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APOIO DO EXÉRCITO PERMITIRÁ 
VACINAR 267 MIL PESSOAS ACIMA DE 
50 ANOS, AFIRMA DAVID ALMEIDA
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PREFEITURA GARANTE QUE PARQUE
dos Bilhares passará por revitalização

Fotógrafo amazonense 
Michell Mello fala sobre 
a sua trajetória no 
programa ‘De Fato’ 

Página.3

Página.2

NO INTERIOR, PM 
PRENDE 21 
PESSOAS E MAIS 
DE 150 QUILOS 
DE DROGAS

ESTUPRADOR 
É ESPANCADO 
E APEDREJADO 
ATÉ A MORTE 
EM BORBA

PREFEITURA 
REALIZA 
VISITA TÉCNICA 
NOS 
TERMINAIS 3 E 4

Foto: divulgação/Semasc
Foto: Keynes Breves/Semmas

Inscrição para o ‘Auxílio Manauara’ 
termina hoje
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O plano vai permitir a cobertura vacinal de todos os estados da região Norte, iniciando pela capital do Amazonas, Manaus, 
região metropolitana e interior do estado.

Foto: Diego Peres/Secom

debatem plano de vacinação
Wilson Lima, Pazuello e prefeitos



Foi deflagrada pelas Policiais civis da Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações (DERFD) e do 24º Distrito 
Integrado de Polícia (DIP) por volta das 6h, operação policial que culminou na prisão em flagrante de Istelito Barros Ferreira, 
de 34 anos. 

Com ele foram apreendidas várias armas de fogo, entorpecentes e cerca de 2 mil munições. A ação ocorreu na rua Treze, 
bairro Alvorada, zona centro-oeste de Manaus.

A operação teve a coordenação dos delegados AldeneyGoes e Marcelo Martins, respectivamente titulares da DERFD e do 24º 
DIP. Conforme Aldeney, as investigações iniciaram após as equipes do 24° DIP receberem denúncias relatando que um in-
divíduo estaria, supostamente, em posse de armas de fogo e munições, que seriam vendidas para uma organização criminosa 
voltada para o tráfico de drogas que atua no Amazonas.

“Fomos acionados e trabalhamos em uma ação integrada. Conseguimos localizar a casa onde Istelito estava escondido e 
durante revista no imóvel, apreendemos armamentos, substâncias entorpecentes e cerca de 2 mil munições. As drogas foram 
encaminhadas à perícia”, detalhou Goes.

O titular da DERFD afirmou que as investigações em torno do caso terão continuidade para verificar se o infrator fazia parte de 
alguma organização criminosa, bem como identificar a participação de outras pessoas no delito.

O delegado Marcelo Martins destacou que a ação foi um sucesso e o trabalho deve continuar. “Agimos de maneira rápida e 
eficiente para evitar que os armamentos fossem distribuídos pela cidade, o que iria contribuir para o aumento da criminalidade. 
O nosso trabalho é justamente combater cada vez mais esses criminosos”, ressaltou Martins.

Procedimentos – Istelito irá responder por posse ilegal de arma de fogo e munições, e tráfico de drogas. Após os procedimen-
tos cabíveis, ele será encaminhado a Central de Recebimento e Triagem (CRT) e ficará à disposição da Justiça.

O Governador Wilson Lima e o Ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, trataram, nesta 
segunda-feira (15), no Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), das ações do 
Plano Aceleração de Vacinação contra Covid-19, com os prefeitos da Região Metropol-
itana de Manaus (RMM), incluindo o da capital, David Almeida. A operacionalização da 
vacinação vai iniciar a partir do dia 22 de fevereiro, pelo Amazonas, em pessoas acima 
dos 50 anos de idade.

O plano vai permitir a cobertura vacinal de todos os estados da região Norte, iniciando 
pela capital do Amazonas, Manaus, região metropolitana e interior do estado.

“Esse trabalho que estamos fazendo é em conjunto entre Ministério da Saúde, Gov-
erno do Amazonas, prefeituras e também o Comando Militar da Amazônia, incluindo 
Aeronáutica, Marinha, Exército. E hoje fizemos uma reunião de alinhamento, aqui no 
CICC, com todos esses representantes, onde vamos procurar vacinar o máximo pos-
sível de pessoas no Amazonas, sobretudo aquelas que são prioridade, que estão mais 
expostas ao coronavírus”, explicou o governador Wilson Lima.

