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DAVID ALMEIDA ASSINA 
TERMO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE 

para reforço no atendimento da atenção básica
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do TCE Yara Lins
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O presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), leu, na última quarta-feira (14/7), o requerimento 
de prorrogação da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid-19. Agora, o colegiado – que encerraria os 
trabalhos no próximo dia 7 de agosto – será adiado por mais 90 dias.

A prorrogação dos trabalhos é pleito antigo do comando do colegiado, que defende mais tempo para investigar 
as denúncias de irregularidades cometidas pelo governo federal na aquisição de vacinas contra o novo coro-
navírus.
O requerimento para extensão dos trabalhos – apresentado pelo vice-presidente da CPI, Randolfe Rodrigues 
(Rede-AP) – recebeu a assinatura de 34 senadores das 27 necessárias, incluindo a do vice-presidente da Casa, 
senador Veneziano Vital do Rêgo (MDB-PB).

“Sendo a sessão de hoje a última do Senado Federal antes do recesso parlamentar, impõe-me, valendo-me do 
Regimento Interno e dos diretos da minoria, que recebi o requerimento do vice-presidente [da CPI] Randolfe 
Rodrigues e outros senadores solicitando a prorrogação do prazo da CPI por 90 dias”, disse Pacheco. “Será 
publicado para que produza os devidos efeitos.”

Inicialmente, Pacheco demonstrou resistência à prorrogação do prazo, tendo sinalizado que deixaria a análise 
do tema para depois dos 90 dias de duração previstos no requerimento que determinou a instalação da CPI.

Desse modo, os senadores Alessandro Vieira (Rede-SE) e Jorge Kajuru (Podemos-GO) acionaram o Supremo 
Tribunal Federal (STF) para garantir a prorrogação das atividades. Além disso, o comando da CPI da Covid ini-
ciou as conversas com o presidente do Senado para convencê-lo da necessidade de prorrogação.

Após “esgotar o diálogo” com os senadores membros do colegiado, Pacheco sinalizou sobre a possibilidade de 
prorrogação dos trabalhos. Em coletiva concedida na última sexta-feira (9/7), o presidente do Senado já havia 
indicado a possibilidade de estender o funcionamento da comissão nesta semana.

Como parte do acordo, a comissão deve encerrar os depoimentos quando se inicia a ordem do dia do Senado 
e suspender os trabalhos no recesso parlamentar.

Em seis meses de atividade, os Serviços de Apoio Psicológico ao Servidor (SAPS) e 
à População (SAPP), da Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), ultrapassaram a 
marca de 5 mil atendimentos psicológicos a profissionais de saúde (ativos e afastados) 
e a população em geral.

Lançado em janeiro deste ano, o serviço é ofertado na modalidade de teleconsulta, 
com plantões de segunda a domingo, das 7h às 20h, incluindo feriados. As consultas 
são gratuitas e sigilosas, dando segurança para o paciente, que pode realizar até três 
atendimentos por cadastro.

Ao todo, 14 psicólogos realizam os atendimentos de escuta emergencial e plantão 
psicológico por meio de contato telefônico e/ou videochamada, com duração de 30 
minutos. O serviço atende profissionais de saúde, atuantes nas unidades hospitalares 
e aqueles que se encontram afastados de suas funções laborais, além de contemplar 
a população do Amazonas, chegando a registrar ainda atendimentos a pessoas de 17 
estados.

Para o gerente da Rede de Atenção Psicossocial, da Secretaria Executiva Adjunta de 
Políticas em Saúde da SES-AM, Ismael Reis, o serviço é necessário para minimizar os 
efeitos negativos da pandemia na saúde emocional dos profissionais e também auxiliar 
a população.

“Os diversos grupos envolvidos, pacientes, familiares, profissionais de saúde, gestores, 
profissionais de comunicação, segurança e a população como um todo, passam por 
estados emocionais intensos e traumáticos nesta pandemia, e os atendimentos psi-
cológicos oferecidos pelo SAPS e SAPP têm sido um significativo apoio para minimizar 
esse desconforto emocional e sofrimento psíquico”, afirmou Reis.

Para acessar o atendimento, os usuários devem acessar o link http://chatbot.saude.
am.gov.br/, ou o contato com Whatsapp (92) 99258-1056, para pessoas com difi-
culdade no manuseio de tecnologias ou sem acesso à internet. Para profissionais de 
saúde, serão necessários os documentos de matrícula e telefone; já a população em 
geral deve apresentar nome e sobrenome, data de nascimento, CPF e telefone.
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Por: Shayenne Medeiros

Por: Lara Tavares

SERVIÇOS DE APOIO PSICOLÓGICO DA SES-AM 

ULTRAPASSAM 5 MIL ATENDIMENTOS

Presidente do Senado prorroga CPI da Covid por 90 dias
Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado

Fonte: Metrópoles Fonte: com informações daAssessoria de Comunicação da Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM)

Foto: Rodrigo Santos/SEs-AM

Técnicos do Centro Estadual de Referência Estadual de Saúde do Trabalhador da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas – Dra. Rosemary Costa Pinto 
(Cerest/FVS-RCP) estão realizando uma visita técnica em Itacoatiara (a 176 quilômetros de Manaus) para avaliar e prestar suporte aos profissionais responsáveis 
pela saúde do trabalhador no município. Os técnicos chegaram ao município na quarta-feira (14/07) e permanecem até sexta (16/07).
O principal objetivo da visita é fortalecer a vigilância em saúde do trabalhador no interior do Amazonas. Em Itacoatiara, as equipes estaduais e municipais irão 
se reunir para discutir as ações realizadas e se elas estão de acordo com as políticas nacionais de saúde do trabalhador, além de orientar acerca de possíveis 
dúvidas.

O diretor-presidente da FVS-RCP, Cristiano Fernandes, reforça que a visita tem a função de dar suporte para os municípios do interior. “As equipes visitam o local, 
verificam as atividades realizadas pelos técnicos municipais, compartilham seus conhecimentos e oferecem sugestões de melhorias, caso haja inadequações em 
relação ao atendimento ao trabalhador”, explica Cristiano.
Segundo a coordenadora do Cerest/FVS-RCP, Cinthia Santos, é importante ter ciência das realidades das ações de vigilância de ações integrais de saúde do 
trabalhador no interior do Estado. “Nós conhecemos as equipes, existe uma troca de experiência, eles apresentam suas dificuldades e nós buscamos soluções 
para facilitar suas ações no intuito de melhorar a saúde do trabalhador”, salienta Cinthia.

