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DURANTE DISCUSSÃO, MULHER 
ARREMESSA TRACAJÁ NA CABEÇA 
DO MARIDO EM MANAUS
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EM MENOS DE UM MÊS, BASE ARPÃO
causa prejuízo de R$ 6,4 milhões ao crime
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O benefício é destinado a famílias em situação de vulnerabilidade socioeconômica e, até o momento, já foram contempladas 
cerca de 25 mil famílias em todo o estado.

Foto: Diego Peres/Secom

entregas dos cartões do Auxílio Estadual
Governo do Amazonas realiza



O Núcleo Especializado de Operações de Trânsito (Neot), do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM), 
apreendeu um veículo com substâncias entorpecentes, entre elas cocaína, LSD e ecstasy, na noite do domingo (21/02). 
A apreensão ocorreu durante a “Operação pela Vida”, em uma barreira montada na avenida Coronel Teixeira, bairro Ponta 
Negra, zona oeste de Manaus.

De acordo com o coordenador do Neot, Victor Mansur, foi feita uma abordagem a um veículo Dodge Ram, de cor branca, e 
nele foram encontradas drogas. “Com um condutor, na busca dentro do seu veículo, foram encontradas aproximadamente 
200 gramas de cocaína, ecstasy, LSD e comprimidos de viagra”, explicou.
A Companhia Independente de Policiamento com Cães (CIPCães), da Polícia Militar do Amazonas, também foi acionada para 
dar apoio na revista ao veículo. Os dois homens que estavam em posse da droga, de 31 e 29 anos, foram levados ao 19° 
Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foram flagranteados pelo crime.

Em outra situação atípica, os agentes do Neot se depararam com um condutor que, ao perceber a barreira policial, abandonou 
o veículo e fugiu. “Ele (condutor) subiu com o carro no meio-fio, o carro ficou preso, e o condutor saiu correndo. Neste veículo 
foi encontrado balança de precisão, quatro celulares e equipamentos para arrombar veículo”, disse Mansur.
Ainda durante a operação, seis carros e quatro motocicletas foram apreendidos, e 14 motoristas foram flagrados dirigindo sob 
efeito de álcool.

O Núcleo Especializado de Operações de Trânsito (Neot), do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM), 
apreendeu um veículo com substâncias entorpecentes, entre elas cocaína, LSD e ecstasy, na noite deste domingo (21/02). 
A apreensão ocorreu durante a “Operação pela Vida”, em uma barreira montada na avenida Coronel Teixeira, bairro Ponta 
Negra, zona oeste de Manaus.
De acordo com o coordenador do Neot, Victor Mansur, foi feita uma abordagem a um veículo Dodge Ram, de cor branca, e 
nele foram encontradas drogas. “Com um condutor, na busca dentro do seu veículo, foram encontradas aproximadamente 
200 gramas de cocaína, ecstasy, LSD e comprimidos de viagra”, explicou.

A Companhia Independente de Policiamento com Cães (CIPCães), da Polícia Militar do Amazonas, também foi acionada para 
dar apoio na revista ao veículo. Os dois homens que estavam em posse da droga, de 31 e 29 anos, foram levados ao 19° 
Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foram flagranteados pelo crime.

Em outra situação atípica, os agentes do Neot se depararam com um condutor que, ao perceber a barreira policial, abandonou 
o veículo e fugiu. “Ele (condutor) subiu com o carro no meio-fio, o carro ficou preso, e o condutor saiu correndo. Neste veículo 
foi encontrado balança de precisão, quatro celulares e equipamentos para arrombar veículo”, disse Mansur.
Ainda durante a operação, seis carros e quatro motocicletas foram apreendidos, e 14 motoristas foram flagrados dirigindo sob 
efeito de álcool.

Um projeto concebido para preparar cantores locais para o show business foi além do previsto. Iniciativa do Grupo 
Pactum, o Laboratório Musical – Talent Show, idealizado pela cantora e produtora cultural, Jôci Carvalho, fomentou 
workshops de qualificação, produziu e gravou um álbum com singles inéditos dos cantores Alex Alencar, Bella 
Queiroz, Dinho Rodrigues e Nay Silva. Agora o projeto desponta como novo selo no mercado musical amazonense.
O projeto foi contemplado pelo Programa Cultura Criativa – 2020/Lei Aldir Blanc – “Prêmio Feliciano Lana”, do 
governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, com apoio do governo federal pelo 
Ministério do Turismo e a Secretaria Especial da Cultura.

