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MP OBRIGA PREFEITURA DE LÁBREA A
concluir construção de creches

CRIMINOSOS 
RENDEM 
FRENTISTAS E 
EXPLODEM COFRE 
DE POSTO DE 
GASOLINA NO AM

OPERAÇÃO GÊNESIS 
CUMPRE MANDADOS 
DE PRISÃO CONTRA 
POLICIAIS SUSPEITOS 
DE EXTORSÃO, 
TORTURA E VENDA 
DE ARMAS

Foto: Ruan Souza/Semcom

Foto: MPAM

Campanha de vacinação contra 
a Covid-19 em Manaus completa 
seis meses com quase 1,4 milhão 
de doses aplicadas
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AMAZONAS MAIS SEGURO: 
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AMANHÃ O TCE 
JULGARÁ 380 
PROCESSOS ENTRE 
OS DE PREFEITOS E 
EX-SECRETÁRIOS

COMISSÃO APROVA 
PROJETO QUE DETERMINA 
PARTICIPAÇÃO DE 
MULHERES EM CARGOS 
DE DIREÇÃO NAS 
ORGANIZAÇÕES SOCIAIS
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O governador Wilson Lima vistoriou, nesta terça-feira (20/07), a obra do novo Centro Educacional de Tempo Integral (Ceti) da 
rede estadual, em Manaus, localizado na antiga ocupação Monte Horebe. O projeto de construção se encontra em fase final de 
acabamento, com cerca de 90% concluídos. A inauguração da escola está prevista para acontecer daqui a 45 dias.

O novo Ceti segue os mesmos padrões adotados pelas demais unidades de Tempo Integral do Governo do Estado e do 
Programa de Aceleração do Desenvolvimento Educacional do Amazonas (Padeam), financiado pelo Banco Interamericano de 
Desenvolvimento (BID), e terá capacidade para atender até mil alunos. Ao todo, foram investidos cerca de R$ 19 milhões na 
construção da unidade.

O governador destacou que a unidade está sendo construída em um ponto estratégico de Manaus. “Como todos bem sabem, 
era uma área de invasão e uma área que representava um risco muito grande para a comunidade aqui ao redor, além da 
agressão que estava sendo praticada ao meio ambiente”, lembrou.

“Nós fizemos esse trabalho de reintegração de posse aqui e, imediatamente, colocamos aqui um equipamento social, uma 
escola, que daqui 45 dias estará pronta para atender à comunidade que, muitas das vezes, tem que deslocar os seus filhos 
para outras escolas que ficam longe do bairro. É uma escola moderna, no padrão daquelas que a gente tem entregue”, com-
pletou Wilson Lima.

O governador destacou que a Educação é prioridade para o Governo do Amazonas. “Nós estamos entregando o oitavo Ceti, 
com esse daqui, e vamos entregar mais seis de tempo integral. A próxima unidade que nós vamos entregar é lá no município 
de Tefé e já está pronta. Recentemente, nós entregamos no município de São Paulo de Olivença. Nós estamos fazendo isso 
porque Educação é uma prioridade nossa. Desde que eu assumi o governo que nós temos avançado nessa pauta”.

Nova unidade 
Com 7.770,41 metros quadrados (m²), o Ceti localizado na antiga ocupação Monte Horebe tem projeto arquitetônico baseado 
nas necessidades de desenvolvimento dos estudantes, tanto nos aspectos intelectual e social, quanto físico e psicológico. A 
escola foi planejada levando em consideração questões ambientais, geográficas e climáticas para propiciar ambientes com 
conceitos inclusivos, aliando as características dos espaços internos e externos, com as práticas pedagógicas, culturais e 
sociais.

A unidade conta com 24 salas de aula, dois laboratórios de Ciências e um laboratório de Informática, uma biblioteca, um 
Espaço Google, cinco salas para administração, um consultório odontológico, uma sala para atendimento psicológico, uma 
enfermaria, uma sala de professores, uma sala de coordenação, um pátio coberto, uma cozinha ampla com vários balcões em 
aço inox e banheiros femininos e masculinos nos três pavimentos de corredor da unidade, entre outros espaços.
Além disso, o prédio possui uma ampla área dedicada à prática esportiva, onde estão dispostos: quadra poliesportiva, campo 
de futebol, piscina semiolímpica, vestiários e salas de dança, música, artes marciais, fanfarra e ginástica.

Ocupação irregular 
Anunciada no dia 28 de fevereiro de 2020, a reintegração de posse do Monte Horebe envolveu todas as forças de segurança 
e assistência social do Estado na remoção das famílias, que residiam no local, o qual era dominado pelo tráfico de drogas e 
alvo de degradação ambiental.
E nos últimos dias 12 e 13 de julho, o Governo do Amazonas, por meio da Superintendência Estadual de Habitação (Suhab), 
pagou a 17ª parcela do Auxílio Moradia para as 2.205 famílias retiradas do local.

O Ministério da Saúde emitirá, nos próximos dias, uma nova nota técnica 
mantendo o intervalo de 12 semanas entre a aplicação da primeira e da se-
gunda dose das vacinas contra a Covid-19 da Astrazeneca e da Pfizer no 
Brasil.

O documento recomendará que esse prazo seja mantido pelo menos até o 
governo federal enviar vacinas suficientes para aplicar a primeira dose em 
toda a população adulta do Brasil (pessoas acima de 18 anos).

A recomendação foi acordada em reunião, na sexta-feira (16/7), da Câmara 
Técnica Assessora em Imunização e Doenças Transmissíveis do ministério, 
composta por representantes da pasta e de Estados e municípios.

