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MULHER É ESFAQUEADA MAIS DE 15 VEZES 
por ex que não aceitava término do relacionamento

Afeganistão: 
Talibã assassina 
civis por vingança 
em reduto 
da resistência

Apenas três
 municípios do 
interior têm 
pacientes 
internados com 
Covid-19 no 
Amazonas

Serviços tem 
alta de 1,1% 
e setor atinge 
maior patamar 
desde 2016

 Foto: divulgação

Foto: reprodução
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Eleição 2022: 
Pesquisa para 
Senado e Estado 
gera conflito

PODE ISSO? PREFEITO 
JOSÉ AUGUSTO EUFRÁSIO, 
DE AMATURÁ, PRETENDE 
GASTAR R$ 1 MILHÃO
COM MATERIAIS 
DE INFORMÁTICA

Ousada! Conheça a gata

Mayra Eduarda 
Miss Armando Mendes

Página.4 Página.3

JORNAL AMAZONIAPRESS
Portal de notícias da Amazônia para o mundo.

Por questões políticas, Dermilson Chagas 
supostamente “prejudica” entrega de cartões 

do Auxilio Estadual a famílias carentes
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O deputado Estadual Dermil-
son Chagas, usando de sua 
influência entrou com ação 
na justiça que acabou preju-
dicando várias famílias car-
entes do interior do Amazonas 
que serão beneficiadas com o 
Auxilio Estadual no valor de R$ 
150 reais para 300 mil famili-
ares em situação de vulnerabi-
lidade social.
 
Conforme informações, Denil-
son Chagas chegou a entrar 
na justiça para “barrar” a pre-
sença do governador Wilson 
Lima nas entregas dos cartões 
“Auxílio Estadual”, porém, a 
Corte reagiu em desfavor e 
considerou na decisão que a 
presença do governador em 
ações, como a entrega dos 
cartões, não pode ser consid-
erada imoral.
 
Ainda segundo o deputado 
estadual Dermilson Chagas, o 
governador Wilson Lima vem 
utilizando da questão social 
para se beneficiar, promoven-
do sua imagem, para angariar 
votos.
 
“Só para demonstrar como se 
trata de uma ação eleitoreira, 
o governador poderia ter feito 
o lançamento na sede do Gov-
erno mesmo, mas escolheu o 
Centro de Convenções Vasco 
Vasques, onde cabem quase 

A primeira pesquisa de 
intenção de votos para 
Senado e Estado para o 
Amazonas, divulgada nes-
ta segunda-feira (13) traz 
nomes em evidência como 
Amazonino Mendes, Zé Ri-
cardo (PT), Coronel Menez-
es (Patriotas) e o governa-
dor Wilson Lima (PSC). Nos 
bastidores é dito que um 
nome para o senado não 
gostou da posição que fi-
cou na pesquisa. É a famo-
sa expectativa x realidade 
na política.
 
O famoso Negão continua 
com a boa fama de forte 
concorrente, Amazonino 
Mendes aparece com 28% 
das intenções de voto. Em 
segundo lugar, estão em-
patados Zé Ricardo e Wil-
son Lima, com 15% cada. 
Eduardo Braga, com 13%, 
e Ricardo Nicolau, com 3%. 
Brancos e nulos somam 
22% e 4% dos entrevista-
dos não souberam ou não 
responderam. Pesquisa 
estimulada, quando os ele-
itores recebem uma lista de 
possíveis candidatos
 
Os possíveis candidatos ao 
Senado, apareceram nome 
como Arthur Neto e Omar 
Aziz empatam em primeiro 
lugar, com 15% cada, Lem-
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Por: Flávia da Hora

Por: Lara Tavares

ELEIÇÃO 2022: PESQUISA PARA SENADO 
E ESTADO GERA CONFLITO

 Foto: reprodução

 Foto: reprodução/Daniel Feitosa

 Fonte: com informações da Assessoria 
do PT Amazonas

O governador Wilson Lima vai re-
abrir o prazo de adesão ao Pro-
grama de Regularização Fiscal 
(Refis), com a concessão parcial de 
remissão e anistia de juros e mul-
tas de débitos de impostos e con-
tribuições estaduais. Projeto de Lei 
do Governo do Estado que amplia o 
alcance do programa e novos pra-
zos foi aprovado pela Assembleia 
Legislativa do Estado, na sessão 
ordinária desta terça-feira (14/09), 
e seguirá para sanção do governa-
dor.
 
“O programa faz parte do rol de 
medidas adotadas pelo Estado 
do Amazonas no combate à pan-
demia da Covid-19, especialmente 
àquelas dedicadas à mitigação dos 
efeitos do arrefecimento da ativi-
dade econômica”, destacou Wilson 

Por: Shayenne Medeiros  Foto: Lucas Silva/Secom

 Foto: reprodução/PT Amazonas
Governador Wilson Lima vai reabrir prazo e ampliar 
Refis para flexibilizar pagamento de débitos fiscais

POLÍTICA

O Partido dos Trabalhadores 
(PT) esteve em festa e de 
casa nova. O Diretório Es-
tadual e Municipal do PT, 
realizou na manhã desta 
segunda-feira (13) a inau-
guração da sua nova sede 
na capital do estado. O ed-
ifício agora conta com uma 
estrutura moderna e funcio-
nal. Lideranças políticas do 
Estado marcaram presença 
física e por vídeo chamada. 
A vinda do ex-presidente 
Lula foi confirmada e será 
chamada “Caravana da 
Amazônia”.
 