Cinthia acrescenta que os municípios informam ao Estado dados demonstrando um indicador de saúde do trabalhador, onde é possível observar quais os âmbitos 
que necessitam de maior atenção nessa população. “Com base nesses indicadores, nós podemos promover mais ações de prevenção à saúde do trabalhador 
para evitar acidentes e óbitos causados no ambiente de trabalho”, destaca.

Referência – A FVS-RCP é responsável pela Vigilância em Saúde do Amazonas, que inclui a prevenção a doenças como as desencadeadas e/ou agravadas no 
ambiente de trabalho, por meio do Centro de Referência Estadual de Saúde do Trabalhador (Cerest/FVS).
A FVS-RCP funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, na avenida Torquato Tapajós, 4.010, Colônia Santo Antônio, Manaus. Os números para contato 
são (92) 3182-8550 e 3182-8551.

Por: Shayenne Medeiros

Foto: divulgação/FVS-AM

Fonte: Assessoria de Comunicação da Fundação de Vigilância em Saúde Dra. Rosemary Costa Pinto 
(FVS-RCP)

Fonte: com informações da Agência de Notícia Defesa

FVS-RCP avalia ações de Centro de Saúde do 
Trabalhador de Itacoatiara O Instituto de Defesa do Consumidor (Pro-

con-AM) apreendeu, nesta quarta-feira (14/07), 
mais de 100 quilos (Kg) de produtos em 
condições inadequadas para consumo. A ação 
ocorreu em um supermercado no bairro Cidade 
de Deus, zona leste de Manaus.

Os fiscais do Procon-AM recolheram 83,8 Kg 
de produtos de limpeza, laticínios, bebidas, 
doces, café, conserva; e 25 Kg de carne bovina.
No total, foram apreendidos 108,8 Kg de itens 
com data de validade expirada e/ou embala-
gens violadas. Após a ação, os produtos foram 
descartados.

“O Procon-AM realizou mais uma apreensão 
de uma grande quantidade de alimentos e pro-
dutos de limpeza. Recebemos a denúncia e 
encaminhamos a equipe para o local. Volto a 
reforçar que os estabelecimentos precisam fi-
car de olho nas mercadorias que colocam para 
o consumidor. É uma questão de saúde e que 
deve ser prioridade”, afirma o diretor-presiden-
te do órgão, Jalil Fraxe.

Por: Fernanda Lopes

Foto: João Pedro Sales/Procon-AM

Procon apreende mais de 
100 Kg de produtos em 
supermercado de Manaus
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É normal o aparecimento de ínguas no corpo da mulher após a aplicação de vacinas contra 
diversas doenças, como a Covid-19. A presença desses gânglios na axila, por exemplo, não 
podem ser motivo para que a população feminina deixe de realizar a mamografia anualmente, 
como exame de rastreio para o câncer de mama, alerta a Fundação Centro de Controle de On-
cologia do Estado do Amazonas (FCecon), unidade vinculada à Secretaria de Estado de Saúde 
(SES-AM).

A chamada linfonodopatia axilar é o aparecimento de ínguas, que, ao toque, se assemelham 
a caroços. Os linfonodos contêm células do sistema imunológico que ajudam a combater in-
fecções, atacando e destruindo germes que são transportados pelo líquido linfático.

Segundo a chefe do serviço de Mastologia da FCecon, mastologista Hilka Espírito Santo, é 
comum que os linfonodos reacionais apareçam debaixo dos braços, nas virilhas e na região do 
pescoço. Nesse caso, eles são reações normais à vacina.

“Essas ínguas não causam nenhum dano à paciente e normalmente desaparecem em torno 
de quatro semanas”, disse a mastologista, que alerta para a importância do exame. “Antes de 
tudo, é importante ressaltar a necessidade de se realizar a mamografia anualmente para todas 
as mulheres acima de 40 anos. A vacina não causa câncer e nem impede de você realizar seus 
exames de rastreio, que no caso é a mamografia”, destaca Espírito Santo.

Recomendação – A Sociedade Brasileira de Mastologia (SBM), a Comissão Nacional de Ma-
mografia do Colégio Brasileiro de Radiologia e Diagnóstico por Imagem (CBR) e a Federação 
Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia (Febrasgo) divulgaram recomendações 
para condutas frente à linfonodopatia axilar.

Segundo as entidades, a alteração de linfonodopatia axilar após a vacina é um evento raro e 
não exclusivo da vacinação contra a Covid, podendo acontecer como reação após a vacina de 
sarampo e influenza, por exemplo, especialmente naquelas que evocavam uma resposta imune 
forte.

A recomendação é que o agendamento dos exames de rastreamento para câncer de mama 
(pacientes assintomáticas) seja realizado antes da primeira dose ou após quatro semanas da 
segunda dose da vacina para Covid.

As pacientes devem, também, informar aos técnicos de radiologia, antes de iniciar o exame, 
que tomaram a vacina contra a Covid-19. É preciso dizer a data e qual dose. Isso será anexado 
ao prontuário da paciente, assim como demais perguntas que fazem parte do questionário de 
rotina, como a última menstruação ou possibilidade de gravidez.

“É muito importante que a paciente, ao ir ao serviço de radiologia, que ela diga a data que ela fez 
a vacinação. Assim, o médico radiologista, ao emitir o laudo, saberá que pode ter relação com 
a vacina. Essa paciente pode, ainda, repetir o exame quatro semanas depois. Mas isso deve ser 
avaliado pelo médico mastologista”, afirma Hilka Espírito Santo.

Orientação – A chefe do serviço de Mastologia da FCecon destaca que o mais importante é que 
as mulheres não deixem de fazer seus exames anuais de rastreio.

Os artistas que participaram do projeto “Qualifica Artista Manauara: o sucesso depende de você 2.0”, foram certifica-
dos pela Prefeitura de Manaus na tarde desta quarta-feira, 14/7. A iniciativa é uma parceria da Prefeitura de Manaus, 
por meio da Secretaria Municipal de Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), com a Fundação Municipal 
de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult) e o Conselho Municipal de Cultura (Concultura).

O evento teve início na última terça-feira, 13, no anexo do Escritório do Empreendedor, localizado no centro da cidade, 
com o curso “Redação para projetos” e finalizou nesta quarta-feira, com o curso “Como elaborar projetos”.