Segundo técnicos da Saúde, estudos mostram que, no atual cenário da pan-
demia no Brasil, seria mais importante ter mais brasileiros vacinados com a 
primeira dose do que totalmente imunizados com as duas doses.
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Por: Redação

Por: Fernanda Lopes

MINISTÉRIO DA SAÚDE MANTERÁ 
INTERVALO DE 12 SEMANAS 

ENTRE DOSES ATÉ VACINAR TODOS OS ADULTOS

Wilson Lima vistoria obras do novo Ceti de Manaus, 
localizado no antigo Monte Horebe

Foto: Diego Peres/Secom

Fonte: com informações da Secom

Foto:Gustavo Alcântara / Especial Metrópoles

Amanhã (21) o Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) terá sessões ordinárias virtuais para 380 processos. Entre eles de prefeitos, ex-pre-
feitos e ex-secretários que tiveram contas irregulares. As sessões irão ocorrer no Plenário Virtual do TCE-AM, com transmissões ao vivo pelos 
perfis oficiais do Tribunal no YouTube, Facebook e Instagram.

A Segunda Câmara irá julgar 325 processos de prestações de contas de convênio, aposentadorias, pensões, transferências para a reserva re-
munerada e tomadas de contas. Na sessão plenária serão apreciados 55 processos, sendo 14 representações de irregularidades ou demandas 
oriundas da Ouvidoria, e 13 recursos de revisão, reconsideração e ordinários.

Terão ainda, 17 prestações de contas de gestores e ex-gestores do Estado. Dentre as prestações, constam em pauta a da então diretora 
do Hospital e Pronto Socorro da Criança em 2018, Julia Fernanda Marques; do ex-prefeito de Borba em 2017, Simão Peixoto Lima, e do ex-
secretário Municipal de Saúde de Manaus em 2020, Marcelo Magaldi Alves.

Os julgamentos acontecerão durante 24ª Sessão do Tribunal Pleno, às 10h, e a 5ª Sessão Ordinária da Segunda Câmara do TCE-AM, às 9h30. 
Transmissões ao vivo pelos perfis oficiais do Tribunal no YouTube, Facebook e Instagram, e também por meio da Rádio Web Falando de Contas 
(https://falandocontas.webradiosite.com/ ou www2.tce.am.gov.br).

Por:Flávia da Hora

Foto: divulgação/TCE

Amanhã o TCE julgará 380 processos entre os de 
prefeitos e ex-secretários

Dois frentistas passaram por momentos de ter-
ror na madrugada desta terça-feira (20), durante 
um assalto a um posto de combustíveis na ala-
meda Cosme Ferreira, no bairro Grande Vitória, 
na Zona Leste de Manaus. 

Conforme funcionários do local, que preferiram 
não se identificar, temendo represálias, nove 
homens armados invadiram o local e renderam 
os frentistas do período da madrugada.

“Os colegas informaram que dois criminosos 
entraram pela frente e os outros já arrombaram 
a porta de trás. Eles foram amarrados e os sus-
peitos ainda quebraram as câmeras do circuito 
de segurança. O cofre foi arrombado e depois 
que foram embora, os colegas se soltaram e 
chamaram a polícia”, relatou um funcionário.
 
Os policiais da 4ª Companhia Interativa Comu-
nitária (Cicom) foram até o posto e recolheram 
maiores detalhes do caso. O crime durou, pelo 
menos, 3h30 e a quantia levada no roubo não 
foi divulgada. O caso será investigado pela 
equipe do 4º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Por: Marcilon Souza e Souza

Foto: divulgação

Criminosos rendem frentistas 
e explodem cofre de posto de 
gasolina no AM

AMAZONIAPRESS - Terça 20/07/2021



AMAZONIAPRESS - Terça 20/07/2021 3

O Governo do Amazonas recebeu, nesta terça-feira (20/07), 45.700 doses de imunizantes contra 
a Covid-19 do tipo CoronaVac/Instituto Butantan e AstraZeneca/Fiocruz. Parte dessa remessa 
será empregada em mais um mutirão Vacina Amazonas, marcado para esta quarta e quinta-feira 
(21 e 22/07) em Manaus, conforme anunciado pelo governador Wilson Lima.

Nos dois dias, o terceiro mutirão de vacinação na capital, realizado em parceria com a prefeitura, 
ocorrerá das 9h às 24h, para vacinar a população com 18 anos ou mais.
“É uma oportunidade para quem tem 18 anos ou mais de se vacinar e aquelas pessoas que, por 
algum motivo ou outro, não conseguiram comparecer no momento da sua faixa etária. Então é 
o momento de todo mundo se vacinar”, afirmou o governador.
O horário estendido até meia-noite é para o Sambódromo, Arena da Amazônia e Centro de 
Convenções Vasco Vasques. Os pontos de vacinação da Prefeitura de Manaus funcionarão no 
horário habitual.

Com mais essa ação, o mutirão da campanha Vacina Amazonas alcançará 15 edições, em pou-
co mais de um mês, desde a primeira edição realizada em Manaus.

Nova remessa 

O novo lote foi desembarcado em Manaus, na manhã desta terça-feira (20/07), no Aeroporto 
Internacional Eduardo Gomes, por volta das 9h50, transportado em uma aeronave da empresa 
Latam Linhas Aéreas.

A nova remessa é composta por 28.600 doses do tipo CoronaVac e 17.100 vacinas AstraZene-
ca. Do aeroporto, a carga foi transportada com escolta da Polícia Federal para armazenamento 
na Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP).
Dados parciais do Programa Nacional de Imunização apontam que 2.383.969 doses foram apli-
cadas em todo o estado até ontem (19/07), sendo 1.761.239 de primeira dose, 594.424 de 
segunda dose e 28.306 com dose única.

