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A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) definiu as premiações para a Copa do Brasil de 2021. Nas duas primeiras fases, os 
clubes estão divididos em três grupos. A partir da terceira fase, os valores são iguais para todos os participantes. O campeão 
pode ganhar até R$ 73,6 milhões.

A Copa do Brasil começa no próximo dia 9 e vai até 27 de outubro. O Grupo I reúne os 15 primeiros colocados do ranking 
nacional de clubes da CBF, divulgado na segunda-feira. 

O Grupo II tem os outros sete clubes da Série A do Brasileirão. E o Grupo III é formado pelas outras 58 equipes (veja os de-
talhes da divisão abaixo).

Flamengo, Internacional, Atlético-MG, Palmeiras, São Paulo, Fluminense, Grêmio, Santos (Libertadores), Athletico (nono co-
locado), Chapecoense (Série B), Ceará (Copa do Nordeste) e Brasiliense (Copa Verde) entram direto na terceira fase da Copa 
do Brasil de 2021.

Na noite da última quinta-feira (4), um homem identificado como Daniel Mota da Silva, 
de 26 anos, vulgo “PiuPiu” foi morto a tiros por volta das 18h30 na rua Curuanã, no 
bairro Compensa, na Zona Oeste de Manaus.

De acordo com a polícia o crime pode ter ligação com a guerra do tráfico, a vítima foi 
atingida com aproximadamente 11 tiros que atingiram cabeça, braços, pescoço e tórax.
Segundo testemunhas, dois homens chegaram em um moto vermelha e iniciaram os 
disparos, uma criança de apenas 6 anos foi atingida durante a ação criminosa.

A criança estava nas proximidades do local aguardando para brincar em um pula-pula.
O menino recebeu atendimento no Serviço de Pronto-Atendimento Joventina Dias, mas 
por causa da gravidade foi encaminhado para Pronto Socorro da Criança na Zona Les-
te. 

A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) deve investigar o crime.
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Por: Lara Tavares

Por: Jeanne Gade

HOMEM É EXECUTADO E
CRIANÇA BALEADA NA COMPENSA

Copa do Brasil de 2021: CBF define prêmio e ganho 
de alto valor
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Representantes do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas (Idam) se reuniram na sede do órgão, com represen-
tantes da companhia de alimentos à base de frutas Frooty Brasil para dialogar sobre a formação de uma parceria com o objetivo de fomentar o desenvolvimento 
agroflorestal sustentável.
Estiveram presentes o diretor-presidente do Idam, Valdenor Cardoso, a gerente de Apoio à Produção Vegetal, AnecileneBuzaglo, e o gerente de Apoio à Produção 
Não Madeireira, Luiz Rocha.

O diretor-presidente Valdenor Cardoso salientou a importância de uma empresa de grande porte do setor privado procurar uma colaboração com o Idam, a exem-
plo da parceria que resultou na inauguração de uma agroindústria de castanha-do-Brasil, no município de Tapauá, em 2020.
“A Frooty Brasil é uma empresa que tem responsabilidade social, buscando a expertise do Idam com gestão e produção rural, para organizarmos um programa de 
desenvolvimento sustentável com produtores até então excluídos deste processo”, delineou.

Durante a reunião, os gerentes detalharam as atividades realizadas pelo Idam junto aos produtores familiares, explicando aos representantes da Frooty o processo 
de regularização do agricultor e a evolução do cultivo de culturas como as do açaí e do cacau no Amazonas. 
Além disso, também foram definidos os termos e projetos da parceria, como a elaboração de um vídeo para demonstrar boas práticas do cultivo do açaí.
Para Anecilene, a parceria promete fortalecer a cadeia produtiva do açaí. “É uma parceria de grande importância, principalmente para o projeto prioritário do açaí. 
Através dela, poderemos viabilizar capacitação para públicos que ainda não alcançamos e melhorar tanto o manejo do açaí que é coletado hoje quanto sua qual-
idade e valor”, disse.

A Frooty Brasil atua em diversos municípios do Amazonas, contribuindo com a cadeia produtiva do açaí no estado e apoiando o Idam em programas de capaci-
tação e ensino de boas práticas de manejo do açaí.
Com cerca 4.172 produtores no estado, a produção de açaí se concentra principalmente nos municípios de Benjamin Constant, Carauari, Codajás, Anori, Rio Preto 
da Eva, Nova Olinda do Norte, Borba, Manicoré, Humaitá, Tapauá e Lábrea.

O Idam apoia esses produtores com serviços de Assistência Técnica e Extensão Rural (Ater), emissão do Cartão do Produtor Primário e Declaração de Aptidão ao 
Pronaf (DAP), além de programas de capacitação e elaboração de projetos de crédito rural.

Por: Jeanne Gade

Foto: divulgação/Idam

Fonte: com informações da Assessoria

Fonte: com informações da Assessoria de Imprensa

Idam e Frooty Brasil dialogam sobre desenvolvimento agroflorestal
O vereador Rodrigo Guedes (PSC) reuniu, na 
quinta-feira (4), com os representantes do In-
stituto de Apoio ao Terceirizados no Estado 
do Amazonas (IATES-AM), na Câmara Munici-
pal de Manaus (CMM), situada no bairro Santo 
Antônio, Zona Oeste de Manaus.

Na ocasião, o vereador afirmou que vai elab-
orar projetos de lei e medidas de fiscalização 
com relação às denúncias sobre as empresas 
contratadas pela administração pública que 
demoram ou deixam de pagar os salários dos 
servidores.