“A procura pelo Qualifica Manauara 2.0 foi maior que a primeira edição e os alunos estavam felizes e empolgados com 
o conteúdo ministrado, uma vez que é de suma importância para a carreira deles, pois são empreendedores da arte. 
A Prefeitura de Manaus vem trabalhando para qualificar os artistas e prepará-los para o mercado de trabalho”, frisou a 
diretora do Departamento de Qualificação Profissional, Rayana Pinho.

O projeto reuniu 38 artistas manauenses de todas as culturas, ritmos, crenças e raças, que buscam capacitação e 
qualificação profissional, a fim de impulsionar e despertar para o próprio sucesso, por meio de sua desenvoltura e 
destreza, além de favorecer o engajamento profissional, fortalecer e fomentar o futuro da própria carreira.

“Uma orientação do prefeito David Almeida é a de que possamos criar oportunidades para atender as comunidades. 
Então aproximem-se da gestão, é importante que vocês façam sugestões e que também levem essas iniciativas para 
quem não tem acesso”, destacou o secretário da Semtepi, Radyr Júnior, durante o evento.

Presidente do Concultura, Tenório Telles, aproveitou o espaço para deixar uma mensagem motivacional aos artistas. 
“Na volta pós-pandemia, temos que trabalhar, produzir e ocupar os espaços. A cidade vai precisar de vocês para 
recuperar a esperança, alegria e a confiança, então vocês serão um dos profissionais mais importantes nesse resgate 
do país”, destacou.

Ana Keite Cruz é fotógrafa e, pela primeira vez, participou do projeto e afirmou ter sido uma oportunidade fantástica 
e inovadora. “Durante muito tempo nossa classe artística não teve voz e vez, então esses cursos oferecidos vão nos 
enriquecer profissionalmente”, comentou.

“Quero agradecer essa ação da prefeitura, pois dessa forma estamos valorizando nossa cultura, dando oportunidade 
para nossos artistas e impulsionando Manaus para frente”, destacou o participante Joseph Matheus.
Devido a grande procura, o próximo edital está previsto para o início de agosto e a expectativa é de que novos editais 
sejam lançados todos os meses.

O governador do Amazonas, Wilson Lima, anunciou, nesta quarta-feira (14/07), mais três mutirões simultâneos de 
vacinação contra a Covid-19 nos municípios de Careiro Castanho, Manaquiri e Careiro da Várzea. Com mais essas 
ações, chegará a 14 edições de mobilizações da campanha Vacina Amazonas, realizadas em parceria com as prefei-
turas municipais.

“Neste sábado, vamos fazer mais três mutirões de vacinação contra a Covid-19 no interior. A força-tarefa do Gov-
erno do Estado estará no Careiro Castanho, Manaquiri e Careiro da Várzea para ajudar as Prefeituras a intensificar a 
vacinação”, afirmou Wilson Lima.
Ele destacou que os resultados da campanha de aceleração da vacina já aparecem na rede de assistência do Ama-
zonas.

“Meus amigos, os índices de internação e casos graves estão diminuindo e isso é resultado da vacinação. Se já che-
gou sua vez, não deixe de se vacinar! A vacina é a arma mais poderosa contra a Covid-19”, ressaltou o governador.

Os mutirões são realizados conforme novas remessas de imunizantes enviadas ao Amazonas pelo Governo Federal, 
por meio do Ministério da Saúde. Além das doses de vacina, o Governo do Estado também envia aos municípios 
equipes de vacinadores e técnicos da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas Drª Rosemary Costa Pinto 
(FVS-RCP) e da Secretaria de Estado da Saúde (SES-AM).

Servidores de todas as outras secretarias do Estado também são mobilizados para os mutirões, compondo equipes 
de logística, apoio, transporte e organização das ações.
Outros mutirões – Em 11 edições do mutirão - duas realizadas em Manaus - mais de 231.553 pessoas já 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, vacinando 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.

Os últimos mutirões da campanha Vacina Amazonas foram realizados no dia 10 de julho, simultaneamente, nas ci-
dades de Itacoatiara, Urucará, Iranduba, Itapiranga e São Sebastião do Uatumã, com alcance de 15.660 mil pessoas 
vacinadas.

FCecon orienta sobre mamografia 
em caso de vacina contra a Covid-19

Foi aprovado na noite desta última quarta-feira (14) 
o Projeto de Lei (PL), que proíbe o despejo ou a 
desocupação de imóveis até o fim de 2021. 

Segundo informações, a medida se deve a crise 
sanitária da pandemia causada pela covid-19, onde 
a economia teve queda e muitos trabalhadores fic-
aram sem renda.

Foi aprovado por 313 votos a 131, uma emenda do 
Senado que exclui os imóveis rurais da proibição. 
Logo após aprovado, o texto segue para o presi-
dente para sanção presidencial e após sancionado 
entra em vigor.

O projeto de lei suspende os atos praticados des-
de 20 de março de 2020, exceto aqueles já con-
cluídos. No caso de ocupações, a regra vale para 
aquelas ocorridas antes de 31 de março de 2021 e 
não vale para as ações concluídas na data de pub-
licação da futura lei.

Wilson Lima anuncia 
mutirões Vacina 
Amazonas em mais três 
municípios no próximo 
sábado (17/07)

Foto: reprodução

Foto: Diego Peres/Secom

Fonte: com informações da Agência Amazonas

Por: Shayenne Medeiros

Por: Lara Tavares

Por: Shayenne Medeiros

Por: Shayenne Medeiros

Foto: Oliveira Júnior/Manauscult

Fonte: com informações da Semtepi
Fonte: Assessoria de Comunicação da Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas (FCecon)

Foto: Laís Pompeu/FCecon

Aprovado Projeto de lei 
que proíbe ‘despejo’ até 
final de 2021

Prefeitura certifica participantes do projeto 
‘Qualifica Artista Manauara 2.0’
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O governador Wilson Lima lançou, nesta quinta-feira (15/07), um pacote de 
novas obras para a capital e interior que vai trazer melhorias nas áreas de 
infraestrutura, prestação dos serviços de saúde, saneamento, educação e 
segurança. Os novos investimentos somam recursos na ordem de R$ 1 bilhão, 
entre 70 obras em licitação e a licitar com projetos em elaboração. Esses novos 
investimentos devem gerar 123 mil empregos diretos e indiretos.

