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FUNCIONÁRIOS DO HOSPITAL JOÃO LÚCIO 
CONTINUAM COM SALÁRIOS ATRASADOS 
MESMO APÓS PAGAMENTO DE R$ 2 MILHÕES 
PARA EMPRESA DIAGMAX

Página.4

Página.2 Página.3

Página.5

Página.2

PREFEITURA DE MANAUS DIZ QUE NÃO IRÁ LIBERAR            
escolas municipais para realização do Enem

Policial Militar assas-
sinado com tiro no 
abdome durante 
tentativa de assalto
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JOVEM MORRE DE 
OVERDOSE 
EM MOTEL 
DURANTE A 
MADRUGADA

PREFEITO 
ACOMPANHA 
AÇÃO DE 
LIMPEZA E 
SANITIZAÇÃO NA 
PONTA NEGRA

PSICÓLOGO 
EXPLICA COMO 
TRATAR A SAÚDE 
MENTAL DIANTE 
DE TANTAS 
PERDAS 
RECENTES 
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“Ninguém receberá a vacina antes de Manaus”
afirma ministro da Saúde.
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O presidente Jair Bolsonaro, afirmou na tarde desta terça-feira (12), que Manaus está um caos e a população está morrendo as-
fixiada por falta de oxigênio, um problema que deveria ser resolvido pelo governador do Amazonas Wilson Lima (PSC). 

Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

diz Bolsonaro sobre governo Wilson Lima
“Vai deixar o pessoal morrer?”



A Polícia Militar teve baixa na noite de terça-feira (12), quando uma tentativa de assalto levou a vida do capitão Deivide de 
Souza Chaves, 32, no momento, em que ele passeava com seu cachorro.

O capitão que era lotado no Batalhão de Guarda, morreu no Hospital e Pronto-Socorro Dr. João Lúcio Pereira, depois de ser 
baleado com quatro tiros em uma tentativa de assalto na Rua Doutor Porfírio Nogueira, Conjunto Castanheira, bairro Gilberto 
Mestrinho, zona leste de Manaus.

Toda a ação foi captada por uma câmera de segurança residencial e mostra o momento em que um carro Onix, branco, que 
vem na contra mão do policial, para próximo ao oficial que na tentativa de reagir recebe os disparos de um dos ocupantes do 
veículo.
O capitão cai, mas saca a arma e efetua vários disparos contra o veículo ocupado pelos assaltantes, que fogem do local. O 
oficial, se levanta, mas novamente vai ao chão e é socorrido por populares.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), foi acionado e o oficial levado ao Hospital e Pronto-Socorro Dr. João 
Lúcio Pereira, mas com ferimentos graves no abdome, não resistiu e faleceu, devido a uma hemorragia.
O titular da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), Charles Araújo, investiga o crime, e busca identificar 
os ocupantes do Onix.

NOTA DE PESAR DA POLÍCIA MILITAR DO AMAZONAS:

É com grande pesar e consternação que a Polícia Militar do Amazonas, informa o falecimento do CAP PM DEIVIDE DE SOUZA 
CHAVES (SI/PMAM Nº 22804) do efetivo BATALHÃO DE POLICIAMENTO DE GUARDAS (BPGDA), no dia de hoje (13/01/2021 
- quarta-feira), no Hospital e Pronto-socorro João Lúcio, após sofrer assalto, no Conjunto Castanheira, bairro Gilberto Mestrin-
ho, ocorrência que está sendo atendida pela equipe do Serviço Social da PMAM.
Informamos ainda que o local e horário do velório e sepultamento, serão divulgados posteriormente nas mídias sociais tão logo 
haja uma definição da família.

A Polícia Militar se solidariza com os familiares e amigos, pedindo ainda conforto a seus corações e forças para transformar 
a dor da perda em esperança. Transmitimos nossos mais profundos sentimentos. “Polícia Militar do Amazonas, Servir e Pro-
teger!”