Segundo a presidente da IATES, Francileide 
Moura, no Estado há cerca de 100 mil tra-
balhadores terceirizados e que grande parte 
desses servidores enfrentam o atraso de salári-
os. Além de Francileide, também participaram 
do encontro o secretário executivo de Artic-
ulação dos Terceirizados, Silvio Cristiano, e o 
secretário executivo do Instituto, Kaillon Silva.

“As empresas precisam pagar os colabora-
dores. Muitas vezes elas recebem os valores 
dos serviços prestados e não repassam aos 
trabalhadores. Vamos elaborar projetos de lei, 
mecanismos e fiscalização, fazendo denúncias 
aos órgãos de controle como Ministério Público 
do Trabalho (MPT-AM), para que essa situação 
não persista mais na cidade de Manaus”, disse.

Por:  Fabiane Monteiro

Foto: divulgação

Vereador Rodrigo Guedes 
anuncia medidas em prol dos 
trabalhadores terceirizados
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A Prefeitura de Manaus iniciou nesta semana, por meio da Secretaria Municipal de Educação 
(Semed), a Campanha Municipal de Combate ao Bullying Escolar 2021, referente ao “Março 
Laranja”, que faz parte do Calendário Oficial de Manaus. A meta é alcançar todos os alunos 
da rede municipal de ensino com ações alusivas à temática, com diversas atividades on-line 
durante todo o mês.

Segundo a assessora técnica da Gerência de Atividades Complementares e Programas Es-
peciais (Gacpe) da Semed, Eliana Hayden, o trabalho pedagógico dos educadores sobre a 
temática é altamente relevante, porque visa informar aos alunos que o bullying é uma atitude 
desrespeitosa.

“Recebemos a orientação do prefeito David Almeida para que todas as campanhas da Semed 
tenham o objetivo de desconstruir a cultura da violência e construir a cultura da paz. A cam-
panha ‘Março Laranja’ também tem esse propósito, visto que o bullying, o ciberbullying, como 
outras formas de violência, são fenómenos que se registram com muita preocupação na vida 
das crianças e dos adolescentes, podendo ser devastadores, chegando a ter um impacto neg-
ativo em várias áreas da vida das vítimas”, disse Eliana.

A assessora técnica disse também que as ações preventivas e educativas têm a intenção de 
despertar em todos a cultura do respeito, da empatia e da capacidade de se colocar no lugar 
do outro, evitando a prática repetida da violência, que na maioria das vezes causa danos ir-
reversíveis na vida da vítima. “A campanha encontra-se no calendário macro e na proposta 
pedagógica da secretaria. As escolas, ao realizarem o plano de aula, também já inserem o tema 
‘Prevenção e combate ao bullying escolar’”, informou.

“Nesse sentido, a Semed orienta as escolas para realizarem algumas ações, de acordo com 
sua realidade como: propor aos alunos e familiares a realização de estudos e pesquisas sobre 
o bullying e ciberbullying; implementação de regras de convivência entre alunos e professores 
para prevenir o bullying escolar; realização de atividades que desperte nos alunos os valores 
de respeito, tolerância e solidariedade; supervisão e acompanhamento de alunos com compor-
tamentos agressivos e abusivos; realização de rodas de conversas com alunos e famílias para 
dialogar sobre o bullying, entre outras atividades”, contou Eliana Hayden.

Março Laranja
O “Março Laranja” visa promover, no âmbito escolar e na sociedade em geral, o debate sobre o 
bullying nas escolas, estimulando campanhas educativas e informativas, bem como a sensibili-
zação, o diagnóstico e a prevenção desse tipo de violência, envolvendo a comunidade, os pais, 
professores e outros profissionais que atuam nas áreas da educação e da proteção à criança e 
ao adolescente.

Conheça os vários tipos de bullying:
• Físico - bater, empurrar, cercar, puxar os cabelos, perseguir, roubar ou destruir objetos pes-
soais da vítima;
• Verbal - difamar, provocar, ameaçar, insultar, colocar apelidos maldosos;
• Sexual - assediar, abusar ou tocar de forma não consentida, indesejada e inapropriada no 
corpo da vítima;
• Psicológico - coagir, intimidar, discriminar, humilhar, falar impropérios para a vítima;
• Ciberbullying - adotar os comportamentos acima referidos (à exceção dos físicos), através das 
tecnologias da informação e comunicação. Os comportamentos de bullying podem se encaixar 
simultaneamente em mais do que um desses tipos.

O cenário de 3 mil mortes diárias, traçado por assessores e auxiliares do Ministério da Saúde, está ligado à falta de 
isolamento social e de vacinação em larga escala, à circulação de novas cepas do coronavírus, além da falta de leitos 
de UTI. O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, fica só na defensiva e com isso o país vai criando novas variantes e 
túmulos. 

O Brasil poderá ultrapassar a marca diária de 3 mil mortes nas próximas duas semanas. O alerta foi feito por asses-
sores e auxiliares ligados ao ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, em função do aumento expressivo dos casos da 
doença como resultado das aglomerações registradas no final do ano e no Carnaval. 
As dificuldades de isolamento social e da vacinação em massa; à circulação no país de novas cepas do coronavírus, 
além da falta de leitos hospitalares. E a cúpula da Saúde entende que não há muito no momento o que fazer e continua 
a ignorar a prioridade da vacinação e a urgência do lockdown. A única orientação é estimular a reabertura de hospitais 
de campanha nos Estados.

A região Sul e Sudeste é um dos maiores pontos de preocupação devido a lotação dos leitos de UTI e a iminência do 
colapso dos sistema de saúde em estados como o Rio Grade do Sul e São Paulo é vista com preocupação. Situação 
semelhante é registrada no Norte do país. 