Outros mutirões - Nas 14 edições anteriores – duas delas realizadas em Manaus –, mais de 
232 mil pessoas receberam a primeira dose. A primeira edição do mutirão da campanha Vacina 
Amazonas imunizou 141 mil pessoas na capital, nos dias 11 e 12 de junho.

Outros dois mutirões foram realizados, simultaneamente, no dia 19 de junho, em Novo Airão e 
Manacapuru, quando 8,2 mil pessoas foram vacinadas. No dia 26 de junho, Parintins foi o quarto 
município a receber o mutirão, imunizando mais de 5 mil pessoas.
No quinto mutirão, realizado na capital durante 24 horas, nos dias 29 e 30 de junho, 58.534 
doses foram aplicadas. O sexto mutirão foi realizado no dia 3 de julho em Rio Preto da Eva, com 
3.159 doses aplicadas.

Outros cinco mutirões foram realizados no dia 10 de julho, simultaneamente, nas cidades de 
Itacoatiara, Urucará, Iranduba, Itapiranga e São Sebastião do Uatumã, com alcance de 15.660 
pessoas vacinadas.

Os últimos três mutirões foram realizados no dia 17 de julho, também simultaneamente, em 
Manaquiri e Careiro Castanho, quando foram aplicadas vacinas de primeira dose. E no Careiro 
da Várzea, a ação foi para aplicação da segunda dose e dose única. Nesses municípios foram 
aplicadas 1.042 doses.

O prefeito de Manaus, David Almeida, anunciou nesta terça-feira, 20/7, que, em até 60 dias, a Prefeitura 
de Manaus irá finalizar a total recuperação viária do Distrito Industrial l, localizado na zona Sul da capital 
amazonense. As obras de revitalização são realizadas em parceria com a Superintendência da Zona 
Franca de Manaus (Suframa).

O prefeito acompanhou, pela manhã, o andamento do serviço de recapeamento realizado na BR-319, no 
sentido porto da Ceasa a Bola da Suframa. “Nós já estamos na conclusão da aplicação da última camada 
de asfalto na BR-319; e, até sexta-feira, 23/07, esse trecho estará concluído para que possamos entrar na 
estrada da Yamaha e na estrada da refinaria. Os trabalhos estão avançando, e o prazo aqui é em 60 dias 
entregar todas as obras dos três lotes. Isso é a prefeitura na rua, e o nosso trabalho não para”, enfatizou 
Almeida.

Com frentes de trabalho em avenidas importantes, como João Gonçalves, Buriti, Abiurana, e nas ruas 
Quixito e Guariúba, os serviços são fiscalizados por técnicos da Secretaria Municipal de Infraestrutura 
(Seminf). David Almeida também acompanhou o serviço de revitalização da rotatória da Gilette, que vem 
recebendo a substituição do concreto armado antigo por novo.

O vice-prefeito e titular da Seminf, Marcos Rotta, salientou a importância da obra para a cidade, tanto 
econômica, quanto turística. “Essa é uma obra muito importante para a nossa cidade e já deveria estar 
pronta, pois foi iniciada em 2017. Agora, sob uma nova gestão da Suframa e da prefeitura, liderada pelo 
prefeito David Almeida, conseguiremos entregar esse, que é um cartão postal da cidade”, afirmou Rotta.
No total, 32 vias e três rotatórias serão contempladas com obras de calçadas, meios-fios, drenagens 
profundas e a troca total do pavimento, distribuídas em três lotes de serviços realizados pelas empresas 
Ardo Construtora, Soma Ltda. e Construtora Etam.

Lotes
O lote 1, que contempla a bola da Suframa, com aproximadamente seis quilômetros de vias, recebeu as-
falto, drenagem profunda, meio-fio, calçadas e sarjetas. Já a rotatória, com aproximadamente 900 metros 
lineares, recebeu todo o pavimento rígido.

Agora, nessa nova fase, estão sendo finalizadas as alças de acesso. O pacote contempla, ainda, as ruas 
da Feira, Jaguarão, Quixito, Itaúba e as avenidas Governador Danilo de Matos Aerosa, Ministro João 
Gonçalves, Ministro Mário Andreazza e Guaruba, principais vias do Distrito Industrial.

Já nos lotes 2 e 3, são trabalhadas as vias com nível intermediário de criticidade, como as ruas Buriti, 
Tambaqui, Matrinxã, Tucumã, Puraquê, Jutaí, Mogno, Ipê, Cupiúba, Oitis, Autaz Mirim, Solimões e adja-
centes, além das bolas da Gilette e Samsung.

O Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE), deflagrou na manhã desta terça-feira (20), a quarta 
fase da Operação Gênesis, com o cumprimento de 12 mandados de busca apreensão, mandados de 
condução coercitiva, mandado de prisão e medidas cautelares de afastamento das funções de todos os 
policiais envolvidos.

De acordo com informações, a operação tem o objetivo de desarticular uma organização criminosa 
formada e liderada por agentes de segurança. Os mandados foram cumpridos contra policiais suspeitos 
de extorsão, tortura, comércio ilegal de arma de fogo, corrupção ativa e organização criminosa.

Segundo o MPCE, todos os mandados foram cumpridos no Ceará nas cidades de Fortaleza, Aquiraz, 
Itaitinga e Pacatuba. Na Paraíba foram cumpridos no município de Itabaiana.
Entre os alvos estão sete policiais militares na ativa, um policial civil na ativa e quatro integrantes que 
atuariam como informantes da organização.

Ainda de acordo com informações, os agentes públicos tinham acesso ao sistema de informação da 
Polícia para selecionar as vítimas e planejar a ação.
Ainda segundo o MPCE, os alvos eram escolhidos entre traficantes de alto poder aquisitivo, ou que 
já tinham passagens pela polícia facilitando as exigências. Depois de escolhidos os alvos, passavam 
a monitorar e durante abordagem, levavam as vítimas para casa ou locais isolados e torturavam para 
dizerem onde era o esconderijo das drogas ou dinheiro.

