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PREFEITURA AVANÇA NA 
REVITALIZAÇÃO DO SISTEMA DE 
DRENAGEM DA AV. JOÃO VALÉRIO
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UBSS MÓVEIS PASSAM A ATENDER CASOS
de Covid-19 em novas localidades Empresária é baleada 

por indivíduo que se 
passou por cliente em 
padaria no coroado
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PREFEITURA DE 
MANAUS SEGUE 
COM BUSCA ATIVA 
DE IDOSOS E 
ATENDIMENTO EM 
PONTOS DE 
VACINAÇÃO

DETENTO DO 
SEMIABERTO 
LEVA DOIS TIROS 
NO JORGE 
TEIXEIRA E 
SOBREVIVE

FLAMENGO 
VENCE O INTER 
POR 2 A 1, VIRA 
LÍDER E VAI EM 
BUSCA DO BI 
NO BRASILEIRÃO

Foto: dEduardo Cavalcante/Seduc
Foto: divulgação/Semsa

Governo do AM decreta feriado 
escolar nos dias de aplicação das provas do Enem
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O Banco da Amazônia vai disponibilizar aos setores produtivos do Amazonas recursos financeiros de até R$ 1,1 bilhão, sendo 
R$ 894 milhões para crédito de FNO e R$ 256 milhões na carteira comercial.

Foto: Diego Peres/Secom

destina R$ 1,1 bilhão a projetos econômicos
Governador assina protocolo que



O Governo do Amazonas decretou, feriado escolar e ponto facultativo nesta terça (23) e quarta-feira (24), em razão da reapli-
cação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) no estado. A solicitação foi feita (Inep), por conta da atuação de profes-
sores das redes pública e privada na aplicação das provas.

A decisão foi publicada na edição do Diário Oficial do Estado (DOE) do dia 19 de fevereiro. 

Em razão do ponto facultativo, não haverá transmissão de conteúdos inéditos no “Aula em Casa”. A programação retornará 
com novas aulas na quinta-feira (25). A determinação do Governo do Amazonas visa reduzir a circulação de pessoas nas ruas 
e evitar aglomerações em todo o estado.

“Entendemos que é uma data importante para os nossos alunos, que, mesmo com os obstáculos impostos pela pandemia, 
dedicaram-se bastante durante todo o ano de 2020 para o Enem. Após a reaplicação das provas, daremos continuidade às 
atividades do ano letivo”, afirmou o secretário de Educação em exercício, Luis Fabian Barbosa.

Uma grande virada foi o jogo na tarde de domingo (21) no Maracanã, com a partida de 
Flamengo   x   Internacional, que terminou com o placar de 2 a 1, buscando agora um 
empate na próxima quinta-feira para abraçar o campeonato.

Chegou  aos 71 pontos o Flamengo, enquanto o Colorado apresenta  69  e vai pegar 
o São Paulo no Morumbi, às 20h30 (horário de Manaus) com a vantagem de empatar.
O time gaúcho enfrenta o Corinthians no Beira-Rio no mesmo horário e, além da 
obrigação de vencer o time paulista, ainda terá que torcer para o São Paulo derrotar o 
Flamengo. No início, aos 11 minutos, com pênalti, o Internacional abriu o placar com 
Edenilson.

O empate do Flamengo veio com o uruguaio Arrascaeta com 28 minutos da mesma eta-
pa de jogo. No segundo tempo um baque para o Colorado, que perdeu o lateral Rodinei 
expulso pelo árbitro Raphael Claus após lance com Filipe Luis.

Detalhe: ele é jogador do Flamengo e só jogou porque um torcedor fanático do Inter, 
chamado Elusmar Scheffer, que é agricultor de Mato Grosso, pagou R$ 1 milhão de 
multa ao rubro-negro.

Mas, foi com Gabigol que a virada chegou e após passe açucarado de Bruno Henrique: 
2 a 1 aos 17 da etapa final. O Flamengo teve dois gols anulados, isto poderia ter rendi-
do um placar ainda melhor, mas o atacante Pedro estava com a costa carregada pela 
arbitragem.

Neste domingo (21), uma empresária identifi-
cada como Caroline Peixoto, foi alvejada por 
criminosos dentro de seu estabelecimento 
comercial.