O projeto ainda traz nomes de peso como Kid Mahall, na direção geral e Leonardo Oliveira na produção musical. 
“Alex Alencar, Bella Queiroz, Dinho Rodrigues e Nay Silva, os selecionados para os singles, passaram por fases que 
iam de preparação vocal à marketing pessoal, capacitação e noções de técnicas de estúdio e apresentações ao 
vivo”, explica Jôci Carvalho.

“O Talent Show nos deu a possibilidade de mostrarmos nossa capacidade técnica e com isso veio a conquista do 
selo e parceria firmada com a SOCINPRO e CDBaby. Agora, vamos contribuir ainda mais com a produção autoral do 
Estado, monetizando os fonogramas para que os envolvidos possam receber seus direitos autorais. O Laboratório 
proporcionou a nós a chance de vermos de que forma a gente pode envolver o artista e fazer com que ele se veja 
como um produto de qualidade em um mercado promissor e passe a ocupar um lugar na prateleira profissional. 

Ainda é o início, mas vemos como algo muito positivo”, disse a produtora.
O experiente jornalista, ator, produtor Kid Mahall, foi o responsável pelo módulo de capacitação no projeto. Mahall 
resume sua participação no projeto como uma missão que tinha o objetivo de apresentar aos artistas amazonenses 
um direcionamento para o gerenciamento de carreira e relacionamento com a comunidade artística, a imprensa e 
a sociedade em geral.

“Tenho a compreensão que o Amazonas é um verdadeiro celeiro de talentos. O que estamos objetivando é a po-
tencialização deste talento, tanto no artístico, quanto no empreendedorismo. O nosso produto cultural é da melhor 
qualidade”, salientou.
Mahall continuou. “Minha função no projeto era, ao utilizar minha experiência de ator e jornalista, produtor e diretor 
teatral e de eventos, colaborar com o crescimento artístico e cultural do Estado do Amazonas e o resultado foi além 
do esperado”, comentou o produtor.

Produção e compartilhamento de experiências

O produtor musical Léo Oliveira, experiente em produção e como músico em projetos de bandas gospel e de baile, 
viu o projeto como uma forma de compartilhamento de experiências. Para ele, isso fez valer o esforço iniciado em 
sua própria busca pela capacitação e crescimento profissional. Segundo ele, a hora é de colher esses frutos.

“Com a pandemia precisamos nos reinventar. Já trabalhava com produções próprias, voltadas ao mercado gospel e 
no período de isolamento houve a necessidade de me capacitar e reinventar no mercado de produção musical. Com 
essa capacitação, veio o convite para participar como produtor musical do projeto e o que me foi ensinado passei a 
usar no laboratório. Assim como aconteceu comigo, era a hora desses artistas, já experientes, ganharem um up nas 
suas carreiras.  A proposta do projeto abrangia tudo isso”, disse. 

“Conseguimos produzir e gravar os singles que originaram o Volume I e com isso, artistas tiveram a sua primeira 
chance de serem produzidos e gravados de forma profissional. A criação do selo é uma continuidade da proposta 
inicial do projeto, ainda que não fosse uma questão prioritária”, comentou Oliveira.

