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GOVERNO NÃO VAI IMPEDIR 
VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 EM 
CLÍNICAS PRIVADAS, DIZ BOLSONARO
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RAFAEL MARUPIARA, COMPOSITOR            
do Boi Garantido, morre vítima de Covid-19

Idoso leva surra do 
povo por abusar de 
menina de 8 anos

Página.2

Página.2

PRESIDENTE 
DO INEP EXPLI-
CA COMO SERÁ 
A PRIMEIRA 
EDIÇÃO DO 
ENEM DIGITAL

CORREGEDORIA DE 
JUSTIÇA DIVULGA 
RESOLUÇÃO QUE 
INSTITUI A POLÍTI-
CA DE PREVENÇÃO 
E ENFRENTAMEN-
TO DO ASSÉDIO E 
DISCRIMINAÇÃO NO 
ÂMBITO DO PODER 
JUDICIÁRIO

POLÍCIA 
PERSEGUE E 
ATIRA
 CONTRA BANDIDO 
QUE ASSALTOU 
MOTORISTA DE 
APLICATIVO
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Prefeitura articula
 parceria com Médico Sem Fronteiras
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O aumento do número de casos de Covid-19 no Amazonas fez com que hospitais de Manaus voltassem a ficar lotados. 

Foto: divulgação

na rede particular chega a 88%
Taxa de ocupação de leitos 



Uma nova vistoria técnica da Prefeitura de Manaus foi realizada nesta quinta-feira (7), no prédio localizado na rua Barroso, 
Centro, onde ocorreu um incêndio, na última quarta-feira, 6, pela equipe de engenharia da Secretaria Executiva de Proteção e 
Defesa Civil, vinculada à Casa Militar do município.

“Fomos acionados para dar o suporte técnico e realizar a avaliação do prédio atingido, e do local como um todo, até pela 
prevenção dos outros prédios comerciais em torno do local. Esse é o trabalho do prefeito David Almeida, por meio da Defesa 
Civil municipal, oferecer essa assistência e apoio aos proprietários, por meio do laudo técnico, e assim minimizar os riscos e 
proporcionar o mais rápido possível a pronta resposta e que a área toda esteja em segurança”, informou o coronel Fernando 
Júnior, da Defesa Civil.

Segundo ele, na primeira vistoria, realizada no dia do incêndio, a equipe técnica da Defesa Civil, além de prestar suporte aos 
profissionais do Corpo de Bombeiros, realizou o primeiro atendimento de análise estrutural. “Nossa equipe de engenharia está 
desde ontem realizando a devida análise, para apontar os detalhes e a solução mais rápida para que este empreendimento 
volte a funcionar em tempo ágil”, salientou.
Ele também informou que, após o fechamento do relatório avaliativo da estrutura do prédio, previsto ainda para esta semana, 
serão providenciadas as próximas ações técnicas no local.

Trabalho preventivo

“Por determinação do prefeito David Almeida, a Casa Militar de Manaus tem o objetivo primordial de sempre estar atendendo a 
população de áreas de risco, que venha a sofrer algum sinistro ou perder a casa por situações de deslizamento ou alagamento, 
assim como a população em geral. E para isso, vamos reforçar os recursos tecnológicos na expectativa de antecipar e agilizar 
as situações que possam vir a ocorrer na área urbana e na zona rural”, observou o secretário-chefe da Casa Militar, tenente 
William de Oliveira Dias.

O órgão conta com importantes ferramentas tecnológicas para o trabalho preventivo em Manaus, como os pluviômetros au-
tomáticos instalados nas comunidades, para a prevenção dos desastres em período de chuva, garantindo uma ação de respos-
ta mais rápida, para evitar deslizamentos, desabamentos e alagamentos.
Por meio dos pluviômetros e das importantes informações recebidas pelos aparelhos, a Defesa Civil identifica em que áreas 
deve agir, podendo antecipar os atendimentos durante as chuvas e diminuir os impactos materiais e físicos.

A intolerância tem se mostrado como uma marca na expressão do povo. Casos como de 
estupros e assaltos, vem sendo justificados pelas mãos da população. A interferência da 
polícia é o que traz a ordem.
 
Assim, aconteceu no Ramal do Brasileirinho, quando a população decidiu espancar bru-
talmente, um homem conhecido como João, de 53 anos, que foi pego ao ser descoberto 
como autor dos abusos contra uma criança.