O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, assegurou a imunização para os grupos pri-
oritários do estado. “Vamos vacinar com todas as vacinas que nós conseguirmos. Te-
mos a previsão de chegar, no dia 22, dois grupos de vacina, a AstraZeneca e do Bu-
tantã. Acredito que possamos conseguir vacinar os grupos prioritários do Amazonas, 
entre final de março e um pouco mais de abril”. 

A Prefeitura de Manaus, por meio da Secre-
taria Municipal da Mulher, Assistência Social 
e Cidadania (Semasc), alerta que é falsa uma 
mensagem que circula no WhatsApp sobre 
distribuição de material escolar para alunos da 
rede pública.

A mensagem diz que as famílias que não têm 
condições de adquirir os materiais escolares 
podem solicitar a retirada em um Centro de 
Referência de Assistência Social (Cras). O texto 
ainda disponibiliza um link no qual as pessoas 
podem consultar mais informações.

A prefeitura reforça que é preciso ter cuidado ao 
receber links suspeitos, pois o usuário pode ter 
os seus dados roubados.
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O prefeito de Manaus, David Almeida, reuniu-se com o comandante do Comando Militar da Amazônia (CMA), general Estevam CalsTheophilo Gaspar de Oliveira, na 
manhã desta segunda-feira (15), para tratar da parceria para reforçar a vacinação contra a Covid-19 das pessoas com mais de 50 anos.

“Manaus já é a primeira, em percentual, para vacinação, e, com a ajuda do Comando Militar, nós vamos ampliar nossa capacidade. Esse público acima dos 50, 
abaixo dos 70 anos, compreende mais de 260 mil pessoas que nós queremos vacinar em cerca de 20 dias”, afirmou o prefeito David Almeida.

A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), representada na reunião pela chefa da Divisão de Imunização da Semsa, Isabel Hernandez, informou que o público-alvo do 
grupo de 50 a 69 anos é de 267.943 pessoas. Essas pessoas, que, segundo o Plano Nacional de Operacionalização da vacina contra a Covid-19, são divididas em 
quatro grupos para vacinação (50 a 54; 55 a 59; 60 a 64; 65 a 69 anos), serão imunizadas respeitando o esquema diário referente a data de aniversário.

“Nós decidimos que vamos manter a estrutura que já existe na prefeitura, naturalmente ampliando de acordo com a orientação do Ministério da Saúde (MS), de 
vacinar a faixa acima dos 50 anos. Vamos apoiar com a capacidade logística, mão de obra, digitadores, vacinadores, auxiliares, para agilizar esse processo de vaci-
nação”, comentou o comandante do CMA, general Estevam Theophilo de Oliveira.

Vacinas

Para atender a essa nova etapa de vacinação, a Prefeitura de Manaus aguarda o envio de, pelo menos, mais 530 mil doses de vacina pelo MS.
Dependendo da marca da vacina, o intervalo entre as doses será de 28 dias para vacinados com CoronaVac/Butantan e de 90 dias para os vacinados com Astra-
Zeneca/Oxford.

“Temos a sinalização do ministro Pazuello de que até o dia 22 o Amazonas receberá novas doses de vacina, portanto, nos antecipamos, criando as condições logísti-
cas para que a vacinação ocorra tão logo tenhamos as vacinas em Manaus”, afirmou David Almeida.

Por: Fabiane Monteiro

Por: Fernanda Lopes

Por: Lara Tavares

Por: Fabiane Monteiro

Foto: Dhyeizo Lemos/Semcom

Fonte: com informações da Semcom

Foto: divulgação

Fonte:com informações da Semcom

Foto: Diego Peres/Secom

Fakenews: prefeitura diz 
ser falsa afirmação sobre 
distribuição de kits de 
material escolar

WILSON LIMA E EDUARDO PAZUELLO TRATAM   

DO PLANO DE VACINAÇÃO COM PREFEITOS

PC-AM deflagra ação e prende homem com drogas e 
2 mil munições

Apoio do Exército permitirá vacinar 267 mil pessoas 
acima de 50 anos, afirma David Almeida

Fonte: com informações da Agência Amazonas

Foto: divulgação/PC-AM



Em continuidade às visitas técnicas aos terminais de ônibus da cidade, a Prefeitura de Manaus, 
por meio da diretoria de transporte do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), visitou 
os Terminais 3 e 4, localizados nos bairros Cidade Nova e Jorge Teixeira, zonas Norte e Leste. 
A inspeção foi realizada na tarde dessa segunda-feira (15).