A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Mu-
nicipal de Infraestrutura (Seminf), trabalha na manhã 
desta segunda-feira (22), na continuidade do mutirão 
de obras no conjunto Residencial Viver Melhor 2, local-
izado na zona Norte da cidade. Ao todo, mais de 70% 
das obras de serviços básicos já foram concluídas, 
das quais mais de 70 ruas do conjunto estão rece-
bendo os serviços de revitalização e limpeza pública, 
numa ação integrada com a Secretaria Municipal de 
Limpeza Urbana (Semulsp).
        Cerca de quatro equipes da Seminf estão tra-
balhando nas 70 vias do conjunto desde o último dia 
8, executando os serviços de tapa-buracos, desob-
strução de bueiros, drenagens profunda e superficial, 
recapeamento com massa a base de Concreto Be-
tuminoso Usinado a Quente (CBUQ), bem como mel-
horias no subsolo, para posteriormente seguir com os 
trabalhos no Viver Melhor 1.
          Na ação, a Seminf já utilizou aproximadamente 
300 toneladas de massa asfáltica nessa primeira etapa 
da obra. De acordo o subsecretário de Comunidades 
do órgão, Wagno Oliveira, os serviços de infraestrutura 
em todos os bairros da cidade representam o cum-
primento das prioridades determinadas pelo prefeito 
David Almeida e pelo vice-prefeito e titular da Seminf, 
Marcos Rotta.
             “Nós já concluímos 70% das obras aqui no con-
junto. São oito anos em que a comunidade não tinha 
um serviço de infraestrutura de qualidade, então, nós 
estamos trabalhando por etapas e continuaremos as 
obras pelo menos por mais dez dias, a depender do 
clima e tempo”, declarou Oliveira.
         Segundo os moradores, nesses oito anos sem 
obra alguma, eles sofriam com a falta de manutenção 
nas ruas do conjunto. Problemas que geravam inse-
gurança e prejuízos no bolso de quem mora no local, 
devido aos buracos nas vias.
       “Moro na avenida Conquista há oito anos e 
nunca vi esse tipo de serviço aqui na nossa comuni-
dade, porque nós tínhamos muitos gastos com a ma-
nutenção dos nossos veículos que batiam nos buracos 
e, à noite, as vias ficavam na escuridão. Agora isso 
acabou, com os serviços que foram realizados pela 
prefeitura. Nós só temos a agradecer às equipes que 
aqui estiveram nessas obras de recuperação das nos-
sas ruas “, pontuou Marlucia Santos.
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O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Assistência So-
cial (Seas), continua realizando a entrega de cartões de acesso ao Auxílio Estad-
ual. O benefício é destinado a famílias em situação de vulnerabilidade socioeco-
nômica e, até o momento, já foram contempladas cerca de 25 mil famílias em 
todo o estado. 

Nesse final de semana, foram contemplados os municípios de Maraã e Japurá, 
distantes respectivamente 634 e 744 quilômetros da capital amazonense. As en-
tregas ocorreram com a presença da secretária titular da Seas, Maricília Costa, e 
da secretária executiva adjunta do Interior da Secretaria de Estado de Educação 
e Desporto, Ana Maria Freitas.

Em ambas as localidades, equipes da Seas se deslocaram pessoalmente de 
casa em casa para efetuar as entregas, de maneira segura, respeitando as nor-
mas sanitárias para prevenção da disseminação da Covid-19.
“É um ganho maravilhoso para o nosso estado, em que nós estamos colocando 
a comida, alimentação na mesa dessas pessoas que mais estão precisando. 
Isso significa que nós estamos ajudando aquelas pessoas que o governador se 
comprometeu a ajudar, que são as pessoas mais vulneráveis nessa pandemia”, 
afirmou Maricília Costa.

Ao todo, foram distribuídos 1.474 cartões no município de Maraã e 379 cartões 
no município de Japurá. Com isso, a expectativa é de que mais de 1.800 famílias 
nas duas localidades sejam contempladas com o benefício criado pela gestão 
Wilson Lima.

Beneficiados
Desempregada e mãe de três filhos, a jovem Jéssica da Silva foi uma das con-
templadas com o cartão de Auxílio Emergencial no município de Maraã. Para 
ela, a iniciativa do Governo do Estado veio em boa hora para ajudar quem tem 
poucas oportunidades de renda nessa pandemia.

“Ele representa uma coisa muito boa porque nesse momento que estamos viven-
do de pandemia, não podemos sair de casa, não podemos trabalhar, e nem eu 
estou trabalhando, então queria agradecer ao governador Wilson Lima e a toda a 
equipe dele, que veio me entregar esse cartão aqui hoje”, declarou.

Dona Ydalina Bezerra é moradora do município de Japurá, onde cria seus 12 fil-
hos. A família, que depende da pesca para sobreviver, vem passando por muitas 
dificuldades para manter a geladeira da casa abastecida. O auxílio será funda-
mental para mudar esse cenário.
“Significa muita coisa porque hoje nós não temos nada. Eu tenho 12 filhos, e hoje 
ele chegou em bom momento”, diz.

Auxílio Estadual

O cartão do Auxílio Estadual começou a ser entregue no dia 1° de fevereiro em 
40 municípios do interior, além da capital. O valor total do benefício é de R$ 600, 
dividido em três parcelas de R$ 200, para uso exclusivo para compra de alimen-
tos, materiais de higiene e de limpeza. Ao todo, o programa vai alcançar 100 mil 
famílias e injetar R$ 60 milhões na economia do estado.