A Prefeitura de Manaus instalou, na manhã desta terça-feira (12), o Comitê Gestor de 
Intervenções Viárias,  que será o responsável por levantar e elaborar alternativas de 
intervenções para a melhoria no trânsito da capital amazonense, formado por membros 
da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) e dos institutos municipais de Plane-
jamento Urbano (Implurb) e Mobilidade Urbana (IMMU).

De acordo com o vice-prefeito e secretário municipal de Infraestrutura, Marcos Rotta, 
o Comitê foi criado por determinação do prefeito David Almeida, com o propósito de 
apresentar propostas rápidas para a cidade em relação ao trânsito em todas as zonas 
da capital, com agilidade e resolutividade.

“Juntos, atuando em parceria, nós trabalharemos para buscar soluções para o sistema 
viário da capital, como o alargamento de vias, a construção de viadutos, retornos, pas-
sagens de nível, entre muitos outros. Todas as medidas devem ser ágeis e assertivas, 
pois nossa cidade tem pressa e cerca de R$ 600 milhões a menos em seus cofres 
para fazer investimentos, o que exige de nós medidas inteligentes e criativas para dar 
ao povo manauara as soluções pelas quais tanto anseia por parte do poder público”, 
afirmou o vice-prefeito, que é membro do comitê.
O diretor-presidente do IMMU, Paulo Henrique Martins, garantiu que o instituto vai uti-
lizar o conhecimento técnico do estudo de tráfego, para que se possam fazer aval-
iações precisas nas vias de Manaus,  a fim de que as alterações façam diferença na 
rotina da população, que precisa urgentemente de melhorias consistentes e relevantes. 
“Vamos avaliar todas as intervenções para que sejam seguras e que elas não sejam 
apenas obras, mas intervenções viárias onde as pessoas possam se deslocar com 
maior segurança e menor tempo de viagem. O Programa de Governo do prefeito David 
Almeida é abrangente e vamos avaliar as melhores possibilidades para executar ações 
de imediato, curto, médio e longo prazo”, disse Paulo Henrique.

Plano

O diretor-presidente do Implurb, Carlos Valente, destacou que a prefeitura já trabalha 
na construção de um plano para a melhoria da expansão de vias na cidade. “Estamos 
trabalhando em um plano de alinhamento e passeio, que está dentro do Plano Diretor 
da cidade e que diz claramente aos cidadãos que eles devem reservar um espaço para 
futuras ampliações do sistema viário. O Implurb vai dar as diretrizes, construindo linhas, 
onde nenhuma construção poderá ser feita a partir dali”, explicou  Valente, ao destacar 
que esse plano será um divisor de águas para oferecer à cidade de Manaus condições 
de ampliar o seu sistema viário por até 40 anos.

Na madrugada de quarta-feira (13), um jovem, 
de nome não revelado, 23 anos, morreu en-
quanto brincava na companhia de um amigo e 
duas adolescentes dentro de um motel.

As quatro pessoas estavam de um dos quartos 
do motel, situado na avenida Torquato Tapajós, 
no bairro de Flores, Zona Centro-Sul.
O jovem a princípio estava apenas com um ami-
go, e faziam uso de entorpecentes. Na madru-
gada, teriam chamado duas adolescentes de 17 
anos para a ‘diversão’.

Segundo o relato das adolescentes à polícia, 
o jovem estava desde às 19h fazendo uso de 
entorpecentes com o amigo. Na madrugada, o 
jovem teria tido um mal súbito e morreu. O outro 
rapaz ao perceber que o amigo havia morrido, 
deixou o corpo na companhia das adolescentes 
e fugiu.

As adolescentes também tentaram sair do local 
sem ser vistas, mas pela manhã o serviço de 
quarto, feito pela camareira, viu o corpo e não 
permitiu que as mesmas, deixassem o local.

A polícia foi chamada. Segundo o exame feito 
pelos peritos a suspeita é que a vítima teve uma 
overdose, porém são necessários exames mais 
apurados para a confirmação. O corpo do jo-
vem foi removido pelo Instituto Médico Legal 
(IML).  O caso segue sob investigação.