A criança de apenas 8 anos, vinha sendo aliciada pelo homem, que atraia a criança, com 
o fim criminoso de abusar da menina. O crime aconteceu no quilômetro 10, do Ramal do 
brasileirinho, na zona leste de Manaus.

O espancamento começou sem hora para acabar, mas a polícia interveio e levou o 
homem para o pronto socorro e em seguida para a delegacia.

Representantes da Prefeitura de Manaus par-
ticiparam de uma reunião com o coordenador 
da organização mundial Médicos Sem Frontei-
ras no Brasil, Francesco Di Donna, para alinhar 
assuntos relacionados à fase roxa que Manaus 
se encontra em razão da Covid-19.

A reunião ocorreu na tarde desta quinta-feira (7), 
na sede da prefeitura, bairro Compensa, zona 
Oeste, e teve a participação de representantes 
do Fundo Manaus Solidária (FMS) e da Secre-
taria Municipal de Saúde (Semsa).

A presidente do FMS, Dulce Almeida, articulou 
a possibilidade do staff da organização mundi-
al atuar no hospital de campanha Nilton Lins, 
ajudando assim a reduzir a demanda nas Uni-
dades Básicas de Saúde (UBSs) e hospitais da 
rede estadual. “O prefeito David Almeida está 
trabalhando para que nossa cidade supere logo 
essa fase. O apoio dos voluntários seria muito 
importante para nossa equipe médica”, afirmou 
a presidente. 

O coordenador do Médico Sem Fronteiras, 
Francesco Di Donna, explicou que eles atuariam 
por meio de contrato de cooperação de colabo-
ração onde eles trariam profissionais treinados 
de acordo com o protocolo de Madrid para cont-
er os casos mais graves de Covid-19.
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O aumento do número de casos de Covid-19 no Amazonas fez com que hospitais de Manaus voltassem a ficar lotados. Mas o problema não está concentrado apenas 
na rede pública, mesmo quem busca ajuda em instituições particulares enfrenta problemas.

Atualmente, na capital, o índice de ocupação na rede pública está em 93% e, na rede particular, chega a 88%. Muitas unidades de saúde estão fechando o atendimento 
de emergência.

Na quinta-feira (7), 204 novas internações por Covid-19 foram registradas no Amazonas. Ao total,1.239 pessoas encontram-se internadas em tratamento da doença.
“A situação hoje é de um total caos, desespero mesmo. As pessoas não param de chegar, muitas já com o estado avançado da doença, o coronavírus, muito cansaço, 
falta de ar, boa parte delas já precisando de suporte ventilatório, precisando de ventilador”, explicou o dr. Anfremon d’Amazonas, Coordenador da UTI do Check Up 
Hospital.

O médico explica que o hospital aumentou a quantidade de leitos disponíveis, mas a medida não foi suficiente. “Hoje chegamos na nossa lotação máxima, a gente não 
tem mais onde colocar pessoas. (…) A gente está fechando a emergência do hospital por tempo ainda indeterminado para que a gente possa dar um suporte adequado 
para as pessoas que já estão lá dentro, porque com esse fluxo que nunca termina”, disse.
Com mais de 208 mil casos e mais de 5 mil mortes provocadas pela doença, o governo do Amazonas prorrogou por mais 180 dias o decreto de calamidade pública. 

Foi anunciada também que o governo vai ampliar a contratação de profissionais de saúde.
“É uma contratação temporária, mas necessária. Nós estamos tendo a iniciativa de primeiro priorizar os servidores que já tem um contrato com a rede de saúde”, 
afirmou o secretário da Saúde Marcellus Campêlo.
O governo já montou um gabinete de crise para acompanhar o esse trabalho de enfrentamento da pandemia no Amazonas. Já a prefeitura de Manaus também instituiu 
um gabinete semelhante.

“Nós estamos buscando todos os caminhos para o enfrentamento desse vírus que tanto tem ceifado vidas no nosso estado e para isso nós buscamos parcerias”, disse 
Shádia Fraxe, secretária municipal de Saúde.

Por: Fernanda Lopes

Por: Jeanne Gade 

Por: Fabiane Monteiro 

Por: Fabiane Monteiro
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IDOSO LEVA SURRA DO POVO    

POR ABUSAR DE MENINA DE 8 ANOSPrefeitura realiza nova vistoria
 em prédio atingido por incêndio

Com aumento de casos, taxa de 
ocupação de leitos na rede particular chega a 88%



O presidente Jair Bolsonaro disse nesta quinta-feira (07), em uma transmissão nas suas re-
des sociais, que o governo federal não vai impedir a imunização contra a Covid-19 em clínicas 
privadas. Também na transmissão, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, disse que a pri-
oridade dos contratos e da importação de vacinas será o abastecimento do Sistema Único de 
Saúde (SUS).