O caso aconteceu na padaria em que Caroline 
é proprietária, que fica localizada na Rua Ouro 
Preto com a rua Paulo Peixoto (antiga Rua Am-
azonas, no bairro Coroado, na zona Leste da 
capital.
Segundo informações preliminares, se passan-
do por cliente, o criminoso alvejou a vítima logo 
após comprar pão.

Ainda segundo relatos, o homem ainda teria 
tentado efetuar cinco disparos, porém a arma 
falhou.

A empresária foi atingida com um tiro no ab-
dômen e com um segundo disparo de raspão 
na mão, pois Caroline colocou as mãos no ros-
to. 
O criminoso teria tentado atirar cinco vezes, 
mas em três vezes a arma teria falhado.
O criminoso estava juntamente com outro 
homem e fugiram rapidamente sem ser identi-
ficados. 

A empresária deu entrada no centro-cirúrgico. 
O quadro de saúde dela é considerado estável.
O caso deve ser investigado pela Polícia Civil. 
O crime tem características de uma tentativa 
de execução. Nada foi subtraído pelo autor do 
crime.
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Investindo cada vez mais em uma cidade preparada para o retorno às atividades econômicas, a Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal do Trabalho, 
Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), lançou em janeiro duas trilhas de qualificação profissional do projeto “Trilha de Formação”, que integra o programa “Juntos 
pelo Emprego”, cuja meta do prefeito David Almeida é disseminar e promover políticas públicas voltadas à geração de emprego, renda, desenvolvimento social e 
econômico.

Neste primeiro edital de 2021, os grupos atendidos foram de jovens em busca do primeiro emprego de 16 a 22 anos e de pessoas em busca de recolocação no 
mercado de trabalho, com idade a partir dos 18 anos.

Os cursos estão sendo realizados, via internet, com tutoria e supervisão do Departamento de Qualificação Profissional, da Semtepi. As trilhas disponibilizadas sur-
giram da necessidade das vagas de emprego ofertadas pelo Sine Manaus. “Muitas vezes, o empregador, além da experiência, solicita alguns cursos específicos 
referentes à vaga divulgada e no que depender da gestão do prefeito David Almeida, sempre daremos condições e base de qualificação profissional para que os 
mesmos possam ser inseridos ou reinseridos no mercado profissional”, disse a diretora de Qualificação Profissional, da Semtepi, Rayana Pinho.

Em um primeiro momento, 2.175 inscrições foram realizadas para participar das capacitações. Diante da procura, conforme a diretora, a secretaria já estuda lançar 
novos cursos, palestras, oficinas e workshops, para atender a grande demanda, para assegurar a qualificação de quem está em busca de uma vaga de emprego.

“Ressaltamos a importância dos cursos profissionalizantes, em meio a este período que estamos atravessando. Logo tudo isso vai passar e o mercado de trabalho 
será mais exigente quanto às vagas divulgadas. A modalidade virtual nos possibilitou alcançar pessoas de todas as zonas da cidade e o feedback tem sido gratifi-
cante”, destaca Rayana.

Ainda segundo ela, o total de 406 alunos está sendo contemplado dentro do edital nº 001/2021, recebendo acompanhamento de tutores, que estão à disposição 
por meio das plataformas Google Classroom e Zoom Meeting, além dos grupos de WhatsApp, o que evita a evasão, e auxilia na conclusão da formação profissional.

Por: Fabiane Monteiro

Por: Jeanne Gade

Por: Bárbara Nascimento

Por: Lara Tavares

Foto: Valdo Leão/Semcom

Fonte: com informações da Semcom

Foto: reprodução

Foto: divulgação/Flamengo

Empresária é baleada por 
indivíduo que se passou por 
cliente em padaria no coroado

FLAMENGO VENCE O INTER POR 2 A 1,  
VIRA LÍDER E VAI EM BUSCA DO BI NO BRASILEIRÃO

Governo do AM decreta feriado escolar nos dias de 
aplicação das provas do Enem

Prefeitura investe em qualificação profissional 
com projeto ‘Trilha de Formação’

Fonte: Pawe News

Fonte: com informações da Seduc

Foto: Eduardo Cavalcante/Seduc



Na manhã dessa sexta-feira (19), o titular da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, Marcos 
Apolo Muniz, participou de audiência pública virtual da Assembleia Legislativa do Amazonas 
(Aleam) com o objetivo de discutir o plano emergencial para o setor cultural. 

A reunião teve a presença de vários representantes da classe artística e do setor empresarial da 
cadeia produtiva do Amazonas. A audiência foi presidida pelos deputados estaduais Alessandra 
Campêlo e Saulo Vianna.