AMAZONIAPRESS - Quarta 13/01/2021 2

De acordo com a denúncia de alguns profissionais, a Diagmax não possui profissionais da área de radiologia. Dessa forma, ludibriando o contrato firmado com o 
Estado do Amazonas a empresa presta serviço para o hospital João Lúcio através de uma Cooperativa.

E foi por meio da Cooperativa de Trabalho dos Técnicos e Tecnólogos em Radiologia de Manaus – Radiocoop, que a empresa contratou os profissionais de imagem 
que atuam na unidade hospitalar. 

Com salários atrasados há dois meses, os profissionais informam ainda, que não podem fazer qualquer reclamação para a Radiocoop, porque sofrem assédio, sendo 
trocados de escala ou retirados dos postos de trabalho.

Parte do áudio com as denúncias afirma que “Uma enfermeira chamada “Carol”, que manda e desmanda na Diagmax, não tem respeito pelas pessoas, pelos profis-
sionais que estão trabalhando há dois meses sem receber seus salários”.
O Hospital João Lúcio está sem administração. Com uma das maiores estruturas da saúde, a tomografia e o raio-x não estão funcionando. O descaso com os fun-
cionários da área de imagem é tanto, que a empresa já informou que não fará o pagamento dos salários atrasados aos funcionários. 
Dessa forma, os profissionais vão trabalhando da maneira que podem, mesmo sem a mínima condição, para que a população não fique prejudicada.

A empresa Diagmax, está há dois anos prestando serviços ilegalmente no Hospital João Lúcio. Soubemos através do administrativo do Hospital, que a empresa 
Líder Serviços de Apoio a Gestão de Saúde Ltda, ganhou a licitação para prestar os serviços de imagem, mas até hoje, está impedida de assumir seu contrato como 
mostra o Processo n°0735452-44.2020.8.04.0001. 

As denuncias serão encaminhadas aos órgãos competentes; Controladoria da SES-AM, Tribunal de Contas do Estado (TCE) e Ministério Público Estadual (MPE), 
para quê sejam apuradas o mais rápido possível.

O Hospital João Lúcio vem sendo alvo de constantes denuncias em redes sociais pelo péssimo atendimento aos pacientes que chegam necessitando de atendi-
mentos de urgência.

Por: Fernanda Lopes

Por: Fabiane Monteiro

Por: Jeanne Gade

Por: Jeanne Gade
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Jovem morre de 
overdose em motel 
durante a madrugada

PREFEITURA DE MANAUS CRIA    
COMITÊ GESTOR PARA TRÂNSITO

Policial Militar assassinado com tiro 
no abdome durante tentativa de assalto

Funcionários do Hospital João Lúcio continuam com salários atrasados 

mesmo após pagamento de R$ 2 milhões para Empresa Diagmax



Christian Roberto da Silva, de 19 anos, o principal suspeito de matar o padre José Ronaldo 
Gomes de Brito foi preso nesta segunda-feira (11).

O crime aconteceu na noite do dia 31 de dezembro do anoano passado. O jovem foi encontrado, 
após cinco dias da prisão provisória ser decretada, escondido na casa de um parente no bairro 
Aeroporto Velho. 

Após ser preso, Christian foi levado para 16ª Seccional Urbana da Polícia Civil e encaminhado à 
central de Triagem do Centro de Recuperação Agrícola Silvio Hall de Moura, onde permanecerá 
à disposição da justiça que havia decretado a prisão temporária do suspeito no dia 6 de janeiro. 

O corpo do padre José Ronaldo Gomes de Brito, 37 anos, foi encontrado já em estado de de-
composição na manhã do dia 3 de janeiro, em uma residência na ocupação Bela Visto do Juá, 
em Santarém, oeste do Pará. 

Segundo informações policiais, no dia que o corpo foi encontrado, havia sangue em cima da 
cama, no chão do quarto onde o padre estava caído, com uma perfuração no corpo. Além de 
talheres, copos e churrasco, indicando que outras pessoas estavam no local participando de 
algum tipo de comemoração. 

O carro que era usado pelo padre para os seus deslocamentos até a paróquia Santo Antônio de 
Pádua, no município de Belterra, onde era pároco, não estava no local. Após um acidente de 
carro na região, a Polícia descobriu que o carro estava com Christian Roberto da Silva.

