para que ele possa gerar um produto de qualidade e também trabalhar de maneira responsável e mais técnica”, declarou Tiago Vieira.
As capacitações técnicas irão fomentar o setor primário com produtores cada vez mais qualificados profissionalmente, capazes de 
promover uma produção mais segura, dentro das normas técnicas exigidas pelo mercado de trabalho.

“Poder ter um curso como esse de manejo, voltado para a piscicultura, nos traz um conhecimento maior e mais técnico. Assim como 
nos possibilita ter um melhor desempenho e qualidade, para que o nosso produto, que é nossa fonte de renda, seja mais sustentável e 
rentável”, disse o piscicultor Daniel Xavier, da comunidade Francisca Mendes.

Introdução à Pesca Esportiva – O curso de “Introdução à Pesca Esportiva” iniciou na terça-feira (13/07) e se encerrou nesta sexta-feira 
(16/07), com o intuito de capacitar o produtor e fomentar mais ainda o setor primário.

Governo do Amazonas capacita 125 produtores em 
municípios do interior do estado

Desconfiado de uma traição, Paulo Borges, matou o próprio irmão 
com golpes de facão, um trabalhador rural identificado como Lourival 
Borges, 63 anos. O caso aconteceu na madrugada desta sexta-feira 
(16), no município de Regeneração, a 130 km de Teresina, no Piauí.

Segundo informações preliminares, a vítima estava dormindo no sofá, 
quando foi surpreendido pelo irmão com vários golpes na cabeça, 
pescoço, braços e nas costas. A mulher da vítima ainda tentou impedir 
o ataque, mas foi atingida nas mãos, recebeu atendimento e está bem.

A informação é de que Paulo Borges tinha uma desavença com o 
irmão, pois desconfiava que ele mantinha um caso com sua esposa. A 
vítima chamou Paulo para dormir em casa, os dois chegaram a beber 
juntos e foram dormir. Por volta das 2h, Paulo iniciou as agressões, 
ocasionando a morte do próprio irmão.

O suspeito está foragido. Os policiais do Grupamento de Policiamento 
Militar de Regeneração foram acionados e seguem em diligências para 
prende-lo.

O facão utilizado no crime fazia parte dos equipamentos de trabalho 
de Lourival, que era trabalhador rural em Regeneração. 
A casa onde aconteceu o crime também havia sido palco de outra 
tragédia que envolve irmãos:  foi o mesmo local onde um homem 
identificado como José Venâncio da Silva Queiroz, de 51 anos, foi 
morto com um golpe de madeira pelo próprio irmão, identificado como 
Antônio Venâncio de Queiroz em novembro de 2020.

A Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Mobilidade 
Urbana (IMMU), criou a linha de ônibus 353, para reforçar o atendimen-
to aos usuários do transporte coletivo, que vai operar em direção ao 
Terminal 2, na Cachoeirinha, bairro da zona Sul da cidade. Os ônibus 
vão circular a partir desta segunda-feira, 19/7.

A nova linha vai circular em dias úteis e em horários de pico, pela man-
hã e à tarde, realizando 12 viagens diárias, o que será mais uma opção 
aos usuários. Os ônibus sairão da Estação E4, no Parque das Nações, 
situado na avenida Max Teixeira, zona Norte.

“Visando melhorar o atendimento aos usuários do transporte coletivos, 
o prefeito David Almeida determinou que criássemos essa linha para 
reforçar a demanda de ônibus que atendem aos passageiros que 
fazem o embarque na Estação E3 no Santos Dumont, na avenida Tor-
quato Tapajós, e na Estação E4, na avenida Max Teixeira, e desejam 
seguir para as zonas Centro-Sul e Sul de Manaus”, ressaltou a chefe 
da Divisão de Transporte Coletivo do IMMU, Eliete Miranda.

Itinerário

No sentido Bairro/Centro, os ônibus vão sair da estação E4 - Parque 
das Nações, na avenida Max Teixeira, seguindo pela avenida Torquato 
Tapajós, boulevard Álvaro Maia, avenida Carvalho Leal, Terminal 2 na 
Cachoeirinha.

