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FESTA CLANDESTINA COM MAIS 
DE 50 PESSOAS É INTERROMPIDA 
PELA POLÍCIA
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RODRIGO ARAÚJO PEDE DEMISSÃO           
da Secretaria de Comunicação do Amazonas

‘Pastor’ é acusado de 
estelionato por mais 
de 100 pessoas em 
Manaus
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PREFEITURA DE 
MANAUS 
SUSPENDE 
ATENDIMENTO 
PRESENCIAL NO 
IMMU

CIF: 
FISCALIZAÇÃO 
NOTIFICA DOIS 
ESTABELECI-
MENTOS QUE 
INFRINGEM O 
DECRETO

BANCO DO 
BRASIL PRETENDE 
FECHAR 112 
AGÊNCIAS E 
DEMITIR 5 MIL 
FUNCIONÁRIOS
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Prefeitura de Iranduba
decreta lockdown até dia 23
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Manaus bateu o triste de recorde de enterros diários desde o início da pandemia: foram 144 pessoas sepultadas ape-
nas neste domingo (10). 

Foto: Altemar Alcantara/Semcom

e bate recorde diário
Manaus tem 144 enterros



A Prefeitura de Manaus informa que, em respeito ao Decreto Municipal nº 4.999, de 4 de janeiro de 2021, o atendimento 
presencial na sede do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMUU) estará suspenso a partir desta terça-feira (12), com o 
objetivo de evitar aglomeração de pessoas no espaço e, assim, ajudar a frear a transmissão do novo coronavírus na cidade 
de Manaus.

A população poderá buscar os seguintes canais para atendimento:

Operação e fiscalização de trânsito e transporte
Os serviços de fiscalização e operação de trânsito e transporte vão funcionar normalmente, os agentes estarão presentes para 
garantir a segurança viária e monitoramento das vias. O usuário que desejar fazer denúncias, tirar dúvidas ou informações 
sobre o Passa Fácil, poderá ligar para o 0800 092 1188.

Recursos de multas de trânsito – Jari e Defesa Prévia
O Instituto vai receber os recursos de multas apenas pelo serviço on-line, por meio do link: https://servicosimmu.manaus.
am.gov.br/.
Os condutores que precisarem imprimir a segunda via de notificação ou de multa poderão acessar o site na opção Recurso 
de Multas.
 
Emissão de credenciais de estacionamento para idosos e pessoas com deficiência
O IMMU não emitirá novas credenciais, porém, as que estão próximas de vencer ou já vencidas podem ser utilizadas pelo 
portador, sem o risco de autuação pelo agente de trânsito. No momento da fiscalização de trânsito, a credencial deverá estar 
sobre o painel do veículo, com visualização fácil.

Apresentação de condutor
A apresentação do condutor para assumir a multa deve ser feita no setor de habilitação do Detran-AM. A pessoa que irá 
reconhecer a autuação e o proprietário do veículo devem primeiro ir a um cartório fazer o reconhecimento de assinaturas, em 
seguida se dirigir ao Detran.]

Solicitações para vias
Os serviços de interdição de vias, visitas técnicas e solicitação de sinalização também poderão ser feitos por meio do link: 
https://servicosimmu.manaus.am.gov.br/, na aba “Documentos”.

O município de Iranduba é próximo de Manaus e isso gerou preocupação por causa 
da superlotação de hospitais na capital amazonense. O prefeito de Iranduba, Augusto 
Ferraz (DEM), decretou o estado delockdown no município neste sábado (09) até o dia 
23 de janeiro.

O confinamento da população em casa foi feito por um toque de recolher, das 14 horas 
às 6 horas do dia seguinte. Também contribuiu para a decisão de Ferraz o Hospital 
Municipal Hilda Freire de Iranduba, o único que consegue fazer atendimento dos paci-
entes contaminados pelo novo coronavírus, estar com sua capacidade de atendimento 
totalmente comprometida.

“Vamos abrir mais um Centro de Atendimento de Emergência, no distrito do Cacau 
Pereira. Vou conversar com os vereadores de Iranduba para tratar sobre o lockdowne 
o Estado de Emergência no Município. Precisamos realmente ter três UTIs dentro do 
hospital para dar suporte a sociedade de Iranduba”, disse o prefeito.