O ministro da Saúde, general Eduardo Pazuello, afirmou nesta quarta-feira (13), durante pronunciamento que a cam-
panha de vacinação contra o Covid-19 ocorrerá ainda em janeiro, e que Manaus será prioridade.

“Vamos vacinar em janeiro e Manaus será também a primeira a ser vacinada. Ninguém receberá a vacina antes de 
Manaus”, disse o ministro. “A vacina será distribuída simultaneamente em todos os estados, na sua proporção de 
população, e Manaus terá essa prioridade também”, destacou.

O ministro da Saúde também chamou atenção para o fato de que mesmo com as vacinas, as pessoas não poderão 
viver como se a doença deixasse de existir.

“A vacina induz a produção de anticorpos, essa é a função da vacina, ela vai induzir a produção de anticorpos. Quem 
produz os anticorpos é o próprio ser humano. Essa produção de anticorpos não é no dia seguinte. A literatura fala de 
30 a 60 dias. Não é tomar a vacina no dia 20 e no dia 22 estar na rua fazendo festa. Nem vai resolver o problema da 
infraestrutura e do tratamento precoce de Manaus”, pontuou.

Pazuello disse que um avião buscará hoje 2 milhões de doses da vacina de Oxford na Índia. Segundo o ministro, serão 
distribuídas cerca de oito milhões de doses, três ou quatro dias após a Agência de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovar 
o uso do imunizante.

A expectativa é de que as vacinas cheguem ao Brasil até dia 18 de janeiro, mas, segundo o ministro da Saúde, as 
doses podem estar disponíveis no país no dia 16.

Desde os primeiros dias de janeiro de 2021, a popu-
lação de Manaus tem presenciado um grande acúmulo 
de notícias tristes relacionadas ao novo coronavírus. 
Segundo dados divulgados pelos órgãos de saúde 
do Amazonas, Manaus já teve cerca de 1.979 novos 
internados com Covid de 1º a 11 de janeiro deste ano. 
Ou seja, em apenas 11 dias, janeiro se tornou o segundo 
mês com o maior número de novas internações por 
Covid-19 em Manaus desde o começo da pandemia, o 
primeiro continua sendo abril de 2020.

O estado enfrenta atualmente um novo surto da Covid, 
e voltou a sofrer com hospitais e cemitérios lotados por 
conta da doença, confirmando assim uma segunda onda 
mais severa, como alertavam os especialistas.  O Ama-
zonas já contabiliza mais de 216 mil casos confirmados 
de Covid no Amazonas, e mais de 5,7 mil mortes.

Diante deste cenário alarmante, é natural que muitos 
amazonenses se sintam com o estado psicológico 
fragilizado. Pois a maioria, infelizmente já teve algum 
familiar ou amigo internado com a doença, ou pior teve 
que perdê-los para o vírus.

De acordo com o Dr. Carol Costa Júnior, psicólogo 
clínico, neuropsicólogo e coordenador do setor de psi-
cologia do Hapvida em Recife (PE), a situação se torna 
agravante quando reagimos negativamente diante de 
tais perdas comprometendo nossa própria vida. “A partir 
do momento que isso começa a afetar seu dia a dia, e 
compromete seus afazeres diários, temos um problema. 
A depressão não ocorre de cara, ela se acomete grada-
tivamente, aos poucos, a partir do momento que sentir 
que isso está afetando todos os campos de sua vida, aí 
é a hora de solicitar ajuda especializada”.

O médico ainda destaca que a ansiedade se torna 
recorrente a partir do fato que estamos lutando contra 
um “inimigo invisível”, ou seja, não sabemos onde o 
vírus pode estar. “O que acontece é que passamos o 
ano de 2020 totalmente reféns desse vírus, sem notícias 
esperançosas e devido algumas mídias sensacionalistas 
que através de notícias falsas aumentavam ainda mais 
a ansiedade de algumas, nesse caso o correto é evitar 
grupos de mensagens e procurar informações em mídias 

confiáveis. Além do que se você segue todas as regras 
orientadas pelos órgãos de saúde, você está possivel-
mente seguro. Neste momento, é preciso separar o 
medo real do medo fantasioso”.