“Não vamos criar problema no tocante a isso aí. Quem quiser comprar lá fora e vender aqui, tudo 
bem. Da nossa parte, vamos oferecer de forma universal, gratuita e não obrigatória”, declarou 
Bolsonaro.

Ao lado do presidente, Pazuello citou que as entidades privadas só vão poder adquirir vacinas 
que sejam autorizadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). 

Na noite de quinta-feira (07), mais uma estrela da cultura folclórica do Boi, o compositor Rafael Marupiara, se apagou, 
após complicações em seu quadro clínico da Covid-19.

O Compositor, deu entrada no serviço médico no dia 31 de dezembro, e estava internado no Hospital São Lucas, em 
Manaus. Desde o dia 4 de janeiro, Rafael estava entubado, após seu estado agravar.

Em sua jornada, compôs muitos sucessos como: “Vaqueiro”, “Matawi Kukenã”, “Juma” e”Fera de Fogo”.

Professor de geografia e compositor do folclórico Boi Garantido, da Associação Folclórica Boi-Bumbá Garantido, ele 
deixa legado para a cultura amazonense. Começou como compositor com a toada Karajá, o povo das águas, em 2009.
No total mais de 20 composições que mostram as características amazônicas, rituais e costumes do povo da floresta. 
Compôs também Kamarãpi, em 2020. Foram 11 anos de histórias contadas em toadas, pelo “filho da terra”.

A Corregedoria-Geral de Justiça do Amazonas (CGJ), por determinação da corregedora-geral, desembargadora 
Nélia Caminha no Pedido de Providências 0207754-57.2020.8.04.0022, tornou pública para todos os magistrados, 
servidores, estagiários e colaboradores do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM) a Resolução n º 351 do Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ) que instituiu a Política de Prevenção e Enfrentamento do Assédio Moral, Assédio Sexual e 
Discriminação no âmbito do Poder Judiciário.

A Resolução é assinada pelo presidente do CNJ, Ministro Luiz Fux e é válida para todos os órgãos que integram o 
Poder Judiciário brasileiro.

A determinação da corregedora-geral de Justiça do Amazonas atende aos preceitos que constam no artigo 20 da 
referida Resolução, cuja redação menciona que “será dado amplo conhecimento desta Política aos magistrados, ser-
vidores, estagiários e colaboradores que atuam nos órgãos do Poder Judiciário, bem como dos instrumentos e canais 
disponíveis para garantir sua efetividade”.

A Política de que trata a Resolução, conforme o art. 3 º do documento, orienta-se pelos princípios de respeito à 
dignidade humana; não discriminação e respeito à diversidade; resguardo da ética profissional; construção de uma 
cultura de respeito mútuo, igualdade de tratamento e soluções dialogadas para os conflitos no trabalho; bem como na 
valorização da subjetividade, da vivência, da autonomia e das competências do trabalhador, e outros valores.
A Resolução indica que os órgãos do Poder Judiciário promoverão ambiente organizacional de respeito à diferença 
e não discriminação, assegurando políticas, métodos gerenciais que favoreçam o desenvolvimento de ambientes de 
trabalho seguros e saudáveis; assim como estratégias institucionais de prevenção e combate ao assédio e discrimi-
nação.

Prezando pela prevenção e enfrentamento, a Resolução cita que os tribunais e as respectivas escolas de formação - 
em seus programas de aperfeiçoamento e capacitação - deverão prever em seus currículos e itinerários formativos o 
tema da prevenção e enfrentamento da discriminação e do assédio e indica, em seu art. 13, que a notícia de assédio 
ou discriminação poderá ser acolhida em diferentes instâncias institucionais, dentre as quais: Corregedoria de Justiça, 
Ouvidoria, Área de Acompanhamento de Pessoas, Área de Saúde e outras (observadas suas atribuições específicas).
Como providência para a efetividade das diretrizes da Resolução, o Poder Judiciário do Amazonas instituirá 
Comissões de Prevenção e Enfrentamento ao Assédio Moral, Assédio Sexual e Discriminação, tendo já lançado edital 
para eleição de magistrados e membros que as integrarão. Conforme a Divisão de Planejamento Estratégica da Corte 
Estadual, responsável pela coordenação do processo eleitoral, o resultado da escolha deve ser divulgado neste mês 
de janeiro.

