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SSP: 50 NOVOS VEÍCULOS 
CHEGAM PARA REFORÇAR O 
POLICIAMENTO EM MANAUS
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FOTÓGRAFO AMAZONENSE MICHELL MELLO                   
participa do concurso ‘Foto do Ano’ do iPhotoChannel

Estudo indica que 
ivermectina pode 
ser usada contra 
Covid-19
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EM UMA 
SEMANA 
‘OPERAÇÃO 
PELA VIDA’ 
CUMPRE 
MEDIDAS COM 
RIGOR

PIAS 
COMUNITÁRIAS 
TEM UM NOVO 
VISUAL COM 
GRAFITES DE 
TEMAS 
AMAZÔNICOS

TCE-AM EXIGE 
LISTAGEM COMPLE-
TA DE VACINADOS 
EM 72 HORAS E 
DETERMINA 
CRIAÇÃO DE 
“PLACAR DA VACI-
NA”
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Médica e Ex-BBB Thelminha está em 
Manaus, na linha de frente contra Covid-19
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Os funcionários relatam que estão há um ano sem receber o risco de vida, além de meses sem receber o ticket alimentação e 
adicional noturno.

Foto: reprodução/Rede Amazônica

dizem funcionários da saúde durante protesto
“Nossos profissionais estão morrendo”  



Uma revisão de onze pesquisas sobre a eficácia da iver-
mectina, realizada pela Universidade de Liverpool, mostrou 
que o vermífugo foi associado a uma redução dos níveis de 
inflamação e a uma eliminação do coronavírus, além de re-
dução da mortalidade e do tempo de internação.

O estudo de Liverpool é o que os cientistas chamam de me-
ta-análise – uma revisão de estudos sobre o assunto, não um 
estudo original.

O autor, doutor Andrew Hill, diz que nenhum dos estudos 
analisados é individualmente robusto o suficiente para que 
se estabeleça um nível de eficácia. Mas, combinados, eles 
podem indicar se o medicamento é eficaz.

De qualquer forma, o estudo não recomenda a aprovação do 
uso da ivermectina até que mais estudos sejam realizados.

“Muitos ensaios incluídos [no estudo] ainda não foram pub-
licados ou passaram por revisão científica e meta-análises 
são sujeitas a confusão. Além disso, há uma grande variação 
nos padrões entre os ensaios, diferenças entre doses de iver-
mectina e a duração dos tratamentos foi heterogênea. A iver-
mectina deve ser validada em estudos maiores randomizados 
antes que os resultados sejam suficientes para revisão pelas 
autoridades reguladoras”, diz o estudo.

Os resultados da análise mostram uma redução do tempo até 
a eliminação do vírus, redução do tempo de hospitalização, 

uma taxa de recuperação clínica 43% superior e taxas de so-
brevivência 83% maiores. 

Os estudos analisados foram realizados nos seguintes 
países: Espanha, Argentina, Egito, Irã, Índia, Bangladesh, 
Nigéria, Paquistão, Turquia, Argentina, Iraque.

A ivermectina é um vermífugo usado para promover a elim-
inação pelo corpo de vários parasitas. É um medicamente 
aprovado para o tratamento oncocercose, elefantíase, pedic-
ulose, ascaridíase e escabiose. 

Um estudo australiano publicado em abril de 2020 descreve 
o efeito da ivermectina no SARS-Cov-2 em ambiente de lab-
oratório. A análise foi realizada in vitro.

De acordo com a agência regulatória norte-americana, o 
FDA, esse tipo de estudo laboratorial é comumente usado 
em um estágio inicial de desenvolvimento de medicamentos.
A agência adverte que testes adicionais são necessários para 
determinar se a ivermectina pode ser apropriada para preve-
nir ou tratar a Covid-19.

Por isso, a agência, que é referência global na análise de me-
dicamentos, não recomenda a utilização da ivermectina para 
esta finalidade.

Na quinta-feira (21), chegaram para reforçar o policiamento em Manaus e outros mu-
nicípios, 50 novos veículos à Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) 
compondo as frotas das Polícias Civil e Militar.

São picapes tracionadas, com tração 4x4, permitindo o uso em diferentes tipos de 
terrenos, e equipadas com sirene e giroflex. As viaturas vão reforçar o policiamento na 
capital amazonense e nos municípios de Autazes, Iranduba, Careiro Castanho e Careiro 
da várzea.