Ele ainda destaca que é importante que as pessoas 
também saibam identificar os sinais. Para pessoas que 
já sofriam de ansiedade ou depressão, a pandemia pode 
ter colaborado para o agravamento destes casos, e 
outras tenham tido um nível de carga emocional muito 
elevado, após o acúmulo de notícias tristes. “Houve uma 
grande explosão nos atendimentos psicológicos, mas é 
preciso ficar atento também aos sinais físicos como dor 
de cabeça, choros fáceis, sudorese, tonturas, formiga-
mento na ponta dos dedos, parte do corpo dormente, 
entre outras. Tudo isso já é um indicativo de que você 
precisa de ajuda psicológica. Então procure ocupar 
sua mente com atividades prazerosas, que possam lhe 
reconectar com o seu verdadeiro eu. Traçar boas metas 
para esse ano e pensar positivamente que irá realizá-las 
já é um bom caminho”, destaca o psicólogo.

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 socie-
dade. Fazem parte do Sistema as operadoras do Grupo 
São Francisco, RN Saúde, Medical, Grupo São José 
Saúde, além da operadora Hapvida e da healthtech-
Maida. 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 investimentos: atualmente 
são 47 hospitais, 191 clínicas médicas, 46 prontos 
atendimentos, 175 centros de diagnóstico por imagem e 
coleta laboratorial.

Suspeito de assassinar padre em 
Santarém é preso após cinco dias de buscas

Depois da saída de Rodrigo Araújo como secretário 
estadual de Comunicação, Josi Gomes, também 
jornalista, ocupará o seu lugar. A confirmação pode 
se dar nas próximas horas desta terça-feira (12) pelo 
governo do Amazonas.

A comunicadora já era parte da equipe do Estado e 
vinha atuando no setor de audiovisual. Josi Gomes 
é formada em jornalismo pelo Centro Universitário 
do Norte (UniNorte) e trabalhou na TV A Crítica. 
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Psicólogo explica como 
tratar a saúde mental 
diante de tantas perdas 
recentes 
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Josi Gomes é a nova secretária de 
Comunicação do Amazonas

“Ninguém receberá a vacina antes de Manaus”, 
afirma ministro da Saúde



A Prefeitura de Manaus decidiu não liberar as escolas municipais para a realização do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), que tem a primeira prova marcada para este domingo (17) — o segundo dia de avaliação 
está previsto para a semana seguinte, dia 24. No total, 38 escolas seriam cedidas para a realização das provas. As informações foram divulgadas nesta quarta-feira (13).

A medida de não liberar escolas municipais, segundo o secretário da Educação Pauderney Avelino, visa evitar aglomerações nas unidades de ensino e a propagação da Covid-19. Ainda conforme o poder municipal, a 
Secretaria Municipal de Educação (Semed) enviou ao Ministério Público Federal (MPF-AM) um ofício com os motivos da não liberação.

Nesta terça-feira (12), A Justiça Federal em São Paulo negou o pedido de adiamento das provas. As datas foram mantidas, mas ficou decidido que cabe aos munícipios, a depender da situação epidemiológica da cidade, 
impedir a realização do exame — se isso acontecer, o Inep terá que reaplicar a prova.

O documento da prefeitura de Manaus também pede o adiamento da prova. “É uma temeridade, sobretudo nesse momento. Hoje é dia 13. A prova será daqui a quatro dias e sabemos que a situação de Manaus em 
relação a pandemia não vai acalmar até lá. Abrir as escolas para o Enem representa aglomeração na frente e no interior delas. Enviamos as nossas razões ao Ministério Público e também sugerimos que o Enem seja adia-
do”, informou o secretário Pauderney Avelino.

Covid-19 em Manaus

A capital do Amazonas vive um novo surto da Covid-19 e sofre mais uma vez com hospitais e cemitérios lotados. Em 12 dias, o número de novas internações superou o total de abril e colocou janeiro como o mês com 
mais hospitalizações pela doença.