Na tarde de domingo (10), policiais da Base Flu-
vial Arpão prenderam, um homem não identifi-
cado, de 36 anos que teria atirado contra um 
outro durante uma discussão em um jogo de 
futebol.

O homem que participava de um jogo de fute-
bol, teria se aborrecido e os outros participantes 
do jogo partiram para a agressão. Aborrecido, o 
homem pegou a espingarda e disparou contra 
quatro pessoas.

O crime aconteceu na comunidade Divino Es-
pírito Santo, Lago do Ipixuna, no município de 
Coari. Um dos atingidos, não resistiu aos fer-
imentos, os outros três foram levados a Base 
Arpão.

Diante as características fornecidas pelos 
populares, os policiais se deslocaram até a 
comunidade, e após apuração dos fatos, em-
preenderam a busca do suspeito. Na chaga-
da da polícia, o homem tentou escapar pela 
mata, mas foi detido. Com ele foi apreendida 
uma  arma de fogo, tipo espingarda, calibre 16, 
supostamente usada no crime.

O infrator foi conduzido até a Base Arpão e, 
posteriormente, levado à Delegacia Interativa 
de Polícia (DIP) de Coari.
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O Sistema Hapvidarecebeu mais um importante reconhecimento. A ADVB - As-
sociação dos Dirigentes de Vendas e Marketing do Brasil concedeu o título de 
Personalidade de Vendas do Ano de 2020 ao Candido Júnior, vice-presidente 
comercial e de relacionamento do Sistema Hapvida. A premiação foi certificada 
e destinada por Latif Abrão Júnior e Aristides de La Plata Cury, respectivamente, 
presidente do Conselho Consultivo e presidente da Diretoria da Associação dos 
Dirigentes de Vendas e Marketing do Brasil – ADVB-SP.

O prêmio reitera a importância do setor de saúde em cenário que tende à cres-
cente valorização da vida. Pela primeira vez, em conformidade com o cenário de 
combate à pandemia, Cândido Júnior foi o destaque de 2020. “Me sinto hon-
rado e ofereço esse título a todo o time envolvido no nosso sucesso. Há anos 
realizamos um crescente trabalho de oferecer atendimento de qualidade, com 
acolhimento e eficiente para nossos clientes. Apostamos em inovação para sal-
var vidas em um cenário cada dia mais desafiador. O prêmio é um importante 
reconhecimento da nossa atividade diária”, afirma o executivo do Sistema que 
conta com uma carteira de mais de 6,7 milhões de clientes e abrangência em 
todas as regiões do Brasil.

De acordo com Latif, “entregar o que oferece com qualidade; atender as reais 
necessidades do mercado e, ainda, superar expectativas de clientes até mesmo 
em um cenário marcado por inegáveis dificuldades para todos, faz do eleito Per-
sonalidade de Vendas ADVB exemplo de competência e efetivo compromisso 
com a valorização da vida”.

O prêmio

Historicamente, o reconhecimento da ADVB homenageia desde 1962, em-
presários que se destacam no comando de organizações importantes e obtêm 
resultados altamente positivos. Antes chamado de Homem de Vendas, mudou 
para Personalidade de Vendas em 1997 abrindo espaço democraticamente para 
que mulheres também fossem consideradas e pudessem receber o troféu.

A escolha é feita a partir de indicações da diretoria, do conselho da ADVB e dos 
premiados dos anos anteriores, com nomes de profissionais que se encaixam no 
perfil delineado. No formato tradicional, a cerimônia de entrega é realizada em 
um almoço empresarial.

Sobre o Sistema Hapvida

Com mais de 6,7 milhões de clientes, o Sistema Hapvida hoje se posiciona como 
um dos maiores sistemas de saúde suplementar do Brasil presente em todas as 
regiões do país, gerando emprego e renda para a sociedade. Fazem parte do 
Sistema as operadoras do Grupo São Francisco, RN Saúde, Medical, Grupo São 
José Saúde, além da operadora Hapvida e da healthtechMaida. Atua com mais 
de 36 mil colaboradores diretos envolvidos na operação, mais de 15 mil médicos 
e mais de 15 mil dentistas. Os números superlativos mostram o sucesso de uma 
estratégia baseada na gestão direta da operação e nos constantes investimen-
tos: atualmente são 45 hospitais, 191 clínicas médicas, 46 prontos atendimentos, 
175 centros de diagnóstico por imagem e coleta laboratorial.