Além disso, a Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência (Seai) também receberá via-
turas, reforçando o trabalho investigativo, assim como o Corpo de Bombeiros Militar 
do Amazonas (CBMAM). A entrega dos veículos foi realizada na sede da Secretaria, no 
bairro Monte das Oliveiras, zona norte.

No final do ano passado, em novembro, foram entregues 161 veículos pelo governador 
Wilson Lima para renovação de parte da frota no Amazonas, que estavam destinados a 
27 municípios, incluindo a Capital.

Levantamento de dados da segurança pública apontam redução no número de casos 
de crimes contra o patrimônio e contra a vida que tiveram reduções de até 28%. Todos 
os investimentos têm sido voltados com o fim de combater à criminalidade.

Em uma foto publicada, nesta quinta-feira (21), 
pela fisioterapeuta Ana Rocha, a campeã da 20ª 
edição do reality show Big Brother Brasil, Thel-
ma Assis, a Thelminha, aparece vestida com os 
equipamentos de proteção individual (EPI), no 
Hospital 28 de Agosto, em Manaus. 

A ex-BBB e médica anestesista está ajudando a 
Capital a enfrentar o colapso na rede pública de 
saúde devido ao aumento contínuo de casos de 
Covid-19, a falta de oxigênio e aos desvios de 
verba pública no Amazonas. 

A fisioterapeuta Ana Rocha postou uma foto no 
Instagram ao lado de Thelma, a fisioterapeuta 
ainda agradece a médica pelo altruísmo. “Toda 
a minha admiração a ela, que está aqui para 
ajudar o Amazonas”, compartilhou.

A assessoria de imprensa da Thelminha con-
firmou a ida da médica ao estado e ressaltou 
que a ex-BBB estava engajada na campanha 
“Respira Amazonas” desde que soube das pri-
meiras notícias da crise. “Após ajudar na cam-
panha de arrecadação de cilindros de oxigênio 
e insumos, ela optou ir para Manaus, para dar 
todo o suporte necessário como médica nos 
hospitais”, declarou, em nota.
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Com o intuito de reivindicar melhores condições de salário e a vacina contra a 
Covid-19, na noite desta quinta-feira (21) profissionais da saúde se reuniram em 
frente ao Hospital e Pronto-socorro Platão Araújo, na zona leste de Manaus. Os 
funcionários relatam que estão há um ano sem receber o risco de vida, além de 
meses sem receber o ticket alimentação e adicional noturno.

“Nós já sofremos demais, sofremos muito com o atraso de pagamento, nunca 
ninguém fez nada, nós tivemos que nos unir pra lutar, hoje. Está faltando profis-
sional, porque muitos estão doentes, eles não descansam, não tem nem direito 
de tirar uma hora de descanso, é muito paciente”, explicou a presidente do Sindi-
cato dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Serviço de Saúde Pública do 
estado do Amazonas (SINDIPRIV-AM), GracieteMouzinho.

Manaus – Profissionais de saúde se reuniram na noite desta quinta-feira (22), 
para reivindicar o pagamento do risco de vida, ticket alimentação e adicional 
noturno, que estão atrasados. O grupo reuniu em frente ao Hospital e Pronto-so-
corro Platão Araújo, na zona leste de Manaus.

Em meio o pandemia de Covid-19, os profissionais de saúde relatam que estão 
há um ano sem receber o risco de vida, além de meses sem receber o ticket 
alimentação e adicional noturno.

De acordo com a presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Estabeleci-
mentos de Serviço de Saúde Pública do estado do Amazonas (SINDIPRIV-AM), 
GracieteMouzinho, os profissionais estão na linha de frente, mas não são valo-
rizados.

“Nós já sofremos demais, sofremos muito com o atraso de pagamento, nunca 
ninguém fez nada, nós tivemos que nos unir pra lutar, hoje. Está faltando profis-
sional, porque muitos estão doentes, eles não descansam, não tem nem direito 
de tirar uma hora de descanso, é muito paciente”, explicou.

Além do atraso dos pagamentos, os profissionais da saúde também destacam 
que estão sobrecarregados por conta da demanda de pacientes, que é alta, e 
por trabalharem na linha de frente, alguns profissionais foram acometidos de 
Covid-19 e não resistiram.