Por: Fernanda Lopes

Por: Luciana Silva

Por: Lara Tavares
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Prefeitura já concluiu 70% das 
obras de revitalização no conjunto 
Residencial Viver Melhor 2

TÉCNICOS DO PROJETO LABORATÓRIO MUSICAL FAZEM  
BALANÇO E COMEMORAM SELO DE GRAVADORA

Durante ‘Operação pela Vida’ 
homem larga o carro na rua e sai correndo

Governo do Amazonas realiza entregas dos cartões do Auxílio Estadual

Fonte: Portal da Secretaria de Cultura e Economia Criativa
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Em fevereiro, as operações policiais realizadas pela Base Fluvial Arpão no Rio Solimões 
causaram prejuízo estimado em mais de R$ 6,4 milhões ao crime no Amazonas. 

Os dados são da Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM) e se referem ao saldo de trabalho 
dos últimos 26 dias. No período, 468 embarcações que navegavam pela área foram vistoriadas, 
resultando na apreensão de 220 quilos de entorpecentes e na prisão de 40 pessoas envolvidas 
em diversos ilícitos.

Implantada em agosto de 2020, a Base Arpão vem sufocando a rota do tráfico de drogas na 
região e combate crimes ambientais e a pirataria na conhecida Rota do Solimões. Criada pela 
Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM), a estrutura fica instalada em Coari (a 363 quilômet-
ros de Manaus).

Entre 24 de janeiro e 19 de fevereiro, as equipes policiais conseguiram tirar 220 quilos de dro-
gas, entre cocaína e maconha, e 19 armas de fogo das mãos de pessoas ligadas ao tráfico de 
drogas. Também houve a apreensão de mais de R$ 172 mil em dinheiro vivo.
O saldo de ações contra crimes ambientais também foi positivo. Nesse mês, foram apreendidas 
mais de 20 toneladas de pescado ilegal, 176 mil litros de combustíveis e 22,2 mil botijas de gás 
em situação irregular.

Seis membros de uma quadrilha de “piratas do rio” foram presos, em fevereiro. A última prisão 
ocorreu na tarde de sábado (13/02), quando o líder do bando criminoso foi localizado pela polí-
cia com quase 140 quilos de drogas e quatro armas de fogo.

Segundo as equipes policiais da Base Fluvial Arpão, Roney Queiroz de Jesus, o “Chupa”, de 
37 anos, é suspeito de liderar a quadrilha que praticava roubo nos rios e tráfico de drogas. A 
quadrilha que ele faz parte atua de Coari até os municípios de Japurá e Jutaí, sendo responsável 
por tráfico de drogas e diversos outros crimes, ao longo dos rios desses três municípios.

A prisão de Roney ocorreu no bairro do Pera 3, em Coari, após denúncias recebidas pelos poli-
ciais de que o suspeito estava com uma grande quantidade de armas e drogas. Ele já tem outras 
passagens policiais pelo mesmo crime.

Base Fluvial – Coordenada pela SSP-AM, a base fluvial tem atuação integrada de efetivos das 
Polícias Civil e Militar, Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), Polícia Federal, 
Força Nacional, Secretaria de Operações Integradas (Seopi), do Ministério da Justiça e Se-
gurança Pública, e Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 
(Ibama).

A ação ocorre em conjunto com a Operação “Hórus”, um dos eixos do Programa Nacional de 
Segurança de Fronteiras e Divisas (Vigia), do Ministério da Justiça.  Denúncias podem ser feitas 
ao 181, o disque-denúncia da SSP. O serviço é gratuito e disponível para todo o estado.

A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento, Centro e Comércio Informal 
(Semacc), está realizando o recadastramento dos permissionários das galerias populares e terminais de ônibus da 
cidade. A estimativa é que mais de 5 mil lojistas sejam recadastrados.

“Esse é o recadastramento a pedido do prefeito David Almeida, para que a Prefeitura de Manaus e a Semacc possam 
ter, atualizados, os dados dos permissionários, para que estejam de forma organizada, e que o município possa dar 
assistência neste momento de pandemia”, explicou Marcos Maia, membro do Conselho Gestor das Galerias Populares 
e gestor da Galeria dos Remédios.

A atualização de cadastro está sendo realizada no shopping PhelippeDaou (zona Leste), galeria dos Remédios (Centro) 
e galeria Espírito Santo (Centro), além dos terminais de integração T2, T3, T4 e T5, que já tiveram os cadastros final-
izados, e os camelôs do centro da cidade.