Durante o evento, Siné-
sio Campos reforçou a im-
portância da reinauguração 
da sede e afirmou que o PT 
está se reorganizando em 
todos os municípios do Am-
azonas para se fortalecer 
para os desafios futuros, 
como o pleito eleitoral de 
2022.
 
“Cada centavo do partido 
foi bem empregado. É um 
momento importante do 
PT nesses 41 anos, quan-

Por:Flavia da Hora

PT Amazonas inaugura 
nova sede e confirma vinda 
de Lula ao Amazonas
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Lima na mensagem que encamin-
hou o projeto de lei aos deputados 
estaduais.
 
Com a reabertura do Refis, serão 
concedidos descontos de até 95% 
no pagamento de dívidas de Impos-
to sobre a Propriedade de Veículos 
Automotores (IPVA)), Imposto so-
bre a Circulação de Mercadorias 
e Serviços (ICMS) e Imposto de 
Transmissão Causa Mortis e Do-
ação (ITCMD), além de fundos e 
contribuições (FTI, FMPES, UEA e 
FPS).
 
Em linhas gerais, sobre a aplicação 
de redução de juros e multas e o par-
celamento do valor principal devi-
do, a medida atende contribuintes 
inadimplentes com o recolhimento 
do ICMS, IPVA e ITCMD vencidos 

até 31 de março de 2021. Sobre 
as contribuições, o programa es-
tadual de refinanciamento abrange 
os débitos também gerados até 
essa mesma data. Os interessados 
poderão aderir ao programa até 31 
do próximo mês de dezembro.
 
O projeto defendido pelo Gover-
no do Amazonas como importante 
medida para fomentar a regular-
ização de empresas e contribuintes 
em geral, consequentemente com 
efeitos diretos no reaquecimento da 
economia nesse momento de pan-
demia, foi aprovado por unanimi-
dade dos parlamentares estaduais.

Por questões políticas, Dermilson Chagas prejudica supostamente 
entrega de cartões do Auxílio Estadual a famílias carentes

5 mil pessoas”, afirmou Der-
milson Chagas, que ingres-
sou, no dia 11 de agosto, com 
uma ação popular na Justiça 
estadual contra o governador 
pela utilização da entrega do 
cartão Auxílio Estadual para 
promoção pessoal, visando as 
eleições de 2022.
 
Tentando se alto promover, 
Denilson chegou a vincular 
várias matérias de portais para 
sustentar sua tese que diz que 
o governador usa de imagem 
pessoal para fins ilegais. Vale 
ressaltar, que a demora na en-
trega dos cartões, somente o 
povo é prejudicado.

Em depoimento, a juíza de Di-
reito Elelvina Logo Braga afir-
ma que a imprensa estampa 
diariamente a imagem do gov-
ernador, por meio de fotogra-
fia e/ou declarações, porém é 
leviano usar de certas infor-
mações para barrar o gover-
nador Wilson Lima.
 
Leia trecho da decisão:

Para a magistrada, no entanto, 
é imprescindível reconhecer 
que o governador do Estado 
é notícia assim, não é razoável 
se exigir que a matéria jor-
nalística, ao invés de afirmar 
“o governador Wilson Lima 
fez”, referisse exclusivamente 

e sempre “o Governo do Esta-
do do Amazonas fez”.

“Da leitura das matérias 
acostadas a fls. 21/35, verif-
ico haver interesse jornalísti-
co e prestação de contas da 
gestão, assim, não vislumbro 
o exclusivo objetivo de pro-
moção pessoal do requerido, 
portanto, não há de se falar 
em ato ilícito ou infração ao 
princípio da impessoalidade”, 
destaca a juíza, em trecho da 
publicação.

do muitos que pensavam 
que o partido seria dizima-
do, mas ele ressurge das 
cinzas como fênix. Lula 
está na frente em todas as 
pesquisas para voltar a ser 
o presidente da República”, 
enfatizou o presidente do 
PT Amazonas.
 
Por vídeo, o ex-governador 
e atual senador Omar Aziz 
(PSD-AM), que preside a 
CPI da Covid no Senado, 
também parabenizou o PT 
pela reinauguração e afir-
mou que o partido tem uma 
bonita história no estado e 
desejou sorte aos petistas. 
Ele ainda reafirmou a união 
de todos contra o nazismo e 
o fascismo.
 
O vice-presidente da 
Câmara Federal, deputado 
Marcelo Ramos (PL-AM) 
participou do evento, assim 
como o presidente estad-
ual do PCdoB no estado, 
ex-deputado Eron Bezerra, 
e o representante do PSOL 
Manaus, Jeferson Wilian, 
entre outras lideranças 
políticas amazonenses.
 
A próxima viagem do pe-
tista deve ser para Minas 
Gerais, e na sequência, Lula 
deve visitar a região Norte, 
no que batizou como “Car-
avana da Amazônia”. Se-
gundo dirigentes do PT, o 
ex-presidente pretende ir 
aos estados do Norte an-
tes de dezembro, quando 
começa o período de fortes 
chuvas na região.

brando que Omar tenta a 
reeleição. Coronel Menez-
es vem em seguida, com 
13% dizem que ele esper-
ava ser um dos primeiros e 
não gostou dessa posição. 
Luiz Castro, com 8%, Re-
beca Garcia, com 6%, e 
Chico Preto, com 3%, das 
intenções. Brancos e nulos 
somam 16% e não sou-
beram ou não respond-
eram, 24%. 
 