“É muito triste, a gente ver colegas nossos da área da saúde perdendo a vida, 
nosso celular não para, são pessoas que estão sendo entubadas, morrendo por 
volta de leitos que não tem. Socorram os nossos profissionais, eles estão na 
linha de frente, precisam de EPI, eles estão morrendo, sendo contaminados to-
dos os dias, a gente quer valorização para os nossos profissionais”, pediu José 
Picanço, que faz parte do SINDIPRIV-AM.

O grupo espera que os pagamentos atrasados sejam efetuados e que eles 
também sejam vacinados contra a doença. Os profissionais relatam ainda que 
plantões exaustivos são realizados todos os dias nos hospitais.

“A gente trabalha 13 plantões, é exaustivo. Então nós só queremos uma coisa, 
que eles (profissionais) sejam respeitados, que eles sejam tratados com digni-
dade e que o governador pague esses direitos deles, peça para seu secretario 
pagar. Ele precisa pagar, governador.” Afirmou Graciete.
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Médica e Ex-BBB Thelminha 
está em Manaus, na linha de 
frente contra Covid-19

SSP: 50 NOVOS VEÍCULOS CHEGAM  

PARA REFORÇAR O POLICIAMENTO EM MANAUS

Estudo indica que ivermectina pode ser usada contra Covid-19

“Nossos profissionais estão morrendo”, declaram 
funcionários da saúde durante ato por melhores condições salariais



Durante esse período da pandemia da Covid-19, uma das fotografias que mais ganhou des-
taque na mídia foi a de Maria de Nazaré Araújo deixando um hospital em Manaus, após se recu-
perar da Covid-19. O registro feito pelo fotógrafo amazonense Michell Mello, foi escolhido como 
a melhor foto do mês de junho no concurso promovido pelo portal de fotografia iPhotoChannel. 
Agora, junto com os vencedores dos outros meses, Michel participa do concurso que vai eleger 
a melhor Foto do Ano de 2020. 

Os concorrentes são os vencedores da Foto do Mês, eleitas por votação popular: Michell Mel-
lo, da cidade de Manaus/AM (Junho/2020),  Francine Souza, da cidade de Ribeirão Preto/SP 
(Julho/2020), Roberto Maciel, da cidade do Rio de Janeiro/RJ (Agosto/2020), Evelyn Duarte, da 
cidade de Viamão/RS (Setembro/2020), Marcos de Lima, da cidade de São Caetano do Sul/SP 
(Outubro/2020) e  Juscelia Carvalho, da cidade de Ilha Bela/SP. O prêmio para o vencedor será 
02 livros da iPhoto Editora e 02 cursos online da iPhoto Play.

O fotógrafo declarou que, independente do resultado e da premiação, já se sente um amazon-
ense vencedor ao estar no meio de tantos outros profissionais da área. “Estou na torcida por 
mim mesmo, mas prefiro sempre esperar o resultado. São sete fotos dos últimos meses mais 
votadas. A foto fala de uma situação que continua bem atual, mas de forma positiva por ser 
uma idosa vencendo a Covid-19”. Completou ainda: “a imagem mostra a felicidade, o renovo, a 
Esperança com letra maiúscula mesmo porque como sempre digo ao contrário do dito popular 
ela nunca morre, a Esperança é Cristo Jesus, o Salvador”. 

Além disso, Michel pontuou que a fotografia foi registrada no período em que estava sozinho 
cobrindo como repórter fotográfico, tendo em vista que muitos integrantes da equipe estavam 
em casa ou por alguma comorbidade, ou por estarem em recuperação da Covid-19. 

“Nessa hora na linha de frente como fotojornalista cobrindo todos os dias, entrando em uni-
dades de referência ao combate a doença, todos os dias grandes dificuldades, se mantendo 
firme para contribuir com a equipe, com a informação, com o Estado, com minha cidade e com 
uma palavra de conforto de Deus a muitos que perderam seus entes queridos e mais a família, 
ao voltar no final do dia para cumprir o papel de pai, esposo, filho”, ressaltou.

A votação será encerrada no dia 31 de janeiro às 23h59 e o resultado será anunciado no dia 
1º de fevereiro, às 12h. Para votar basta acessar o link, clicar no quadradinho abaixo da foto e 
confirmar o voto.