O processo de atualização do cadastro é realizado por equipes da Semacc, que vão até os espaços de trabalho dos 
permissionários e coletam os dados dos responsáveis pelo empreendimento.

“É importante, por parte da secretaria, para haver monitoramento dos permissionários. E para eles, é importante que 
seus dados estejam atualizados, permitindo que sejam contemplados por benefícios sociais, por parte da prefeitura”, 
destacou Marcos Maia.

Segundo o planejamento da secretaria, o último dia para atualização do cadastro será nesta terça-feira, 23/2. A expec-
tativa é de que com essa nova atualização seja possível agilizar o contato direto com os permissionários e atualizar o 
banco de dados.

“Esse recadastramento é bom, vai nos ajudar, é o que eu penso, e o que a maioria dos colegas aqui também pensa. E 
a prefeitura vindo aqui, é muito bom, a gente não pode sair daqui para ficar indo lá (na Semacc), e essa ação é muito 
boa”, destacou Atenagoras Guedes, lojista na galeria dos Remédios.

Os serviços da área de segurança pública serão mantidos pelo Governo do Amazonas nesta terça (23/02) e quar-
ta-feira (24/02), dias em que serão aplicadas as provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) no estado. 
Na última sexta-feira (19/02), o governador do Amazonas, Wilson Lima, decretou ponto facultativo nestes dois dias, 
para não prejudicar mais de 200 mil estudantes inscritos no exame, que deveria ter acontecido no ano passado, mas 
foi adiado devido à pandemia de Covid-19.

O decreto, publicado no Diário Oficial de sexta-feira (19/02), determina que a Secretaria de Educação e Desporto 
(Seduc) promova a compensação das horas normais de ensino, se houver necessidade, e que a Secretaria de Estado 
de Administração e Gestão (Sead) organize banco de horas relativo aos pontos facultativos, com possíveis compen-
sações pelos servidores do Poder Executivo.

“Essa medida é para garantir que os alunos tenham acesso ao nível superior, ao ensino superior. É importante que 
haja um esforço de todos e que evitem, ao máximo, estar nas ruas na terça e quarta-feira, principalmente no horário 
entre 11h e 13h, que é o momento em que os candidatos estarão se locomovendo para as salas de aula”, reforçou o 
governador, durante transmissão ao vivo nas redes sociais do Governo do Amazonas, na sexta-feira.
O Amazonas conta com 206.076 candidatos inscritos, sendo 160.576 em Manaus e outros 45.500 nas demais ci-
dades do interior, conforme levantamento do Ministério da Educação (MEC).

Monitoramento – A Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), por meio da Secretaria Executiva-Ad-
junta de Planejamento e Gestão Integrada (Seagi), coordenará o processo de atuação com órgãos das esferas feder-
al, estadual e municipal, observando a movimentação nas cidades do Amazonas onde ocorrerão as provas, através 
de ferramentas de monitoramento (imagens, ocorrências, denúncias) e comunicação (rede-rádio, sistemas, canais de 
comunicação vertical e horizontal), a partir das 6h desta terça-feira (23/02).

O Ciops também estará em funcionamento, desempenhando papel de coleta de informações em tempo real.
O planejamento da operação integrada “Enem 2020” foi construído previamente ao longo do ano passado, em con-
junto com as agências participantes, resultando num plano tático integrado de segurança, apropriado ao Exame.

A Polícia Militar do Amazonas (PMAM) manterá os serviços essenciais oferecidos pela corporação: atendimento de 
ocorrências, viaturas e operações. O Corpo de Bombeiros suspenderá o expediente administrativo, mas a corpo-
ração estará em prontidão em todas as unidades do interior e da capital, redobrando a atenção quanto aos atendi-
mentos durante o período e atendendo emergências via 193.

Irão funcionar, em regime de plantão 24 horas, as Centrais de Flagrantes 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP), 6º 
DIP, 14º DIP, 19º DIP, a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), a Delegacia Especializada em 
Apuração de Atos Infracionais (Deaai), a Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca) 
e a Delegacia Especializada em Crimes Contra a Mulher (DECCM) zona centro-sul. As demais delegacias da Polícia 
Civil não irão funcionar.