Governo não vai impedir vacinação 
contra Covid-19 em clínicas privadas, 
diz Bolsonaro

Na tarde dessa quinta-feira (7), dois homens arma-
dos assaltaram um motorista de aplicativo e obriga-
ram-no a dirigir enquanto faziam uma série de ar-
rastões na Zona Centro-Oeste de Manaus.

As vítimas dos assaltos denunciaram os crimes pelo 
número 190 e a Polícia Militar conseguiu localizar 
os bandidos em um veículo modelo Volkswagen 
Voyage de cor vermelha, dando início à uma perse-
guição e trocas de tiros que acabou na rua Gurupi, 
no bairro Redenção. 

Um dos criminosos foi atingido pelos tiros. Eles es-
tavam em um carro que pertence ao motorista de 
aplicativo, que foi mantido como refém durante o 
roubo. 
Um deles foi baleado na região cervical do corpo e 
o comparsa foi preso. A equipe do Serviço de Aten-
dimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e 
conduziu o ferido à uma unidade hospitalar.  

O caso foi apresentado no 19° Distrito Integrado de 
Polícia (DIP) e o motorista deve prestar esclareci-
mentos.
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Corregedoria de Justiça 
divulga Resolução que insti-
tui a política de prevenção e 
enfrentamento do assédio e 
discriminação no âmbito do 
Poder Judiciário
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Polícia persegue e atira contra bandido 
que assaltou motorista de aplicativo

Rafael Marupiara, compositor do 
Boi Garantido, morre vítima de Covid-19

Foto: reprodução/Internet



Pela primeira vez, o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) terá uma versão digital. A prova será aplicada de forma piloto para 96 mil candidatos em 99 municípios. Assim como no Enem impresso, os participantes terão 
que ir até o local de prova e, embora o exame seja feito pelo computador, os candidatos deverão levar caneta esferográfica da cor preta porque a redação será feita no papel.  

Para esclarecer como será essa prova, a Agência Brasil conversou com o presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), Alexandre Lopes. 
“Houve, no passado, tentativas [de fazer o Enem digital], mas foram descontinuadas. A decisão de fazer o Enem digital neste ano foi tomada em 2019. Estamos conseguindo agora tirar o teste do papel, literalmente. Esta-
mos muito animados com o Enem digital”, disse Lopes.

O exame será um pontapé inicial para mudanças no Enem. A intenção do Inep é que o exame se torne totalmente digital até 2026. As discussões e os testes para que isso seja possível ocorrem desde 2016. 
O Enem digital será aplicado nos dias 31 de janeiro e 7 de fevereiro, após o Enem impresso, que será nos dias 17 e 24 de janeiro. As provas serão realizadas em laboratórios de informática de escolas e universidades que 
já foram previamente testados pelo Inep. Ao todo, serão cerca de 4 mil laboratórios, com cerca de 20 computadores cada. As máquinas terão acesso apenas à prova. Os estudantes não conseguirão, portanto, acessar a 
internet ou documentos do computador. 

Apesar de ser feita em tela, os participantes deverão levar, como no Enem impresso, caneta esferográfica de tubo transparente da cor preta. A prova de redação será escrita a mão. Os estudantes também receberão folhas 
de rascunho para fazer os cálculos das provas de matemática e ciências da natureza. Eles não terão, no entanto, folhas de resposta. Os itens devem ser marcados pelo computador. 
“A gente procurou, nesse momento, simular no ambiente digital o que acontece no papel. Então, o aluno vai poder, por exemplo, ir na questão mais à frente, pode voltar. No final, ele vai marcar e quando der o sinal que 
finalizou a prova, o sistema trava o preenchimento do gabarito. Aí pronto, não vai mais poder mexer e a prova vai vir direto para o Inep”, explica o presidente. 