Junto com a equipe, o diretor-presidente do IMMU, Paulo Henrique Martins, percorreu os ter-
minais verificando o andamento das obras. “Estamos visitando os terminais para avaliar o an-
damento de cada etapa das obras, os reparos, infraestrutura, tudo tem que estar dentro do 
planejado. Essa é a determinação do prefeito de Manaus, David Almeida, para que possamos 
oferecer uma estrutura digna à população”, destacou o diretor-presidente.

A reforma dos terminais contempla o pavimento interno (piso, calçadas, escadaria, faixas, ram-
pas, gradil e pista de acesso aos ônibus), cobertura superior (troca de telhados e estrutura 
metálica), sistema elétrico (adequação de luminárias e fiação elétrica), banheiros públicos (va-
sos, pias, azulejos e ralos) e pinturas nas áreas interna e externa.

Os trabalhos estão sendo feitos em etapas, para evitar maiores transtornos aos usuários e per-
mitir que a equipe de trabalhadores possa atuar com mais segurança e agilidade. Fiscais de 
transportes, Guarda Municipal e agentes de trânsito também estão presentes no local para 
garantir a ordem e melhor fluidez aos coletivos.

O programa ‘De Fato’ desta segunda-feira (15) recebeu o fotógrafo amazonenseMichell Mello, que falou um pouco 
sobre as suas experiências profissionais sempre enfatizando a importância de estudo do mercado, sobre os frutos de 
todo o trabalho desenvolvido e acerca da atividade realizada pela Escola de Retratos Monóculo. 

De início, Michell Mello explicou o que o levou a fotografar e a criar projetos voltados a fotografia. “Comecei a fotogra-
far buscando outra possibilidade de grana. Aí fui conhecendo o fotojornalismo, a parte da poesia da fotografia. Até que 
conheci o Alexandre e fomos para a escrita da luz, que foi algo maravilhoso pois conheci um novo universo, o da leitura 
fotográfica, de introduzir um pouco de poesia até mesmo em uma cena horrível e deplorável”.

Com o intuito de fomentar a fotografia no Estado, a partir de 2018 Michell resolveu criar a Escola de Retratos Monóculo 
que desenvolve atividades participativas e oportunidades para os fotógrafos através de: oficinas, exposições, o Premio 
Monóculo de Imagem, atividade social Ribeiros e Ribeirinhos, Café Monóculo, com bate papos informais, jornadas 
fotográfica, gincanas e curadorias.

“A Monóculo começou com uma atividade sem fins lucrativos para movimentarmos a fotografia, até que veio a ideia de 
fazer cursos e oficinas. A partir desse pretendo lançar alguns cursos. Passando esse período de pandemia, queremos 
trazer profissionais de outras áreas para levar um pouco da arte nas comunidades através da atividade social Ribeiros 
e Ribeirinhos”.

O repórter fotográfico já recebeu prêmios como o V Prêmio Nilton Lins de Jornalismo - 3º lugar com o trabalho “ Um 
olhar sobre a infância que a pobreza não apaga” (2009); 3º Concurso Sony Fotografe Melhor  – 1º lugar com a imagem 
de ribeirinhos que retrata a alegria do Brasil (2010); Concurso IPhotoChannel com a Foto do Dia e Foto do Mês Junho 
(2020); Concurso IPhotoChannel - Foto do Ano (2020). 

O De Fato é um programa apresentado por jornalista Francisco Araújo e transmitido pelas redes sociais do Amazônia 
Press e pela rádio FM 89.3, em todas as segundas, às 18h. Para saber mais, confira a entrevista completa no Facebook 
ou no Youtube.

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) disse nesta segunda (15), em live, que tem um “cheque de R$ 20 bilhões” 
para comprar vacinas contra a Covid-19, mas que o produto está em falta no mercado. E com isso, algumas cidades 
começam a paralisar a programação de vacinação.