Durante os pontos facultativos, a Defesa Civil atuará com efetivo normal, tanto no apoio às atividades voltadas para 
o Comitê de Crise, quanto nas ações destinadas à preparação dos municípios que já estão acometidos pela cheia 
2021. Além disso, o Centro de Monitoramento e Alerta (Cemoa) realiza, diariamente, o acompanhamento da previsão 
do tempo e subida dos rios.

Em menos de um mês, Base Arpão 
causa prejuízo de R$ 6,4 milhões ao crime

Uma mulher, não identificada ,foi parar na delega-
cia na manhã desta terça-feira (23), após arremes-
sar um tracajá no marido durante uma discussão. 
O caso ocorreu na Rua Stênio Neves, bairro Parque  
Dez de Novembro, zona centro-sul de Manaus.

Segundo informações preliminares, policiais mili-
tares foram acionados por volta de 6h30 por con-
ta de uma briga de casal. A equipe foi até o local 
indicado e ao chegarem se depararam com casal 
travando uma luta corporal.

Após contornar a discussão, os dois foram en-
caminhados para uma unidade hospitalar. Após o 
atendimento médico, eles foram conduzidos para o 
1º Distrito Integrado de Polícia (DIP), mas não quis-
eram registrar Boletim de Ocorrência (BO). Com a 
decisão, eles foram liberados.

No entanto, a polícia foi acionada novamente pelos 
vizinhos por volta de 10h, isso porque o casal pro-
tagonizou uma nova briga e, dessa vez, a mulher ar-
remessou o tracajá na cabeça do companheiro, que 
ameaçou sair de casa.

Até o momento não há informações sobre o animal. 
A Polícia Civil deve apurar o caso. 
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Serviços de segurança 
durante pontos 
facultativos serão 
mantidos no 
Amazonas

Foto: ivulgação

Foto: arquivo/Secom

Por: Lara Tavares

Por: Barbara Nascimento

Por: Fernanda Lopes

Por: Lara Tavares

Foto: Juan Pablo/Semcom
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Fonte: com informações da Semcom

Durante discussão, mulher arremessa 
tracajá na cabeça do marido em Manaus

Prefeitura realiza recadastramento de permissionários



A campanha Fevereiro Roxo visa conscientizar a população sobre duas doenças incuráveis, que são elas: Lúpus e Fibromialgia. Ela informa e incentiva 
as pessoas para que procurem o diagnóstico precoce e correto das doenças que são autoimunes (corpo ataca o próprio organismo) degenerativas, 
para, desta forma, poder garantir qualidade de vida aos portadores das doenças com o acompanhamento médico adequado.

Ainda sem possibilidade de cura, as doenças prejudicam amplamente a qualidade de vida de seu portador se não detectadas e tratadas da maneira 
correta. O número de pacientes diagnosticados com cada um desses males varia consideravelmente, mas dão uma noção precisa quanto ao tamanho 
desses problemas.
Apenas no Brasil, estima-se que a fibromialgia afeta aproximadamente 5 milhões de pessoas, ou seja 2,5% da população brasileira. Já o lúpus, embo-
ra tenha um número reduzido em comparação às outras doenças, atinge também um número considerável de pessoas no país: entre 65 e 200 mil.
Como as doenças ainda se encontram sem cura encontrada pela medicina, a atenção se volta para a prevenção. A reumatologista do Sistema Hapvi-
da, Anna Sylvia, explica como as doenças se desenvolvem e os tratamentos disponíveis.

O que é fevereiro roxo?

Fevereiro roxo é um mês de conscientização da população para informar os sintomas e diagnóstico do lúpus e da fibromialgia, que são doenças crôni-
cas na reumatologia e que não tem cura, mas tem controle. É importante dar toda essa informação à população para que as pessoas procurem o mais 
rápido possível um reumatologista, para ter um diagnóstico precoce e um tratamento adequado levando uma qualidade de vida a você.
O que é o lúpus e como ele se manifesta?

É uma doença crônica e autoimune, ou seja, o corpo produz células contra suas próprias células causando uma inflamação exagerada, ela pode 
acometer diversos órgãos como pele, músculos, articulações, rins, dentre outros órgãos. Acomete mais mulheres jovens do que homens, e ela está 
muito relacionada a um quadro de fadiga, queda de cabelo, indisposição e muita piora na qualidade de vida da pessoa. O tratamento inclui o me-
dicamentoso, de acordo com órgão acometido e o tratamento não medicamentoso inclui práticas de exercícios físicos regulares, uma alimentação 
saudável, o controle do peso, tudo isso vai ajudar no controle da inflamação da doença.