“Todos esses investimentos são importantes para a recuperação das atividades 
econômicas. Só aí nesse investimento de R$ 1 bilhão nós estamos gerando 
mais de 120 mil empregos diretos e indiretos, e isso é uma injeção na econo-
mia, é uma injeção importante para garantir que famílias tenham ali uma renda 
que garantam seu sustento”, disse o governador.

Os novos anúncios feitos pelo governador englobam obras de mobilidade urba-
na e rural com a modernização e recuperação de rodovias, ramais e sistemas 
viários urbanos. Além disso, prevêem investimentos para melhoria nos serviços 
de saneamento, com a construção de sistemas de abastecimento de água e 
esgoto; de saúde, com a reforma de unidades de assistência; e de educação, 
com a construção de unidades de ensino.

Há, também, investimentos na segurança pública com a construção e reforma 
de delegacias e batalhões de policiamento, em conformidade com o programa 
Amazonas Mais Seguro, anunciado pelo governador neste mês e que contemp-
la um conjunto de ações para redução da criminalidade.

“No Governo do Estado do Amazonas não tem nenhuma obra parada. As obras 
que eventualmente diminuíram o seu ritmo foi em razão do período chuvoso, 
mas no Governo do Estado nós tivemos o devido cuidado de retomar e equa-
cionar todas aquelas obras que estavam e que apresentavam algum problema. 
Todas as obras que nós estamos iniciando nós vamos entregar, nós vamos 
concluir”, destacou o governador.

Na cerimônia, o prefeito de Novo Airão, Frederico Júnior, ressaltou os investi-
mentos no sistema viário do município que já foram realizados e destacou os 
novos anúncios feitos pelo governador. “E eu fiquei muito feliz em hoje partici-
par desse pacotão de obras do Estado, e ouvir do governador Wilson Lima algo 
que me surpreendeu, porque a programação da revitalização da nossa estrada 
era para o ano que vem, mas ele já quer começar neste ano, para ver se junto 
com a inauguração da AM-070”, disse o prefeito.

Balanço – Wilson Lima também apresentou um balanço com 274 obras – entre 
concluídas e em execução – distribuídas em 58 municípios, de 2019 até agora. 
A estimativa do Governo do Amazonas é que esses investimentos cheguem a 
100% dos municípios até o ano que vem.

Atualmente são 132 obras em andamento, 119 obras concluídas e 23 projetos 
em licitação, que totalizam um investimento global de R$ 2,5 bilhões entre 2019 
e 2021.
Somente em mobilidade urbana e rural, o investimento do Governo do Estado 
totaliza mais de R$ 2 bilhões em 127 obras, que juntas representam 2.200 
quilômetros. São obras em 70 sistemas viários desde 2019, em 47 municípios. 
Apenas neste ano, o Estado está executando 33 obras de sistemas viários.
O investimento na pavimentação do sistema viário nas sedes dos municípios do 
estado tem como objetivo melhorar a trafegabilidade e prover maior segurança 
no transporte. Atualmente, vários trechos são de difícil acesso e possuem 
somente revestimento primário, o barro.

Neste ano, o Estado está executando a pavimentação de 18 ramais. Outros 
nove já foram concluídos. São 14 rodovias que passam por intervenções do 
Governo do Amazonas, outras cinco já tiveram os serviços concluídos.
Foram concluídos os sistemas de abastecimento de água de Apuí, Beruri, 
Maués, Itacoatiara e Manaus. Na área da saúde, há a construção, em Manaus, 
do Hospital do Sangue e de cinco Centros de Atenção Integrada à Criança 
(Caics), além do Hemonúcleo, em Tabatinga.

Na educação, são 15 obras, que incluem a unidade da Universidade do Estado 
do Amazonas (UEA) de São Paulo de Olivença, a unidade do Centro de Edu-
cação Tecnológica do Amazonas (Cetam) na capital e em Benjamin Constant, 
além de unidades de ensino.

AM-010 – O governador destaca que o contrato para reforma e modernização 
da AM-010 já foi assinado e que a obra vai gerar cerca de 10 mil empregos 
diretos e indiretos, beneficiando a capital, Rio Preto da Eva, Itacoatiara e os 
municípios próximos.

As obras da AM-070, que já alcançaram 86% de execução, serão finalizadas 
até o final deste ano. As obras de duplicação da rodovia passaram por quatro 
governos. Iniciados em 2013, os trabalhos tinham sido realizados apenas 43% 
até 2019.

Anéis viários – Os anéis viários Sul e Leste, juntos, formam a maior obra de 
mobilidade urbana integrada construída em Manaus, com 27 quilômetros de 
extensão. Eles interligarão as zonas norte, leste e centro-sul de Manaus.
Como parte desse complexo, o Governo do Amazonas concluiu, em dezembro 
do ano passado, o Viaduto Lydia da Eira Corrêa. Com 230 mil m², esse é o 
maior viaduto da região Norte do país.

O Anel Sul tem início no viaduto e vai até o início da avenida Santos Dumont. 
Hoje, o Estado está duplicando a Estrada do Tarumã – que faz parte do Anel 
Viário Sul – e realizando desapropriações.

O Anel Leste inicia no trevo da avenida dos Oitis e terminará na avenida Mar-
garita, no trecho compreendido da Reserva Florestal Adolpho Ducke. Haverá a 
implantação de uma ciclovia com 5,6 quilômetros no entorno da reserva. Nesse 
caso, o contrato foi assinado em 2013 e ficou engavetado por cerca de cinco 
anos. Iniciada pela atual gestão, a obra alcançou 18% de execução e a previsão 
de conclusão é para dezembro de 2022.

Complexo de Humaitá – A obra do complexo viário de Humaitá tem o objetivo 
de desviar do perímetro urbano do município o tráfego de veículos pesados 
que transportam soja pela BR-319 (Manaus-Porto Velho), BR-230 e rodovia 
Transamazônica.

A obra terá 11,58 quilômetros e interligará a BR-319 ao porto graneleiro da 
cidade. O anel viário dará mais rapidez ao escoamento da soja que, atualmente, 
vem de Porto Velho, passando por dentro do município de Humaitá, até chegar 
a Itacoatiara.