Os horários do Enem digital serão os mesmos do Enem impresso. Os portões abrem às 12h e fecham às 13h. A prova começa a ser aplicada às 13h30. No primeiro dia, os participantes, assim como no exame em papel, 
fazem as provas de linguagens, códigos e suas tecnologias, redação e ciências humanas e suas tecnologias. Nesse dia, a prova vai até as 19h. No segundo dia, os candidatos têm até as 18h30 para resolver questões de 
ciências da natureza e suas tecnologias e matemática e suas tecnologias.
Além dos aplicadores, nas salas de prova, os candidatos contarão com a assistência de um técnico em informática. “Se tiver algum problema no computador, o técnico pode tentar resolver imediatamente naquele computa-
dor. Se não puder, ele vai logar numa outra máquina, teremos máquinas reserva. Se não conseguir mesmo assim, se tiver problema ou se demorar demais para resolver, aí esse aluno vai poder participar da reaplicação da 
prova em papel”, explica Lopes.

Da mesma forma que os estudantes que farão o Enem impresso apenas poderão sair com a prova meia hora antes do fim da aplicação, também os estudantes que fizerem o Enem digital, só poderão sair com a folha de 
rascunho 30 minutos antes do fim da aplicação. Eles podem anotar as respostas ali, para posteriormente conferir o gabarito oficial, que deverá ser divulgado para essa versão do exame até o dia 10 de fevereiro. 

As questões da prova serão diferentes das do Enem impresso. No entanto, como a prova utiliza o sistema de correção baseado na chamada teoria de resposta ao item (TRI), as provas terão o mesmo nível de dificuldade e 
os estudantes poderão concorrer juntos às mesmas vagas em programas que dão acesso ao ensino superior, como o Sistema de Seleção Unificada (Sisu), que oferece vagas em instituições públicas e o Programa Universi-
dade para Todos (ProUni), que oferece bolsas de estudos em instituições privadas. 

Pandemia

As medidas de segurança adotadas em relação à pandemia do novo coronavírus serão as mesmas tanto no Enem impresso quanto no Enem digital. Haverá, por exemplo, um número reduzido de estudantes por sala, para 
garantir o distanciamento entre os participantes. Durante todo o tempo de realização da prova, os candidatos estarão obrigados a usar máscaras de proteção da forma correta, tapando o nariz e a boca, sob pena de serem 
eliminados do exame. Além disso, o álcool em gel estará disponível em todos os locais de aplicação.

Quem for diagnosticado com covid-19, ou apresentar sintomas desta ou de outras doenças infectocontagiosas até a data do exame, não deverá comparecer ao local de prova e sim entrar em contato com o Inep pela Página 
do Participante, ou pelo telefone 0800-616161, e terá direito a fazer a prova na data de reaplicação do Enem, nos dias 23 e 24 de fevereiro.
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Presidente do Inep explica 
como será a primeira edição 
do Enem digital

Por:  Victória Cavalcante

Foto: Lúcia Bernardo/Jr.

Fonte: Agência Brasil



A Prefeitura de Manaus informa à população que está dis-
ponibilizando 22 pontos de atenção da Secretaria Municipal 
de Saúde (Semsa), para atender a pacientes com suspeita 
de síndromes gripais e de Covid-19. São 17 Unidades Bási-
cas de Saúde (UBSs) distribuídas em todos os Distritos de 
Saúde da cidade, duas clínicas da família e três Unidades 
Básicas de Saúde Móveis, para assegurar o acesso dos 
usuários às consultas médicas, orientações e tratamento 
para os casos positivos. A consulta aos endereços pode ser 
feita no link https://cutt.ly/4jjhjvL.

 “Estamos mobilizando nossas equipes para garantir que 
as pessoas recebam o atendimento necessário, principal-
mente nesse momento crítico. O prefeito David Almeida 
está acompanhando de perto a situação, orientando todas 
as ações no sentido de que os pacientes com resultado 
positivo recebam o tratamento adequado, para evitar o 
agravamento do quadro e a consequente necessidade de 
internação hospitalar. Mas a população precisa colaborar, 
adotando as medidas de proteção e prevenção, usando 
máscara, higienizando as mãos com água e sabão, fazendo 
o uso de álcool em gel, mantendo o distanciamento”, expli-
ca a secretária municipal de Saúde, Shádia Fraxe.
 
A Semsa alerta que um link disponibilizado nas redes soci-
ais contém equívocos que podem confundir as pessoas que 
precisam de atendimento nessas unidades. “Solicitamos 
aos usuários que busquem as informações oficiais apenas 
e que não compartilhem o que não for oficial”, orienta a 
secretária Shádia.
Nas 22 unidades preferenciais da prefeitura, o usuário, ao 
chegar, passará pelo acolhimento, no qual é feita a triagem, 

sendo encaminhado para a avaliação médica, que indicará 
a necessidade de realização – ou não – da testagem rápida 
ou do exame RT-PCR.