Por: Fabiane monteiro

Por: Luciana Silva

Por: Fabiane Monteiro

Por: Jeanne Gade
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Base Arpão prende homem 
que durante discussão feriu 
três e matou um com uma 
espingarda

PREFEITURA DE IRANDUBA  
DECRETA LOCKDOWN ATÉ DIA 23Prefeitura de Manaus 

suspende atendimento presencial no IMMU

Sistema Hapvida recebe Honraria da ADVB



Uma operação que visa fiscalizar bares e restaurantes durante o período de pandemia do 
Covid-19, realizada no sábado ( 09) e domingo (10), notificou dois estabelecimentos por des-
cumprimento do decreto governamental. 

A Central Integrada de Fiscalização (CIF), coordenada pela Secretaria de Segurança Pública 
(SSP-AM) realizou vistoria em 39 locais, entre bares, restaurantes, flutuantes e lojas de con-
veniência. Deste total apenas 19 estabelecimentos estavam fechados.

Na tarde do sábado, de cinco locais visitados, foi encontrado um aberto.  No Flutuante da Doró, 
havia o atendimento para o almoço, e diversas pessoas nas lanchas. O proprietário foi orienta-
do pela não observância do decreto que versa sobre o conceito de “delivery” ou “coleta”, e o 
descumprimento de servir in loco.

Também chegaram a autuar o bar Sr. Beef, localizado no bairro Aleixo, zona centro-sul da cap-
ital, por haver clientes no local.
O bar Quarteto Fantástico, localizado no bairro Monte das Oliveiras, zona norte da capital, tam-
bém foi autuado, mas, no domingo, por não possuir licença para o funcionamento de um bar.

No bairro do São José, zona Leste, foi encerrado um evento no Boteco Vip Pub, que estava 
com som ao vivo.
A CIF atende denúncias pelo número 190, sendo para festas clandestinas ou bares e restau-
rantes, que estão em descumprimento do decreto. As fiscalizações são intensificadas durante 
o fim de semana.

Órgãos como a Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros Militar, Departamento Estadual 
de Trânsito (Detran-AM), Ouvidoria da SSP-AM, Fundação de Vigilância em Saúde (FVS-AM), 
Vigilância Sanitária Municipal (Visa Manaus), Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), 
Defesa Civil e Instituto Estadual de Defesa do Consumidor (Procon-AM), participaram da ação 
da CIF.

O jornalista Rodrigo Araújo, que foi escolhido pelo próprio governador Wilson Lima (PSC) para ser o titular da Secretaria 
de Comunicação do Estado (Secom), pediu demissão nesse domingo (10). 

Rodrigo Araújo passou a ocupar esse cargo depois que a ex-secretária Daniela Assayag se transformou em um dos 
alvos da operação Sangria da Polícia Federal, que investiga crimes cometidos na administração Wilson Lima como 
fraude à licitação, desvio de recursos públicos e lavagem de dinheiro na compra de 28 respiradores pulmonares impor-
tados por uma loja de vinhos para tratar doentes de Covid-19 nos hospitais públicos do Amazonas.

Segundo informações do portal Direto ao Ponto, Rodrigo Araújo afirmou que por motivos pessoais volta para Portugal, 
onde está sua família.

A jornalista Cristiane Mota, secretária executiva, atual número 2 da pasta, assume o cargo de secretária de comuni-
cação provisoriamente. O governador Wilson Lima deve anunciar um secretário(a) substituto(a) ainda nessa semana.

Manaus bateu o triste de recorde de enterros diários 
desde o início da pandemia: foram 144 pessoas sepul-
tadas apenas neste domingo (10). Delas, 62 tiveram a 
causa confirmada para Covid-19.

A última vez que a capital amazonense teve tantos enter-
ros em um único dia foi em 26 de abril, quando foram 
registrados 140 sepultamentos. Na época, Manaus 
enfrentava a primeira onda da Covid-19, que lotou hos-
pitais e cemitérios, e, por conta do colapso, teve caixões 
enterrados em valas coletivas.

Só para dar uma ideia da dimensão da crise sanitária, no 
dia 11 de dezembro o número de enterros na capital foi 
41, sendo 6 sepultamentos de vítimas de Covid-19.

Atualmente, Manaus voltou a enfrentar um surto de 
Covid-19 e o “cenário de guerra”, como descreveu uma 
médica, é visto mais uma vez nos hospitais. Apenas nos 
nove primeiros dias de janeiro, o número de novas inter-
nações superou o total de todo o mês de dezembro.