PROJETOS EM LICITAÇÃO
• Sistema Viário de Iranduba
• Sistema Viário de São Gabriel da Cachoeira
• CFC Centro de formação de condutores na Torquato Tapajós
• Espaços urbanos das zonas norte, leste e centro oeste de Manaus (Revital-
ização de quadras e campos comunitários)
• Estrada do Emade em Tefé
• UEA de Apuí, Jutaí e Tapauá
• Construção do Ramal do Porto do Açaí em Guajará
• Construção do sistema de abastecimento de água em Eirunepé
• Ramal das Flores em Manaus
• Reforma do Caic Dra Josephina de Mello, Colônia Oliveira Machado, em 
Manaus
• Reforma do Caic Afranio Soares, Parque 10, em Manaus
• Construção do Batalhão da Rocam
• Construção do Ramal do Sulivan Portela em Rio Preto da Eva
• Construção do Centro de Convivência da Família em Manicoré
• Parque de exposição Agropecuária Dr. Eurípedes Ferreira Lins em Manaus

NOVAS OBRAS ANUNCIADAS
• Primeiro Hospital Veterinário de Manaus
• Porto de Urucará
• Pavimentação da Rodovia Am-352, Novo Airão
• Sistema de Abastecimento de Água de Nova Olinda Do Norte
• Sistema de Abastecimento de Água de Carauari
• Sistema de Abastecimento de Água de Codajás
• Sistema Água da Comunidade Ebenézer em Manaus
• Reforma da Segunda Etapa do Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio

NOVO PACOTE DE SISTEMAS VIÁRIOS EM 18 MUNICÍPIOS – 118 km
• Sistema Viário de Itacoatiara
• Sistema Viário de Humaitá
• Sistema Viário de Lábrea
• Sistema Viário de Apuí
• Sistema Viário de São Gabriel Da Cachoeira
• Sistema Viário de Juruá
• Sistema Viário de Tapauá
• Sistema Viário de Urucará
• Sistema Viário de Manicoré
• Sistema Viário de Novo Airão
• Sistema Viário de Vila do Janauari em Iranduba
• Sistema Viário de Santo Antônio do Içá
• Sistema Viário de Alvarães
• Sistema Viário de Atalaia do Norte
• Sistema Viário de Santa Isabel do Rio Negro
• Sistema Viário de Presidente Figueiredo
• Sistema Viário de Eirunepé
• Sistema Viário de Uarini

SEGUNDA ETAPA DA REFORMA DOS CAICs
• Moura Tapajós, Bairro Monte das Oliveiras
• Gilson Moreira, Bairro Cidade Nova
• José Carlos Mestrinho, Bairro Alvorada
• José Contente, no Jorge Teixeira
• Dr. Rubim de Sá, Bairro Planalto
• Dr. Edson Melo, Bairro Zumbi II
• Alexandre Montoril, Bairro Petrópolis

Por: Fernanda Lopes

Foto: Diego Peres/Secom

Fonte: Agência Amazonas

Governador 
Wilson Lima lança 
pacote com 70 
novas obras e 
investimento de 
R$ 1 bilhão



Um homem, de nome não revelado, vulgo “Boca Rica”, foi preso no início da noite desta quar-
ta-feira (14), suspeito de participar do homicídio ocorrido durante a tarde do mesmo dia, em 
uma área de mata, na Ponta das Lajes, no bairro Colônia Antônio Aleixo, zona leste de Manaus.

De acordo com as informações repassadas pelo Tenente Carvalló, com o suspeito foi encon-
trado um celular com a gravação do momento do crime, onde constatam a participação de 
“Boca Rica”.

Ainda de acordo com o policial, no momento da abordagem, o suspeito demonstrava muito 
nervosismo, e ao ser questionado sobre a origem do telefone, o suspeito confessou que era da 
vítima e que haviam vídeos da execução no aparelho.

Ao averiguar as imagens ficou constatado a participação do suspeito no crime. O homem infor-
mou que os comparsas se dispersaram para não levantar suspeitas.
Edinei do Nascimento Lima Pereira, de 51 anos (vítima), foi encontrado na noite desta quar-
ta-feira (14), por volta das 19h, em uma trilha da Praia Ponta das Lajes.

Boca Rica e outros comparsas assassinaram a vítima após supostamente ela ter passado in-
formações a polícia sobre o bando.

Diante dos fatos, foi dada a voz de prisão a Boca Rica e foi encaminhado a Delegacia Especial-
izada em Homicídios e Sequestros (DEHS), para procedimentos cabíveis.

Homem confessa para 
PM a participação em 
homicídio e leva 
policiais ao local 
do crime

Um mototaxista, de 51 anos, foi assassinado ontem na tarde de quarta-feira (14), em área de mata no bairro Colônia Antô-
nio Aleixo, Zona Leste de Manaus. A morte foi filmada pelos criminosos com um celular. Um dos envolvidos no crime foi 
preso com o aparelho horas após o caso.

Policiais da Força Tática faziam patrulhamento de rotina na Bola da Suframa, bairro Crespo, e avistaram um homem em 
atitude suspeita por volta das 16h. Segundo o tenente Carvalló, a PM abordou e revistou o suspeito. Apenas um celular 
foi encontrado.

“No momento que a equipe fez alguns questionamentos sobre esse celular, ele disse que o aparelho não era dele, tinha en-
contrado. Depois disse que pertencia à esposa, então houve controvérsias em relação à origem desse aparelho”, explicou.
Ainda segundo o tenente, quando a equipe tentou mexer no aparelho para identificar se era produto de roubo ou furto, o 
homem informou sobre o crime.

“Ele logo disse que tinha acabado de sair de uma ‘situação’, e depois confessou que tinha sido um homicídio que ele tinha 
praticado horas antes, supostamente algum problema com dívida ou suposto desaparecimento de uma certa quantidade 
de entorpecentes, o que foi possível identificar com os vídeos que encontramos no aparelho”, disse

Após o homem confessar o crime aos policiais, a Força Tática foi até à Delegacia de Homicídios e Sequestros. Depois, os 
policiais foram até o local do crime, onde o corpo da vítima foi encontrado.

O Amazônia press teve acesso às imagens no celular. Um grupo de criminosos leva o homem para a área de mata e o 
questiona sobre o desaparecimento de drogas. A vítima seria responsável por esse sumiço. O homem é questionado pelos 
criminosos e agredido. Depois, as imagens mostram a vítima morta com tiros na cabeça.
O preso chegou a indicar os locais que estariam os outros envolvidos para a polícia, que realizou mais buscas, porém eles 
não foram encontrados.