Já na pesquisa espontânea 
para governador do Amazo-
nas, onde não é apresentada 
lista de nomes, Amazonino 
Mendes aparece com 6% 
das intenções de voto, se-
guido por Wilson Lima, com 
5%, David Almeida, com 
3%, e Eduardo Braga e Zé 
Ricardo, com 2% cada. Ri-
cardo Nicolau e Omar Aziz 
aparecem com 1% cada. 
Outros nomes representam 
2%. Branco ou nulo tem 
14% e 64% não souberam 
ou não responderam.
 
O instuto RealTime Big Data 
realizou 1.200 entrevistas 
por telefone entre 8 e 9 de 
setembro. O nível de confi-
ança é de 95% e a margem 
de erro é de 3 pontos per-
centuais para mais ou para 
menos. E está disponível no 
site.

https://www.youtube.com/playlist?list=PLNes4sPxabYM0rb2MFILIPr-DcQFcvz0V
https://www.youtube.com/playlist?list=PLNes4sPxabYMYglT6g9H0Zx6iepAgieLZ
https://www.youtube.com/playlist?list=PLNes4sPxabYMYglT6g9H0Zx6iepAgieLZ
https://www.youtube.com/playlist?list=PLNes4sPxabYNzvCzUhHH1m3CuvbwKrjxE
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 O governador Wilson Lima iniciou nes-
ta terça-feira (14/09), em Iranduba (a 27 
quilômetros de Manaus), a entrega de 
farelo de soja e sal mineral (Phos 40) para 
criadores de gado afetados pela cheia 
dos rios. Ao todo, o Governo do Amazo-
nas vai beneficiar 836 produtores de 12 
municípios.
 
“A gente teve muitas dificuldades prin-
cipalmente naqueles municípios em que 
a água subiu. O Governo do Estado tem 
feito um esforço muito grande através 
de benefícios, através de subsídios que 
a gente tem dado. Estamos montan-
do todas as condições para que esses 
pequenos produtores, pequenos pec-
uaristas possam recuperar aquilo que 
perderam, e isso também faz parte da re-
cuperação das atividades econômicas”, 
disse o governador.
 
Ao todo, serão distribuídos mais de 8,5 
mil sacos de farelo de trigo com 50 quilos 
cada e mais de 3,3 mil sacos de sal com 
30 quilos cada. Critérios foram estabele-
cidos para seleção dos produtores (ver 
box no final).
 
Os produtores beneficiados são dos se-
guintes municípios: Autazes, Barreirinha, 
Boa Vista do Ramos, Careiro, Careiro da 
Várzea, Iranduba, Itacoatiara, Manacapu-
ru, Manaquiri, Parintins, São Sebastião 
do Uatumã e Urucará.
 
Entre os benefícios da suplementação 
mineral estão: aumento da produção de 
carne e leite, melhora a saúde do rebanho 

A Defensoria Pública do Estado do 
Amazonas (DPE-AM) divulgou o 
edital do concurso público para de-
fensora e defensor público. As re-
gras do certame estão publicadas 
no Diário Oficial Eletrônico (DOE) da 
instituição do dia 13 de setembro 
– disponível em https://bit.ly/Edi-
talConcurso4. São ofertadas cinco 
vagas para o cargo de defensora e 
defensor de 4ª Classe. A remuner-
ação inicial é de R$ 14.600,30.
 
As inscrições podem ser feitas de 
20 de setembro a 22 de outubro de 
2021, no valor de R$ 280. A primei-
ra fase da seleção está marcada 
para 12 de dezembro de 2021, e 
o resultado final, para 30 de junho 
de 2022. O concurso será realiza-
do pela Fundação Carlos Chagas 
(FCC).
 
Das cinco vagas oferecidas inicial-

O prefeito de Manaus, David 
Almeida, confirmou, durante 
entrevista ao vivo na estreia do 
programa Alô Cidade, da TV A 
Crítica, nesta terça-feira, 14/9, 
o lançamento do edital, até fi-
nal deste ano, para concurso 
da Guarda Municipal, vinculada 
à Casa Militar, da Prefeitura de 
Manaus. 
 
“A Guarda Municipal já está pas-
sando por diversas melhorias, 
cursos de qualificação, e está 
em processo de armamento. Es-
tamos buscando melhorias na 
questão da segurança e preser-
vação do patrimônio histórico 
de Manaus e, agora, estamos 
nos programando para que, até 
o final de 2021, o concurso pú-
blico desses profissionais seja 
lançado. Ainda não vou adiantar 
datas ou quantidade de vagas, 
mas a população pode esperar 
e começar a se preparar”, anun-
ciou Almeida.

Governador Wilson Lima inicia 
entrega de suplemento alimentar 
para gado de pecuaristas do estado

 A Prefeitura de 
Manaus, por meio 
do Centro de Co-
operação da Ci-
dade (CCC) e do 
Instituto Munici-
pal de Mobilidade 
Urbana (IMMU), 
esclarece ser-
em falsas as in-
formações sobre 
a instalação de 
câmeras para no-
tificações de trân-
sito na capital.

A prefeitura real-
iza por meio do 
CCC, com as 41 

Prefeito confirma
concurso público para 
Guarda Municipal e 
destaca busca pela s
egurança em Manaus

 Foto: divulgação/Semcom

Titulo: Prefeito confirma concurso público para Guarda Mu-Por: Shayenne Medeiros

Por: Shayenne Medeiros 

Por: Shayenne Medeiros

Por: Shayenne Medeiros

 Foto: divulgação/DPE-AM

Fonte: com informações da assessoria

 Foto: Lucas Silva/Secom

Prefeitura alerta para ‘fake mews’ sobre 
instalação de câmeras para notificações

Sai edital do concurso para defensora 
e defensor público do Amazonas

CIDADES

 
O chefe do Executivo municipal 
salientou, ainda, que o planeja-
mento da prefeitura envolve a 
compra da folga de quase 150 
policiais militares, para compor 
o quadro da Guarda.
 