Governo e Congresso vêm sendo pressionados por governadores para a apresentação de um cronograma de dis-
tribuição de vacinas, que é atribuição do Ministério da Saúde. Até agora, o Brasil aplicou a primeira dose em pouco 
mais de cinco milhões de pessoas. Falta a segunda dose.

As declarações foram feitas no mesmo dia em que o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (DEM) anunciou que a 
segunda maior cidade brasileira terá que interromper a vacinação por falta de imunizantes. Será a quarta cidade do 
estado a ter que tomar a medida.
 
“Não tem vacina, no mundo todo não tem vacina. Não é nós, é o mundo todo”, afirmou Bolsonaro, em conversa com 
a imprensa após passeio de moto em São Francisco do Sul (SC), onde passa o feriado de Carnaval.

“Eu sempre falei: uma vez a Anvisa [Agência Nacional de Vigilância Sanitária] liberando, eu compraria. Tanto é que eu 
tenho, entre aspas, um cheque de 20 bilhões de reais para comprar vacina, a medida provisória que eu assinei agora, 
em dezembro do ano passado”, completou.

Prefeitura realiza visita técnica 
nos Terminais 3 e 4

Um homem identificado como Gabriel Lima Cardo-
so, de 18 anos, foi acusado de estuprar e matar uma 
jovem identificada como Patriciane Barros dos San-
tos, de 14 anos.

O caso ocorreu no município de Borba, interior do 
Amazonas, distante há 149 km da capital amazon-
ense.

De acordo com a polícia Gabriel confessou o crime 
e se entregou, após o ocorrido o infrator foi retirado 
por várias pessoas de dentro da 9° companhia Inde-
pendente de Policia Militar (CIPM). 

Logo após ser retirado da carceragem pela popu-
lação, o homem foi morto em via pública.

Conforme as imagens de vídeo, o homem aparece 
completamente ensanguentado, no chão. Ele tenta 
sobreviver aos ataques, mais uma pedrada certeira 
atinge sua cabeça e o mesmo desmaia na hora. 

Ainda de acordo com informações, ele teria sido es-
faqueado nas partes íntimas e morto no local.
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Governo tem R$ 20 
bilhões para comprar 
vacina mas produto 
está em falta

Foto: reprodução

Foto: divulgação

Por: Flávia da Hora

Por: Lara Tavares

Por: Fernanda Lopes

Por: Fabiane Monteiro

Foto: Mateus Araújo/Amazônia Press

Foto: Sidney Mendonça/IMMU

Fonte: com informações da Semcom

Estuprador é espancado e 
apedrejado até a morte em Borba

Fotógrafo amazonense Michell Mello fala sobre a sua 
trajetória no programa ‘De Fato’



A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas), continua o trabalho de levantamento das condições es-
truturais dos parques e unidades de conservação do município, sob a determinação do prefeito David Almeida. A visita técnica, desta vez, foi feita nas instalações do 
parque dos Bilhares, localizado entre as avenidas Constantino Nery e Djalma Batista, zona Centro-Sul de Manaus, que passará por revitalização.

A equipe de jardinagem do Órgão Ambiental do município retornará ao parque nos próximos dias, para a realização do corte de grama, limpeza das vias internas de cir-
culação, revitalização e tratos culturais das plantas arbóreas e arbustivas, plantio de espécies ornamentais e orçamento para serviços de pintura, reparos e manutenção 
nas instalações elétricas e hidráulicas, nas edificações e quadras esportivas.

De acordo com o secretário municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade, Antonio Ademir Stroski, há consenso da equipe técnica e da administração da Semmas de 
que o parque dos Bilhares tem um papel relevante na qualidade de vida dos habitantes do seu entorno e como mais uma área de lazer para a população manauara. Por 
isso, além das ações para revitalização pretendidas, uma das questões importantes deste parque é a segurança para os frequentadores e para os servidores da Semmas.
“A segurança do Parque está sendo avaliada pela nossa equipe, para oferecer tranquilidade neste momento e para quando for restabelecida a normalidade para o acesso 
ao público em geral, que poderá usufruir dos benefícios desse lugar aprazível, bonito e valioso para nossa cidade”, disse o secretário.