O secretário mostrou dados estatísticos sobre os trabalhadores da Cultura no Amazonas e fez o 
anúncio de que um plano de retomada econômica já está sendo feito pela pasta.  

“Estamos trabalhando para a retomada das atividades culturais e conversando com as institu-
ições para tornar isso possível. Vamos analisar e agregar ao nosso plano algumas propostas 
apresentadas na audiência desta sexta pelos nossos artistas, e também pelos deputados, para 
buscar as melhores formas de implementar e dar o suporte necessário ao setor. Agradecemos o 
empenho dos deputados por serem firmes aliados da cultura e da economia criativa na Assem-
bleia”, declarou Marcos Apolo Muniz.  

Entre as propostas discutidas estão a implementação imediata da Lei Estadual de Incentivo à 
Cultura, o Conselho Estadual de Cultura, isenção de impostos, suspensão de tributos estadu-
ais, linhas de crédito, criação imediata de editais e de auxílios com os recursos que que seriam 
destinados a eventos, entre outros.  

“Algumas das propostas já fazem parte do nosso plano e vamos dar continuidade. Em relação 
ao Conselho Estadual de Cultura, a lei já está tramitando na Casa Civil e, indo para a Assem-
bleia. A Lei de Incentivo também está tramitando há algum tempo e está em fase de estudo 
porque é uma lei que envolve renúncia fiscal e outros agentes e órgãos públicos. Por conta da 
pandemia e da priorização do setor da saúde, esse processo teve de ser adiado, mas vamos 
continuar os debates para seguir em frente”, esclareceu o secretário.  

A segunda reunião virtual já está prevista para esta semana, onde ações sobre as propostas 
discutidas serão apresentadas para implementação. “Gostaria de ressaltar que a Secretaria 
de Cultura e Economia Criativa está com as portas abertas, tanto para a capital como para os 
municípios do interior, para diálogos e o esclarecimento de dúvidas”, declarou Marcos Apolo 
Muniz.

A partir desta segunda-feira (22), duas, das três Unidades Básicas de Saúde Móveis da Prefeitura de Manaus, que 
estão fazendo atendimento exclusivo a casos suspeitos de Covid-19, passam a atender em novas localidades: no 
estacionamento do Sest/Senat, no Jorge Teixeira, limite entre as zonas Leste e Norte, e Colônia Antônio Aleixo, na zona 
Leste. A movimentação das UBSs segue a orientação do prefeito David Almeida de levar os atendimentos às áreas da 
cidade onde está havendo maior ocorrência de casos da doença.

As UBSs Móveis 01 e 04 foram posicionadas no final de semana pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) e nes-
ta segunda-feira já começam a funcionar, das 8h às 17h, em dias úteis. Apenas a UBS Móvel 02, que está desde o 
dia 1º/2 fazendo atendimentos no Parque das Tribos, no Tarumã, zona Oeste, não foi deslocada, devendo perman-
ecer naquela área por mais duas semanas, assegurando os serviços de atenção básica voltados para diagnóstico de 
Covid-19 para as comunidades indígenas.

“Logo que assumiu, o prefeito David Almeida determinou que as UBSs Móveis passassem a fazer apenas o atendimen-
to a casos suspeitos de Covid-19, nas regiões da cidade de maior vulnerabilidade social, onde ainda não há estruturas 
tradicionais de saúde. Em 45 dias, essas unidades já realizaram mais de oito mil acolhimentos, o que comprova a 
importância desse serviço”, destaca a secretária municipal de Saúde, em exercício, Aline Martins.

Nas UBSs Móveis, a população passa por atendimento com um médico, que poderá indicar a necessidade de real-
ização do teste rápido ou da coleta de amostra para o exame RT-PCR para diagnóstico da doença. Se necessário, o 
usuário já sai da unidade com a medicação prescrita, porque as UBSs Móveis possuem farmácias com medicamentos 
da Relação Municipal de Medicamentos.

A UBS Móvel 01 foi posicionada no estacionamento do Sest/Senat, na avenida Autaz Mirim, nº 10.118, no bairro Jorge 
Teixeira, no limite entre as zonas Leste e Norte; e a UBS móvel 04, na avenida Getúlio Vargas, nº 1582, Colônia Antônio 
Aleixo, em frente à Policlínica Antônio Aleixo. Ambas ficarão pelo menos duas semanas nesses pontos.