Na terça (12), houve recorde de enterros diários desde o começo da pandemia: 166 sepultamentos. Do total de mortes, 85 tiveram a causa declarada como Covid-19.
O Conselho Nacional de Secretários de Educação (Consed) emitiu nota na noite desta terça-feira (12) em que diz ter preocupaçãocom a realização do Exame durante a pandemia.

Segundo o Consed, o grupo se reuniu com o Inep, autarquia do Ministério da Educação responsável pelo exame, para expor a preocupação. O governo garantiu ao Consed que os protocolos de biossegurança estabeleci-
dos pelas autoridades sanitárias serão seguidos.

No Amazonas, as Defensorias Públicas do Estado e da União (DPU) recomendaram que a aplicação do Exame seja adiada em todos os municípios amazonenses. O Governo do Amazonas tem 24h para responder ao 
documento e, em caso de descumprimento da recomendação, DPE-AM e DPU podem ingressar com ações judiciais cabíveis.
Em entrevista à Rede Amazônica, nesta quarta (13), o governador do Amazonas, Wilson Lima, disse que estuda adiar as provas em Manaus e na região metropolitana. Wilson disse que conversou com o Ministro da Edu-
cação, Milton Ribeiro, e a decisão leva em consideração o aumento no número de casos e internações pela Covid-19 na capital amazonense.

“A gente não tem condições de receber as provas do Enem na capital e na região metropolitana, mas temos condições de permitir que as provas sejam realizadas no interior”, explicou.
O exame terá 14 mil locais de prova e 205 mil salas em todo o país. O balanço com número de cidades que terão Enem só será divulgado após a aplicação, segundo o Inep. Em relação aos estados, SP é o que tem o 
maior número de inscritos (910.482), seguido por MG (577.227) e BA (446.978). Os estados com menor número de inscritos são RR (16.897), AC (41.841) e AP (47.279).
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Prefeitura de Manaus diz 
que não irá liberar escolas 
municipais para realização 
do Enem

Por:  Fernanda Lopes
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O presidente Jair Bolsonaro, afirmou na tarde desta terça-feira (12), que Manaus está um caos e a popu-
lação está morrendo asfixiada por falta de oxigênio, um problema que deveria ser resolvido pelo governa-
dor do Amazonas Wilson Lima (PSC). 

O presidente atribui o grande número de casos graves de Covid-19 à falta de investimento em tratamento 
precoce de pacientes infectados e afirmou que foi preciso o Governo Federal intervir em Manaus. “Manda-
mos ontem (segunda-feira) o nosso ministro da Saúde (general Eduardo Pazuello) para lá. Estava um caos. 
Não faziam tratamento precoce. Aumentou assustadoramente o número de mortes e mortes por asfixia 
porque não tinha oxigênio”, pontuou.

Segundo o presidente, o governador Wilson Lima é culpado pela falta de oxigênio na rede pública de saúde 
do Amazonas por não ter se preparado para essa pandemia e por não investir em tratamento precoce. 

“Não faziam tratamento precoce. Aumentou assustadoramente o número de mortes. E mortes, pessoal, 
por asfixia porque não tinha oxigênio. O governo estadual e municipal deixou acabar oxigênio. É (gente) 
morrendo asfixiado. Imagine você morrendo afogado. Fomos para lá e ele interferiu. Estão falando já que 
interferiu. Então vai deixar o pessoal morrer?”, questionou.
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ARTIGO DO DIA A CULTURA DA VIOLÊNCIA
Algum tempo atrás, quando visitava a minha mãezinha em Itaboraí, no Estado do Rio de Janeiro, percebi que ela estava vivendo uma espécie de “cultura da violência”. 
Um dia ela levantou-se ainda bem cedo e foi para o portão da casa. Nas casas ao lado, as vizinhas já estavam postadas em seus respectivos portões e começaram uma 
macabra conversa. Cada uma delas tinha uma história sobre um crime, um assassinato, um assalto acontecido nas cercanias.