Fases da Operação
Na primeira fase da Operação Gênesis, em setembro de 2020, foram cumpridos 17 mandados de prisão 
e de busca e apreensão em Fortaleza e em Maracanaú.
Já na segunda fase da Operação, deflagrada em outubro de 2020, foram cumpridos 16 mandados de 
prisão e 16 mandados de busca e apreensão em Fortaleza e em Caucaia.

E na terceira fase, ocorrida em maio de 2021, foram cumpridos 26 mandados de prisão preventiva e de 
busca e apreensão. Com chegada de vacinas, Wilson Lima anuncia 

3° mutirão em Manaus para população com 18 
anos ou mais

Paralisadas há 6 anos, o Ministério Público do Amazonas 
(MPAM) obrigou a Prefeitura de Lábrea para concluir, no 
prazo de 60 dias, a construção de duas creches, cujas 
obras se encontram inacabadas. E os responsáveis estão 
sendo processados.

As creches foram contempladas em 2014 para construção 
peloo Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação 
(FNDE). As obras foram iniciadas, e após 6 anos perman-
ecem inacabadas. Mães e crianças da região necessitam 
das creches como abrigo adequado e como acesso à ed-
ucação infantil.

“As duas creches estão com as obras paralisadas há anos 
e foram inicialmente projetadas para serem custeadas com 
recursos federais. Ocorre que as obras não foram finaliza-
das e os agentes responsáveis pela execução das obras 
estão sendo processados pelo Ministério Público na esfera 
federal”, ressaltou o Promotor de Justiça Sylvio Henrique 
Lorena, titular da comarca de Lábrea.

A ação do Ministério Público pretende que as obras sejam 
concluídas com recursos próprios do Município, com a 
maior brevidade possível.

Operação Gênesis cumpre 
mandados de prisão contra 
policiais suspeitos de 
extorsão, tortura e venda 
de armas

Foto: MPAM

Foto: divulgação/MPCE

Por: Liz Souza

Por: Flávia da Hora

Por: Fernanda Lopes

Por: Fernanda Lopes

Foto: Ruan Souza/Semcom

Fonte: com informações da Seminf e da Semcom Fonte: com informações da Secom

Foto: divulgação/Secom

MP obriga Prefeitura de 
Lábrea a concluir construção 
de creches

David Almeida anuncia prazo de 60 dias para conclusão de 
obras viárias do Distrito Industrial l
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Um tiroteio foi registrado na noite de segunda-feira (19), por volta das 19h30, na avenida Major Gabriel, no bairro Praça 14 de 
Janeiro, na Zona Sul de Manaus, e deixou duas pessoas baleadas. Policiais do Comando de Policiamento de Área (CPA Sul) 
atenderam a ocorrência.  

A motivação do crime pode ser uma disputa judicial por conta de uma rede de funerárias da cidade. Um dos suspeitos de efet-
uar os tiros, um tenente-coronel da reserva, é sócio de uma das unidades, mas acabou rompendo relações com o outro sócio.
“Meu pai percebeu que havia um veículo modelo Mercedes180 estacionado na frente da funerária há algumas horas e que 
pessoas estavam possivelmente monitorando o estabelecimento. Ele possivelmente foi tirar satisfações pela noite e acabou 
atirando contra as pessoas. Creio que estavam fazendo uma emboscada pra ele”, contou um policial militar, que é filho do 
suspeito de efetuar os tiros.

O morador de uma das casas localizadas na via pública informou que presenciou o momento em que pessoas estavam em 
frente à funerária, sendo que duas estavam atrás de uma coluna. 
“No momento em que o homem atirou contra essas pessoas, eles saíram correndo. Um deles foi baleado. As câmeras de segu-
rança da minha casa ainda foram viradas”, relatou um morador. 

Conforme a Polícia Militar, na situação, duas pessoas ficaram baleadas, sendo um homem identificado como Patrick e uma 
mulher identificada como Jurema, de 34 anos. Ambos deram entrada em unidades hospitalares da capital. 
Informações repassadas, ainda, no local onde aconteceu o crime apontam que na disputa judicial ficou definido que uma das 
funerárias devia entregar um carro para a outra e, desde então, estava ocorrendo confrontos entre as pessoas envolvidas.  
O caso deve ser investigado pela Polícia Civil que irá apurar as circunstâncias do tiroteio.

Nota

Sobre o episódio de tentativas de homicídios em uma funerária, localizada na Avenida Major Gabriel, bairro Praça 14 de Janei-
ro, na zona Sul de Manaus, na noite desta segunda-feira (19), a defesa da empresária baleada esclarece que a vítima esteve 
no local, por volta das 17h30, juntamente com um oficial de justiça e dois funcionários para cumprir um mandado de busca e 
apreensão (nº 00120210315955) sobre um veículo, modelo Nissan Pathfinder SE25, alvo de disputa judicial de divisão de bens 
provenientes de uma sociedade.

Vítima e autor mantinham sociedade em uma empresa de serviços funerários. A empresária explica que o carro pertence à ela, 
mas estava em posse do sócio. Após negativa dele de entregar o veículo, a vítima decidiu reaver o bem por meio da Justiça. O 
processo impetrado pela empresária, no dia 01 de outubro de 2018, sob o número 0645610-24.2018.8.04.0001, tramita na 15ª 
Vara Cível.

Conforme o advogado de defesa da empresária, Dr. Marcelo Amil, a empresária conta que telefonou para o autor assim que 
chegou à funerária e, de forma cordial, avisou sobre o cumprimento do mandado.  Mesmo com a abordagem amistosa, ele se 
negou novamente a entregar o veículo e agiu com aspereza e grosseria.