Neste domingo (10), segundo boletim da Fundação de 
Vigilância em Saúde (FVS-AM), foram confirmados 965 
novos casos de Covid, e o total de infectados chegou a 
213.961. O número de mortes subiu para 5.701, com 22 
óbitos ocorridos nas últimas 24h e 10 confirmados após 
investigação.

Enterros diários

Neste domingo, pelo quinto dia consecutivo, Manaus 
registrou mais de 100 enterros diários. De acordo com 
a Prefeitura de Manaus, dos 144 sepultamentos deste 
domingo, 105 foram nos espaços públicos e 39 em 
cemitérios particulares. Entre as causas das mortes, 62 
foram confirmadas para Covid.
Em 15 dias, do final de dezembro para o início de 
janeiro, a média de enterros diários teve um aumento de 
80%. Uma médica disse ao G1 que, com a lotação nos 
hospitais, os profissionais precisam escolher “quem vive 
e quem morre”.

Lotação no sistema de saúde

Os hospitais de Manaus voltaram a lotar por conta do 
novo surto de Covid. Em um pronunciamento nas redes 
sociais, na sexta-feira (8), o governador Wilson Lima 

disse que, apesar da ampliação de 134% na quantidade 
de leitos, “o nosso sistema de saúde está muito próximo 
do limite de sua capacidade”.

O governo informou neste domingo que, em três dias, 
o Hospital de Campanha Nilton Lins deve ser reaberto 
apenas para atendimento a casos de Covid. O Ministério 
da Saúde também lançou um processo seletivo para 
contratar profissionais para atuação em Manaus.

Comércio fechado por 15 dias

O decreto que proíbe o funcionamento de todos os 
estabelecimentos comerciais e serviços não-essenciais 
no estado do Amazonas pelo período de 15 dia foi publi-
cado na segunda-feira (4), pelo governador Wilson Lima.

Além do comércio não essencial fechado, restaurantes 
só podem funcionar para delivery e estão proibidas 
festas e reuniões. As medidas são válidas até o dia 17 
deste mês e estão previstas interdições e multas diárias 
de até R$ 50 mil.

Lima já tinha tentado fechar, sem sucesso, o comércio 
no estado. Ele havia publicado um decreto que impedia 
atividades consideradas não-essenciais que entraria em 
vigor em 26 de dezembro. No entanto, uma multidão foi 
às ruas para protestar contra o fechamento das lojas.

Com a pressão exercida pelos comerciantes, o governa-
dor recuou e liberou o funcionamento das atividades não 
essenciais, com apenas algumas restrições de horário.

Porém, como o número de mortes continuou batendo 
recordes no Estado, a Justiça determinou a suspensão 
total das atividades, em uma decisão que autoriza, in-
clusive, o uso de forças policiais para que a ordem fosse 
mantida.

Para tentar amenizar a crise econômica provocada pela 
pandemia, Wilson Lima anunciou um pacote de crédito 
a partir do próximo dia 11 de janeiro. Segundo ele, serão 
disponibilizados R$ 140 milhões no total, com auxílios 
entre R$ 500 e R$ 100 mil.

CIF: fiscalização notifica dois 
estabelecimentos que infringem o decreto

Uma festa clandestina que reunia mais de 50 pes-
soas foi interrompida em uma operação realizada 
pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas 
(SSP-AM).

O evento acontecia em um sítio, localizado na Es-
trada Manoel Urbano, em Iranduba. Dois organi-
zadores do evento foram presos, pelos agentes da 
polícia, e levados para o 19º Distrito Integrado de 
Polícia (DIP), no Santo Agostinho, zona oeste de 
Manaus. Também foram apreendidas bebidas al-
coólicas.

As informações chegaram à secretaria através do 
disque-denúncia da SSP-AM, pelo número 181. Du-
rante a investigação da polícia foram constatadas 
a grande quantidade de pessoas no local, inclusive 
sem o uso de máscaras.