Mindu

Os trabalhos de revitalização no parque municipal do Mindu prosseguem. Uma equipe da Semmas está no local desde a última sexta-feira (12). Nesta segunda-feira, 
15/2, a equipe técnica do Órgão Ambiental do município esteve no local para acompanhar os trabalhos.

O secretário AntonioStroski informou que, após os serviços do mutirão de limpeza, serão executados os serviços seguintes: plantio de mudas de espécies ornamentais 
na parte da frente, na área do estacionamento e outros locais; recomposição e melhorias nas trilhas; pintura e manutenção das pontes; pintura e manutenção no anfite-
atro e readequação de sua rede elétrica; revitalização de vegetação arbórea e arbustiva do entorno das edificações; reforma geral de pintura nos banheiros; reforma no 
playground; substituição e adequação de placas e reimplantação de parte dos viveiros de plantas medicinais, rebatizado de “Cantinho da Saúde”.

“Além de todo esse trabalho, iremos manter um sistema regular de informações para o público sobre estudos e monitoramento dos animais que habitam o Mindu”, com-
pletou Stroski.

Segundo o titular da Semmas, todos os serviços e obras serão definidos com levantamento e orçamento detalhados, ainda neste mês, com assessoramento de serviço 
de engenharia que estão sendo solicitados da Seminf, além de recursos financeiros que deverão ser obtidos de Termos de Ajustamento de Conduta Ambiental e de par-
ceiros e apoiadores, os quais já estão sendo articulados pela atual administração.
professores.
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Prefeitura garante que 
parque dos Bilhares 
passará por revitalização

Por: Fabiane Monteiro

Foto: Keynes Breves/Semmas

Fonte: com informações da Semcom



Encerram-se às 23h59 desta terça-feira (16) as inscrições para o programa “Auxílio Manauara” da Prefei-
tura de Manaus. O benefício vai transferir renda no valor de R$ 200 para 40 mil famílias em situação de 
vulnerabilidade social, por um período de seis meses, prorrogável por mais seis meses, caso se mantenha 
a situação de pandemia. Até a manhã desta segunda-feira (15) mais de 450 mil inscrições já haviam sido 
realizadas por meio do aplicativo e pelo site www.auxilio.manaus.am.gov.br.

O benefício é destinado a dois públicos específicos: beneficiários do Bolsa Família com crianças até 36 
meses (três anos de idade completos) e se for família unipessoal, com idoso acima de 60 anos; trabalhador 
informal, a partir dos 18 anos, com crianças até 36 meses de idade. Em ambos os casos, a família deve ter 
renda mensal de até R$ 178 por pessoa.

“Durante a semana de inscrição promovemos diversas ações para garantir que as pessoas conseguissem 
se inscrever. Com determinação do prefeito David Almeida, ampliamos os contatos telefônicos de três para 
seis, por conta do grande número de ligações. Também realizamos visitas às comunidades ribeirinhas e 
rodoviárias, para levar informações às famílias. Além disso, trabalhamos em regime de plantão, no último 
sábado e domingo, para atender a população de Manaus”, afirmou a secretária municipal da Mulher, As-
sistência Social e Cidadania, Jane Mara Moraes.

Análise dos dados

Após o período de inscrição, começa a análise dos dados e cruzamento das informações. A previsão é 
de que no dia 1º de março seja divulgada a lista com os nomes dos beneficiários no aplicativo, no site do 
auxílio e no portal da Transparência, da Prefeitura de Manaus. Outra etapa é o envio dos dados dos con-
templados para a Caixa Econômica Federal realizar o pagamento, no dia 5 de março.
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ARTIGO DO DIA MUITO ALÉM DA CAMA, LENÇÓIS E TRAVESSEIROS

O que acontece na cama fica na cama? Não com a gente. Para nós a cama se tornou como a vida, a gente transa no toque, 
no beijo e no olhar. A gente aprendeu que a cama é a vida, os travesseiros é o dormir tranquilo sabendo que temos alguém 
incrível ao nosso lado, o lençol é a leveza com que nos admiramos e os cobertores somos nós nos aquecendo em dias onde 
tudo parece dar errado.