“Ele [preso] realizou algumas ligações para líderes de alguma facção criminosa que ele pertence e no momento dessas 
ligações é dada a autorização para executar essa vítima”, completou o tenente.

Por: Fabiane Monteiro

POLÍCIA ABORDA SUSPEITO 
EM MANAUS E ENCONTRA 
IMAGENS DE ASSASSINATO 
DE MOTOTAXISTA EM 
CELULAR

Foto: : reprodução

ARTIGO DO DIA TRAIÇÃO DO PONTO DE VISTA DO TRAÍDO

Olá!
Tudo bem?

Eu espero que sim, mas, se não estiver tão bem assim, não se desespere, tudo no final dará certo, tudo ficará muito bem.
 Escreveremos sobre a traição do ponto de vista do traído(a).
Você é meu convidado(a) para essa leitura.

Vamos lá, falar de traição é um assunto que mexe com muitas pessoas, vou descrever um pouco sobre o ponto de vista do traído. Como acontece 
psicologicamente? Quais são suas perdas e prejuízos?
Respire fundo, se sente e vamos lá.
Existem prejuízos psicológicos que acontecem com você quando você se dar conta de que a sua vida foi mudada e você se questiona, foi de repente! 
De repente, eu vivia uma vida e estava tudo muito bem, eu era parceiro(a)..., você era uma pessoa legal, tinha uma história, tinha um relacionamento 
bacana com uma outra pessoa e de repente, tudo acabou!
Não foi tão de repente assim, o que acontece é que muitas vezes só enxergamos o que desejamos enxergar.
Você descobre que essa pessoa que você se dedicou, que você dedicou a sua vida, o seu tempo, suas alegrias, construindo ao lado dessa pessoa uma 
história, você para neste dia e se questiona:

Meu Deus o que eu vivi? Foi tudo ilusão?
Foi tudo mentira?

Só eu vivi?
Só eu quis construir uma história?
O outro sempre me traiu?

Você começa a entrar num desespero e você não vai dar conta porque é muito sofrimento psíquico. Então, acalme seu coração. Respire fundo, olhe 
para você. Isso mesmo. Olhe pra você, olhe para a sua vida.
Eu vou falar uma coisa muito séria, quem foi que traiu, foi o outro? OK!
Então perceba que apesar de você estar ferido(a), não foi você que traiu, então você tem valores que precisam ser admirados por você.
Você deu ao outro, o seu melhor e o que você recebeu? Será que foi o melhor? Mas, isso agora não importa. O que importa é você fazer um divisor de 
águas, quem era você? Como você vivia? Como era sua vida quando você estava com essa pessoa e agora, o que você vai fazer da sua vida? O que 
você quer para você? Quem é você? Você já parou para se questionar?

Porque em toda a traição há uma perda, há um desgaste e você vai passar por fazes.
Primeiramente você passou pela fase da NEGAÇÃO.

Algumas pessoas falavam para você: Olha, eu vi o “fulano(a)” ali numa área meio estranha ou eu vi o “fulano(a)” com uma outra pessoa, você estar sen-
do traído(a) e você falava o que? Você simplesmente negava e sabe por que? Porque é mais fácil negar. Podemos narrar que existem fases.
A primeira fase é da negação, você não acredita que o outro seja capaz de fazer isso, você passa a se questionar, “não acredito, nós temos uma vida 
em comum”.

O segundo momento é o “luto” a tristeza de admitir e depois, vem a transformação, a vontade de sair do sofrimento, a transformação. Aceitar que “per-
deu”. Isso dói.
Terceiro momento, é a ACEITAÇÃO. Você aceita que foi traído ou traída.
Depois do “luto”  você vivencia a tristeza de admitir e logo depois, vem a transformação, a vontade de sair do sofrimento, a transformação. Aceitar que 
“perdeu”. Isso dói.

É preciso então começar a viver o “luto” (simbolicamente falando) para poder sair desse comportamento, sair desse sofrimento.
No segundo momento, você vivencia o “LUTO” da perda, você larga as ilusões, sim, as ilusões. Porque quando o outro chega para você, vem com fala 
bonita que acolhe você emocionalmente, fala o que você gosta de ouvir, meu querido, minha querida, eu te amo, não consigo viver sem você...e quando 
você descobre a traição acontece o que?

Tudo isso desaba, isso mesmo! Se desconstrói dentro de você e aí o que fazer? É preciso vivenciar o luto para poder se refazer, se reconstruir, resignifi-
car, essa é uma palavra que eu gosto da psicologia, é preciso dar um novo significado porque o significado que você tinha, você acabou de descobrir 
que não era real, não era verdadeiro e que machucou você profundamente.
É assim que você estar vivendo hoje?

Se for, pare um pouco para refletir. Aceita a realidade sem as ilusões, sem a falsa dependência de que você precisa do outro, porque o que o outro es-
tar lhe dando estar acabando emocionalmente com você, lhe roubando a paz e tirando de você a capacidade de ser melhor e de ser amado ou amada 
como você perece.

Passamos pela Negação, luto, aceitação e vem o recomeço.
Eu espero do fundo do meu coração ter ajudado você de alguma maneira.
Viva a vida porque a vida é maravilhosa.
Um abraço e fique com Deus.

Nazaré Mussa é Psicologa e escritora.
Pós graduada em psicopedagogia e interdisciplinaridade, terapia e clínica psicanalítica, terapia cognitiva comportamental, psicologia do trânsi-
to, Neuropsicologia e doutoranda em psicologia pela UCES em Buenos Aires e Educação no Paraguai.

Siga minhas redes sociais:
Instagram: @nazaresemussa      Facebook: @psinazaremussa
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O prefeito de Manaus, David Almeida, assinou, nesta quinta-feira, 15/7, termo de compromisso junto ao Ministério da Saúde (MS), que garante o reforço 
de 600 Agentes Comunitários de Saúde (ACSs) e 30 equipes de saúde da família para a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa).

A assinatura ocorreu durante solenidade realizada na Câmara Municipal de Manaus (CMM), que concedeu a Medalha de Ouro Cidade de Manaus ao 
secretário da Atenção Primária à Saúde do MS, Raphael Parente, fundamental no combate à segunda onda de casos de Covid-19 que atingiu o mu-
nicípio no início de 2021.