Capacitação
 
A Guarda Municipal de Manaus 
tem passado por diversas mu-
danças, para o aperfeiçoamen-
to da instituição, o que inclui o 
curso de policiamento turísti-
co, que está formando agentes 
para atuação, de maneira espe-
cializada, nos parques, praças 
e demais logradouros públicos 
da cidade. Os guardas vão ser 
capazes de atender, de forma 
eficaz, turistas nacionais e es-
trangeiros, pois no curso há 
módulo de iniciação às línguas 
inglesa, francesa e espanho-
la, bem como treinamento em 
qualidade do atendimento.

mente, duas são de ampla concor-
rência, uma é reservada a candida-
tos e candidatas com deficiência 
e duas são destinadas a perten-
centes à população negra (pretos e 
pardos), indígena ou quilombola. As 
novas vagas podem ser preenchi-
das conforme a conveniência e a 
disponibilidade orçamentária da 
Defensoria, pelos aprovados rema-
nescentes.
 
Poderão concorrer às vagas reser-
vadas à população negra (pretos e 
pardos), indígenas ou quilombolas, 
candidatas e candidatos que se 
autodeclararem pretos ou pretas, 
pardas ou pardos, indígenas ou 
quilombolas no ato da inscrição, 
conforme o quesito cor ou raça 
utilizado pela Fundação Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE).

câmeras já insta-
ladas em pontos 
estratégicos da 
cidade, o mon-
itoramento dos 
serviços e de-
mandas do mu-
nicípio. Vale res-
saltar que os 
equ ipamentos 
não possuem 
o objetivo de 
multar ou autu-
ar condutores e 
pedestres, mas 
monitorar os lo-
cais definidos, 
para que a pre-
feitura possa 

agir de maneira mais 
célere e ordenada 
em diversas situ-
ações que possam 
ocorrer.O Município 
informa, ainda, que 
as autuações de 
trânsito são de re-
sponsabilidade dos 
agentes de trânsito 
do IMMU que atu-
am, cotidianamente, 
nas vias da cidade, 
visando à maior flui-
dez e organização do 
trânsito da capital.

e diminuição da mortalidade, suprindo 
as deficiências das pastagens. O sal 
mineral fornece, além do cloreto de 
sódio (sal branco), cálcio, fósforo, co-
bre, manganês, zinco, cobalto, Iodo e 
enxofre.

Critérios para recebimento do suple-
mento
 
Estar em um município afetado e 
reconhecido em estado de emergên-
cia e que esteja sendo atendido pelo 
Projeto Prioritário do Idam;
Ser pecuarista afetado ou impactado 
pela cheia;
Estar cadastrado na Adaf;
Possuir carteira de produtor do Idam;
Possuir plantel de bovídeos de até 25 
animais;
Consumo emergencial de 1kg de fare-
lo de soja e 50g de sal mineral por an-
imal.
 
Propriedades atendidas por município

Autazes - 121
Barreirinha - 116
Boa Vista do Ramos - 89
Careiro - 94
Careiro da Várzea - 86
Iranduba - 28
Itacoatiara - 52
Manacapuru - 77
Manaquiri - 52
Parintins - 52
São Sebastião do Uatumã - 19
Urucará - 50
TOTAL - 836

https://www.youtube.com/playlist?list=PLNes4sPxabYN8tV3V4uECsTx2TfGhJoIA
https://www.youtube.com/playlist?list=PLNes4sPxabYNKneS9P1uz0XZWe3_xJd0U
https://radioampress.blogspot.com/


4

 Um crime brutal chocou 
a todos que souberam do 
caso de uma mulher identi-
ficada como Liliane Oliveira 
Monção, de 34 anos, que foi 
brutalmente assassinada ao 
ser esfaqueada mais de 15 
vezes pelo ex-companheiro 
que não aceitava o término 
do relacionamento.
 
Conforme informações pre-
liminares, o caso aconteceu 
na noite desta segunda-fei-
ra (13), foram os familiares 
da vítima que acionaram 
a policia após ouvirem gri-
tos de socorro vindo da 
residência de Liliane.
 

Por: Lara Tavares  Foto: reprodução

 Fonte: com informações daAssessoria de Comunicação da Fundação Ama-
zonas de Alto Rendimento (Faar)

POLÍCIA

Mulher é esfaqueada mais de 15 
vezes por ex que não aceitava 
término do relacionamento

O crime aconteceu na rua 
Surubim, do bairro do Jorge 
Teixeira, na Zona Leste de 
Manaus.
 
O principal suspeito do 
crime é seu ex-marido que 
foi identificado apenas 
como Humberto Canízio 
Freitas de 54 anos, que foi 
preso em flagrante por vol-
ta das 22h na rua A, na co-
munidade Bairro Novo, no 
Jorge Teixeira, Zona Leste 
de Manaus.
 
Logo após chegarem no 
local, policiais militares 
arrobaram a porta e en-

O Rio Negro organizou a equipe, 
nesta terça-feira, o lateral-esquer-
do Miliano, vice-campeão amazon-
ense e eleito o melhor jogador da 
posição pela imprensa esportiva, 
para a Série B do estadual, prevista 
para começar no dia 18 de agosto.
 