Das 22, dez UBSs fazem coleta de RT/PCR (Arthur Virgílio, 
no Disa Norte; Morro da Liberdade e Theomário Pinto, no 
Disa Sul; Amazonas Palhano, Alfredo Campos e Leonor 
Brilhante, no Leste; e Deodato de Miranda Leão, no Distrito 
de Saúde Oeste; mais as três UBSs Móveis - Lago Azul, 
Cidadão 1 e Nova Vitória 2.

Nas outras, quando há indicação do exame RT/PCR, é feito 
o encaminhamento para uma das dez que fazem a coleta. 
O material é enviado para o Laboratório Central do Estado 
(Lacen), para a análise e divulgação do resultado.

“A população pode ficar tranquila porque a Semsa está 
abastecida de medicamentos e insumos para a realização 
dos testes rápidos e coleta de exames. Ressaltamos que 
a testagem e o RT-PCR só são realizados com indicação 
do médico, após a avaliação do paciente”, finaliza Shádia.
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ARTIGO DO DIA A RAPOSA E AS UVAS
Uma Raposa, morta de fome, viu, ao passar diante de um 
pomar, penduradas nas grades de uma viçosa videira, alguns 
cachos de uvas negras e maduras. Ela então usou de todos os 
seus dotes e artifícios para pegá-las, mas como estavam fora 
do seu alcance, acabou se cansando em vão, e nada conse-
guiu. Por fim deu meia volta e foi embora, e consolando a si 
mesma, meio desapontada disse: Olhando com mais atenção, 
percebo agora que as Uvas estão todas estragadas, e não 
maduras como eu imaginei a princípio.
Autor: Esopo

Nunca foi tão grande e tão assustador o número de pessoas 
que se dizem decepcionadas com o evangelho, com as igrejas, 
com os pastores e líderes, e até com Jesus. Claro que se 
analisarmos com imparcialidade, com bom senso e a luz das 
escrituras, tem muita coisa errada neste meio.
Tem muita gente pregando um evangelho diferente do evangel-
ho da Bíblia; tem muita igreja que só é igreja por falta de adjeti-
vos justos e tem muitos aproveitadores travestidos de pastores 
e líderes, os populares “predadores do evangelho”.
Nada que não tenha sido previsto pela Bíblia. Não tem nada 
de novo. A Bíblia diz que apareceriam falsos cristos, falsos 
profetas, falsos pastores. Homens gananciosos, pastores de si 
mesmos, aproveitadores e daí por diante.
Falar mal deles, além de redundância, é de uma perda de 
tempo enorme, já que é uma previsão bíblica que só está se 
cumprindo.
Precisamos analisar alguns aspectos importantes:
Primeiro: O mundo está carente de Deus e toda vez que existe 
uma carência de alguma coisa sempre aparecem os espertal-
hões para se aproveitarem da fragilidade das pessoas para 
que possam explorá-las. Agora mesmo, depois da catástrofe 
que varreu algumas cidades do nordeste brasileiro, foram 
presas algumas pessoas dando os mais variados golpes nos 

flagelados. Se existe a miséria social, existe também a miséria 
religiosa e espiritual.
Segundo: Muita gente quer encontrar Deus e usufruir dos 
seus benefícios da maneira mais fácil possível, querendo dar 
o famoso, mas imoral, “jeitinho brasileiro”. As pessoas querem 
mundanizar o sagrado. Não querem nascer de novo, não quer-
em negar a si mesmo, não querem tomar a sua cruz.
Terceiro: As igrejas, numa jogada marqueteira, pregam as 
promessas de Deus para Abraão, dizendo que nós também 
somos beneficiários desta promessa, afinal também somos fil-
hos de Abraão, desprezando, omitindo covardemente o convite 
de Jesus e as suas promessas. Jesus não convocou ninguém 
para seguir a Abraão. As promessas de Jesus, contidas nos 
evangelhos são: Vocês serão perseguidos, serão presos, 
sofrerão, e serão mortos. São estas as promessas de Jesus 
para a sua igreja.