Participaram do evento, o vice-prefeito e secretário Municipal de Infraestrutura (Seminf), Marcos Rotta, e a titular da Semsa, Shádia Fraxe.
O termo também contempla o credenciamento de duas unidades de saúde da família, garantindo o funcionamento em horário estendido até as 21h; uma 
equipe de avaliação e acompanhamento das medidas terapêutica de transtorno mental e conflito com a lei e; autorização para que 87 equipes de saúde 
da família possam receber custeio por meio do Programa de Apoio à Informatização e Qualificação dos Dados da Atenção Primária à Saúde (Informatiza 
APS).

O chefe do Executivo municipal enfatizou a atenção dada pelo MS a Manaus, durante o segundo pico de novos casos registrados da Covid-19, logo 
nos primeiros dias de sua gestão e agradeceu a continuidade dessa parceria, com mais um termo que irá possibilitar que o município siga evoluindo no 
atendimento básico prestado à população.

“O doutor Rafael esteve conosco no início de janeiro em razão da pandemia. Ele ajudou muito a cidade de Manaus. Foram mais de 108 médicos envia-
dos para reforçar os atendimentos. Vamos fazer a reforma de 68 UBS (Unidades Básicas de Saúde), construir mais 20 de porte 4, tudo isso em parceria 
com o Ministério da Saúde, ainda da época do ministro Pazzuelo, e agora com o ministro Queiroga. Ações que foram feitas no passado, estão sendo 
feitas no presente e também virão para garantir, no futuro, uma melhor condição da saúde básica e primária da nossa cidade”, salientou Almeida.
O prefeito também relembrou o compromisso firmado com a população de Manaus, de qualificar o atendimento básico oferecido na capital, tornando 
referência para outras cidades da América do Sul.

“Vamos perseguir essa meta, vamos perseguir esse ideal. Certamente Manaus já tem uma saúde básica melhor daquilo que nós recebemos e vamos, 
a cada dia, poder ampliar a prestação de serviço, a qualidade do serviço e do atendimento para que a população possa ser mais bem assistida. Vocês 
viram a quantidade de equipes de saúde que a gente vai ganhar, todos os pedidos da Semsa foram atendidos pelo Ministério da Saúde com a Secretaria 
Nacional da Atenção Primária. Quem ganha com isso é a população da nossa cidade”, afirmou o prefeito.

Reconhecimento nacional

O homenageado do dia, secretário da Atenção Primária à Saúde do Ministério da Saúde, Raphael Parente, revelou ter se surpreendido com os novos 
sistemas de atendimento implantados pela Semsa. Desde a última quarta-feira, 14/7, em Manaus, o representante do governo federal visitou algumas 
UBSs e constatou mudanças importantes que comprovaram a seriedade da gestão do prefeito David Almeida.

“Fizemos um plano de trabalho que está sendo integralmente cumprido pela prefeitura e pela Semsa. Estamos capacitando e agindo em conjunto com 
os técnicos da prefeitura. Causou-me uma impressão positiva, uma reunião que tive com a secretária Shádia e o subsecretário Djalma Coelho. Eles me 
mostraram os mecanismos de TI em que acompanham paciente por paciente. A gente nota um trabalho muito sério, para tentar melhorar o atendimento. 
Ontem, vimos que Manaus está em um caminho muito correto de preencher todos os indicadores do Previne Brasil”, citou Parente.
O secretário lembrou os 20 dias que esteve em Manaus durante o mês de janeiro e afirmou que o MS está disposto a sempre apoiar a capital do Amazo-
nas.

“Essa honraria foi pelo trabalho que o Ministério da Saúde fez em janeiro, tanto à época quanto agora. Tivemos muitas entregas naquele momento, 
talvez a principal tenha sido os 108 médicos que estão sendo pagos integralmente pelo MS até fevereiro de 2022, que permite com que todas as UBS 
de Manaus estejam abertas e atendendo de forma plena. Inclusive, estive em uma e vi o povo sendo atendido, sem reclamação e é assim que a gente 
espera que seja. O que a gente puder fazer como Ministério da Saúde, a gente vai fazer por Manaus”, finalizou, Parente

David Almeida assina termo junto ao Ministério da Saúde para reforço 
no atendimento da atenção básica

Um jovem, de 19 anos, de nome não divulgado, foi preso nes-
ta quarta-feira (14), pelos policiais da 8ª Companhia Interativa 
Comunitária (Cicom), com entorpecentes e munições de arma 
de fogo, na rua T1, no bairro Compensa.

De acordo com os policiais, durante patrulhamento na área, 
avistaram dois indivíduos escalando o muro de um estaleiro. 
No momento da abordagem os suspeitos tentaram em-
preender fuga, sendo apenas um interceptado pelos policias.

Durante a revista pessoal, foi encontrado com o rapaz uma 
pequena bolsa, 5 trouxinhas de entorpecentes semelhante 
a cocaína, 4 munições calibre 38, R$ 15 reais em espécie e 
a documentação de uma motocicleta modelo Honda CG160 
Start, de cor preta e placa QZM3A97.

Ainda de acordo com os policiais, o suspeito indicou onde 
estava estacionada a moto. Dada a voz de prisão ao jovem, 
ele foi conduzido, juntamente com os materiais apreendidos, 
ao 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para procedimentos 
cabíveis.

Em consulta ao nome do suspeito, foi constatado que o mes-
mo não possui passagens anteriores.

Um homem identificado como Valdenor Seixas, de 34 anos, 
morreu após ser atropelado por uma motocicleta, por volta 
das 6h30 da manhã desta quinta-feira (15), na Avenida Itaúba, 
bairro Jorge Teixeira, zona leste de Manaus.

De acordo com informações, o homem caminhava pela via, 
em direção ao supermercado onde trabalha, quando foi atingi-
do por uma motocicleta que trafegava em alta velocidade.

Ainda de acordo com as informações, o condutor da moto e o 
garupa também se feriram durante o acidente e foram levados 
para o Hospital e Pronto Socorro Platão Araújo, na zona leste.
A família da vítima esteve no local e muito abalada, disseram 
estar revoltados com a violência do acidente.

Segundo a família, Valdenor era encarregado do setor de 
hortifruti de um supermercado.

A polícia investiga as circunstâncias do ocorrido.