Com soluções diferenciadas e a busca pela excelência, o Sistema Hapvidaanuncia a chegada de um novo vice-pres-
idente para a área de Digital e Inovação, BarnaEross. A contratação faz parte da estratégia assertiva da operadora de 
modernização dos seus processos de TI. O executivo responderá por esse movimento e ações que envolvem esse 
ecossistema sob a área recém-criada em prol do desenvolvimento tecnológico na saúde, incluindo os projetos da 
Superintendência de TI e da Diretoria de Inovação e Transformação Digital.

O objetivo principal da operadora com a nova vice-presidência é assegurar a inovação tanto tecnológica quanto digital, 
de modo a garantir atendimento de qualidade a preço competitivo. “Venho para um desafio interessante do ponto de 
vista profissional que é inovar para salvar vidas. A operadora aposta na transformação digital para diminuir o tempo de 
espera dos atendimentos, otimizar processos e facilitar a vida dos beneficiários. O desenvolvimento de novos produtos 
e serviços e a democratização do acesso à saúde, em qualquer plataforma que o paciente precisar, são os pilares da 
minha gestão enquanto líder da transformação digital da companhia”, diz Eross.

Formado em Economia, com especialização em Informática e Master em Gestão de Projetos e Consultoria na Hungria, 
BarnaEross vem da Tata Consultancy Services onde começou em 2008 como Gerente de Contas, passando para Head 
de Operações de TI onde exerceu a função de 2009 até 2020.  Tem passagem também pela Grepton.

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 investimentos: atualmente são 45 hospitais, 191 clínicas médicas, 46 prontos 
atendimentos, 175 centros de diagnóstico por imagem e coleta laboratorial.

Em reunião extraordinária, o Pleno do Tribunal de 
Contas do Amazonas (TCE-AM) deu o prazo de 72 horas 
para que a secretaria municipal de Saúde, ShádiaFraxe, 
e o secretário estadual de Saúde, MarcellusCâmpelo, 
apresentem a lista completa de pessoas a serem vacina-
das nessa primeira fase de imunização no Estado. Além 
da apresentação da lista nominal, também foi determina-
da a criação de um sítio eletrônico para o acompanham-
ento transparente da sociedade.

As decisões ocorreram durante a 1º Sessão Extraor-
dinária do ano, realizada hoje (22), de forma virtual, e 
transmitida pelas redes sociais da Corte de Contas 
(YouTube, Facebook e Instagram) com alcance de mais 
de duas mil pessoas.
Após determinação do TCE-AM, por meio da Secretaria 
de Controle Externo (Secex), os órgãos deveriam ter 
apresentado, até as 14h20 da última quinta-feira (21), 
a listagem nominal das pessoas que ainda irão receber 
as doses imunizantes nessa primeira fase. No entanto, 
apenas 5 mil nomes foram apresentados pela Semsa, 
após as 19h e fora do prazo.

Pela urgência do caso, a Corte estendeu o prazo para 
apresentação da lista nominal. No entanto, deixou 
claro que o não cumprimento do mesmo acarretará 
em graves consequências aos gestores públicos, com 
iminente aplicação de multas (de até R$ 68,2 mil) e 
recomendação de afastamento dos secretários de 
saúde.
O presidente do TCE-AM e do Comitê de Monitoramento 
da Covid-19, conselheiro Mario de Mello, destacou os 
esforços da Corte em garantir a regularidade das ações 
realizadas pelo poder público nesse difícil período vivido 
no estado.

“Esse tribunal vem cumprindo a missão que a constitu-
ição nos determina. Jamais iremos nos curvar à pressão 
de A, B ou C e não ao mal-humor de jurisdicionados. 
Não recebemos pressão, estamos aqui para atender o 
que for de defesa para a sociedade. Por enquanto não 
aplicaremos multa e nem pediremos o afastamento, para 
não atrapalhar nada, mas endurecemos o tom se após  
esse tempo não for cumprido” frisou o presidente do 
TCE-AM, conselheiro Mario de Mello.
O conselheiro Ari Moutinho Júnior, relator das contas da 
Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), destacou a im-
portância de viabilizar a aplicação das vacinas o quanto 
antes, mas mantendo a regularidade no processo. 
“Todos nós precisamos unir esforços, dar as mãos e 
lutar contra a Covid. Não poderemos, burocraticamente, 

atrasar possíveis vacinações. Por isso gostaria de indicar 
o retorno imediato das vacinações em Manaus e indicar 
esse novo prazo”, destacou o conselheiro Ari Moutinho 
Júnior.
Esclarecimentos da White Martins sobre falta de oxigê-
nio 
Além de conceder o prazo de 72 horas para listagem 
nominal completa de vacinados ao secretário estadual 
de Saúde (SES-AM), MarcellusCâmpelo, a relatora das 
contas do órgão,  conselheira Yara Lins dos San-
tos, também pediu esclarecimentos para a empresa 
fornecedora de oxigênio para o estado, White Martins, 
acerca das condições que os levaram a situação atual. 
Foi solicitada a data em que detectaram a insuficiência 
de oxigênio, e as medidas adotadas para diminuir os 
impactos.