Além do Galo da Praça da Saudade, 
o jogador de 26 anos tem passagens 
por Tarumã, Princesa e Tufão, em 
cenário local, além do GAS-RR, no 
ano passado. Ele se destacou mes-
mo no primeiro semestre, quando 
marcou dois gols e deu um as-
sistência na campanha que levou o 
alviceleste ao vice-campeonato. 
 
Miliano chega para ser o 18º reforço 
confirmado pelo Barriga Preta, o 
segundo após a apresentação de 
elenco. A diretoria também anunci-
ara, mas na semana passada, o lat-
eral-direito\zagueiro Allan Patrick, 
que disputou o Amazonense pelo 
Nacional-AM. 
 
Além do Rio Negro, disputam a di-

visão de acesso o Manauara, o At-
lético-AM, o CDC, o Sul América, 
o Tarumã e o Operário. A equipe 
alvinegra, que será comandada 
por Mirandinha, folga na primeira 
rodada. 
 
Confira o elenco completo: 
 
Goleiros: Oliveira (Amazonas FC), 
Darlan (Clipper) e Paulo Henrique 
(Manaus FC) 
Laterais: Roberto Sánchez (ARG 
- Atlético Roraima), Allan Patrick 
(Nacional) e Miliano (São Raimun-
do) 
Zagueiros: Henrique Preissler (Na-
cional), Ivan Júnior (São Raimun-
do) e Garrydo (Atlético Roraima e 
Iraduba)
Meio-campistas: Serginho Duar-
te (São Raimundo), Adrian (VEN), 
Matheus (Atlético Roraima) e Lu-
ciano (Princesa do Solimões) 
Atacantes: Jerinha (Penarol), Frank 
(Princesa do Solimões), John 
(Coari), Wesley Napão (Inativo), 
Darlan (Manacapuru) 

 Foto: Mauro Neto/Faar
Por: Marcilon Souza e Souza

Por: Marcilon Souza e Souza  Foto: reprodução

Os investimentos do Gov-
erno do Amazonas desti-
nados ao Manaus Futebol 
Clube, durante o ano de 
2021, já alcançam a mar-
ca de R$ 700 mil. Por meio 
da Fundação Amazonas 
de Alto Rendimento (Faar), 
o representante amazon-
ense no Campeonato Bra-
sileiro Série C conta com 
isenção das taxas refer-
entes à utilização dos es-
tádios públicos para a re-
alização de treinamentos 
e jogos oficiais, além do 
recebimento de patrocí-
nio destinado aos times 
profissionais de futebol.
 
“Os investimentos che-
gam a valores significati-
vos, pois o Governo do Es-

tado entende a importância 
do momento que o Manaus 
está vivendo, representan-
do o Amazonas em busca 
do acesso para a Série B”, 
aponta o diretor-presidente 
da Faar, Jorge Oliveira.
 
Até o presente momento, o 
Governo do Amazonas aten-
deu positivamente a 72 pe-
didos para treinos na Arena 
da Amazônia e nos estádios 
Ismael Benigno e Carlos 
Zamith, praças esportivas 
administradas pela Faar.
 
Com diária de custo em tor-
no de R$ 2.500, o montante 
investido por meio da is-
enção aos treinamentos do 
Gavião do Norte é de R$ 185 
mil.

Por determinação do 
secretário de Segurança 
Pública, general Mansur, o 
Departamento de Prevenção 
à Violência (DPV), da Secre-
taria de Segurança Pública 
do Amazonas (SSP-AM), 
realizou uma visita na Es-
cola Estadual de Tempo In-
tegral (EETI) Áurea Pinheiro 
Braga, localizada no bairro 
Compensa, zona oeste de 
Manaus. A visita vai nortear 
uma série de atividades a 
serem desenvolvidas a partir 
da próxima semana. 
 
De acordo com o coorde-
nador da ação, João Ricar-
do, é a repressão da práti-
ca de bullying nas escolas. 
“Quando aparece qualquer 
temática relacionada à se-
gurança dos alunos, nós 
entramos para fazermos o 

Por: Liz Souza  Foto: divulgação/SSP-AM

SSP-AM realiza ações socioeducativas em escolas 
da zona oeste para combater o bullying

mapeamento da área. Na 
próxima semana vamos 
voltar para dar continui-
dade no nosso trabalho, 
que é o DPV nas escolas”, 
explicou. 
 
Segundo o diretor do EETI, 
William Ferreira, o objetivo 
da parceria é melhorar a 
convivência dos alunos e 
reprimir o bullying no ambi-
ente escolar. As atividades 
são planejadas pela SSP-
AM para dar suporte aos 
gestores das escolas. 
 
“É importante para extir-
parmos do nosso contexto 
escolar essa prática que 
abominamos. Esperamos 
viver em um ambiente 
saudável. Por isso essa 
parceria é tão importante”, 
enfatizou o gestor. 

contraram a vítima toda 
ensanguentada e desacor-
dada com diversos feri-
mentos causados por arma 
branca.
 
O Serviço de Atendimento 
Móvel de Urgência (SAMU), 
foi acionado e socorreu a 
vítima a encaminhando ao 
Hospital Platão Araújo, mas 
a vítima não resistiu aos 
ferimentos e veio a óbito.
 
Ainda segundo familiares, 
o suspeito já havia arrom-
bado a casa de Liliane out-
ras vezes. O suspeito foi 
encaminhado na Delegacia 
Especializada em Crimes 
Contra a Mulher {DECCM), 
e irá responder pelo crime 
de feminicídio.