Ali, embora o número de casos esteja diminuindo, como em Manaus, os hospitais registram uma ocupação próxima 
ou superior a 100% dos leitos de UTIs. Também já foram disparados alertas para outros estados como Goiás, Minas 
Gerais, Rio de Janeiro e Bahia.

Com salto de 26 posições, atualmente o Gavião ocupa a 
63⁰ colocação de clubes da CBF.
Conforme divulgado pela Confederação Brasileira de 
Futebol (CBF) na última segunda-feira (01), o Manaus 
Futebol Clube saltou da 89⁰ colocação no rank de clubes 
da entidade para a 63⁰ posição, subindo 26 posições em 
relação à 2019.

A trajetória ao longo dos anos não foi fácil, porém, com 
muita luta, o Manaus vêm ganhando mais força e ex-
pressão no cenário nacional, como explica o presidente 
LuisMitoso. 

“O Manaus desde a sua fundação, foi projetado para ser 
um grande clube, dentro e fora de campo. Estamos tra-
balhando forte para que cada vez mais possamos evoluir 
e crescer”, declarou.
Também responsável pelo crescimento do Manaus, o 
vice-presidente Giovanni Silva comentou sobre estes 
sete anos de existência do clube, anos segundo ele de 
muita luta e entrega.

“O sucesso do Manaus FC nesses sete anos de 
existência, eu atribuo a gestão profissional que pratica-
mos dentro do Clube. Mesmo reconhecendo que ainda 
estamos engatinhando, devido a todas as dificuldade em 
fazer futebol profissional em nossa região, conseguimos 
quebrar barreiras, bater recordes de publico na Arena da 
Amazônia e colocamos nossa Federação (FAF) posições 
mais acima ano após ano.”, declarou.
Com certeza esse trabalho atraiu a atenção de investi-
dores para o Manaus e também conquistou credibilidade 
junto aos torcedores. Giovanni cita isto também como um 
grande avanço no Manaus.

“Sabemos que temos muito mais a fazer pela frente. 
Continuaremos em busca de nossos sonhos dentro 
de um pensamento, e na certeza se tivermos apoio de 
todos incondicionalmente, em pouco tempo poderemos 

por nosso estado novamente no topo da elite do futebol 
brasileiro. Exemplo já demos que é possível sim, basta 
querer e ter força de vontade”, complementou.
A trajetória do Esmeraldino ao longo dos anos foi marca-
da sempre por muita garra e dedicação. Em seu ano de 
fundação (2013), foi campeão da Série B do estadual. 
Em 2017, 2018 e 2019, campeão três vezes seguidas da 
Série A do amazonense.

Ainda em 2018, bateu na trave ao tentar o acesso à 
Série C do Campeonato Brasileiro. Em dois confrontos 
contra a Imperatriz (MA), o Manaus perdeu na ida por 
1-0, e em casa, venceu por 2-1, resultado que determi-
nou a cobrança por pênaltis. E nas cobranças, o Gavião 
foi derrotado por 3-2.

No ano seguinte, o tão sonhado acesso veio para o povo 
amazonense após longos anos, com direito a lotação 
máxima nas arquibancadas da Arena da Amazônia em 
duas oportunidades, e ainda por cima, quebra do recorde 
de público, mostrando toda a paixão de todo o estado 
sendo resgatada novamente. Em 2019, o rank do clube 
era a 134⁰ posição.

Em 2020, mesmo afetado pela pandemia, o Gavião 
soube se reinventar e teve uma boa campanha na Série 
C, ficando a poucos pontos de se classificar para a 
segunda fase do torneio. 
Em uma das partidas mais memoráveis do ano, o Gavião 
derrotou o Santa Cruz fora de casa, algo que nenhuma 
equipe havia feito até então na competição. Essa e 
outras façanhas renderam ao Manaus a 89⁰ colocação 
no ranking nacional.
O Manaus segue em busca de evoluir. O próximo desafio 
do Gavião é no sábado, diante do JC de Itacoatiara, 
onde mais uma vez, o Manaus inicia uma caminhada 
rumo ao título estadual. O horário da partida está previsto 
às 15h30, na Arena da Amazônia.

Prefeitura realiza Campanha Municipal 
de Combate ao Bullying Escolar

A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Mu-
nicipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação 
(Semtepi), divulga nesta sexta-feira (5), a partir das 
17h, a lista de selecionadas para as 350 vagas gra-
tuitas dos cursos profissionalizantes on-line para 
mulheres. A capacitação voltada ao público femini-
no, neste Mês da Mulher, é uma determinação do 
prefeito David Almeida.

Os cursos integram o projeto “Mulheres Empreend-
edoras”, cujo propósito é disponibilizar qualificação 
profissional virtual para as mulheres. São voltados 
para empreendedoras e potenciais empreendedo-
ras, residentes em Manaus, a partir de 17 anos e 
com ensino médio completo.

Com tutoria e supervisão do departamento de Qual-
ificação Profissional da Semtepi, os cursos serão 
realizados via internet. As participantes devem es-
tar cientes de que é necessário possuir dispositivos 
eletrônicos (computador ou notebook) e uma boa 
conexão de internet para a realização dos cursos 
on-line.
A lista completa pode ser conferida em semtepi.
manaus.am.gov.br.