“A pressa maior é para que houvesse vacina para todos, 
mas a lista, eles terão que cumprir. Eles precisarão apre-
sentar ao Tribunal, e caso não cumpram, serão respons-
abilizados”, frisou a conselheiro Yara Lins dos Santos.
Placar da vacina e registro de fotos durante vacinação
Na sessão, também foi determinado que a prefeitura 
libere, novamente, o registro de fotos durante a apli-
cação da vacina, como forma de garantir a transparência 
daqueles pacientes que estão sendo imunizados.
O conselheiro Érico Desterro sugeriu, ainda, que seja 
criado um sítio eletrônico com todas as informações 
acerca das pessoas que estão sendo vacinadas. O 
sítio, que deve ser um trabalho conjunto do Governo 
com as prefeituras, foi chamado de “placar da vacina”, 
e deve registrar o quantitativo de pessoas que forem 
sendo vacinadas, assim como a indicação dos grupos 
prioritários dos quais pertencem.

“Não deve haver qualquer tipo de privilégio nessa 
campanha de vacinação. Seria uma série de ilícitos, 
improbidade, corrupção. Espero que não tenha acon-
tecido isso, mas a única forma de sabermos é por meio 
da publicidade, da transparência” afirmou o conselheiro 
Érico Desterro.
Participaram da sessão o presidente do TCE-AM, con-
selheiro Mario de Mello, os conselheiros Érico Desterro, 
Josué Filho, Ari Moutinho Júnior e Yara Lins dos Santos, 
além do procurador-geral do Ministério Público de Con-
tas (MPC), João Barroso.
Os dois gestores de Saúde devem ser oficiados da 
decisão na tarde de hoje. As prefeituras do interior já 
começaram a responder aos questionamentos do TCE-
AM.

Fotógrafo amazonense Michell Mello participa 
do concurso ‘Foto do Ano’ do iPhotoChannel

A cidade de Manaus enfrenta uma crise na saúde 
devido a pandemia do novo coronavírus. Isto tem 
atraído muitos olhares e muitas pessoas têm ajuda-
do com recursos financeiros e orações.

O Papa Francisco também demonstrou através de 
uma publicação nas redes sociais sua preocupação 
e carinho com os manauaras.

Ele publicou uma mensagem em suas redes sociais, 
nesta quarta-feira 20, direcionada a Manaus, capital 
do Amazonas, devido à crise de saúde ocasionada 
pela falta de oxigênio na cidade para atender os pa-
cientes com Covid-19.

“Nestes dias a minha oração é por quantos sofrem 
com a pandemia, de modo especial em Manaus, no 
norte do Brasil. Que o Pai das Misericórdias lhes 
sustente neste momento difícil. Lhes abençoo de 
coração!”, escreveu o pontífice em sua conta no 
Twitter.

Muitos em Manaus publicam nas redes sociais a 
mensagem “Ore por Manaus”, para que pessoas 
possam retornar a seus lares, para que haja cura.
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TCE-AM exige listagem 
completa de vacinados 
em 72 horas e determi-
na criação de “placar da 
vacina”

Foto: portal O Poder

Foto: reprodução/Assessoria
Por: Fabiane Monteiro

Por: Jeanne Gade

Por: Fabiane Monteiro

Por: Fernanda Lopes

Foto: divulgação

Fonte: com informações do iPhotoChannel

Fonte: com informações da Assessoria de Imprensa

Fonte: com informações da Assessoria de Imprensa

Foto: Michell Mello

Papa Francisco se sensibiliza com os 
manauaras e ora por misericórdia

Hapvida apresenta novo vice-presidente 
para área de Digital e Inovação



Um projeto que une arte e utilidade para o povo de Manaus foi concretizado pela Concessionária Águas de 
Manaus, que reativa 13 pias em locais públicos da cidade.