Quarto: Igreja nunca foi e nunca será um lugar de prazer; 
estamos no meio de uma batalha, que não é contra carne e 
sangue, mas contra principados, potestades e forças espiritu-
ais da maldade. Os cultos tem sido verdadeiros “shows”, com 
danças, pulos, gritos de júbilos. Dias atrás circulou nos telejor-
nais do Brasil um filme que foi postado na Internet, com alguns 
soldados do exército israelense dançando na faixa de Gaza. A 
dança, aparentemente bem ensaiada, não trazia, em si, nada 
de maldoso, de ilegal, de provocativo, a não ser pelo fato de 
que os soldados estavam fardados, em serviço, patrulhando 
uma área considerada de extrema insegurança, de extremo 
perigo. Resultado: Os soldados foram punidos. Punidos por 
estarem dançando? Não. Punidos por não estarem vigilantes. 
Precisamos vigiar.
Em quinto e último lugar, certos insatisfeitos com a igreja, com 
os pastores, com o sistema, na verdade, são pessoas que 
tentam justificar as suas frustrações culpando os outros, como 

na fábula de abertura deste artigo. São infrutíferas, amargas, 
críticas e sofrem de mania de perseguição e se acham sempre 
injustiçadas. Nunca ganharam pelo menos uma única pessoa 
para Jesus, não são dizimistas e nem ofertantes, não tem a 
menor intimidade com o Pai. São verdadeiras ervas de pas-
sarinho, que começam por um pequeno broto, se alastram pela 
árvore até tomá-la por inteiro, vindo a secá-la mais tarde.
Elas generalizam e isto é um crime. Existe uma minoria barul-
henta, bandida, má intencionada, que só está visando retornos 
financeiros. Mas a grande maioria é de homens e mulheres de 
Deus, comprometidos com a palavra, cheios do Espírito Santo, 
escolhidos pelo Senhor para pastorear o Seu rebanho em 
amor e carinho, e as suas maiores bandeiras são a humildade 
e simplicidade.
A igreja é e sempre será a noiva do Cordeiro, sem mancha, 
sem rugas, sem maculas. Porém, feita, dirigida e frequentada 
por gente.

Um dia tive um sonho intrigante. Sonhei que uma moça estava 
sendo arrastada por satanás. Não me contive, sai em seu 
favor, tentando livrá-la das garras do inimigo. Peguei então um 
pedaço de pau e passei a agredir a satanás. Ele conseguiu 
tomar o pedaço de pau das minhas mãos e acertou-me, vindo 
a derrubar-me. Neste instante, Jesus tomou a moça pela 
mão, olhou para mim e disse: “não preciso que me defenda”, 
e saiu levando-a consigo. Fiquei frustrado e muito irritado. De 
repente, Ele virou-se e disse: “É muito bom saber que você me 
defende”.
A igreja de Jesus não precisa de ataque. Deixe isto por conta 
do inimigo; é a função dele. Sabendo-se que as portas do 
inferno não prevalecerão contra ela.
Naquele que já provou o Seu amor por nós morrendo numa 
cruz e que não precisa ser crucificado de novo.

Prefeitura orienta 
população em casos 
suspeitos de Covid-19

O prefeito de Manaus, David Almeida (Avante), se reuniu com o diretor-presidente do Instituto Municipal 
de Mobilidade Urbana (IMMU), Paulo Henrique Martins, para discutir as soluções operacionais que serão 
implementadas no Terminal Helso do Carmo Ribeiro (T6), localizado no Conjunto Viver Melhor, zona Norte 
da capital.

De acordo com David Almeida, será fundamental juntar esforços para encontrar uma solução que ajude 
operacionalizar o terminal, visto que sua localização acaba ampliando o tempo de viagem dos usuários do 
transporte público.

“Eu estou com o diretor do IMMU, exatamente a fim de buscar uma solução para fazer com que essa bela 
plataforma, esse belo terminal possa ser utilizado. O grande problema é que não passam ônibus nessa rota, 
e as pessoas querem andar para frente. Do jeito que foram construídos, as pessoas que vêm lá do União da 
Vitória, do Santa Etelvina, têm que andar para trás”, explicou o prefeito.

O T6 também deve receber as linhas do transporte público que passam pelo Conjunto Viver Melhor e pela 
AM-010, além de atender a necessidade da população que mora nos bairros vizinhos. O prefeito David 
Almeida frisou a urgência para solucionar os problemas do local e impedir que o transporte clandestino 
cresça na região.

“Isso abre espaço para o clandestino. Então nós estamos buscando essa solução para poder colocar em 
operação esse terminal”, afirmou.

Por: Fabiane Monteiro
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