“A minha cliente foi vítima de tentativa de homicídio quando ela tentou acompanhar o cumprimento de uma ordem judicial de 
busca e apreensão de um veículo. Uma ordem expedida legitimamente e cumprida por Oficial de Justiça. O oficial de Justiça 
decidiu sair do local por não se sentir seguro e informou que voltaria nesta terça-feira, com apoio policial, para cumprir a de-
cisão judicial. A minha cliente permaneceu nas proximidades da funerária fazendo algumas ligações e verificando como seria a 
ação hoje. Ela chegou a ser ameaça de morte pela companheira do autor dos tiros. Minutos depois, ele saiu de um carro preto 
e já foi atirando na direção da empresária e dos seus funcionários, numa clara tentativa de homicídio. Ele tentou matar a sócia 
e o funcionário dela, mas graças a Deus os ferimentos não foram fatais. Nós já iniciamos todos os procedimentos policiais e ju-
diciais, tanto para instauração de inquérito, e vamos fazer as devidas representações ao Ministério Público e acompanhar para 
que ele seja levado ao Tribunal do Júri, respondendo ao duplo homicídio tentado”, destacou o advogado.

A empresária foi baleada na coxa esquerda e um dos funcionários foi atingido no braço e no peito. As duas vítimas foram 
levadas por pessoas que passavam pelo local para unidades de saúde distintas e ambos não correm o risco de morte. O fun-
cionário foi operado e segue em avaliação médica no Hospital 28 de Agosto. Já a empresária continua com a bala alojada no 
corpo aguardando a cirurgia para remoção do projétil.

A defesa esclarece que a ação seguiu todos os critérios judiciais e que, em nenhum momento, houve ataque ao autor. O caso 
foi registrado no 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP), sob o Boletim de Ocorrência nº 19461/2021.
Na manhã desta terça-feira (20), a Juíza de Direito da 15ª Vara Cível e de Acidentes do Trabalho, Ida Maria Costa de Andrade, 
determinou que o caso seja acompanhado pela Central de Mandados e pela Corregedoria Geral da Justiça.

Por: Marcilon Souza e Souza 

Foto: divulgação

Discussão 
entre donos de 
funerária 
pode ter 
motivado 
tiroteio em 
Manaus



A Comissão dos Direitos da Mulher da Câmara dos Deputados aprovou, na quinta-feira (15), o Projeto de 
Lei 6203/19, que obriga as organizações da sociedade civil de interesse público (Oscips) e as organizações 
sociais (OSs) que atuem em parceria com a administração pública a assegurarem a presença de, pelo 
menos, um terço de mulheres em seus quadros diretivos.

O colegiado acolheu o parecer da relatora, deputada Flávia Morais (PDT-GO). “A proposta permite a cor-
reção de um  erro histórico”, disse a relatora. “Apesar do mandamento constitucional do direito da igual-
dade, as mulheres ainda sofrem por não ser ouvidas e a baixa representatividade nos cargos de relevância.”
Autor do projeto, o deputado Bosco Costa (PL-SE) argumentou que os avanços legislativos dos últimos 
anos ainda são insuficientes para assegurar a paridade entre homens e mulheres em empresas e organi-
zações não governamentais.

O texto determina que, no prazo de até três anos após a sanção da futura lei, os conselhos adotem as 
novas composições. “É um importante passo para mudar uma realidade no País caracterizada por baixos 
percentuais de mulheres em cargos de direção de instituições diversas”, continuou Bosco Costa.

Tramitação

O projeto tramita em caráter conclusivo e ainda será analisado pelas comissões de Trabalho, de Adminis-
tração e Serviço Público; e de Constituição e Justiça e de Cidadania.

Comissão aprova projeto 
que determina participação 
de mulheres em cargos de 
direção nas organizações 
sociais

Um homem, de nome não revelado, atira contra quatro suspeitos, ferindo um, durante a noite 
desta segunda-feira (19), na rua Major Gabriel, bairro Praça 14 de Janeiro, zona sul da capital.

De acordo com informações, o homem andava em via pública quando percebeu que quatro 
homens suspeitos o seguiam. 

Ao chegar próximo do carro dele, um veículo de luxo, percebeu que os suspeitos se aproxima-
vam rápido dele e sacou a arma, atirando em direção a eles, ferindo um.

Mesmo ferido, o suspeito conseguiu fugir com os comparsas por rumo ignorado.
Ainda de acordo com informações, a polícia foi acionada. Foram feitas buscas pelas proximi-
dades, mas ninguém foi encontrado.
O homem foi conduzido à delegacia para prestar esclarecimentos.

Por: Fabiane Monteiro

HOMEM ATIRA CONTRA 
QUATRO SUSPEITOS E 
ATINGE UM NA ZONA SUL 
DE MANAUS

Foto: divulgação/Assessoria de Imprensa

Fonte: com informações da Agência Câmara de Notícias

ARTIGO DO DIA O SEU AMOR É EXTRAVAGANTE

A gente sabe beijar molhado e dar selinho rápido. Somos esse misto de gestos e sentimentos que nunca antes encontramos em outro 
alguém. Num minuto somos carinhosos e no minuto seguinte a gente arranca a roupa.

Cabemos numa cama grande e num sofá pequeno. Damos sempre nosso jeitinho. Às vezes estamos por aí e sinto que as pessoas estão 
nos olhando: é, acho que a alegria verdadeira atrai olhares.

Morro de medo de um dia acabarmos e ter de ficar escutando as pessoa dizendo: “Mas vocês eram tão lindos juntos”. Então façamos 
assim: Nada de deixar essa coisa linda entre nós acabar. Vamos seguir sendo essa mistura de paixão avassaladora e amigos sempre 
presentes.

