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DE OLHO NO PODER
Governo do Estado inaugura Centro 
de Diagnósticos de Imagens 

A Saúde do Amazonas ga-
nhou um grande reforço com 
a inauguração do Centro de 
Diagnóstico do Hospital Delphi-
na Rinaldi Abdel Aziz, realizada 
ontem, pelo governador José 
Melo. Com a nova estrutura de 
equipamentos de ponta desti-

nados a exames de imagens na 
Rede Pública Estadual, a meta é 
atender mais de 18 mil pessoas 
todos os meses na unidade. 
Com a nova oferta, o Estado 
pretende diminuir considera-
velmente as filas de espera por 
esses serviços nas unidades.

SELEÇÃO No dia 14 deste 
mês, a Procuradoria Geral do 
Estado do Amazonas (PGE-AM) 
realizará o 30º exame de seleção 
para estagiários de direito. A 
prova é direcionada para estu-
dantes de direito a partir do 5º 
período ou correspondente e 
oferece nove vagas e cadastro 
de reserva.

DENÚNCIA Por unanimida-
de, o pleno do TCE-AM apro-
vou ontem, durante a 1ª sessão 
ordinária de 2017, a realização 
de uma inspeção extraordinária 
no município de Silves, alvo de 
uma série de denúncias de ir-
regularidades herdadas da ad-
ministração do então prefeito 
Franrossi Lima.
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A Operação Varredura, na 
Cadeia Pública Raimundo Vidal 
Pessoa, no Centro, iniciando a 
parceria das polícias Militar e 
Civil com as Forças Armadas, na 
fiscalização das unidades prisio-
nais do Estado.

Atividades ilegais no mu-
nicípio de Rio Preto da Eva, 
como a ocorrência de desma-
tamentos, transformação de 
madeira em carvão vegetal, 
cativeiro de animais silvestres 
e barragem em igarapés. 

José Melo articula quarta 
reforma administrativa

O governador José Melo (Pros) 
afirmou que prepara uma 

quarta reforma administrativa em 
seu governo, que já somam três so-
mente neste primeiro mês do ano 
e, cujo projeto de lei está sendo 
elaborado pela Casa Civil e será en-
viado para votação na Assembleia 
Legislativa do Estado (Aleam) nos 
próximos dias. Ele afirma que as 
mudanças são consequências da 
implantação da nova matriz econô-
mica e ambiental que está em curso 
em sua gestão. “Isso se trata de um 
ajuste fino do Executivo para que 
haja redução de custos, aprimoran-
do os serviços, tendo assim um po-
der mais harmônico”, disse.

A afirmação de Melo foi dada 
ontem pela manhã durante o even-
to de inauguração da nova sede 
da Agência Reguladora dos Servi-

Governador afirma que 
as mudanças fazem parte 
de matriz econômica 

ços Públicos Concedidos do Estado 
(Arsam), localizada no boulevard 
Álvaro Maia, Zona Centro-Sul de 
Manaus.

Na ocasião, o governador disse 
que não irá nomear, por enquan-
to, o substituto do ex-secretário de 
Saúde Pedro Elias, que pediu exone-
ração do cargo anteontem e, que, 
ele (Melo) mesmo ficará à frente 
da Secretaria de Estado da Saúde 
(Susam), gerenciando a unidade e 
fazendo ajustes necessários e, so-
mente após essas gestões é que de-
verá formalizar o nome de um novo 
secretário. Melo aproveitou ainda a 
solenidade para confirmar o nome 
de Sabá Reis como seu líder na As-
sembleia, em substituição a David 
Almeida, que toma posse nesta 
quarta-feira, no cargo de presiden-
te do Parlamento estadual.