Acidente de trânsito 
mata homem que 
seguia para o 
trabalho na 
zona leste

Polícia prende 
jovem de 19 anos 
com munições e 
entorpecentes na 
Compensa

Por: Liz SouzaPor: Liz Souza

Por: Fernanda Lopes

Foto: divulgação/IMMU Foto: divulgação/PMAM

Foto: Ruan Souza/Semcom

Fonte: com informações da Semcom
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Briga de Gigantes: Omar Aziz vai pra cima 
da conselheira do TCE Yara Lins

Bancada Amazonense consegue reverter 
ações contra a ZFM

Todo esse “barraco” político e pessoal veio de um tempo tão tão distante. A notícia-crime contra 
a conselheira Yara Lins (TCE) encaminhada pelo senador Omar Aziz (PSD) ao Procurador Geral da 
República, Augusto Aras (PGR) para muitos não é surpresa. O documento é recheado de bons exem-
plos como nepotismo no TCE, ocultação de bens, falsidade ideológica, sonegação fiscal, corrupção 
passiva, patrimônio incompatível e advocacia administrativa.

Para muitos não há nada de novo nas denúncias feitas pelo senador, e que tudo não passa de uma 
birra com o então deputado Fausto Júnior (PRTB) filho da conselheira Yara Lins, que esteve em uma 
sessão da CPI da Covid, 29 de junho, e enfrentou o senador Omar Aziz citando seu nome em escân-
dalos passados.

Família

Desde que saiu a informação sobre a notícia-crime, Yara Lins foi procurada por uma resposta, mas 
não quis se pronunciar. A vida de ostentação familiar é vista em redes sociais por parentes, que aliás 
estão na lista do nepotismo; a Irmã Naide Lins e a nora Adria Vieira (esposa de Fausto Júnior) todas 
no TCE.

A filha Raquel Lins, tinha ou tem, um cargo comissionado entre R$ 5 e R$ 7 mil reais no Tribunal de 
Justiça do Amazonas. Omar diz que supostamente, esses valores eram recebidos da mãe, Yara Lins, 
para lavar o dinheiro, visto que se tornou sócia de uma empresa chamada TR Rodrigues Baima Rabe-
lo Eireli, com nome fantasia de Supermercado Portugal.

Já o irmão José Rodrigues Neto, é a pura ostentação nas redes sociais em Manaus, com carros de 
luxo, lanchas, relógios valiosos, Jet Ski e amigos influentes da alta sociedade. Também imagina ser 
dono de mais de 6 empresas, não é pra qualquer um. Omar pede que as autoridades verifiquem se as 
empresas possuem contratos com as prefeituras do interior e com o governo do estado.

Já seu filho Fausto Júnior, também apresentou um aumento em seu patrimônio desde seu cargo 
como deputado estadual. Antes um simples administrador, e agora, proprietário desde abril de 2020, 
de um lote de terra Residencial Ephigênio Salles, em Manaus, pagando o valor de R$ 500 mil. Nada 
mal pra quem começou em um primeiro mandato.

Crimes

Citando terras, a conselheira também é proprietária de e 3 terrenos no luxuosos Residencial Ephigê-
nio Salles, com preços abaixo do mercado, em torno de R$ 1,75 milhão em vez de R$ 4,5 milhão, 
caracteriza-se em conduta é ilícita, pois visa impedir a ocorrência do fato gerador do tributo ou de 
reduzir a sua base de cálculo (ITBI, ITCMD e lucro imobiliário, por exemplo).

Também participa de defesa de empresas que prestam serviços para a saúde do Estado do Am-
azonas as quais já receberam de 2018 a 2021 mais de R$ 1 bilhão. Negocia decisões e pareceres 
favoráveis para prefeituras do interior e para as contas da saúde do Governo do Estado e que, estra-
nhamente, ela é a relatora há 4 anos seguidos, infringindo o Regimento do TCE-AM.

O advogado André Luiz Guedes da Silva, tem lhe ajudado como o intermediador da suposta venda 
de decisões. Ele atuaria como o operador jurídico do esquema, pois, é ele quem recebe os valores e 
repassa à conselheira Yara Lins. E disse que ficou surpreso com a citação do nome dele na notí-
cia-crime, pois, não conhece prefeitos e prefeituras municipais.

Nesta quinta-feira (15) a bancada amazonense teve vitória, após amargas derrotas. O pres-
idente Bolsonaro cumpriu o acordo firmado e vetou o artigo 8º da Medida Provisória (MP) 
1034/2021 que prejudicava a Zona Franca de Manaus. A MP tiraria a isenção fiscal de uma 
série de produtos como petróleo, lubrificantes e combustíveis.

O senador Plínio Valério (PSDB) destacou a importância do cumprimento deste acordo. “Eu 
havia apresentado emenda para que o dispositivofosse vetados texto e defendi a retirada. O 
texto foi aprovado com a promessa de veto. Já pensou se a MP tivesse sido sancionada ?”.

O senador Eduardo Braga publicou um video em suas redes sociais agradecendo. “Isso 
quer disser que a industria não terá aumento de custos, em função da perda dos benefícios 
fiscais da ZFM. Do derivado de petróleo significa dizer que quem tem um motor rabeta não 
vai ter impacto no custo da gasolina. Obrigada presidente Bolsonaro.”, afirmou Braga.

O deputado federal Marcelo Ramos (PL) também comemorou, uma vez que denunciou a 
manobra para prejudicar a ZFM. “Valeu a pena a nossa luta e de toda a bancada amazon-
ense no Congresso, além de prejudicar três setores da ZFM, poderia abrir um precedente 
para que a retirada de subsídios previstos na Constituição Federal se ampliasse aos demais 
ramos do PIM”.

Por: Flávia da Hora

Por: Flávia da Hora
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“Nunca saberemos o 
quão forte somos até 

que ser forte seja a 
única escolha”

Surama Jurdi

Nelson Mandela 

“Por mais difícil que 
a vida possa parecer, 
existe sempre algo 
que você pode fazer 
e alcançar”

STEPHEN HAWKING

BILL GATES

“NÃO DESISTA 
NAS PRIMEIRAS 
TENTATIVAS, A 
PERSISTÊNCIA É 
AMIGA DA 
CONQUISTA”

“Os tolos se multiplicam quando 
os sábios ficam em silêncio”
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Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus; 7E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, 
guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus.

Filipenses 4:6-7
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