Sentido Centro/Bairro, os ônibus retornam pela avenida Carvalho Leal, 
avenida Professor Marciano Armond, avenida Maceió, boulevard Álvaro 
Maia, avenida Djalma Batista, avenida Torquato Tapajós, Estação E3, 
avenida Torquato Tapajós, avenida Max Teixeira, Estação E4, avenida 
Max Teixeira e finaliza no T3.

Prefeitura cria a 
linha 353 para 
reforçar o apoio aos 
usuários do 
transporte coletivo

Desconfiando de 
traição, homem 
mata irmão com 
golpes de facão

Por: Marcilon Souza e Souza Por: Shayenne Medeiros 

Por: Shayenne Medeiros

Foto: divulgação/IMMU

Fonte: com informações do IMMU
Fonte: Assessoria de Comunicação

Foto: divulgação

Foto: divulgação

Fonte: Assessoria de Comunicação da Secretaria de Estado de Produção Rural (Sepror)
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Em Manacapuru, Wilson Lima anuncia para setembro 
pagamento da subvenção da juta e da malva

Ações da ‘Operação Hórus’ intensificaram 
combate ao crime no Amazonas

O governador do Amazonas, Wilson Lima, anunciou nesta sexta-feira (16/07) o pagamento da sub-
venção da juta e da malva para produtores de Manacapuru (a 68 quilômetros de Manaus). Wilson 
Lima cumpre agenda no município, que nesta sexta-feira comemora 89 anos de fundação.

“Nós vamos pagar, no mês de setembro, a Safra 2020/2021, no valor de R$ 3 milhões. É um dinheiro 
que faz uma diferença muito grande para quem está lá na ponta, e isso é uma injeção direta na 
economia”, ressaltou o governador. 

“Quando eu assumi o Governo em 2019, uma das primeiras providências que eu tomei foi pagar tudo 
o que estava atrasado da juta e da malva, e no meu Governo não haverá atraso do pagamento da 
subvenção, porque eu sei o quanto isso é importante para os pequenos produtores, para quem está 
lá no alagado, trabalhando de sol a sol, para garantir o sustento de sua família”, acrescentou Wilson 
Lima.

Cestas básicas – Também em Manacapuru, o governador entregou 6.346 cestas básicas para pes-
cadores artesanais. A ação, realizada por meio da Secretaria de Estado de Produção Rural (Sepror), 
beneficia produtores rurais afetados pela enchente histórica e pela pandemia de Covid-19 no mu-
nicípio. 

As cestas foram entregues para a Associação de Pescadores do município, o Sindicato de Pesca 
(Sindpesca) e para a Colônia de Pescadores Z-9, destinadas a pescadores que possuem o Registro 
Geral de Pesca (RGP) ativo junto à Secretaria Especial de Aquicultura e ao Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento (Mapa).
“Nenhum Governo na história fez tanto como nós estamos fazendo pelos pescadores. Essa aqui é 
uma parceria do Governo do Estado e do Governo Federal, com a Prefeitura de Manacapuru”, afir-
mou o governador. 

A doação é fruto do termo de cooperação técnica entre a Companhia Nacional de Abastecimen-
to (Conab); o Governo do Amazonas, por meio da Sepror; e o Governo Federal, por intermédio do 
Ministério da Cidadania, Mapa e Superintendência Federal da Agricultura (SFA).
Já foram entregues 5 mil cestas básicas, distribuídas em 10 municípios: Itapiranga, Silves, Rio Preto 
da Eva, Presidente Figueiredo, Novo Airão, Maués, São Paulo de Olivença, Boa Vista do Ramos, Caa-
piranga e Nhamundá. Ao todo, serão entregues aproximadamente 58,9 mil cestas de alimentos para 
os pescadores artesanais.