O que é fibromialgia?

A fibromialgia é uma doença que causa dor no corpo todo, associada a fadiga e a indisposição, distúrbios do sono e alterações de humor como 
depressão, irritabilidade e ansiedade. Ela é uma doença não deformante e não inflamatória, ela acomete mais as mulheres do que os homens, princi-
palmente na idade entre 30 e 55 anos.
Como é feito o tratamento da doença?
Assim como a doença lúpus, o tratamento da fibromialgia pode ser medicamentoso ou não medicamentoso. O não medicamentoso engloba exercícios 
físicos regulares incluindo atividades aeróbicas e musculação. Outra recomendação é fazer um controle do sono e procurar fazer um acompanhamen-
to com psicólogo ou psiquiatra. O exercício vai promover melhora da fadiga, melhora da dor, melhora do sono e melhora do humor. Por isso, enfatiza-
mos essa constância no exercício e na regularidade do mesmo para trazer mais qualidade de vida.

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.
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Fevereiro Roxo: saiba 
como tratar a 
fibromialgia e lúpus

Por: Fabiane Monteiro
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Fonte: com informações da Assessoria



Policiais Militares da 23ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), nesta segunda-feira (22/02), apreen-
deram dois adolescentes, ambos com 16 anos, por suposto envolvimento com o tráfico de drogas, no 
bairro Parque 10, zona centro-sul de Manaus.

Segundo relatos dos policiais envolvidos na ação, a apreensão foi por volta das 13h30, quando a guarnição 
da viatura 6332, recebeu informações de uma possível venda de entorpecente envolvendo os adolescentes 
no Beco Charles Chaplin, Comunidade Jacarezinho, no Parque 10. 

Após a denúncia, os policiais foram ao local indicado e constataram a venda de entorpecente; os suspeitos 
tentaram fugir, mas foram surpreendidos com a ação rápida da polícia.

Com os adolescentes, os policiais encontraram 56 gramas de entorpecente com característica de ma-
conha, 47 pinos de substância com característica de cocaína, quatro papelotes de entorpecente com 
característica de oxi, uma balança de precisão, cinco celulares, R$ 45 em espécie, três sacolas de pinos 
vazios e um relógio.

Diante do fatos, os materiais e a dupla foram conduzidos para a Delegacia Especializada em Apuração de 
Atos Infracionais - DEAAI para as providências cabíveis.
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ARTIGO DO DIA A SUFICIÊNCIA DE JESUS
Quando eu era criança, em Itaboraí, interior do estado do Rio de Janeiro, no início 
da década de 1960, eu ouvia papai, nos apelos,  que fazem parte da liturgia do 
culto, da Assembleia de Deus, dizer: Quem quer aceitar a Jesus como único e 
suficiente salvador? Aquilo sempre me intrigou. Porque único e suficiente dan-
do a entender que para alguns só Jesus não era suficiente? Um dia me enchi de 
coragem (naquele tempo era quase um pecado mortal, um crime hediondo, uma 
criança contestar a um adulto ou  fazer alguma  pergunta que pudesse causa 
algum constrangimento) e perguntei a papai por que ele reforçava “como único e 
suficiente salvador”. Papai, tomado por uma paciência enorme e movido por uma 
alegria maior ainda ao sentir o meu interesse pelo assunto, começou a me explicar 
didaticamente. Segundo ele, as pessoas mais pobres e menos alfabetizadas eram 
propensas a ter uma série crendices e muitas vezes elas acrescentavam tudo isso 
à fé. Contou-me que João evangelista, um evangelista da Assembleia de Deus da 
década de 1940, quando visitava uma congregação, no interior de Minas Gerais, 
deparou-se com a membresia toda prostrada por causa de uma enfermidade que 
assolara a cidade. Em tom de brincadeira ele disse: o que a igreja está precisando é 
tomar um chazinho de Salmos 91. 