O Núcleo Especializado em Operações de Trânsito 
(NEOT), do Departamento Estadual de Trânsito do 
Amazonas (Detran-AM), participou da operação e 
apreendeu 11 carros e três motocicletas que pos-
suíam irregularidades. Os veículos foram removidos 
ao parqueamento do Detran.
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Manaus tem 144 en-
terros e bate recorde 
diário desde o início 
da pandemia
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Festa clandestina com mais de 50 
pessoas é interrompida pela polícia

Rodrigo Araújo pede demissão da
 Secretaria de Comunicação do Amazonas



Um homem identificado como Marcelo Rocha, que se apresenta como empresário e pastor evangélico está 
sendo acusado de cometer estelionato com cerca de 100 pessoas em Manaus.

Marcelo Rocha é dono de uma empresa de Consultoria Financeira localizada na AvAutaz Mirim, que 
trabalhava especificamente com cartas de consorcio contempladas para pessoas que queriam adquirir 
veículos.

Os anúncios das vendas das ‘cartas premiadas’ da empresa MR Comércio de Veículos Eireli estavam espal-
hados pelo Facebook e na plataforma de vendas OLX. 

O suposto estelionatário sabia muito bem como convencer os clientes, mostrando fotos de pessoas que 
supostamente adquiriram carros e motos com ele, e garantindo a entrega dos produtos dentro de um mês. 

Usando a persuasão, o vendedor conseguia convencer as pessoas de conhecerem sua loja, afirmava que 
cartas de crédito contempladas eram mais rápidas que o processo de financiamento e já fechava os contra-
tos. 

Ultrapassando o prazo de um mês, Marcelo conseguia convencer os clientes que estava enfrentando pro-
cessos burocráticos e mesmo com as cartas contempladas, dependia de terceiros para que os carros cheg-
assem, o que demoraria mais alguns dias. Quando os clientes pediam a devolução do dinheiro investido, ele 
afirmava que já havia efetuado transferências bancárias, mas que o banco não estava liberando o dinheiro. 

Segundo as vítimas, Marcelo Rocha é um homem alto, gordo e de olhos claros, com um perfil profissional de 
alguém alegre, motivado e muito determinado. Além disso, Josimar Rocha, irmão e sócio de Marcelo entrava 
em contato com os clientes e passava falsas informações sobre devoluções que nunca aconteceram. 

“Trabalhei 2 meses guardando dinheiro, regrando, pagando apenas as dívidas necessárias e comprando só 
o alimento, pra poder juntar o dinheiro. Na frente de muitos que deram 5 mil, 10 mil, 11 mil e outros até mais, 
eu até acho que tive o menor prejuízo financeiro, porque eu dei apenas R$ 2 mil na mão dele. Mas ainda 
assim fui lesado, enrolado e roubado por esse bandido. Ele me deu um prazo de 30 dias úteis para eu re-
ceber a minha moto, e me enrolou por 3 meses. Agora estou sem esse dinheiro, sem a moto e no prejuízo”, 
desabafou uma das vítimas.

Os compradores relatam que muito dinheiro foi entregue nas mãos dos irmãos e que todas as vezes que 
algum cliente avisava que estava indo encontrá-los na empresa, eles sempre conseguiam fugir do local, 
deixando apenas os funcionários e evitando todo tipo de contato de forma presencial.

Uma outra vítima explicou que conheceu Marcelo Rocha em um feirão de carros usados durante esse perío-
do de pandemia de Covid-19 e que foi levada até a loja dele, onde assinou o contrato. Essa vítima investiu 
R$ 6 mil na compra de uma carta contemplada, mas como de costume, ela esperou, o carro não chegou e 
Marcelo desapareceu.

“Eu tentei procurar ele (Marcelo), ele simplesmente sumiu. Fiz minha parte, fui na Decon, dei meu depoimen-
to e abri o BO. Simplesmente ele está sumido, não atende mais celular, só está com Whatsapp, só responde 
por lá, e as vezes nem responde. A mulher dele sumiu, os dois saíram da casa onde moravam. Procuramos 
informações e só encontramos a mãe dele, e a mãe disse que não tem contato com ele, não sabe onde ele 
está e que ela não tem culpa pelo filho dela ter feito isso”, informou uma das vítimas.

Nossa equipe conseguiu um trecho de uma das conversar entre um cliente e um dos funcionários da em-

presa MR Comércio de Veículos Eireli que explicava como funcionava os contratos e tirava dúvidas sobre as 
cartas. O cliente estava insatisfeito com a demora na entrega do seu carro e foi redirecionado para falar com 
o próprio dono. 