CBF Manaus FC cresce 
de produção e ocupa 
a 63⁰ colocação no 
ranking
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Prefeitura divulga lista de selecionadas em 
cursos profissionalizantes para mulheres

Teremos mais de 3 mil mortes diárias por Covid em 
março, diz Pazuello
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Nesta sexta-feira (05/03), o governador Wilson Lima 
anunciou ajustes em decreto que restringe parcialmente 
as atividades do comércio e a circulação de pessoas 
em todo o Estado. O novo decreto terá validade de 15 
dias, a partir da próxima segunda-feira, 8 de março.
Confira as principais mudanças:

Circulação de pessoas
•  Agora passa a ser restrita das 21h às 06h
Supermercados
•  Supermercados, mercadinhos e padarias, com fun-
cionamento das 06h às 20h.
•  Ocupação limitada a 50% da capacidade do estabe-
lecimento
•  Limitado a um comprador por núcleo familiar
Comércio
•  Lojas do comércio de rua em geral podem funcionar 
das 09h às 17h, de segunda a sábado.
•  Drive-thru das 08h às 17h, mediante a apresentação 
de plano de ação elaborado pelas associações comer-
ciais ao Comitê de Enfrentamento à Covid-19, e delivery 
das 08h às 17h.
•  As lojas de som, acessórios, insulfilme e similares, 
das 09h às 17h, de segunda-feira a sexta-feira, com 
50% de sua capacidade.
Construção civil
•  Obras industriais, comerciais e residenciais, das 07h 
às 17h, de segunda a sexta-feira.
•  Obras em Shopping Centers, das 21h às 06h, tam-
bém de segunda a sexta-feira.
Postos de combustível
•  Funcionamento das 06h às 20h.
Escritórios
•  As atividades de escritório em geral, com 50% de 
ocupação, no período das 08h às 13h, de segunda a 
sexta-feira, evitando a presença de maiores de 60 anos 
e portadores de comorbidades.
Oficina mecânica
•  Serviços de oficinas mecânicas em geral, mediante 
agendamento, das 08 horas da manhã às 17 horas, 
liberados os serviços relacionados a funilaria e pintura.
Assistência técnica
•  Serviços de assistência técnica em geral, no período 
de 08h às 17h.
Controle de pragas
•  Serviço de controle de pragas e sanitização, neles 
incluídos jardinagem e limpeza de piscinas, realizados 
em domicílio, das 06h às 20h.
Shopping
•  Estabelecimentos e serviços permitidos nesta fase 
podem funcionar das 10h às 18h, de segunda-feira a 
sábado, com ocupação limitada a 50% no interior do 
estabelecimento e 70% nos estacionamentos.
•   Poderão funcionar os demais estabelecimentos nas 
modalidades Delivery, das 8h às 20h, e Drive-thru, das 
10h às 20h.

•   Praça de alimentação funciona com as mesmas 
condições do setor de restaurantes.
Escolas particulares
•   Fica facultado às escolas do nível Infantil e creches, 
para alunos de até 5 anos, o funcionamento com até 
50% de ocupação das suas salas.
Parques e espaços públicos
•   Permitida a realização de atividades individuais ao ar 
livre.
Restaurantes, bares e lanchonetes
•   Permitidas as atividades de restaurantes, lancho-
netes e estabelecimentos similares, registrados como 
restaurante, de segunda a sábado, das 06h às 20h.
•   Delivery está liberado por 24h e drive-thru das 06h 
às 20h.
•   Música ao vivo permitida com bandas de no máximo 
3 integrantes e sem salão de dança.
•   Flutuantes e marinas que funcionam como restau-
rante, no seu CNAE primário, ficam autorizados a abrir 
das 09h às 16h, sem música ao vivo e com 50 % de 
ocupação. Fechados aos sábados e domingos.
Marinas
•   Liberadas das 06h às 16h, de segunda a sexta-feira.
Salões de beleza
•   Permitido funcionamento, das 10h às 16h, de se-
gunda-feira a sábado – para aqueles localizados em 
Shopping Centers.
•   Das 9h às 15h, de segunda-feira a sábado, para as 
unidades de rua.
•   Fica proibida a execução de procedimentos que 
requeiram a retirada das máscaras.
•   Estabelecimentos devem respeitar ocupação máxi-
ma de 50%.
Academias
•   Permitidas para funcionamento de segunda à sába-
do, das 06h às 16h, com 50% de capacidade.
•   Estão proibidas as aulas coletivas.
Hotéis, pousadas e similares
•   Funcionamento restrito a hóspedes em trânsito.
•   Restaurantes destes estabelecimentos podem fun-
cionar de acordo com as regras de restaurantes.
Transporte intermunicipal
•   Fica permitido o transporte intermunicipal de pas-
sageiros, condicionado a autorização da ARSEPAM e 
do município de destino, com a ocupação máxima de 
50%.

Por: Fernanda Lopes

Foto: Diego Peres/Secom

Fonte: com informações da Agência Amazonas

Governador Wilson 
Lima anuncia ajustes 
em decreto que 
restringe a circulação 
de pessoas



Na noite desta última quarta-feira (03/03), uma mulher identificada como Yana Gurjão, foi expulsa do mer-
cado Super Mix Mara Frios, por um vigilante que a questionou por não está usando máscara. O caso 
aconteceu na Av. Torquato Tapajós, bairro Tarumã, na zona Norte de Manaus.

Segundo informações de Yana, ela teria esquecido a máscara em casa, e entrou assim mesmo no estabe-
lecimento, ao ser convidada para se retirar do local começou uma confusão.

Em uma publicação feita pela própria mulher, ela diz que saiu para comprar apenas um fermento biológico 
e não iria demorar no mercado. Yana relata que estava na fila do caixa para pagar, quando foi abordada 
pelo segurança, que chegou com atitudes agressivas desde o primeiro contato.