Voltando aquela cidade, após algum tempo, recebeu o testemunho de que todos 
os que tomaram o dito chazinho do Salmos 91 ficaram curados. E papai continuou 
dizendo: Isso é acrescentar as crendices à fé. Pois bem, a igreja cresceu, galgou 
novos patamares na sociedade, alcançou não só a classe média, como também a 
classe rica, viu multiplicar o número de seminários, teve acesso a literaturas e foi 
premiada com a era digital, que traz o conhecimento em tempo real e mesmo assim 
Jesus ainda não é suficiente. Dias atrás recebi uma mensagem,  no meu watts 
app,  pedindo para que eu procurasse dentro da minha Bíblia um fio de cabelo, 
pois o Senhor revelou a alguém que quem achasse o fio de cabelo na Bíblia era 
um escolhido do Senhor e blábláblá. Nem ouvi o resto da mensagem. Primeiro 

que tenho 28 Bíblias e não tenho tempo para ficar folheando a Bíblia, página por 
página, para procurar um fiapo de cabelo. Segundo que isso beira à feitiçaria e só 
não o é porque é bobo demais. E em terceiro, escolhido prá quê? Uma irmã uma 
vez sugeriu-me à pregar descalço por que isso facilitaria o contato direto com o 
Espírito Santo, pois segundo ela, o Espírito Santo é uma energia. Só faltou dizer que 
precisava de fio terra. Outra vez fui criticado por um líder por pregar sem talit e kipá. 
Disse-me que isso era considerado um desrespeito ao Eterno e que Yeshuajamais  
iria me abençoar. Nessa hora, só me vem a lembrança o Hino 139, da Harpa Cristã, 
que é uma aula de teologia.

Jesus meu eterno redentor
 Já o Filho de Deus é descido do céu; a obra perfeita na cruz consumou; e ali Sua 
carne, rasgada qual véu, vivo caminho para o céu nos consagrou.
Jesus é meu eterno Redentor! Por Seu sangue lá remido estou; deu-me paz, poder 
consolador; vivo contente, pois Ele me amou.

 Por Adão, o pecado no mundo entrou; ninguém dessa lei se podia libertar; mas o 
Filho do homem por nós triunfou, nEle podemos do mal ressuscitar.
Do inferno, que paga aos maus, há de dar, do medo da morte, esse dardo cruel, do 
abismo eterno te pode salvar, só Jesus Cristo, o bom Emanuel.

Bem alegres buscamos a pátria de amor, a qual Deus no céu para nós preparou, 
onde sempre veremos o nosso Senhor, Cristo Jesus, que do mal nos libertou.
Não sei se estão complicando demais o evangelho ou se isso que aí está nem é 
evangelho. Eu prefiro crer que Jesus é o meu único, eterno e suficiente salvador.

Dupla de adolescentes 
é presa por posse e 
venda de drogas no 
Parque 10

Mais de 30 mil veículos de passeio e motocicletas estão sendo sanitizados mensalmente nas barreiras san-
itárias montadas pela Prefeitura de Manaus nas rodovias AM-010 (Manaus - Itacoatiara), BR-174 (Manaus- 
Boa Vista/RR), BR – 319 (Manaus – Porto Velho) e na Ponte PhelippeDaou (Manaus – Manacapuru). A ação 
está entre as inúmeras medidas adotadas pelo prefeito David Almeida no combate ao novo coronavíruse 
ocorre diariamente, no horário das 7h às 19h, em cumprimento ao decreto estadual nº 43.303/2021, que 
determina restrição de circulação de pessoas pela cidade.

Os veículos passam pelo processo de sanitização, que consiste na aplicação de quaternário de amônio nas 
longarinas e nos pneus de carros e motocicletas.

“Nosso objetivo é fazer um controle do estado febril das pessoas. Caso elas apresentem algum sintoma, 
direcionamos a uma Unidade Básica de Saúde (UBS) mais próxima. Continuamos também com o reforço 
das orientações para o uso de máscaras e evitar aglomerações. É uma das formas de mostrar que precisa-
mos continuar combatendo o vírus, mesmo com o processo de vacinação na capital, como nos determina o 
prefeito David Almeida”, disse o secretário municipal chefe da Casa Militar, tenente William Dias.

Os trabalhos estão sendo realizados em parceria entre a Defesa Civil, Guarda Municipal, secretarias munic-
ipais de Saúde (Semsa), Limpeza Urbana (Semulsp), Vigilância Sanitária municipal (Visa Manaus), e Instituto 
Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU).

Por:  Fabiane Monteiro
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PREFEITURA REALIZA 
SANITIZAÇÃO EM MAIS DE 
30 MIL VEÍCULOS POR MÊS 
EM BARREIRAS 
SANITÁRIAS
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Edson e Lenir de Jesus – São Pastores da Igreja Batista Bíblica de Flores – Uma Igreja de 
Poder – Manaus – AM.

Por:  Lara Tavares