Vamos saber rir e chorar, falar sério e brincar; vamos melhorar com o tempo e mostrar para todos que paixões podem sim durar, basta 
os dois se entregarem pra valer, sem plano b, dois tarados e seus planos de um futuro juntos.

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.
@felipe_sandrin
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A campanha de vacinação contra a Covid-19, que a Prefeitura de Manaus realiza desde o dia 19 de janeiro, completou seis meses nesta segunda-feira, 
19/7. Nesse período, foram aplicadas 1.389.322 doses, entre primeira e segunda, no caso da CoronaVac, da AstraZeneca e da Pfizer, e única, como é 
a da farmacêutica Janssen. O trabalho envolve mais de dois mil servidores da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), além de funcionários de órgãos 
municipais e das Forças Armadas, entre outros parceiros.

Na capital amazonense, a campanha segue em ritmo acelerado e, diferentemente de outras cidades, já conseguiu fechar todos os grupos prioritários 
elencados pelo Ministério da Saúde no Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19 e praticamente, concluir todas as faixas 
etárias, faltando apenas a de 18 anos.
“Desde o início deixei clara a minha posição quanto à vacinação, de que ela seria a mais rápida possível. E assim vem acontecendo. À medida que as 
doses chegam, avançamos nos grupos e nas idades. Em pouco tempo todo o público vacinável terá recebido a primeira dose do imunizante”, destacou 
o prefeito David Almeida.

Segundo o gestor, esse desempenho é resultado, além da capacidade técnica, da dedicação e competência de todos os envolvidos na campanha.
“Aproveito para fazer um agradecimento público a essas pessoas que têm trabalhado incansavelmente para assegurar a proteção a nossa população, e 
também a todos os parceiros que têm nos apoiado de diferentes formas nessa batalha contra o novo coronavírus”, salientou.

A secretária ShádiaFraxe, da Semsa, lembrou que ainda em janeiro foram muitos os problemas enfrentados para que a campanha pudesse ser iniciada.
“Tínhamos muitos servidores afastados, por terem contraído a doença. Perdemos muitos deles para esse mal. Essa campanha é, de longe, a maior e 
mais complexa campanha de vacinação que Manaus e o mundo já viveram. Todos os dias enfrentamos o desafio de manter as equipes, de estimular 
esses servidores que atuam nos postos, planejar, organizar toda a estrutura disponibilizada para vacinar a população”.
A secretária destacou que o trabalho não se limita ao atendimento nos pontos de vacinação. Segundo ela, a atividade de bastidores, para a preparação 
das doses a serem distribuídas nos postos, começa bem cedo, por volta das 5h30, e só encerra após o planejamento do dia seguinte, e das próximas 
etapas, estarem concluídos.

“Temos pessoal que, muitas vezes, entra pela noite e madrugada para que tudo transcorra de forma organizada, segura, de forma responsável para que 
alcancemos a maior cobertura”, contou.
Além das dificuldades diárias, ShádiaFraxe apontou outros obstáculos que a gestão precisa enfrentar, causados, muitas vezes, pela desinformação, o 
que acaba levando muitos a quererem escolher qual vacina vão tomar e outros a se posicionarem contrárias às vacinas.

“Não bastassem esses problemas, ainda temos que combater as fakenews e fazer um trabalho de convencimento de que a vacina é a melhor forma para 
sairmos da pandemia, além, é claro das medidas de segurança como o uso de máscara, higienização das mãos com álcool em gel e distanciamento”, 
apontou.

Resultados

A chefe da Divisão de Imunização da Semsa, enfermeira Isabel Hernandes, avaliou a campanha como positiva, mesmo com as dificuldades enfrentadas 
para a sua operacionalização.

“Essa é uma das campanhas mais desafiadoras para nós, porque é totalmente atípica. Como não temos disponibilidade imediata de imunobiológicos, 
nosso planejamento acaba sendo feito muito em cima da hora. Mas ainda assim, tem sido uma campanha gratificante pelo resultado que temos visto, 
de redução de casos, principalmente de óbitos. Isso significa que esse sacrifício que nosso pessoal vem fazendo, trabalhando de 13 a 14 horas por dia, 
está sendo compensado pelas vidas salvas”, comentou.

Campanha de vacinação contra a Covid-19 em Manaus 
completa seis meses com quase 1,4 milhão de doses aplicadas

Um homem identificado como Ricardo, de 44 anos, morreu 
na tarde desta segunda-feira (19), depois de assassinar a 
namorada e trocar tiros com dois policiais civis, na rua Nova 
Amazonas, região de Granja Viana, na cidade de Cotia, 
Grande São Paulo.

Um policial morreu na troca de tiros e o outro foi atingido por 
oito disparos de arma de fogo.
De acordo com informações do delegado Marcelo Caracas, 
do 2º Distrito de Polícia de Cotia, a polícia foi acionada por 
familiares de Patrícia, pois ela estava há dias desaparecida 
e suspeitavam que o namorado da vítima a mantinha em 
cárcere privado.
Patrícia foi morta pelo suspeito com três tiros nas costas, 
dentro da casa dele.

Ao chegarem no local, os policiais entraram pela lateral da 
casa e perceberam que o suspeito estava armado. Quando o 
suspeito notou a presença dos policiais, saiu correndo pela 
cozinha em seguida pulou o muro da casa.

Os policiais foram atrás do suspeito e houve troca de tiros. 
Um policial, identificado como Alessandro e o suspeito, 
morreram no local. O outro policial foi atingido e socorrido e 
levado a unidade de saúde.

Ainda de acordo com o delegado, Ricardo usava uma pistola 
tipo Ponto 40, de uso restrito. A polícia também vai investigar 
se Ricardo tinha algum transtorno psicológico.