Mas, a ação da Águas de Manaus de revitalização em locais de grande circulação da cidade, tem como 
objetivo em seu  projeto,  oferecer uma alternativa para a população, sobretudo os que estão em situação de 
rua, realizando a higiene das mãos e se prevenir contra o coronavírus.

No total são treze pontos que começaram a ser revitalizados esta semana. As pias que serão revitalizadas 
ficam nas praças da Saudade, Matriz (dois pontos), do Congresso, da HeliodoroBalbi, Chile, Enock Reis, 
Nossa Senhora de Nazaré, com apenas um lavatório.

Mas, a praça dos Remédios, na Manaus Moderna e em frente a Secretaria Municipal da Mulher, Assistência 
Social e Cidadania (Semasc), com dois lavatórios.  A previsão é que todos os locais estejam em funciona-
mento até o fim da próxima semana.

A revitalização inclui: limpeza e pintura, tanque de concreto que serão instalados para substituir pias antigas, 
torneiras e dispensadores de sabão também vão ser colocados em cada um dos pontos revitalizado.
Além disso, receberão cartazes informativos, que ensinam todos os passos para a higienização correta das 
mãos, completam o espaço.

O diferencial é que as pias vão ser grafitadas pelo artista amazonense Waldemir Nascimento, 30, conhecido 
artisticamente como “Cria”. Ele possui trabalhos em vários estados do país, como São Paulo, Minas Gerais, 
Rio Grande do Sul e Pará.

Em Manaus, “Cria” atua em dois projetos: o “Colorindo minha Kebrada”, que realiza intervenções em áreas 
de becos e palafitas da cidade e o “Raízes Amazônicos”, que espalhou painéis com grafites de artistas 
amazonenses pela periferia da cidade. Entre os homenageados, estão os cantores Nunes Filho, Márcia Novo 
e Lucinha Cabral.

Cria conta que os grafites das pias comunitárias serão inspirados na fauna amazônica.
“Fico feliz com o convite da empresa em realizar essa intervenção. Vou trabalhar com alguns animais sím-
bolos da cidade nas pias, como o sauim de coleira, a arara e a onça pintada. Eu espero que neste momento 
de pandemia que atravessamos, as pias sejam utilizadas com sabedoria pela população. Elas serão um bem 
da cidade. O grafite chega para valorizar ainda mais esse espaço, além de inibir o vandalismo nas pias. Esta-
mos no caminho correto”,disse Cria, que deve contar com a parceria de Denis LDO nos grafites.  

A iniciativa da Águas de Manaus é mais uma das ações que a concessionária vem tomando para enfrentar a 
pandemia de Covid-19 na cidade. O diretor-presidente da Águas de Manaus, Renato Medicis, afirmou:
“As pias são um presente para os manauaras. A revitalização delas é muito importante nesse momento, 
onde os números da pandemia voltaram a crescer. É um momento difícil, que exige a participação de todos 
no enfrentamento a Covid. Todos têm o direito a ter acesso a água tratada para higienizar as mãos e se 
prevenir da doença”.

Em vista do que aconteceu o ano passado, em que as pias foram depredadas, sendo alvo do vandalismo, a 
concessionária vem solicitar a população que coopere para preservar as pias comunitárias.

Desta vez, tivemos a preocupação de embelezar os espaços onde as pias serão instaladas. Os grafites vão 
dar um visual diferente às praças. A Águas de Manaus é uma empresa que se preocupa com o bem-estar da 
cidade. E contamos com a ajuda da população para fazer o bom uso desses equipamentos”, completou o 
diretor-presidente da Águas de Manaus.

Entretanto a Águas de Manaus reforça que qualquer ocorrência que necessite intervenção da empresa ou 
denúncia de vandalismo das pias, deve ser registrada em nossos canais oficiais de relacionamento com o 
cliente: SAC 0800-092-0195, Whatsapp 98264-0464, site aguasdemanaus.com.br e aplicativo Águas APP. A 
população também pode fazer denúncias sobre depredação e vandalismo às autoridades policiais.

Consolidando o conceito de que lavar as mãos é ato reconhecido pela Organização Mundial da Saúde 
(OMS) e pelo Ministério da Saúde (MS) como um dos principais instrumentos contra epidemias, e tendo 
dados que evidenciam que essa atitude pode reduzir em até 40% a contaminação por vírus e bactérias que 
causam doenças como gripes, resfriados, conjuntivites, viroses e o novo coronavírus, a companhia corrobo-
ra para que manauaras se tornem cidadãos cooperadores do bem comum.