Porque o destino não queria que fossemos apenas sexo, ele não lutou para nos apresentar querendo apenas que fossemos 
uma noite. Não, a vida sabia que podíamos mais... mesmo com os medos, mesmo com dúvidas, mesmo que pudesse dar 
errado, ainda assim tenho certeza que a vida nos apresentou esperando muito de nós. E olha só: Nós não estamos decepcio-
nando.

O que acontece na cama, no quarto, no carro e no motel, não fica lá. O carinho e a entrega, o se importar tanto com o outro 
quanto consigo, tudo isso estamos levando para além da intimidade. Lá fora somos os mesmos que aqui dentro, porque é lá 
fora que o bicho pega, é nesse mundo selvagem que provamos o que é realmente se preocupar e apoiar o outro.

Tenho orgulho disso, de não deixar que a cama seja o pilar do que estamos vivendo. E se for preciso eu durmo no chão com 
você. Porque hoje eu sei que a vida não é sempre macia, quentinha e confortável.

Por vezes vai doer viver, mas que nunca nos falte o compromisso de sermos o sono tranquilo do outro. Que o amanhã nos 
traga coisas boas.
Porque só assim se pode ser feliz com alguém, indo além da cama, fazendo da vida nosso próprio cantinho de segredos e 
prazeres, sabendo que com o outro até o pior dos lugares é apenas um teste para merecemos juntos o melhor.

Inscrição para o 
‘Auxílio Manauara’ 
termina hoje

No interior do estado, a Polícia Militar do Amazonas (PMAM) prendeu 21 pessoas e apreendeu quatro ado-
lescentes, no final de semana, por envolvimento nos crimes de estupro de vulnerável, porte ilegal de arma 
de fogo, tráfico de drogas, homicídio e furto. 
As ações foram registradas entre a sexta-feira (12/02) e a madrugada de hoje (15/02). No período, um for-
agido do sistema prisional foi recapturado.

Também foram apreendidos mais de 150 quilos de drogas por policiais da Base Arpão. Ao todo, 283 
porções, quatro armas de fogo, 13 munições intactas, uma balança de precisão e R$ 11,7 mil em espécie, 
foram apreendidos. As prisões foram realizadas em 11 municípios do Amazonas.   

Policiais das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam), Companhia Independente de Policiamento 
com Cães (CIP-Cães) e Comando de Policiamento Especializado (CPE) prenderam, no sábado (13/02), três 
homens no município de Iranduba (a 27 quilômetros de Manaus). As equipes apreenderam uma arma de 
fogo, duas munições, 48 trouxinhas de oxi e um motor utilizado no tráfico de drogas. 

Um homem de idade não revelada foi preso por policiais do 8° Batalhão de Polícia Militar (BPM), por tráfico 
de drogas, no município de Tabatinga (distante 1.108 quilômetros da capital), após denúncias anônimas. 
Foi encontrada com ele, uma barra de cocaína, pesando 750 gramas, três quilos de drogas, 18 porções de 
entorpecentes e R$ 143 em espécie.

Durante as fiscalizações no final de semana, a Base Fluvial Arpão apreendeu mais de 150 quilos de entor-
pecentes em embarcações no Rio Solimões, em Coari (a 363 quilômetros de Manaus). Um homem suspeito 
de liderar uma quadrilha de piratas foi preso com 138 quilos de drogas e quatro armas de fogo.

Por: Lara Tavares
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NO INTERIOR, PM 
PRENDE 21 PESSOAS E 
MAIS DE 150 QUILOS DE 
DROGAS

Foto: divulgação/SSPFoto: divulgação/Semasc

Fonte: com informações da Semasc

Felipe Sandrin é Músico e escritor, Tem três livros lançados: Amor Imortal (2008), Eu vi a rua envelhecer – coletânea de crônicas publicadas no SERRA-
NOSSA (2015) e Sempre Haverá Junho (2017), além dos álbuns Lados Separados (2011) e Adeus Astronautas (2016), com canções próprias.

CHARGE DO DIA

Autor: POJUCAN BACELLAR

E ele é a propiciação pelos 
nossos pecados, e não 
somente pelos nossos, mas 
também pelos de todo o 
mundo.              1 João 2:2

Por:  Fernanda Lopes