“Esse é o número do seu Marcelo que é diretor da empresa, seu processo estará de agora em diante sendo 
tratado por ele, pois está na parte de verificar a questão veicular para faturar... Você pode entrar em contato 
para agendar a visita na concessionária parceira para verificar essa questão da escolha do carro, vistoria e 
etc”, afirmou o funcionário.

Esse cliente que pagou R$ 7 mil, esperou pela entrega do produto, criou expectativas, e tentou entrar em 
vários outros acordos, até mesmo aceitando um valor inferior como devolução, mas não conseguiu. “Total-
mente insatisfeito com negócio que fiz com você Marcelo”, escreveu durante uma conversa no Whatsapp.

Um outro cliente chegou a ser levado em uma loja de veículos no bairro Cidade Nova para escolher seu car-
ro, dando o valor de R$ 4 mil como entrada pelo pagamento. Mas quando tentou falar com Marcelo, ele não 
dava retorno. Então resolveu ir até essa mesma loja, e lá descobriu que Marcelo era conhecido por enganar 
seus clientes e que não constava a venda do carro. “Você não conhece o seu Marcelo, ele é enrolado, trás 
clientes pra cá e engana as pessoas”, afirmou o dono da loja.

Marcelo e Josimar Rocha trabalham com esse tipo de negócio desde 2017, e já mudaram de endereço e 
o nome da empresa várias vezes, os três nomes recentes foram: JR Consultoria Financeira, JM Veículos e 
Consultoria Financeira, e por último, MR Comércio de Veículos Eireli. Atualmente, o espaço onde a empresa 
ocupava está com uma placa de aluguel e a empresa não tem mais endereço físico. 

Mais de 100 pessoas foram prejudicadas pelos golpes, mas até agora, apenas 38 clientes que foram enga-
nadas pelos irmãos Marcelo e Josimar Rocha fizeram um Boletim de Ocorrência (BO) na Delegacia Especial-
izada em Crimes Contra o Consumidor (Decon-AM) e aguardam que eles sejam penalizados.

Todas as pessoas que deram entrevista para essa matéria preferiram ter suas identidades preservadas.
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‘Pastor’ é acusado de este-
lionato por mais de 100 
pessoas em Manaus

Por:  Victória Cavalcante
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Atendendo às necessidades emergenciais do es-
tado em manter os protocolos de saúde e distan-
ciamento como prevenção contra o coronavírus, o 
Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) definiu 
o atendimento exclusivo dos serviços essenciais 
da Corte de formas virtuais.  Protocolos e denún-
cias serão feitos somente por meio dos e-mails e 
Whatsapp.

O presidente do Tribunal, conselheiro Mario de Mel-
lo, reafirmou o compromisso da Corte em contribuir 
para que o estado sofra menos os impactos da 
pandemia, e em garantir a segurança para todos os 
colaboradores do órgão.

“Nesse momento, a prioridade é a saúde de nossos 
colaboradores e de toda sociedade amazonense. 
Tendo em vista o aumento explosivo no número 
de casos, precisamos, inevitavelmente, retomar 
os serviços virtuais que implementamos há alguns 
meses e tivemos êxito. Nenhum cidadão deixará de 
ser atendido com isso.”

A decisão de novamente utilizar atendimentos e 
serviços de forma virtual veio do próprio presidente, 
que determinou o regime de teletrabalho para todos 
os servidores da Corte de Contas até o próximo dia 
22 de janeiro.

Protocolos e canais de atendimento

Para não prejudicar o andamento dos serviços 
prestados pelo TCE-AM à sociedade, os canais de 
atendimento virtual foram novamente reforçados, 
visto que serão os únicos a serem utilizados com 
a suspensão do atendimento presencial. A partir de 
hoje, o protocolo de documentos à Corte deverá 
ser feito eletronicamente pelo e-mail protocolodig-
ital@tce.am.gov.br, no horário das 7h às 14h de 
dias úteis. Em casos de documentos maiores que 
a capacidade suportada pelo e-mail institucional, o 
agendamento prévio deverá ser feito também pelo 
e-mail para o protocolo presencial ser autorizado.

Para quaisquer dúvidas relativas aos meios de co-
municação virtuais, a Secretaria de Tecnologia da 
Informação (Setin) estará atendendo por meio do 
e-mail setinatende@tce.am.gov.br. Dúvidas gerais 
podem ser tiradas com o robô virtual Jarvis, por 
meio do WhatsApp (92) 98463-8467. 