A localização exata das 22 unidades preferenciais da Semsa para atendimento a casos suspeitos de Covid-19 pode 
ser consultada no link http://gg.gg/ubsmovelmapa.

O governador Wilson Lima assinou, nesta segunda-fei-
ra (22), a renovação do protocolo de intenções com o 
Banco da Amazônia (Basa) para aplicação de recursos 
da ordem de R$ 1,1 bilhão em projetos da carteira 
comercial da instituição (comércio e serviço, indústria e 
infraestrutura) e na área da sustentabilidade, por meio do 
Fundo Constitucional de Financiamento do Norte (FNO).

A reunião ocorreu por meio de videoconferência com 
a participação do presidente do Banco da Amazônia, 
Valdecir Tose, dos secretários estaduais de Produção 
Rural (Sepror), Petrucio Magalhães, e da Casa Civil, 
Flávio Antony, e do presidente da Agência de Fomen-
to do Estado do Amazonas (Afeam), Marcus Vinicius 
Castro, entre outros representantes do comércio e da 
indústria do Amazonas.

O Banco da Amazônia vai disponibilizar aos setores 
produtivos do Amazonas recursos financeiros de até R$ 
1,1 bilhão, sendo R$ 894 milhões para crédito de FNO e 
R$ 256 milhões na carteira comercial.

A novidade para este ano são as linhas de crédito para 
o FNO Verde, que visam fomentar a economia com o 
compromisso socioambiental, por meio de projetos de 
estímulo ao uso de sistemas agroflorestais e concessões 
públicas e parcerias público-privadas, e apoio a projetos 
ecologicamente inovadores.

“O Basa tem sido um banco que tem tido essa tradição, 
através do FNO e também de outras carteiras que estão 
sendo disponibilizadas. O protocolo que assinamos é 
de algo em torno de R$ 1 bilhão para financiamento 
dessas atividades, e o Estado do Amazonas, que tem 
essa preocupação no desenvolvimento, principalmente 
nesse momento, está trabalhando para criar todas as 
condições para que essas pessoas possam captar esses 
recursos junto a essa instituição financeira”, destacou o 
governador Wilson Lima.

Licenças ambientais

O governador também pontuou, durante a videocon-
ferência, que vai encaminhar uma mensagem à Assem-
bleia Legislativa do Amazonas (Aleam) para a flexibili-
zação das dispensas de licença ambiental para que os 
agricultores familiares tenham acesso aos créditos de 

financiamento, nesse período da pandemia.

“Um dos grandes entraves que esses pequenos pro-
dutores têm é com relação à licença ambiental. Nós 
estamos encaminhando uma mensagem à Assembleia 
Legislativa para que haja a flexibilização da licença 
ambiental nesse período, em que a gente enfrenta esse 
momento de calamidade em razão da pandemia, e isso 
vai facilitar o acesso ao crédito tanto no Basa quanto 
na Fieam e em outras agências de banco de fomento”, 
explicou.

Anualmente, o Basa assina com os nove estados da 
Amazônia Legal o Protocolo de Intenções para aplicação 
de recursos do FNO, da carteira comercial e demais 
fontes de fomento.

A proposta do Basa é viabilizar parcerias para a políti-
ca de crédito, com todos os setores econômicos, e 
expandir o crédito para a Agricultura Familiar (especial-
mente nas linhas de Pronaf Eco, Mulher, Jovem, Mais 
Alimento e Agrofloresta), com qualificação e inovação, 
tendo a assistência técnica oficial do estado como a 
principal parceira.

Integração na Amazônia

O secretário titular da Sepror, Petrucio Magalhães, 
enfatizou a importância das linhas de crédito para o FNO 
Verde para o trabalho dos produtores rurais do estado, 
tendo em vista a integração entre a tecnologia e a re-
sponsabilidade ambiental existente na cadeia produtiva 
do Amazonas.

“É uma inovação trazida pelo Banco da Amazônia neste 
protocolo de intenções com o Governo do Estado, 
porque é preciso preservar e conservar a nossa floresta, 
mas também é importante garantir dignidade para o 
povo que vive na floresta. Então essa nova carteira de 
crédito do Banco traz a responsabilidade dos nos-
sos produtores com a questão ambiental, porque já 
temos tecnologia suficiente como a integração lavoura/
pecuária/floresta para justamente garantir dignidade, 
produção, e conciliar isso tudo, todo esse desenvolvi-
mento, com os nossos recursos ambientais”.