Em uma gravação feita por cliente que testemunhou o momento que o segurança agarra a Yana pelos 
braços para a retira-la do local, quando consegue fugir da situação, ela começa uma discussão com o 
mesmo.

O caso está sendo um dos mais comentados nas redes sociais, visto que é obrigatório o uso de máscara 
de acordo com o Decreto estadual em todos os locais. ” A saída rápida de Yana pode custar a vida de 
várias pessoas que frequentam o local”, disse uma internauta.

De acordo com outras testemunhas, não havia necessidade do segurança ter agido daquela forma. A mul-
her relata que irá procurar seus direitos e prestar queixa sobre o ocorrido.

Mulher é expulsa 
de mercado por não 
estar usando 
máscara em Manaus

O Ministério Público do Estado do Amazonas (MPAM) e o Ministério Público Eleitoral (MPE) da 8ª Zona 
Eleitoral do Amazonas, vão apurar a regularidade e necessidade de ampliação do Programa Social “Direito 
à Cidadania”, aumentando o número de famílias beneficiadas de 3 mil para 10 mil, além do aumento do valor 
a ser destinado de R$ 250,00 para R$ 300,00.

Representados pelo promotor de Justiça Thiago de Melo Roberto Freire, instauraram Inquérito Civil e Pro-
cedimento Preparatório Eleitoral no município de Coari. O MP também vai apurar as formas de seleção das 
famílias, identificação dos beneficiários, regularidade no pagamento mensal do benefício e outras.

Considerando que haverá eleição suplementar para o cargo de prefeito do município, uma vez que o pre-
feito eleito de Coari, Adail Filho, teve o registro de candidatura cassado pelo Tribunal Regional Eleitoral do 
Amazonas (TRE-AM), no último dia 18 de dezembro de 2020. Ainda não há data definida para o novo pleito.

Por isso, o objetivo da atuação do Ministério Público, em Coari, tem por finalidade apurar a ampliação indis-
criminada do programa social denominado “Direito à Cidadania”, em atitude que, em tese, pode configurar 
abuso de poder político, conduta vedada ao agente público e ato de improbidade administrativa que causa 
dano ao erário e viola princípios da Administração Pública.

Por: Flávia da HoraPor: Lara Tavares

MP VAI APURAR AMPLIAÇÃO 
DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO 
EMERGENCIAL EM COARI

Fonte e foto: Assessoria MPAM

Foto: reprodução

ARTIGO DO DIA DIÁRIO DE UM PASTOR HUMANO
A MINHA GRAÇA TE BASTA. 2 Coríntios 12:9

Esta foi a resposta de Deus num momento delicado na vida do Apóstolo Paulo, quando ele mesmo assume uma fraqueza e declara que por três vezes orou para que Deus 
o livrasse, mas o máximo que ele conseguiu de Deus foi esta resposta.

Esta resposta, que aparenta um descaso de Deus com um sentimento de fraqueza humana, na verdade é uma aprovação de Deus à vida e ao caráter de um homem que 
não quis ter “status” de super-homem, de santarrão ou de alguém que obtivesse de Deus um tratamento diferenciado.

Não sabemos exatamente o que era o espinho da carne do grande Apóstolo e não quero aqui entrar no campo pernicioso das especulações. Mas, se o grande Apóstolo 
(e este grande é por minha conta e nunca uma pretensão paulina) tinha um espinho que no mínimo servia para mantê-lo em alerta contra a sua própria carne, contra sua 
própria possível fraqueza, quantos espinhos eu teria ou tenho?

Confesso que não consegui dormir esta noite e o sono deu lugar às lagrimas, ao pranto e ao desespero. Foi como se milhares de espinhos perfurassem a minha alma, 
causando uma terrível dor e uma angústia insuportável.

Perdi um casal de filhos. Não morreram, não viajaram para outro estado, nem foram morar no exterior: resolveram mudar de igreja. A causa é de uma nobreza incom-
parável; uma missão: Foram para ajudar no resgate de outras duas famílias. Mas eu, acomodado na vaidade da minha competência, gloriando-me pelos meus grandes 
feitos, não percebi o egoísmo da minha alma ao achar que era dono de alguma ovelha ou senhor do destino delas.
Sofri duplamente. Sofri pela perda e sofri por descobrir que estou a dois meses pregando sobre o novo nascimento, sobre negar a si mesmo e todas estas mensagens e 
todos estes sermões eram Deus falando comigo e eu não estava ouvindo.

Chorei e chorei muito, mas quando resolvi recorrer à ajuda da misericórdia de Deus e ouvir a sua voz me dizer: A MINHA GRAÇA TE BASTA.

Chorei e ali onde eu chorei qualquer um chorava, dar a volta por cima é outra história. O máximo de amor, compreensão e de aceitação que consegui extrair da minha 
alma ferida e cansada é: A PORTA ESTÁ ABERTA, OS BRAÇOS TAMBÉM E O CORAÇÃO, NEM SE FALA; se quiserem voltar...

Edson e Lenir de Jesus – São Pastores da Igreja Batista Bíblica de Flores – Uma Igreja de Poder – Manaus 
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O mês de março, além de contar com o Dia Internacional da Mulher, 
também é responsável por acolher um importante movimento de consci-
entização para o público feminino. Conhecido como “Março Lilás”, este 
período do ano traz uma reflexão sobre a necessidade de combater o 
câncer de colo de útero.

Mas afinal o que é o câncer de colo de útero?