ESPORTE

Rio Negro compõe lateral Miliano 
como mais um reforço para a Série B

Investimentos do Governo do Amazonas 
ao Manaus FC somam R$ 700 mil em 2021
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O prefeito de Manaus, David 
Almeida, vistoriou as insta-
lações da Secretaria Municipal 
de Limpeza Urbana (Semulsp), 
nesta terça-feira, 14/9, data do 
início da campanha de intensifi-
cação da segunda dose contra a 
Covid-19, na sede do órgão. Os 
trabalhadores de limpeza públi-
ca e manejo de resíduos sólidos, 
também conhecidos como garis, 
atuam na linha de frente na pan-
demia da Covid-19 e foram vaci-
nados prioritariamente na cam-
panha de imunização na capital 
amazonense.
 
“Hoje é uma outra realidade na 
Semulsp, os prédios reformados, 
as ampliações feitas, instalações 
dignas, e é uma oportunidade 
muito importante para estarmos 
aqui, na aplicação da segunda 
dose dos nossos servidores da 
limpeza pública, em parceria com 

Os dados epidemiológicos 
da Covid-19 no Amazonas 
demonstram uma redução 
dos números de casos e 
hospitalizações em todo o 
estado, principalmente no 
interior. Na segunda-feira 
(13/09), dos 61 municípios, 
apenas três registraram pa-
cientes internados em leitos 
clínicos, de acordo com in-
formações da Secretaria de 
Estado de Saúde do Ama-
zonas (SES-AM).
 
Quatro pacientes estão in-
ternados com Covid-19 no 
interior, sendo dois casos 
em Itacoatiara, um em Hu-
maitá e um em Santa Isabel 
do Rio Negro. Esse número 
mostra que 58 municípios 
do estado não possuem 
leitos ocupados por pacien-
tes em tratamento contra a 
doença.
 
“Qual variável temos este 
ano que não tínhamos no 
ano passado? É a vaci-
na. Por isso, estimulem as 
pessoas que não se vaci-

Apenas três municípios 
do interior têm pacientes 
internados com 
Covid-19 no Amazonas

Prefeito acompanha 
vacinação de
 garis e reforça 
intensificação da 
segunda dose 
contra a Covid-19Por: Shayenne Medeiros

Por: Shayenne Medeiros

 Foto: Geizyara Brandão/SES-AM

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

 Foto: divulgação/Secom

SAÚDE

naram a procurarem ime-
diatamente os postos de 
vacinação das prefeituras 
e cumpram seu calendário 
de segunda dose”, disse o 
secretário de Saúde, Anoar 
Samad.
 
O secretário executivo de 
Assistência do Interior, 
da SES-AM, Cássio Es-
pírito Santo, afirma que 
este cenário é resultado 
da adesão da população à 
vacinação durante as cam-
panhas realizadas pelo 
Governo e pelas prefeituras. 
“Os números são positivos, 
mas essa adesão precisa 
ser de todos”, comentou o 
secretário.

a Secretaria Municipal de Saúde, 
que está avançando na imuni-
zação da nossa população. Esta-
mos vendo a transformação feita 
na cidade de Manaus, e também 
na secretaria, com a valorização 
dos servidores e a dignidade que 
nós estamos dando para eles”, 
enfatizou o prefeito da capital.
 
A vacinação para esse grupo, 
com a segunda dose, ocorre 
na sede da Semulsp, localizada 
na Compensa, zona Oeste de 
Manaus. O público estimado é 
de pouco mais de mil servidores, 
número abaixo da campanha 
de primeira dose, quando 3 mil 
garis foram vacinados, visto que 
a atual situação da campanha de 
vacinação na cidade possibilita 
acesso à dose em dezenas de 
postos da Prefeitura de Manaus, 
em todas as zonas da capital, 
como salientou o prefeito David 
Almeida 
 
“É importante que a população 
possa procurar os pontos de 
vacinação para fazer a aplicação 
da segunda dose. Eu já estou 
vacinado com a segunda dose, 
e nós precisamos avançar para 
que possamos abrir totalmente a 
nossa sociedade e termos nosso 
‘normal’ de volta”, completou o 
chefe do Executivo municipal.

MUNDO
AFEGANISTÃO: TALIBÃ 
ASSASSINA CIVIS POR 
VINGANÇA EM REDUTO 
DA RESISTÊNCIA

 Foto: reprodução/Internet

Por: Marcilon Souza e Souza

A BBC descobriu que pelo 
menos 20 civis foram mortos na 
província de Panjshir, no Afeg-
anistão, onde foram travados 
combates entre o Talibã e as 
forças da oposição. 
 
As comunicações foram cor-
tadas na região, dificultando o 
trabalho de reportagem, mas a 
BBC tem evidências de assas-
sinatos cometidos pelo Talibã, 
apesar das promessas de anis-
tia e paz feitas pelo grupo que 
agora controla o Afeganistão.
 
Imagens analisadas pela BBC 
de uma estrada empoeirada em 
Panjshir mostram um homem 
vestindo equipamento militar 
cercado por combatentes do 
Talebã. É possível ouvir tiros e, 
em seguida, ele cai no chão.
 
Não está claro se o morto era 
militar — uniformes de com-
bate são comuns na região. No 
vídeo, uma pessoa insiste que 
se tratava de um civil.
 
A BBC descobriu que houve 
pelo menos 20 mortes assim 
em Panjshir. Uma das vítimas 
era um lojista e pai de dois filhos 
chamado Abdul Sami.
 