Secretário de Cultura e Economia Criativa do 
Amazonas anuncia plano de retomada econômica

Um homem identificado como Ítalo Silva Ferreira, 21 
anos, foi atingido com dois tiros, sendo que um dos 
disparos atingiu a cabeça da vítima. 
O caso aconteceu na noite deste domingo, (21), na 
Avenida Brigadeiro Hilário Gurjão, bairro Jorge Teix-
eira, zona Leste de Manaus.

Segundo informações do tenente Eduardo, da 
30° Companhia Interativa Comunitária de Polícia, 
(CICOM), a vítima estava passando pela via, quando 
dois homens em uma bicicleta, abordaram Ítalo, e 
disparam contra o mesmo.

Conforme a polícia, o jovem estaria usando tornoze-
leira eletrônica é já teria passagem pela polícia pelo 
crime de tráfico de drogas. 

Logo após, o Serviço de Atendimento Móvel de 
Urgência, (SAMU), foi acionado para prestar os pri-
meiros socorros e encaminhou o jovem para uma 
unidade hospitalar.

A tentativa de homicídio, deve ser investigada pela 
Delegacia de Homicídios e Sequestro, (DEHS). O 
crime tem características de acerto de contas do 
tráfico de drogas.
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Wilson Lima assina 
protocolo para destinar 
R$ 1,1 bilhão a projetos 
econômicos
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Fonte: com informações da Semcom

Detento do semiaberto leva dois 
tiros no Jorge Teixeira e sobrevive

UBSs Móveis passam a atender casos de Covid-19 em 
novas localidades



A mobilização para alcançar idosos de 70 anos ou mais ainda não vacinados 
contra a Covid-19 por meio de busca ativa e a continuidade da vacinação para 
trabalhadores da saúde e idosos das demais áreas geográficas são as principais 
ações de imunização da Prefeitura de Manaus para o período de 22 de fevereiro a 
1º de março. Durante a semana, a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) também 
segue com a vacinação domiciliar dos idosos acamados e a aplicação da segunda 
dose para os trabalhadores da saúde.

“A estratégia atende a recomendação do prefeito David Almeida de facilitar o 
acesso da população à vacina nesta reta final da primeira etapa da campanha, 
acelerando o alcance da meta municipal de vacinar no mínimo 90% da popu-
lação-alvo”, explica a secretária municipal de Saúde, em exercício, Aline Rosa 
Martins. A secretária salienta que a Semsa está levando a vacina para mais perto 
do idoso que, por algum motivo, não pôde se deslocar até um dos grandes pontos 
de vacinação.

Quatro pontos de vacinação estarão abertos neste período, das 9h às 16 horas, 
com o atendimento tradicional em sistema de drive-thru e ponto fixo: Complexo 
de Treinamento de Direção Veicular do Detran, Centro Cultural dos Povos da 
Amazônia, Clube do Trabalhador (Sesi) e Balneário do Sesc.

Outros quatro pontos serão exclusivos para a aplicação da segunda dose nos 
usuários agendados pelo sistema Imuniza Manaus (https://imuniza.manaus.
am.gov.br/): Shopping Phelippe Daou, Escola de Enfermagem da Universidade 
Federal do Amazonas (Ufam), Hospital Beneficente Português e Centro de Con-
venções de Manaus (Sambódromo). O posto da Universidade Paulista (Unip) foi 
temporariamente desativado por conta da realização do Exame Nacional do Ensino 
Médio (Enem).

A busca ativa de idosos será mantida até esta segunda-feira, 22, na região Sul da 
capital, com visitas domiciliares dos agentes comunitários de saúde (ACS) e ori-
entação para que os idosos ainda não vacinados procurem um dos 12 postos de 
vacinação montados nos bairros de abrangência do Distrito de Saúde (Disa) Sul. A 
partir de terça-feira, 23, a ação será deslocada para a zona Leste, onde 14 pontos 
estarão à disposição dos idosos. Na quinta, 25, a mobilização segue para a zona 
Oeste, e no sábado, 27, para a zona Norte. Em cada região, a ação será feita por 
dois dias seguidos.

Aproximadamente 5 mil idosos de 70 anos ou mais ainda precisam ser vacinados 
para que o município alcance a meta. Desde o início da campanha para este grupo 
populacional, foram vacinados 58,2 mil pessoas. Dos trabalhadores da saúde, 55 
mil já foram vacinados, sendo que mais de 7 mil já completaram o ciclo de imuni-
zação, com o recebimento da segunda dose.