Aos que desconhecem, o câncer de colo de útero é uma evolução da 
infecção por HPV. Este papilomavírus humano é frequente, mas em sua 
maioria não resulta na doença. Só há diagnósticos positivos uma vez que 
se tem a alteração celular na região genital, o que pode ser facilmente 
identificado por meio do exame de Papanicolau, por exemplo.

E quais são os sintomas?

Antes de mais nada é importante esclarecer que o câncer de colo de 
útero se desenvolve de maneira lenta e por esse motivo a preocupação 
deve ser redobrada e os cuidados prévios adotados. Sobre os sintomas, 
estes geralmente não são aparentes em estágio inicial, por isso o cuidado 
recomendado anteriormente. Em estágio avançado a doença pode se 
apresentar por meio de: dores abdominais intensas; secreção vaginal des-
regulada e sangramento vaginal intenso e seguido (este pode se manifes-
tar após relação sexual).

Como prevenir?

Por estar diretamente ligada à possibilidade de infecção pelo Papilo-
mavírus Humano, popularmente conhecido como HPV, proteger-se contra 
esta doença deve ser um dos métodos de prevenção principais. Além 
do preservativo, que previne de maneira parcial o contágio, a vacinação 
contra o HPV é necessária.

O Ministério da Saúde assegura por meio de calendário oficial, a imuni-
zação de meninas entre 9 e 14 anos. De toda forma, vale lembrar que além 
da vacinação, o exame de papanicolau é também indicado como método 
de prevenção.

Como é feito o diagnóstico do câncer de colo de útero?

Há algumas formas de se identificar, principalmente de maneira precoce o 
câncer de colo de útero, dentre as alternativas mais comuns está o exame 
de papanicolau. Dependendo do paciente ou em casos inconclusivos são 
aplicados outros métodos como: biópsia, colposcopia e exame pélvico.

E como é feito o tratamento do câncer?

Semelhante a outros tipos de câncer, a doença de colo de útero tem o 

tratamento definido com base na avaliação médica. De acordo com o 
estágio da doença e o estado de saúde do paciente podem ser adotadas 
alternativas como: quimioterapia, cirurgia e radioterapia.

De acordo com o Instituto Nacional de Câncer (INCA), a doença de colo 
de útero é a terceira mais frequente em mulheres, ficando atrás apenas 
do câncer colorretal e o de mama. Segundo estimativas são esperados 
16.590 novos casos para o ano de 2020.

Segundo a ginecologista do sistema Hapvida, Yasmine Bader, a pre-
venção continua sendo a melhor forma de combater a doença. “Pacientes 
com HPV ou pacientes que não fazem exame de rotina, é mais difícil de a 
gente descobrir uma lesão de estágio inicial onde o tratamento seria bem 
mais fácil. Então a prevenção hoje realmente é o exame de rotina como 
papanicolau ou preventivo, que devem ser feitos pelo menos uma vez ao 
ano. Caso a paciente apresente alguma alteração os exames devem ser 
feitos com mais frequência”, explica a médica.

A ginecologista ainda informa que as pacientes diagnosticadas precisam 
ser acompanhadas pelo profissional responsável que irá orientar qual o 
tratamento correto. “As mulheres diagnosticadas com o câncer de colo de 
útero devem ser orientadas pelo seu ginecologista ao que deve ser feito, 
este é o profissional capacitado a conduzir e tratar essa paciente. 

É ele que vai identificar aquela alteração provavelmente no preventivo ou 
exame físico da paciente, em seguida, irá orientá-la a fazer exames mais 
específicos como biópsia, ou direcioná-la para um tratamento cirúrgico 
ou medicamentoso, além de identificar os fatores de risco que levaram a 
paciente a ter essa enfermidade. Daí a necessidade de fazer os exames 
de rotina e o acompanhamento de um ginecologista anualmente”, destaca 
ela.

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 envolvi-
dos 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.

Março Lilás: especialista fala sobre a prevenção 
ao câncer de colo de útero

Policiais militares, por volta de 15h36 de quinta-fei-
ra (04/03), apreenderam um jovem de 15 anos, na 
rua Felismino Soares, bairro Coroado III.

Segundo informações dos policiais, com suspeito 
foi encontrado 208 (duzentos e oito) porções de 
substância supostamente entorpecente de crack/
oxi; 162 (cento e sessenta e dois) pinos contendo 
substância supostamente entorpecente de cocaí-
na; 07 (sete) porções de substância supostamente 
entorpecente de maconha; 01 celular marca LG, 
cor preta, com a tela trincada; 01 celular IPhone 
modelo A1387, cor branca; 01 rádio comunicador 
ponto a ponto modelo BG777S e a quantia de R$ 
118 reais.

Diante dos fatos, o suspeito e a materialidade 
do crime foram apresentados na Apresentação à 
Delegacia Especializada em Apurações de Atos 
Infracionais (DEAAI) para as providências cabíveis.

Amazonas- Na tarde desta quinta-feira (4), um navio 
rebocador acabou naufragando na praia do Catarro em 
frente ao município de Itacoatiara distante 175.89 KM 
de Manaus.

Até o exato momento, a Marinha Mercante ainda não 
se pronunciou sobre o caso e nem informou se houve 
vítimas.