Na noite desta segunda-feira (19), um homem de 20 anos 
de nome não revelado, foi preso suspeito de estuprar uma 
adolescente de 13 anos, no bairro São José, zona leste de 
Manaus.

De acordo com informações, a mãe da vítima acionou a 
guarnição após encontrar o suspeito embaixo da cama da 
menina. 

No início, a mulher pensou que o homem havia invadido a 
casa, e descobriu que a filha mantinha um relacionamento 
com o suspeito há mais de nove meses.

Ainda de acordo com a polícia, insatisfeita com a situação, a 
mãe resolveu denunciar o caso a polícia.
Pela lei, relacionamentos ente adultos e menores de 14 anos, 
ainda que “consentido” pela vítima, é considerado estupro de 
vulnerável.

O suspeito foi encaminhado à Delegacia Especializada em 
Proteção a Criança e ao Adolescente (Depca), para procedi-
mentos cabíveis.

Homem que mantinha 
relacionamento com 
menina de 13 anos é 
preso suspeito de 
estupro de vulnerável

Policial civil morre 
em troca de tiros 
com homem que 
matou a namorada 
dentro de casa

Por: Liz SouzaPor: Liz Souza

Por: Fernanda Lopes
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Fonte: com informações da Semsa
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Amazonas Mais Seguro: concurso atenderá órgãos 
de segurança há mais de 20 anos sem certame

De depressão à “episódio maníaco”: 
entenda as sequelas da covid-19

A formalização de concurso público para as forças de segurança do Amazonas, anunciado pelo gov-
ernador Wilson Lima nesta segunda-feira (19/07), pelo programa Amazonas Mais Seguro, possibilitará 
a contratação de novos servidores para corporações que aguardavam há mais de duas décadas por 
um certame. Serão abertas 2,5 mil vagas de trabalho distribuídas entre cinco órgãos que compõem a 
estrutura do Governo do Estado.

O concurso público destinado para o sistema de segurança, com salários a partir de R$ 2.600 até R$ 
20 mil, convocará servidores para a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), Polícia 
Militar do Amazonas (PMAM), Polícia Civil (PC-AM), Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CB-
MAM) e Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM).

De acordo com o governador do Amazonas, Wilson Lima, o objetivo é realizar o concurso público 
ainda este ano, capacitando os aprovados para começarem a atuar em suas atividades em 2022.
“Hoje é um dia importante em que damos mais um passo no programa Amazonas Mais Seguro. É um 
resgate histórico que nós estamos fazendo, há muito que as nossas forças de segurança, tanto Polí-
cia Militar quanto Polícia Civil, Corpo de Bombeiros e Detran, estão com o seu quadro defasado. Isso 
acaba naturalmente provocando uma sobrecarga para as nossas forças de segurança”, destacou o 
governador Wilson Lima.

Além da assinatura de portaria para criação de concurso público, ocorreu na solenidade a entrega 
de R$ 12,8 milhões em novos equipamentos para o sistema de segurança. O secretário de Segurança 
Pública do Amazonas, coronel LouismarBonates, afirmou que os investimentos refletirão em mais 
segurança para a população.
“É um trabalho planejado, uma política de Estado, onde o governo, o governador Wilson Lima vai 
deixar um legado de planejamento, de estrutura, bem melhor do que recebeu de outros governos”.

Renovação 
O concurso público para as forças de segurança terá como intuito oxigenar o trabalho executado 
pelo sistema. É o caso do Departamento Estadual de Trânsito, autarquia que não realiza um concur-
so público para contratação de novos servidores desde 1995. O diretor-presidente do Detran-AM, 
Rodrigo de Sá, afirmou que o último certame foi anulado e que nunca houve seleção para ingressos 
de servidores efetivos.

“Nunca houve seleção pública para ingresso dos servidores efetivos no Detran, que tem a nature-
za jurídica de autarquia mas tem servidores celetistas contratados. Precisamos criar um Plano de 
Cargos e Salários, precisa profissionalizar a instituição, e isso se inicia com a realização do concurso 
público”, frisou Rodrigo de Sá.

O comandante-geral da Polícia Militar, coronel Ayrton Norte, pontuou que a PM não realizava um 
concurso público desde 2011. Ele avalia que o certame resultará em um reforço nas atividades, prin-
cipalmente no policiamento.

“Nós estávamos há aproximadamente uma década sem ter concurso público, e nós temos um 
governador que, além de estadista, é um governador que tem coragem, que tem espírito público, e o 
espírito dele está voltado realmente para o povo. Esse concurso só vem a colaborar para aumentar a 
nossa capacidade operativa e para o nosso efetivo de rua”, ressaltou.
A delegada-geral da PC-AM, Emília Ferraz, comemorou a criação das comissões responsáveis depois 
de 12 anos de espera por um concurso público para a Polícia Civil.

“Para mim era um sonho, e desde que entrei na Polícia Civil eu peço, principalmente porque o nosso 
efetivo estava bastante defasado. Agora vamos realmente poder realizar esse concurso público que 
é o sonho de muitos que estão estudando e, principalmente, dar esse retorno em segurança para a 
população”.

Para o Corpo de Bombeiros serão destinadas 453 vagas no concurso público. O comandante geral do 
CBMAM afirmou que a medida resultará em melhores serviços para a população amazonense.
“Nós estamos há mais de 10 anos sem concurso público, e vai dar uma vitalidade muito grande, 
sangue novo para a corporação e para atender a nossa sociedade. Nós sempre pensamos na socie-
dade, que merece um serviço com carinho, com amor, com zelo e precisa de homens e mulheres que 
trabalhem de forma humanizada”.