Quando retornou para dentro de casa, perguntou-me aonde eu pretendia ir naquela manhã, pois já tinha feito um roteiro seguro para mim e passou a me informar dizendo: 
Evite a padaria tal, o bar tal, o banco tal; elas ainda não foram assaltados nesta semana. Enquanto a padaria y, o bar y, o banco y já foram assaltados e a possibilidade de 
serem assaltados de novo é muito pequena.

Minha mãe já não falava das plantas que ela tanto amava, já não declamava as poesias do Mário Barreto França que ela sabia de cor, já não falava do vestido ridículo que 
uma irmã da igreja vestia, que aliás era o assunto preferido dela, não falava das aventuras dela quando trabalhava com a D. Zuquerina, numa escola em Tanguá, já não 
me contava as histórias que aconteciam no GEVI – Grupo Escolar Visconde de Itaboraí, aonde colecionava umas boas amizades, não criticava os erros de português dos 
presbíteros, diáconos e dirigentes da Assembleia de Deus, onde era membro há 50 longos anos. A violência tinha absorvido a mamãe.

Ela agora, só pensava naquilo.

“Vai deixar o pessoal 
morrer?”, diz Bolsonaro 
sobre governo Wilson 
Lima

O prefeito de Manaus, David Almeida, acompanhou 
nesta terça-feira (12), à noite, uma ação integrada 
entre as secretarias municipais de Limpeza Urbana 
(Semulsp), e de Agricultura, Abastecimento, Centro 
e Comércio Informal (Semacc), de sanitização e lim-
peza do complexo turístico Ponta Negra, na zona 
Oeste. O serviço integra o pacote de medidas de 
prevenção anunciadas por ele, para combater o 
avanço da pandemia da Covid-19 na capital. Outros 
pontos da cidade recebem o mesmo serviço.

“Estamos trabalhando para fazer a limpeza, higieni-
zação e sanitização de espaços públicos de grande 
movimentação de pessoas, e assim levar à nossa 
população mais essa ação, no combate ao novo 
coronavírus”, informou Almeida.

Segundo David, o trabalho em conjunto que as sec-
retarias municipais vêm realizando, para diminuir a 
incidência da propagação do novo coronavírus na 
capital é essencial. Na ocasião, ele fez um apelo 
para que a população respeite o isolamento social, 
nesse momento em que o município registra uma 
alta de mortes por Covid-19.
“Acredito que 90% das pessoas que frequentavam 
a Ponta Negra já deixaram de frequentar o espaço, 

mas ainda assim temos um número considerável 
de pessoas indo ao local. Nós pedimos que per-
maneçam em casa nesse momento tão difícil”, con-
cluiu o prefeito.

Sensibilização

A ação contou com cem servidores da limpeza 
pública, além de seis carros-pipa abastecidos com 
mais de 70 mil litros de água.
O secretário municipal de Limpeza Urbana, Sabá 
Reis, destacou que o serviço realizado pela Prefei-
tura de Manaus, ajuda a evitar a circulação do novo 
coronavírus pela cidade, assim como para sensibi-
lizar a população sobre a importância de manter os 
cuidados de prevenção.

“Isso vem sendo feito todas as noites. Já estivemos 
na feira da Compensa, na rua dona Vivi Marques 
(antiga rua do Comércio), do Parque 10 de Novem-
bro. Essa é uma orientação do prefeito David, de 
higienizar os espaços públicos da cidade, mas a 
população também deve se conscientizar de evitar 
sair de casa sem necessidade”, disse Sabá Reis.

Por: Victória Cavalcante
Por: Fabiane Monteiro
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PREFEITO ACOMPANHA 
AÇÃO DE LIMPEZA E 
SANITIZAÇÃO NA PONTA 
NEGRA
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Edson e Lenir de Jesus – São Pastores da Igreja Batista Bíblica de Flores – Uma Igreja de 
Poder – Manaus – AM

Apresentemo-nos ante a sua face com louvores, e celebremo-lo com salmos.
Porque o Senhor é Deus grande, e Rei grande sobre todos os deuses.

Salmos 95:2,3