O vídeo foi divulgado em vários grupos do WhatsApp.Navio rebocador 
afunda em frente 
a Itacoatiara

Jovem é 
apreendido 
com drogas na 
zona Leste

Por:  Lara Tavares
Por: Lara Tavares

Por: Fabiane Monteiro

Foto: reprodução Foto: reprodução
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Fonte: com informações da Assessoria de Imprensa
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Wilson Lima discute ampliação da 
política de prevenção do câncer de 
colo do útero no Amazonas

Sites falsos de pré-cadastro para vacinação 
estão sendo usados por cibercriminosos

O governador Wilson Lima recebeu, nesta quinta-feira (04), na sede do Governo, no bairro Compensa II, 
zona oeste da capital, o diretor-presidente da Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do 
Amazonas (Fcecon), Gerson Antônio dos Santos Mourão, a gerente do serviço de Ginecologia da fundação, 
Monica Bandeira de Melo, e a deputada estadual Nejmi Aziz, para discutir a ampliação da política de pre-
venção do câncer de colo do útero no Amazonas.

Neste mês é realizado o movimento estadual “Março Lilás”, que alerta para a conscientização e combate a 
esse tipo de câncer, o de maior incidência no estado. O governador defendeu o avanço da vacinação contra 
o papilomavírus humano (HPV), que previne a doença, bem como a ampliação dos serviços de exames 
oferecidos na rede de saúde.

“Nossas ações de saúde estão concentradas no coronavírus, mas não podemos esquecer outras áreas, 
porque temos outras doenças que matam e estamos trabalhando para avançar na política de assistência 
e saúde da mulher, na capital e no interior. Estamos tocando projetos para ampliar serviços e essa reunião 
aqui foi importante para que possamos alinhar isso”, afirmou o governador.
A gerente do serviço de Ginecologia da fundação, Monica Bandeira de Melo, destacou a importância da 
vacina contra o HPV, principalmente nas escolas.

“O HPV é um vírus adquirido sexualmente que causa câncer de colo uterino, câncer de pênis, câncer de 
ânus, câncer de vagina e orofaringe, e a gente tem como evitar”, disse a médica, que, juntamente com a 
deputada Nejmi Aziz, apresentou projeto para resgatar a vacina contra o HPV nas escolas, tendo em vista a 
baixa procura nos postos municipais de vacinação, não só no Amazonas, mas em todo o país.

Meninas dos 9 aos 14 anos e meninos dos 11 aos 14 anos podem ser vacinados. Hoje, essa imunização 
gratuita é oferecida nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), em duas doses.

Exames

O tratamento das inflamações pré-cancerosas também precisa ser incentivado, segundo Monica Bandeira 
de Melo. Essas inflamações vêm antes do câncer e são detectadas no exame preventivo Papanicolau, um 
procedimento indicado a toda mulher que tem ou já teve vida sexual e que tem entre 25 e 64 anos de idade.

Para maior segurança do diagnóstico, os dois primeiros exames devem ser anuais. Se os resultados esti-
verem normais, sua repetição só será necessária após três anos. Através do preventivo, são descobertas 
alterações no colo do útero da mulher, as lesões precursoras do câncer. Quando diagnosticado na fase 
inicial, as chances de cura do câncer cervical são de 100%.

Outro exame é o conização, procedimento no qual se coleta amostra para biópsia, mas que também é 
empregado para remover lesões pré-cancerígenas, que foram diagnosticadas previamente no Papanicolau, 
oferecido pela rede de Atenção Básica. Em 2019, a Fcecon realizou 575 procedimentos desse tipo, 234 
a mais que a quantidade realizada em 2018. Ano passado, o setor que realiza o procedimento ficou três 
meses e meio sem realizar conizações, devido à pandemia de Covid-19 e, em função disso, o número de 
procedimentos teve redução.

Policlínicas

A rede estadual de saúde conta com três policlínicas que atendem pacientes encaminhadas pelas UBSs, 
quando o Papanicolau detecta alguma alteração: Policlínica Gilberto Mestrinho, Codajás e João dos Santos 
Braga. Nessas unidades há outros exames disponíveis como o colposcopia, que é mais completo que o 
Papanicolau.
No interior, geralmente, as prefeituras têm suas policlínicas e, quando necessário, as pacientes são en-
caminhadas para a Rede Estadual. A Policlínica Gilberto Mestrinho é referência para o atendimento aos 
pacientes do interior.

Março Lilás

A previsão é de 700 novos casos do câncer do colo do útero para 2021, segundo o Instituto Nacional de 
Câncer (Inca), ligado ao Ministério da Saúde (MS). De acordo com o diretor-presidente da FCecon, mas-
tologista Gerson Mourão, o movimento Março Lilás é voltado para incentivar as mulheres a realizarem o 
exame preventivo Papanicolau de forma regular, estimular mulheres e homens a utilizarem preservativo nas 
relações sexuais e alertar pais e mães a vacinarem seus filhos contra o papilomavírus humano (HPV).

CHARGE DO DIA
Autor: POJUCAN BACELLAR

Com a chegada da vacina contra o novo Coronavírus (Covid-19), muitos governos iniciaram processos de 
pré-cadastro para a vacinação, que acontece através de etapas. Contudo, cibercriminosos estão utilizando 
sites falsos com a intenção de roubar os dados pessoais e contas bancárias das pessoas.
Muitas páginas falsas de pré-cadastro para a vacinação estão disponíveis na internet, o que induz o internau-
ta a preencher um cadastro para roubo de dados. Além disso, também são utilizadas mensagens de texto 
via e-mail que pedem que as pessoas se cadastrem em sites duvidosos. Outra tentativa de golpe bastante 
comum é feita através de mensagens de WhatsApp, que são enviadas com links para sites falsos.

Os cibercriminosos criam esses sites falsos por dois motivos: o primeiro, está relacionado ao roubo de dados 
pessoais; e o segundo, está relacionado ao roubo de contas das redes sociais das pessoas e a clonagem de 
aplicativos de mensagens para aplicarem golpes e até mesmo número de celulares.
Em alguns lugares do Brasil, inclusive, as pessoas estão recebendo ligações desses criminosos se passando 
por agentes da secretaria de saúde do município na intenção de roubar os dados pessoais dos cidadãos.