Muito se fala sobre as sequelas neurológicas e 
psiquiátricas da covid-19. Um estudo publicado 
este ano usando uma base de dados da TriNetX 
com os prontuários eletrônicos de 81 milhões de 
pacientes nos EUA, demonstrou que 33% dos 
sobreviventes são diagnosticados com doenças 
deste tipo nos seis meses seguintes.

Se esse estudo, feito com 236.379 pessoas 
que se curaram da Covid-19 nos EUA, for um 
representativo do que está ocorrendo no Brasil, 
por volta de 10 milhões de brasileiros já estariam 
fadados a serem diagnosticados com doenças 
neurológicas e psiquiátricas nos próximos meses.

Um dos exemplos de aumento desses diagnósti-
cos subsequentes a covid-19, de acordo com o 
psiquiatra José Luis Leal de Oliveira, é o episódio 
maníaco.

“Atendemos em torno de 4 ou 5 casos de episó-
dio maníaco posterior a Covid-19. Nos chamou 
muito a atenção de um quadro maníaco que 
surgiu após 15 dias de internação na UTI, quando 
estava em vias de alta para a enfermaria. Foi 
elucidado que esse paciente teve dois episódios 
depressivos anteriores a Covid, decorrentes de 
estressores significativos, quando o paciente fez 
uso de medicamentos antidepressivo por curto 
período de tempo, mas nunca tinha apresentado 
essa virada maníaca, que pode acontecer com 
estes tratamentos.”, conta o médico.

O psiquiatra revela também que, além dos 
pacientes com episódios maníacos pós-Covid, 
quando comparado com outros quadros infec-
ciosos, foi detectado um aumento significativo 
de diagnósticos de depressão e transtornos de 
ansiedade eclodindo depois da infecção. 

“Algumas perspectivas investigadas pelos pesqui-
sadores dizem respeito a invasão do novo coro-
navirus no sistema nervoso central, não somente 
nos neurônios, mas, também, nos astrócitos, 
assim como a excessiva reação inflamatória, e 
lesões vasculares que provoca”, explica.
Entenda o que é o “episódio maníaco”, uma das 
sequelas da covid-19

Trata-se, segundo José Luis Leal de Oliveira, de 
um diagnóstico psiquiátrico em que há três níveis 
de gravidade:
- hipomania;
- mania sem sintomas psicóticos;
- mania com sintomas psicóticos. 
Em todos os casos, nota-se uma série de mu-
danças comportamentais, que incluem, segundo 
o psiquiatra:
- humor elevado 
- aumento na quantidade e atividade das ex-
pressões físicas como inquietação e  insônia; 
- redução da necessidade de dormir; 
- aumento da atividade, podendo chegar à agi-
tação psicomotora em casos extremos; 
- maior agitação mental, como pensamento 
acelerado;
- desinibição;
- hipersexualidade;

- irritabilidade;
- impulsividade;
- comportamento presunçoso e hostil; 
- sentimento de aumento de energia ou bem-es-
tar; 
- sociabilidade eufórica; 
- desatenção;
- busca por atividade hedônicas a despeito dos 
prejuízos evidentes;
- aumento de interesse em aventuras ou uso de 
álcool e drogas e atividades novas ou gastos 
excessivos; 

Ainda segundo o especialista, os sintomas devem 
ter duração de pelo menos uma semana. Como 
todo diagnóstico psiquiátrico, requer descartar 
causas orgânicas (hipertireoidismo, uso de corti-
coide, tumor ou vasculopatia cerebral, intoxicação 
por drogas psicoestimulantes, etc).

Veja como funcionou o estudo

Os cientistas localizaram no banco de dados da 
TriNetX todos os pacientes que tiveram diagnósti-
co positivo de Covid após 20 de janeiro de 2020 e 
que ainda estavam vivos em 13 de dezembro. 
O estudo analisou o que ocorreu com esses 
pacientes nos seis meses seguintes. Só foram 
incluídos os com mais de 10 anos. Foram iden-
tificados 236.379 pacientes, sendo 190.077 não 
hospitalizados e 46.302 hospitalizados.

Destes, 8.945 foram internados em UTIs. Esses 
pacientes com Covid foram comparados com um 
grupo de 105.579 pacientes diagnosticados com 
influenza e outros 236.038 diagnosticados com 
qualquer tipo de infecção respiratória que nunca 
tiveram Covid.

A comparação entre esses três grupos é impor-
tante, pois os cientistas tinham como objetivo 
determinar o risco adicional de o paciente ser 
diagnosticado com doenças neurológicas ou 
psiquiátrica, comparado com pessoas que não 
tiveram Covid. 

Os resultados mostraram que 33,62% dos 
pacientes diagnosticados com Covid tiveram um 
diagnóstico de doença neurológica ou psiquiátri-
ca nos seis meses seguintes. Sendo esse número 
38,73% nos pacientes internados e 46,42% nos 
que estiveram nas UTIs.

Esses resultados demonstram que, para cada 
pessoa que a Covid mata, 33 pessoas entre as 
que se curam terão diagnósticos de doenças 
psiquiátricas ou neurológicas nos seis meses 
seguintes.

Por: Fernanda Lopes

Por: Edivan Filho 
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Frases

“Os limites do 
possível só podem 

ser definidos indo 
além do impossível”

Arthur C. Clarke

Mario Quintana

“Não existe nada de 
completamente errado no 
mundo. Mesmo um 
relógio parado consegue 
estar certo duas vezes 
por dia”

PAULO COELHO

INGRID BERGMAN 

“VOCÊ DEVE 
CONFIAR NA VOZ 
QUE VEM DE DENTRO 
DE VOCÊ E DIZ 
EXATAMENTE O QUE 
PRECISA FAZER”

“Viver é acalentar sonhos e 
esperanças, fazendo da fé a nossa 

inspiração maior”
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