A lavagem das mãos com água e sabão, a desinfecção de objetos e superfícies tocados com frequência, 
como celulares, brinquedos, maçanetas, corrimão, é a maneira mais eficaz de combate aos vírus respiratóri-
os que se espalham pelo contato, por isso a importância da prática da higiene frequente, além de evitar 
aproximação e cumprimentos.
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Pias comunitárias tem um 
novo visual com grafites 
de temas amazônicos

Por:  Jeanne Gade Foto: divulgação



Durante sete dias a “Operação Pela Vida” buscou realizar com rigor o decreto que determina a não circu-
lação de pessoas. Todas as noites as forças de segurança estão nas ruas no período de 19h e 6h.

As ações da noite de quarta-feira (20) e quinta-feira (21), resultou em 20 veículos apreendidos e duas pes-
soas presas. Todo trabalho é coordenado pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM).

Foram apreendidos 13 motocicletas e sete carros. Na zona Leste, bairro Zumbi dos Palmares, um homem 
foi detido ao tentar fugir da barreira policial. De acordo com o secretário de Segurança Pública, coronel 
LouismarBonates, nesta noite os policiais atuaram principalmente nos becos e vielas.

“Hoje, a operação focou mais na parte de trânsito. Quanto aos comércios, não foi encontrado nenhum 
aberto. Um homem que estava fazendo rolezinho, quando viu as motos do Detran (Departamento Estadual 
de Trânsito) tentou se evadir e foi para cima das guarnições, quase atropelando os policiais. Ele foi detido 
por direção perigosa”, relatou.

Segundo Ronaldo Negreiros, subcomandante-geral da Polícia Militar, a PM está nas ruas, tanto com o 
policiamento especializado quanto com o policiamento de área.

“Nós estamos realizando abordagens ostensivas e preventivas, pois além de cumprimento ao decreto, es-
tamos zelando pela segurança da população. Quem estiver descumprindo as determinações, será detido”, 
disse.
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ARTIGO DO DIA A AUTOSSABOTAGEM
Uma pessoa me enviou um e-mail pedindo para trabalharmos 
como tema, a “autossabotagem” e como ela se dá. Então, o 
objetivo deste texto é esclarecer as seguintes questões:

•Como é que nós nos sabotamos?
•Como é que nós podemos trabalhar o problema da sabota-
gem?
•O que é sabotagem?

 Para isso, primeiramente, precisamos entender o que é a 
autossabotagem. Vamos adiante:

A autossabotagem é um engano em que eu me boicoto. Me 
boicoto de todas as coisas que são importantes e que pre-
cisam ser realizadas por mim. Ela vem com a intenção de nos 
proteger. Mas, como pode a autossabotagem nos proteger? 
Veja, quando éramos crianças, é muito comum que tenhamos 
escutado dos nossos pais coisas como: não fale com estran-
hos, pois pode ser perigoso! Isso acontece com todo mundo. 
E o que acontece, dentro de nós, nessa psique humana? Nós 
recebemos uma informação e, a partir disso, essa informação 
é jogada dentro da psique humana e fica lá armazenada, 
como uma informação importante que precisa ser obedecida. 
Por conseguinte, ela vai criando raízes nesse inconsciente.

É claro que entendemos a importância da fala de nossa mãe 
e de nosso pai, é realmente perigo crianças falarem com 
pessoas estranhas. Isso é fato.

•O que é o inconsciente?

O inconsciente é uma estrutura atemporal, portanto, não res-
peita tempo. E tudo que chega nessa estrutura é considerado 
fato. Isto é, ela não julga como fantasia, verdade ou mentira. 
Apenas recebe a informação. Sendo assim, no decorrer do 
processo evolutivo da nossa vida, tudo o que nós passamos e 
vivemos chega para o nosso inconsciente e é armazenado. 

A partir disso, criamos nossas crenças. Chamadas crenças 
centrais, que são exatamente as informações que recebe-
mos no período da infância. Entretanto, acessamos essas 
verdades, que muitas vezes são equivocadas, sem prestarmos 
a devida atenção. Pois o inconsciente não é lógico, embora 
nós tenhamos uma mente lógica, coerente, que nos possibilita 
raciocinar e traçar metas para atingir objetivos.

