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N O T A  D E  P E S A R

O Governo do Amazonas lamenta a morte do 
ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), 
Teori Zavascki, falecido nesta quinta-feira (19), 
aos 68 anos de idade, em um acidente aéreo 
no litoral sul do Rio de Janeiro. O Governador 
José Melo decretou luto oficial de três dias em 
respeito ao grande magistrado e professor 
brasileiro, que atuava como ministro do STF 
desde 29 de novembro de 2012.

Melo garante pagamento de policiais

A decisão da Polícia Civil de 
entrar em greve por tem-

po indeterminado, a partir da 
próxima quarta-feira (25), vai de 
encontro ao momento delicado 
pelo qual passa a segurança pú-
blica local. A opinião é do gover-
nador José Melo, que ressaltou 
os esforços feitos pelo Estado, 
diante da crise econômica, para 
manter salários de servidores 
em dia, enquanto outros esta-
dos pagam os vencimentos atra-
sados e parcelados. 

 O governador garantiu que 
vai cumprir a lei e o acordo que 
fez com os policiais, e disse tam-
bém que vai começar a pagar o 
escalonamento em abril, com a 

BÁRBARA COSTA

Governador usará recurso 
federal para pagamento 
dos policiais civis

entrada em caixa dos recursos 
federais provenientes da repa-
triação. O pagamento será re-
troativo a janeiro.

O reajuste do escalonamento, 
pago sempre a partir de janeiro, 
foi regular até 2016 para a PC, 
mas, para 2017, em função da 
crise, a extensão do benefício 
ainda não pôde ser cumprida. 

 Apesar do indicativo, que 
prevê a suspensão de todos os 
serviços prestados no Distritos 
Integrados de Polícia (DIPs) e 
delegacias especializadas, o go-
vernador disse que sempre es-
teve aberto às negociações com 
os representantes dos policiais, 
com quem tem buscado enten-
dimento, exaustivamente. 

 “Nosso governo tem deixado 
claro, nas mesas de negociações, 
que não tem a intenção de sus-
pender o pagamento da parcela 
de reajuste referente ao ano de 
2017 do Plano de Escalonamen-

MÁRCIO MELO

Governador garantiu pagamento 
dos policiais para o mês de abril

to da Polícia Civil, datada para 
ser incorporada aos salários 
neste mês de janeiro, visto que 
a extensão do Escalonamento 
da Polícia Civil foi estendida 
até 2018 por lei assinada por 
mim. O que propomos, por 
conta da crise econômica que 
afetou a Receita do Estado, é 
que o reajuste seja concedido 
a partir de abril, com retroati-
vidade a janeiro”, disse Melo.

COLETIVOS A passagem de ônibus 
em Manaus permanece congelada há 
mais de dois anos e, nos últimos seis, 
ela sofreu poucas alterações, saltando 
de R$ 2,25 em 2011, para alcançar 
os atuais R$ 3.  Um aumento de 
apenas R$ 0,75.  Os rodoviários, por 
outro lado, tiveram ganho salarial 
de 20,73%. Além disso, governo do 
Estado e Prefeitura de Manaus con-
cedem um subsídio de mais de R$ 
2 milhões para as empresas. Estado 
e município custeiam mais de R$ 1 
milhão por mês, cada. 

O Estado concede, ainda, dois bene-
fícios: isenções fiscais sobre o Imposto 
sobre Circulação de Mercadorias e 
Prestação de Serviço (ICMS) do óleo 
diesel dos ônibus, além do Imposto 
sobre a Propriedade de Veículos Au-
tomotores (IPVA) de todos os mais 
de 1 mil carros que rodam na cidade. 

Por outro lado, o salário dos rodovi-
ários teve uma alta de 20,73%, em três 
anos. Só os pagamentos da categoria 
têm um impacto aproximado de 50% 
nos custos do sistema. Desde julho de 
2013, a Prefeitura de Manaus tem 
adotado o subsídio como forma de 

Tarifa de ônibus congelada há mais de 2 anos

CRESCIMENTO A procu-
ra por atendimento no 
Pronto-Socorro do Hospi-
tal Delphina Rinaldi Ab-
del Aziz aumentou em 
11,4%, entre 2015 e 2016.  

Foram 181,9 mil aten-
dimentos realizados em 
2016 e 163 mil em 2015. 

Do total de atendi-
mentos no ano passado, 
54,3% foram na área de 
clínica médica, 38,5% na 
pediatria e 7,2% na ci-
rurgia-geral. A unidade 
realizou 26% exames a 
mais que em 2015. O 
Delphina Aziz conta com 
exames laboratoriais, 
raio-x e eletrocardiogra-
ma 24 horas por dia.  O 
desempenho da unidade 
é resultado das 14,3 ho-
ras de treinamentos dos 
servidores.

Delphina Aziz
aumenta em 11% 
o atendimento 

PERITOS  Uma nova manifestação 
foi realizada na frente do Instituto 
Médico Legal (IML) pelos peritos 
oficiais do Amazonas, na manhã de 
ontem (19). A Operação Cumpra-
se a Lei tem por objetivo cobrar 
melhorias salariais e trabalhistas 
à categoria. 

Em nota, a Secretaria de Comuni-
cação do Estado (Secom) informou 
que o governo segue em tratativas 
de negociação do reajuste salarial 
com os peritos. 

Sobre o ambiente de trabalho, 
o governo iniciou um projeto para 
reforma da estrutura dos institu-
tos do Departamento de Perícia 
Técnico-Científica, e o processo de 
licitação da reforma e ampliação 
da divisão de perícias externa do 
Instituto de Criminalística está em 
andamento, assim como, a aquisi-
ção de material permanente e de 
consumo interno. Essas informa-
ções constam no site da transpa-
rência do governo do Estado.  

diminuir o prejuízo financeiro para o 
usuário.  Desde o ano passado, o Sin-
dicato das Empresas de Transportes de 
Passageiros do Estado do Amazonas 
(Sinetram) reivindica um reajuste de 

mais de 12%, fazendo com que a tarifa 
integral passe a ser de R$ 3,54. O valor 
foi derrubado  em novembro de 2016, 
após negociação entre Prefeitura e os 
empresários.
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