Ainda em relação a auxílios aos pescadores, Wilson Lima autorizou a compra de 3 mil motores rabe-
ta, por meio da Secretaria de Aquicultura e Pesca, vinculada à Sepror.
Apoio a famílias rurais – O governador inaugurou, ainda, mais uma unidade da Feira de Produtos 
Regionais da Agência de Desenvolvimento Sustentável (ADS). O espaço contará com produtos de 30 
feirantes da agricultura familiar. 

Também por meio da ADS foram doadas, para famílias carentes que foram atingidas pela enchente 
deste ano, 3 toneladas de pescado adquiridas de pescadores locais e 5 toneladas de produtos 
regionais adquiridos de produtores locais. Além disso, uma picape 4x4 foi entregue para operacional-
ização dos trabalhos da ADS no município.

Por meio do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Amazonas (Idam), 
o Governo do Amazonas entregou uma patrulha mecanizada para apoiar mais de 150 famílias rurais 
de 12 comunidades das rodovias AM-070 e AM-352. Wilson Lima também entregou Cartões do Pro-
dutor Primário (CPPs), beneficiando produtores de comunidades rurais.

Em quase seis meses combatendo o narcotráfico e a pirataria no Amazonas, a ‘Operação 
Hórus’, que integra o programa V.I.G.I.A, do Ministério da Justiça em parceria com a Sec-
retaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), já apreendeu mais de 12 toneladas 
de drogas no estado. As ações resultaram em um rombo de R$ 239,7 milhões ao crime 
organizado.

Os dados são referentes ao período de janeiro até o dia 24 de junho de 2021. Durante esses 
meses, 72 veículos, 31 embarcações, 298 armas de fogo e mais de duas mil munições 
foram retiradas das mãos dos criminosos em ações policiais no Amazonas, que contaram 
com o apoio do programa federal.

Além das apreensões, foram registradas 420 prisões por diversos crimes, entre as mais co-
muns estão o tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e crime ambiental. No período, 
o entorpecente mais apreendido pelos policiais foi a maconha do tipo skunk, totalizando 10 
toneladas. Em seguida, vem a cocaína, tendo um total de seis toneladas.

A ‘operação Hórus’ conta com o efetivo de todo o Sistema de Segurança Pública e atua nas 
divisas, fronteiras e rodovia estadual. Além de atuar diretamente na Base Arpão, localizada 
no município de Coari, e na cidade Tabatinga, que faz fronteira entre o Brasil, Colômbia e 
Peru, reprimindo a rota do tráfico. Na capital, os agentes trabalham na região metropolitana.

Base Arpão – Em missões de grandes apreensões, está a  Base Arpão. A unidade fluvial 
da SSP-AM atua de forma integrada com a ‘Operação Hórus’, sendo a principal base de 
repressão ao crime organizado no rio Solimões. Desde a sua criação pelo governador Wil-
son Lima, em agosto de 2020, o crime organizado já teve um prejuízo estimado em R$ 91 
milhões.

A Base Arpão conta com um efetivo de policiais militares do Comando de Policiamento 
Especializado (CPE), policiais civis, mergulhadores do Corpo de Bombeiros Militares, agen-
tes da Força Nacional (FN) e cães especializados em faro de narcóticos da Companhia de 
Policiamento Independente com Cães (Cipcães).

Por: Shayenne Medeiros

Por: Adriano Fernandes

Foto: Diego Peres/Secom

Fonte: assessoria de imprensa

Foto: divulgação/PMAM
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Frases

“A perfeição é alcançada, 
não quando não há mais 

nada para acrescentar, 
mas quando não há mais 

nada para tirar.”
Antoine de Saint-Exupéry

Luiz Fernando Veríssimo

“Quando você quer 
alguma coisa, todo o 
universo conspira para 
que você realize o seu 
desejo.”

PAULO COELHO

VICTOR HUGO

“NÃO EXISTE 
NADA MAIS 
PODEROSO NO 
MUNDO DO QUE A 
IDEIA QUE CHEGA 
NA HORA CERTA.”

“A única pessoa livre é aquela 
que não tem medo do ridículo.”
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