Postos de Vacinação abertos de segunda a sábado para idosos e trabalhadores da 
saúde:

Zona Norte
Complexo de Treinamento de Direção Veicular do Detran – AM (Avenida Arquiteto 
José Henriques Rodrigues, 962 – Colônia Terra Nova)
Zona Sul

Centro Cultural dos Povos da Amazônia (avenida Silves, 2.222- Crespo)

Zona Leste

Clube do Trabalhador do SESI (avenida Cosme Ferreira, 7.399 – São José I)

Zona Oeste

Balneário do Sesc (avenida Constantinopla, 288 – Alvorada)

Postos de vacinação exclusivos para a segunda dose:
Zona Norte/Leste
Shopping Phelippe Daou
Rua Camapuã, 2939, Cidade de Deus

Zona Sul

Escola de Enfermagem da Ufam
Rua Teresina, 495, Adrianópolis
Hospital Beneficente Português
Avenida Joaquim Nabuco, 1359, Centro
Centro de Convenções de Manaus (Sambódromo)
Rua Ipanema, 550, Alvorada
Postos na zona Sul para vacinação exclusiva de idosos:
UBS Nilton Lins – Avenida Professor Nilton Lins, nº 2.344 – Flores
Policlínica Castelo Branco – Rua do Comércio, s/nº – Parque 10
UBS Vicente Palotti – Avenida Apurinã, nº 259 – Praça 14 de Janeiro
UBS Santa Luzia – Rua Leopoldo Neves, s/nº – Santa Luzia
UBS Lúcio Flávio Vasconcelos Dias – Travessa Comandante Ferraz, nº 15 – 
Betânia
Clínica da Família Doutor Antônio Reis – Rua São Lázaro, s/nº – São Lázaro
UBS Frank Calderon – Rua Boa Esperança, s/nº – Crespo
UBS São Francisco – Rua Rodolfo Vale, s/nº – São Francisco
UBS Petrópolis – Rua Delfim de Souza, s/nº – Petrópolis
UBS Japiim – Travessa Sauim, nº 70, Conjunto 31 de Março – Japiim
UBS Megumo Kado – Rua Inocêncio Araújo, nº 51 – Educandos
Clube de Mães do Morro da Liberdade, próximo à UBS – Rua D. Mimi, s/nº – Morro 
da Liberdade
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Prefeitura de Manaus segue 
com busca ativa de idosos e 
atendimento em pontos de 
vacinação

Por: Fernanda Lopes

Foto: Valdo Leão/arquivo Semcom

Fonte: com informações da Semcom



Um dos mortos em um confronto com a polícia identificado como Cassiano Pinho da Silva, de 27 anos, 
seria fugitivo do Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj).

Conforme informações da polícia, Cassiano tinha uma longa ficha criminal que ia de tentativa de homicídio 
a assaltos na capital amazonense.

De acordo com relatos, Cassiano foi um dos foragidos nas fugas do Complexo Penitenciário Anísio Jobim 
(Compaj) e Instituto Penal Antônio Trindade (Ipat), em 1° de janeiro de 2017.

Em 2012, Cassiano foi apontado como um dos assaltantes que atingiu o coronel da Polícia Militar (PM), 
Luiz Gonzaga da Silva Júnior.
Na época, Cassiano disparou um tiro no abdômen do coronel, após uma ação criminosa em uma padaria 
em Manaus. 

Em 2017, enquanto cumpria pena em regime semiaberto no Compaj, Cassiano também foi um dos fugiti-
vos da rebelião que resultou em 60 mortes e 225 foragidos. 
Ele foi preso novamente dias após a fuga, encontrado pela polícia na casa de parentes, no bairro Lírio do 
Vale, zona oeste de Manaus.

O crime causou revolta na capital, e Cassiano se apresentou voluntariamente no Comando Geral da Polícia 
Militar, onde as investigações indicavam o homem como o principal responsável pelos disparos. O coronel 
atingido chegou a entrar em coma induzido.
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ARTIGO DO DIA REFRIGERA A MINHA ALMA
O SENHOR é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pas-
tos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma.
Salmos 23:1-3.