Fontes locais disseram que o 
homem não quis fugir quando 
o Talebã começou a avançar 
na região. Ele dizia, segundo as 
fontes: “Sou apenas um pobre 
lojista e não tenho nada a ver 
com a guerra”.
 
Mas ele foi preso e acusado de 
vender chips de celular para 
combatentes da resistência. 
Dias depois, seu corpo foi joga-
do perto de sua casa. Testemu-
nhas que viram seu corpo disse-
ram que ele apresentava sinais 
de tortura.
 
“As pessoas devem sair, con-
tinuar com suas atividades 
diárias”, disse um porta-voz, 
Malavi Abdullah Rahamani. “Se 
forem lojistas, podem ir às suas 

lojas. Se forem agricultores, podem 
ir às suas fazendas. Estamos aqui 
para protegê-los, proteger suas vi-
das e suas famílias.”
 
Mas, em vez disso, imagens de 
vídeos filmados na região mostram 
mercados vazios. As pessoas têm 
tentado fugir, com longas filas de 
veículos se formando no vale.
 
Também houve alertas sobre a es-
cassez de alimentos e medicamen-
tos.
 
O Talebã negou ter matado civis. 
Mas os relatos revelados pela BBC 
surgiram após notícias de um mas-
sacre de membros da minoria Haz-
ara e do assassinato de uma policial. 
É mais um sinal de que a realidade 
local é completamente diferente 
das promessas feitas pelo Talebã 
de que não haveria vingança.

Começou nesta terça-feira (14), 
evento de Intraempreendedorismo 
que será realizado de forma on-line

EMPREENDEDORISMO

Teve inicio nesta terça-feira (14), 
o evento de Intraempreendedoris-
mo que está sendo realizado por 
meio da Prefeitura de Manaus, at-
ravés da Secretaria Municipal do 
Trabalho, Empreendedorismo e 
Inovação (Semtepi), que fará parte 
da segunda fase do Fórum Amazo-
nas Proposições Para Retomada 
do Desenvolvimento Sustentável 
e Inovador, que abordará o tema 
intraempreendedorismo.
 
O evento acontecerá nos dias 14 
e 15/9, de forma on-line, via canal 
do YouTube.
 
O encontro contará com a partici-
pação do titular da Semtepi, Radyr 
Júnior, que irá apresentar os pro-
jetos que já foram lançados pelo 
Executivo municipal, para fomen-
tar os três pilares (trabalho, em-
preendedorismo e inovação), que 
norteiam a gestão David Almeida, 
tendo em vista a produtividade e 
desenvolvimento da implantação 
do Distrito de Inovação.
 
O bloco sobre o tema também terá 
a participação dos palestrantes 
Mariana Leite (Bemol); Rafaela Ro-
drigues (Parque Tecnológico da 
Bahia) e Maria Nathália (Tutiplast). 
Outros assuntos a serem discuti-

dos são: iniciativas de desen-
volvimento local; investimentos; 
e vários cases de sucesso do Es-
tado.
 
“A Semtepi irá participar pal-
estrando e falando de suas ações 
de intraempreendedorismo den-
tro do setor público de Manaus. 
Falaremos também de toda nos-
sa atuação para a instalação do 
Distrito de Inovação, que tam-
bém é um exemplo do tema 
que iremos abordar, e de toda 
relação dos serviços que temos 
disponíveis para a sociedade”, 
salienta o secretário municipal da 
Semtepi, Radyr Júnior.

5

Por: Lara Tavares  Foto: reprodução/Internet
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ECONOMIA

Serviços tem alta de 
1,1% e setor atinge 
maior patamar 
desde 2016

Ousada! 
Conheça a gata 
Mayra Eduarda
Miss Armando 
Mendes

Por: Marcilon Souza e Souza

Por: Fernanda Lopes

 Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil

Dados da Pesquisa Men-
sal de Serviços (PMS), 
divulgada nesta terça-fei-
ra (14) pelo Instituto Bra-
sileiro de Geografia e Es-
tatística (IBGE), mostram 
que em julho de 2021, o 
volume de serviços no 
Brasil avançou 1,1% em 
comparação ao mês an-
terior. É a quarta taxa de 
crescimento consecutiva 
do indicador, que acumu-
la ganhos de 5,8% nos úl-
timos quatro meses. Com 
isso, o setor de serviços 
ficou 3,9% acima de fe-
vereiro de 2020, e alca-
nçou seu patamar mais 
elevado desde março de 
2016.
 
A alta de 1,1% de jun-
ho para julho de 2021 foi 

 Conheça Mayra Eduarda de 
19 aninhos, natural de Boa Vis-
ta- Roraima, a modelo e digital 
influencer é ex-participante do 
Abordo o Reality 2020. A morena 
é a atual Miss Armando Mendes 
2021.
 
Foi uma caminhada difícil para a 
morena, apenas na terceira tenta-
tiva a coroa veio para a modelo, 
mas nada como uma conquista 
suada não é? A modelo também 
entrou no Abordo o Reality para 
mostrar o quanto é madura como 
mulher, competiu com muitas 
mulheres de personalidade forte, 
grandes competidoras. E vamos 
ponderar: ela tem corpo, ela tem 
a pose, ela tem a atitude e defini-
tivamente ela tem o jeito maravil-
hoso de ser Modelo.
 
A escorpiana esbanja toda sua 
simplicidade e humildade com 
seus seguidores no instagram ao 
mostrar seu Book sensual de bel-
dade do norte com um quadril de 
deixar qualquer um babando! A 
morena não economizou na sen-
sualidade e enlouquece a galera 
do Instagram com suas coreogra-
fias, já que seu hobby é dançar 
Tik tok nas redes sociais.
 