Agora que estamos contextualizados, retornemos a pergunta 
norteadora: o que é a autossabotagem?
Digamos que, hoje, eu sou uma pessoa adulta e quero 
emagrecer. O que eu faço? A minha mente lógica, que racio-
cina e traça metas, diz: eu preciso entrar em uma academia, 
comer comidas saudáveis e fazer exercícios. Acontece que, 
paralelo a isso, há uma mente que é irracional: o inconsciente. 
E é este que me sabota, diretamente, sem que eu perceba. 
Diferentemente da mente coerente, ele me diz:

- Ah! Mas, você pode fazer isso amanhã!
- Amanhã você se matricula na academia.
- Amanhã você vai procurar uma endocrinologista, um nutrólo-
go, um nutricionista e vai começar a fazer tudo diferente!

Porém, amanhã chega, e novamente você se boicota, dando 

justificativas para você não cumpra as metas que permitirão 
chegar ao seu objetivo. Este é um processo inconsciente 
e, por isso, muitas vezes não nos damos conta do que está 
acontecendo. Sendo assim, é importante que se tenha sempre 
conhecimento de quem você é, de quais são suas qualidades 
e necessidades de mudança, claro, pois todos nós temos 
defeitos. E a partir do reconhecimento desses defeitos é que 
podemos mudar de comportamento, alterando aquilo que 
precisa ser alterado.

Para isso, é preciso saber o que tem que ser alterado. Tendo 
em vista o porquê dessa mudança de sua importância e para 
que você quer chegar no objetivo traçado, pensando nos 
pontos positivos de alcançá-lo. Partindo do nosso exemplo, 
ter qualidade de vida é um ponto positivo que vai motivar você 
na caminhada do seu objetivo central, que é o emagrecimen-
to. Outro exemplo comum de autossabotagem, é estar em um 
relacionamento com uma pessoa que está gerando prejuízos 
e, mesmo assim, você insiste em continuar nele.

Se você se identificou com esse tema, preste atenção. Classi-
fique seu comportamento, descubra o que precisa mudar para 
evitar se autossabotar.

Espero ter ajudado você.
Um abraço e fica com Deus.

Em uma semana 
‘Operação pela Vida’ 
cumpre medidas 
com rigor

A Prefeitura de Manaus vai conceder a revisão de percentual das bolsas de estudos dos beneficiários do 
Programa Bolsa Universidade (PBU). Com a mudança, automaticamente, os bolsistas de 50% passarão 
para 75% e os bolsistas de 75% passarão para 100% de desconto nos cursos de graduação.

A medida se aplicará a um total de 175 bolsistas integrados à modalidade com isenção tributária e que pos-
suem prazo de vigência até o segundo semestre de 2023. O processo é coordenado pela Escola de Serviço 
Público Municipal e Inclusão Socioeducacional (Espi), vinculada à Secretaria Municipal de Administração, 
Planejamento e Gestão (Semad).

De acordo com o diretor-geral da Espi/Semad, Júnior Nunes, a mudança é uma ação designada pelo pre-
feito David Almeida, visando a permanência e o retorno social do programa, que atende pessoas com renda 
familiar de até 1,5 salário mínimo.

“Considerando a atual conjuntura social e econômica em decorrência da pandemia da Covid-19, que gerou 
uma grande parcela de desempregados e, consequente, dificuldade financeira da maioria da população já 
atendida pelo programa, a Semad viabilizou um estudo técnico, para tornar possível essa revisão de per-
centual aos beneficiários do PBU dessa modalidade”, destacou o diretor-geral.
O aumento de percentual do benefício será feito automaticamente pela Espi/Semad, sem a necessidade do 
comparecimento presencial do beneficiário no setor de Atendimento ao Bolsista.

Para saber se foi contemplado com o aumento do benefício, o bolsista deve acessar o endereço http://
sgbu.manaus.am.gov.br, com login e senha, e emitir o Comprovante de Bolsista, onde consta a modalidade 
do benefício.

Por: Jeanne Gade Por: Fabiane Monteiro
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PREFEITURA VAI CONCEDER 
REVISÃO DE PERCENTUAL 
AUTOMÁTICO DO BOLSA 
UNIVERSIDADE

Foto: Márcio James/Semcom

Fonte: com informações da Semcom

Foto: Carlos Soares/SSP-AM
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