Sobre a tipificação dessas práticas criminosas

Segundo o Direito Penal, a invasão de dispositivo informático para subtração de dados pessoais pode ensejar 
punição pelo artigo 154-A do Código Penal, sendo que o mesmo artigo ainda complementa que a utilização 
dos dados pessoais roubados é passível de crime, principalmente no tocante à lesões patrimoniais, ou seja, 
vários crimes podem ser tipificados, desde furto, fraude eletrônica, estelionato, extorsão, dentro outros.
Entretanto, além do roubo dos dados pessoais, a prática de credentialstuffing tem aumentado considerav-
elmente. O crime de credentialstuffing funciona da seguinte forma: ao concluir o cadastro no site falso de 
vacinação, a pessoa coloca o seu e-mail e cria uma senha para login, mas, como muitas pessoas costumam 
usar o mesmo e-mail para acessar todas as suas redes sociais, e geralmente a mesma senha para diversas 
plataformas diferentes, os cibercriminosos pegam essas informações e tentam roubar as redes sociais das 
vítimas.
Vale ressaltar que o CredentialStuffing, inicialmente, era uma prática relacionada ao roubo de dados em 
massa de empresas que lidam com as informações pessoais dos seus clientes. Contudo, atualmente, esse 
mesmo termo é usado para nomear essa tentativa de roubo de contas das redes sociais das pessoas através 
de golpes.

Como evitar cair nesse tipo de golpe?

A principal dica para se proteger e não cair nesse tipo de golpe, é não clicar em links recebidos por e-mails, 
por WhatsApp e pelas redes sociais. Sempre que estiver em dúvida, pesquise bastante antes e acesse os 
canais oficiais da secretaria de saúde da sua cidade. Contudo, existem outras dicas importantes que podem 
ser fundamentais para a sua proteção.
De acordo com Rodrigo Cavalcanti, especialista em Cybersegurança do Instituto de Desenvolvimento Tec-
nológico (INDT) de Manaus, a dica mais valiosa é saber pesquisar e averiguar as fontes, mas também ficar 
atento a alguns detalhes. “O principal é sempre pesquisar fontes diferentes sobre a página que se está sob 
suspeita. Aliás, toda página que é enviada por e-mail, aplicativos de mensagens e pelas redes sociais devem 
ser averiguadas antes de você acessá-la. Então, se receber um link, pesquise se ele é válido, se usa certifi-
cado (basta clicar naquela chavezinha antes do endereço do site no seu navegador para ver se o certificado 
corresponde ao endereço correto do site). Mas, de todo modo, é sempre bom desconfiar e pesquisar, como 
também, ficar atento a esses detalhes”, explica.

Outra dica que pode aumentar a proteção dos dados pessoais e das contas das redes sociais das pessoas 
são adotar hábitos de segurança. “Sempre é bom a pessoa manter o hábito de trocar as suas senhas de 
tempos em tempos, como também, não ficar utilizando a mesma senha em todas as coisas que for fazer. 
Além disso, também é possível colocar a verificação em duas etapas nas redes sociais, ligando as contas 
aos seus dispositivos móveis, pois isso dificulta o acesso desses cibercriminosos. Se fizer isso, lembre-se de 
nunca compartilhar os códigos de acesso ou de confirmação que são enviados para o seu celular por telefone 
ou por e-mail para ninguém”, ressalta Rodrigo.

Caso tenha sido enganado, vale lembrar que a primeira coisa a ser feita é avisar os seus contatos telefônicos, 
amigos e familiares, pelos meios que foram possíveis. Em seguida, contate as autoridades e faça o Boletim de 
Ocorrência (B.O) para tomar as medidas legais cabíveis e para que sejam iniciadas as investigações. Se for o 
caso de um site falso, sempre o denuncie.
“A denúncia de crimes cibernéticos e o Boletim de Ocorrência podem ser feitas na delegacia de crimes virtu-
ais ou em vários mecanismos de sites seguros, tais, como: https://safebrowsing.google.com/safebrowsing/
report_phish/?hl=pt-BR”, Cavalcanti finaliza.

Por: Fernanda Lopes

Por: Victória Cavalcante

Foto: Diego Peres/Secom

Foto:  divulgação

Fonte: com informações da Agência Amazonas

Fonte: com informações da Assessoria de Imprensa
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Frases

“Não importa o que os 
outros acham de você, e 

sim o que você próprio 
pensa de si mesmo” 

CHRISTINA AGUILERA, Cantora-compositora

JOSÉ DE ALENCAR, Escritor

“DIFICULDADES 
PREPARAM PESSOAS 
COMUNS PARA 
DESTINOS 
EXTRAORDINÁRIOS”
C.S LEWIS

AYRTON SENNA, Piloto

Escritor

“SE VOCÊ QUER SER 
BEM-SUCEDIDO PRECISA 
DE DEDICAÇÃO TOTAL, 
BUSCAR SEU ÚLTIMO 
LIMITE E DAR O MELHOR 
DE SI 

MESMO” 

“O sucesso nasce do querer, da determinação e 
persistência em se chegar a um objetivo. Mesmo 

não atingindo o alvo, quem busca e vence obstácu-
los, no mínimo fará coisas admiráveis” 
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Torre forte é o nome do Senhor; a ela correrá o justo, e estará em alto refúgio.
Provérbios 18:10
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