Na entrevista com o Amazônia 
Press, Mayara ressalta a im-
portância de outras mulheres 
acreditar nos sonhos, “Acredita 
em si mesma, não deixe ninguém 
te colocar para baixo, você ainda 
vai muito longe é só acreditar”, 
disse Eduarda.

acompanhada por duas 
das cinco atividades in-
vestigadas: serviços 
prestados às famílias 
(3,8%), acumulando um 
ganho de 38,4% entre 
abril e julho, e serviços 
profissionais, administra-
tivos e complementares 
(0,6%), com crescimento 
de 4,3% nos últimos três 
meses. Em sentido opos-
to, vieram os serviços de 
informação e comuni-
cação (-0,4%); os trans-
portes, serviços auxiliares 
aos transportes e cor-
reio (-0,2%); e os outros 
serviços (-0,5%).
 
O setor avançou 17,8%, a 
quinta taxa positiva segui-
da. O acumulado no ano 
foi a 10,7% e o acumula-
do em 12 meses (2,9%) 
manteve a trajetória as-
cendente iniciada em fe-
vereiro de 2021.Em julho 
de 2021, o volume dos 
serviços avançou 17,8% 
em comparação ao mes-
mo período no ano pas-
sado, na série sem ajuste 
sazonal, a quinta taxa 
positiva seguida, com al-
tas em todas as cinco 
atividades e em 75,9% 
dos 166 tipos de serviços 
investigados.

MULHERES DE SUCESSO

Pode isso? Prefeito 
José Augusto Eufrásio de 
Amaturá pretende gastar
R$ 1 milhão com 
materiais de informática

Chegou ao portal 
Amazônia Press, a de-
nuncia que o prefeito 
José Augusto Barrozo 
Eufrásio (Pros), do mu-
nicípio de Amaturá dis-
tante 908Km da capital 
amazonense, mesmo 
em meio a crise sanitária 
causada pela Covid-19, 
pretende gastar R$ 1 
milhão com contratação 
de empresa para prestar 
serviço de fornecimento 
de material de informáti-
ca.
 
Conforte informações, o 
documento foi publicado 

Por: Lara Tavares' Foto: reprodução

 Fonte: com informações do IBGE

DENÚNCIA

na manhã dessa segun-
da-feira,13, no Diário 
Oficial Eletrônico da As-
sociação dos Municípios 
do Amazonas (AAM), e 
pode ser consultado em 
anexo nesta matéria.
 
A empresa beneficiada 
com o contrato foi a que 
responde ao nome fan-
tasia “Viptech informáti-
ca e está cadastrado 
na razão social E. N. C. 
Comércio de Equipa-
mento de Informática e 
Consultoria Ltda-EPP, 
que não teve o CNPJ 
divulgado no Extrato de 

Homologação, o que 
mostrou ser muito sus-
peito pois os dados são 
imprescindíveis.
 
Em breve consulta pelo 
site da Receita Federal 
foi encontrado os da-
dos da empresa que 
responde pelo CNPJ 
17.930.876/0002-76, 
que foi fundada em 
22/05/2018, e está com 
a situação cadastral ati-
va na Receita Federal. 
Essa empresa é uma 
filial di tipo “Sociedade 
Empresaria Limitada”, 
de porte “DEMAIS” e fica 

localizada em Manaus.
 
Segundo consta, sua prin-
cipal atividade econômi-
ca principal é o comercio 
varejista especializado de 
equipamentos e supri-
mentos de informática.
 
Valor
 
O prefeito pagará para a 
instituição E. N. C. Comér-
cio de Equipamento de 
Informática e Consultoria 
Ltda-EPP, o valor calcu-
lado em R$ 1.003.865,00, 
para realizar os serviços 
no município.
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“Todo mundo nasce empreendedor. 
Alguns têm a chance de libertar 

esse potencial. Outros nunca vão 
ter a chance ou nunca souberam 

que tinham essa capacidade.”
Muhammad Yunus

Luiz Fernando Veríssimo

 “Até cortar os próprios 

defeitos pode ser perigoso. 

Nunca se sabe qual é o defeito 

que sustenta nosso edifício 

inteiro.”
CLARICE LISPECTOR

  “A única pessoa livre é aquela que 
não tem medo do ridículo.”
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ARTIGO DO DIA SOU ANSIOSO E AGORA? 
Ansiedade é um 
estado caracteriza-
do por apreensão, 
desconforto, inse-
gurança, estran-
heza do ambiente 
ou de si mesmo e, 
muito frequente-
mente, pela sen-
sação de que algo 
desagradável está 
para acontecer. 

Comece entenden-
do o que é ansie-
dade e como ela 
se manifesta em 
você. Tente iden-
tificar: o que você 
sente? Quais sinto-
mas aparecem no 

Luenda Lira de Freitas

Instagram @psicologaluenda

Pós-graduanda em 
Psicologia e Sexualidade

seu corpo? Quan-
to tempo dura essa 
sensação? O que 
você costuma faz-
er nesses momen-
tos? E principal-
mente, aconteceu 
algo que possa es-
tar relacionado ao 
episódio de ansie-
dade? 

Identificando isso, 
fica mais fácil para 
começar. Se você 
tem dificuldades 
de encontrar es-
sas respostas, 
ou tem sido difícil 
conviver com a an-
siedade, procure 

ajuda profissional 
com um psicólo-
go. A psicoterapia 
pode ajudar nesse 
processo de identi-
ficação e tratamen-
to.
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