Para denúncias de irregularidades, a Ouvidoria 
atende no e-mail ouvidoria@tce.am.gov.br e no 
WhatsApp (92) 98815-1000.
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ARTIGO DO DIA PENSO. LOGO DESISTO
Num post de felicitações uma pessoa escreveu: Muitos bens para você. Perguntei 
por que muitos bens e não parabéns. Ela respondeu-me que aprendeu na igreja que 
parabéns atrai pobreza e miséria e muitos bens atrai prosperidade.

Muito bem. Não sou contra a prosperidade e acho que ninguém é. Porém, a 
prosperidade que a igreja está pregando é maligna, perversa, que foca nos bens 
materiais e se distancia muito do real significado da prosperidade.

Conheço ricos que não são prósperos e conheço pobres muito prósperos. E se 
riqueza fosse sinal de felicidade, por que as estatísticas dizem que é na classe mais 
alta da sociedade que acontece o maior número de suicídios?

Sem falar que é uma desobediência deliberada, já que Jesus ordena: Não ajun-
teis tesouros na terra – Mateus 6:19 e uma preferência explicita pelo adversário, o 
único que troca adoração por bens materiais: Tudo isto lhe darei se prostrado me 
adorares. Mateus 4:9.

E vou mais além. Que igreja é esta que deixa de pregar a verdade que liberta e 
prega uma superstição que escraviza?!

TCE-AM mantém plata-
formas virtuais para 
atender população

O Banco do Brasil (BB) informou ao mercado, nesta 
segunda-feira (11), que aprovou um plano de reor-
ganização para ganhos de eficiência operacional 
que prevê, entre outras medidas, o fechamento de 
112 agências da instituição, além da criação de um 
Programa de Adequação de Quadros (PAQ) e de um 
Programa de Desligamento Extraordinário (PDE).

O banco diz que a implementação plena das medi-
das deve ocorrer durante o primeiro semestre deste 
ano.

O plano de reorganização prevê ganhos de eficiên-
cia e otimização em 870 pontos de atendimento do 
país, com a desativação de 361 unidades (112 agên-
cias, sete escritórios e 242 postos de atendimento), 
a conversão de 243 agências em postos de atendi-
mento e oito postos de atendimento em agências, 
transformação de 145 unidades de negócios em 
Lojas BB, sem guichês de caixa, relocalização com-
partilhada de 85 unidades de negócios e criação de 
28 unidades de negócios (14 agências especializa-
das agro e 14 escritórios leve digital).

“A reorganização da rede de atendimento objetiva 
a sua adequação ao novo perfil e comportamento 

dos clientes e compreende, além das medidas de 
otimização de estrutura descritas acima, outros 
movimentos de revisão e redimensionamento nas 
diretorias, áreas de apoio e rede, privilegiando a 
especialização do atendimento e a ampliação da 
oferta de soluções digitais”, fala o comunicado do 
BB. A economia líquida anual estimada por estes 
movimentos é de R$ 353 milhões em 2021 e R$ 2,7 
bilhões até 2025.

Além disso, o banco aprovou um Programa de 
Adequação de Quadros (PAQ) para otimizar a dis-
tribuição da força de trabalho, equacionando as 
situações de vagas e excessos em suas unidades, 
e um Programa de Desligamento Extraordinário 
(PDE), disponível a todos os funcionários do BB que 
atenderem aos pré-requisitos.

“A estimativa do BB é que cerca de 5 mil funcionári-
os venham a aderir aos dois programas de de-
sligamento”, diz o banco, complementando que o 
número final de adesões, assim como o respectivo 
impacto financeiro, serão informados após o encer-
ramento dos períodos de adesão, que ocorrerá até 
5 de fevereiro.

Por: Fabiane Monteiro

Por: Victória Cavalcante

92 99365-0121

BANCO DO BRASIL 
PRETENDE FECHAR 112 
AGÊNCIAS E DEMITIR 5 
MIL FUNCIONÁRIOS
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Edson e Lenir de Jesus – São Pastores da Igreja Batista Bíblica de Flores – Uma Igreja 
de Poder – Manaus – AM

CHARGE: POJUCAN BACELLAR

Que homem dentre vós, tendo cem ovelhas, e perdendo uma delas, não 
deixa no deserto as noventa e nove, e vai após a perdida até que venha a 
achá-la?                         Lucas 15:4