O chefe do Executivo explicou 
ainda que vai desmembrar a Secre-
taria de Estado de Planejamento 
Desenvolvimento, Ciência e Tecno-
logia (Seplan-CTI) em duas, para 
dar lugar à Secretaria de Geodiver-

DIOGO DIAS

Arthur Neto se reúne com Cármem Lúcia
MINISTRA O prefeito Arthur Vir-
gílio Neto participou, na manhã de 
ontem, junto a outros membros da 
Frente Nacional dos Prefeitos (FNP) 
de uma reunião com a presidente 
do Supremo Tribunal Federal (STF), 
ministra Cármem Lúcia. Na ocasião, 
foi entregue uma minuta com os 
principais pontos que podem aju-
dar a melhorar a saúde financeira 
dos municípios, ligados a receitas 
tributárias e não tributárias, ins-
trumentos de cobranças e créditos 

públicos; despesas, orçamento e res-
ponsabilidade fiscal; competências 
municipais no âmbito da federação.
Os prefeitos da FNP defenderam 
a revisão do Pacto Federativo pelo
Congresso Nacional, promovendo 
amplo diálogo social e institucional. 
Também destacaram a importância 
de rever impostos nomeados como 
contribuições que ferem princípios 
constitucionais e prejudicam a si-
tuação financeira dos municípios.
No encontro com a ministra, foi en-

fatizada também a necessidade de
reestabelecer compromissos, res-
ponsabilidades e redimensionar a 
divisão do ‘bolo’ tributário para 
atender de forma eficiente e qualifi-
cada as necessidades dos municípios. 
Para o prefeito Arthur Neto, a reu-
nião foi positiva para uma maior 
compreensão do STF nas urgências 
dos municípios. “Discutimos item a 
item da pauta visando destravar as 
pretensões dos municípios junto ao 
STF”, disse o prefeito.

sidade, Ciência e Tecnologia, uma 
vez que a matriz econômica que 
está sendo gerada no governo vai 
precisar de um arranjo na área de 
Ciência e Tecnologia. Ele ressalta 
que essas modificações não trarão 
despesas ou aumento de pessoal no 
governo.

Melo, no entanto, não quis divul-
gar nomes dos dois secretários que 
deverão assumir a de Planejamen-
to – que está sem comando desde a 
saída de Thomaz Nogueira no final 
de 2016 – e a de Ciência e Tecnolo-
gia, que ainda será recriada.

José Melo anunciou mais uma reforma 
no governo na inauguração da Arsam 
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‘Precisava de mais tempo na 
casa’, diz Pedro sobre Gabriela

Pedro e Roberta conversam na 
piscina. A estudante de serviço 
social comenta a postura de Ga-
briela Flor no jogo. “Eu falei pra 
ela: Gabriela, ninguém entra no 
BBB da forma que você entrou. 
Se ela sair, o que ferrou não foi 
nenhuma das outras atitudes, foi 
só a entrada”, acredita a sister.

Ainda na piscina, Pedro e Ro-
berta continuam conversando. O 
assunto ainda é Gabriela Flor. “A 
Gabi precisava de mais tempo 
na casa para mostrar. Porque 
eu tenho certeza que a galera 
ia curtir”, acredita o jornalista.

Roberta concorda e os brothers 

continuam falando quando a bai-
larina chega e Pedro conta que eles 
estão falando dela. Os brothers, en-
tão, incluem a baiana na conversa.

O assunto na piscina é Paredão. 
Gabriela Flor desabafa com Rober-
ta. “Eu sinto que ninguém aqui tem 
algo contra mim. Se essa pessoa 
tem, ela está sendo bem falsa”, 
pondera. Já o médico, se abre com 
Pedro. “Houve uma separação por 
causa da formação de casais e, 
junto a isso, o líder. Porque o líder 
se isola muito”, acredita.

Momentos antes, Gabriela Flor 
estava no banheiro lavando o rosto 
e escovando os dentes. Ilmar chega 

no local e comentou com a empa-
redada que ouviu muitos roncos 
durante a noite: “Você roncou 
essa noite, Flor”. “Ronquei? Que 
bom! Sinal de que eu estava num 
sono mais lindo”, diz a sister. “Teve 
uma hora que eu não sabia quem 
estava roncando mais: você, Elis ou 
Marcos”, comenta o cozinheiro.

Na noite anterior, brothers con-
versam na sala sobre o primeiro 
Paredão, disputado por Marcos e 
Gabriela Flor. Daniel aposta que o 
médico será eliminado, mas Maya-
ra e Vivian discordam. A modelo 
afirma que acha Marcos muito 
arrogante e conta.
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