Muitas vezes lemos o texto bíblico, achamos até bonito, mas nem imag-
inamos o real significado e como funciona na prática, na nossa vida. O 
verbo refrigerar significa refrescar , esfriar. Mas você já experimentou a 
sensação de  ter a alma refrigerada pelo Senhor?

No ano passado, numa madrugada de uma segunda-feira, o meu telefone 
tocou. Não reconheci o número e mesmo assim atendi. Alguém, com uma 
voz desesperada disse que a minha filha tinha sofrido uma grave acidente 
de trânsito e me passou o endereço. Acordei a minha esposa e disse a ela 
que eu precisava sair para socorrer uma pessoa,
Fui até o local do acidente, mas a minha filha já tinha sido socorrida e 
levada pelo SAMU para o Pronto Socorro da UNIMED. Dirige-me até o 
Pronto Socorro, pedi informação no balcão e fui direcionado a uma sala 
onde ela estava sendo atendida. Alguém me pediu para aguardar um pou-
co, pois estavam terminando alguns exames.

Eu estava desesperado. Uma dor insuportável no peito e em prantos, De 
repente, uma porta se abriu e um médico falando portunhol dirigiu-se até 
mim e perguntou: o senhor acredita em Deus? Respondi-lhe que sim. Ele 
então pediu-me para intensificar as minhas orações, pois a minha filha 
estava com suspeita de fratura no crânio e laceração no baço. Pedi para 

pelo menos dar uma olhadinha nela e ele permitiu que eu a visse somente 
da porta. O rostinho dela estava completamente desfigurado, fazendo 
com que a dor no meu peito  ficasse ainda mais insuportável.

Fui para o carro e me tranquei nele. Confesso que não consegui orar. Até 
tentei, mas não me lembrar de nenhuma palavra. Então comecei a gritar. 
Gritei, gritei até cansar. Umas duas horas depois, percebi que alguém 
se aproximava do carro. Abri a janela e a pessoa pediu para que eu a 
acompanhasse até o local do atendimento. Mais uma vez, fui tomado por 
um desespero tão grande que comecei a vomitar. A dor no peito agora me 
queimava por dentro. Amparado pela enfermeira, fui até o quarto e relutei 
um pouco em entrar. Respirei fundo e consegui entrar.  Encontrei o médi-
co, agora com sorriso no rosto, dizendo que não havia nenhuma fratura no 
crânio e o baço esta em perfeito estado.

Com esta notícia, levantei os meus braços e dei um glória a Deus bem 
no estilo pentecostal. No mesmo instante senti algo gelado descendo da 
minha cabeça, passando pelo pescoço, descendo em direção ao peito, 
que imediatamente gelou, cessando a dor e o grande mal estar. Pude 
entender então o que significa o refrigera a minha alma, do Salmos 23.
Este refrigério me recompôs. Agora estava pronto para providenciar a 
remoção do veículo, que teve perda total. Mas quem se importa com um 
carro?

Troca de tiros com a 
Rocam: um dos 
criminosos era 
fugitivo do Compaj

A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), segue trabalhando 
diuturnamente na revitalização do sistema de drenagem profunda da Av. João Valério, bairro Nossa Senhora 
das Graças, zona Centro-Sul, desde a última quarta-feira, dia 17. A antiga tubulação de drenagem profunda 
cedeu no trecho entre as avenidas Constantino Nery e Djalma Batista.

Na última quinta-feira (18), o prefeito David Almeida anunciou que a Seminf irá substituir a tubulação da 
década de 80, rompida por conta das fortes chuvas, por uma mais moderna, dando uma solução definitiva 
para o caso. Durante visita nesta segunda-feira (22), o prefeito anunciou que “vai fazer uma obra duradoura, 
sem prazo de entrega, porém usando o tempo que for necessário para poder solucionar o problema para 
que ele não volte a ocorrer na nossa cidade”.

A Seminf tem atuado diariamente na recuperação emergencial com equipes por 24h para que a obra ocorra 
com celeridade e o problema seja solucionado. Confira o andamento da obra através das redes sociais.

Por: Fernanda Lopes

92 99365-0121

PREFEITURA AVANÇA NA 
REVITALIZAÇÃO DO 
SISTEMA DE DRENAGEM DA 
AV. JOÃO VALÉRIO

Foto: Marcio MeloFoto: reprodução

Edson e Lenir de Jesus – São Pastores da Igreja Batista Bíblica de Flores – Uma Igreja de 
Poder – Manaus – AM.

Por:  Lara Tavares


