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Alvinegro carrega o peso  
dos maus resultados no início 
do Cariocão 2017 para a pri-
meira parti da da competi ção  
Sul-Americana contra o Colo-
Colo do Chile.

O novo secretário é for-
mado em comércio exterior 
e atuou durante 13 anos 
na Suframa. Ele assume 
nesta quarta.

A parti r de hoje, mais de 18 
mil exames poderão ser reali-
zados, mensalmente, no novo 
centro de diagnósti co por ima-
gem do hospital Delphina Aziz.

Botafogo 
estreia sob 
pressão 

José Jorge 
assume 
Planejamento

Fila de 
diagnóstico 
deve diminuir 
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avalia processos
Força-tarefa

A Defensoria Pública do Estado (DPE) anunciou a chegada de 76 defensores públicos de outros Esta-
dos, que, juntos aos 20 existentes no órgão, irão realizar um muti rão carcerário para analisar mais de 2 
mil processos de presidiários que estão deti dos nos regimes fechado e semiaberto do sistema prisional 
do Amazonas, mais especifi camente nas unidades carcerárias da capital. A ideia é verifi car a quanti dade 
de detentos encarcerados em desacordo com a legislação penal. | Contexto A3 e Última hora A2

Fundo financiará R$ 5 milhões em projetos
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Cascas-grossas se 
enfrentam na areia

A Ponta Negra recebe, aproximadamente, 300 
atletas que irão disputar a segunda edição do “Desafi o 
Rei e Rainha da Praia” de luta agarrada. |  Pódio C7

Evento vai premiar vencedores com R$ 2 mil |  DIVULGAÇÃO
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Lanchas vão facilitar ida 
para as escolas ribeirinhas

Equipamentos foram entregues pela prefeitura aos gestores de TRES escolas 
da zona rural de Manaus. Ao todo, EM 2017, sete embarcações já estão em uso 
na área ribeirinha. Até março outras duas entram em operação. |  Dia a dia B3

Lanchas têm capacidade para 32 passageiros além de um banheiro em cada
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