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WILSON LIMA INSTITUI COMISSÕES DE
concurso para segurança pública do AM

DESMATAMENTO 
NA AMAZÔNIA 
CRESCEU 51% 
EM 11 MESES

PEGASUS FOI 
USADO PARA 
ESPIONAR 
JORNALISTAS, 
ATIVISTAS E 
POLÍTICOS Foto: reprodução
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Vereador Sandro Maia é 
investigado por MP-AM após 
denúncia de nepotismo
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ARMADA
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MINISTÉRIO PÚBLICO 
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TAPAUÁ
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‘TRABALHANDO A 
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Página.7 Página.6

JORNAL AMAZONIAPRESSJORNAL AMAZONIAPRESS
Portal de notícias da Amazônia para o mundo.Portal de notícias da Amazônia para o mundo.



A comunidade São João, no bairro Lago Azul, zona Norte, com acesso pela BR–174, não recebia serviços de infraestrutura há 
mais de 30 anos. Para mudar esta realidade, a Prefeitura de Manaus iniciou um mutirão de obras no local na última semana, 
que foi acompanhado de perto pelo prefeito David Almeida e pelo vice-prefeito e secretário municipal de Infraestrutura, Marcos 
Rotta.

Os trabalhos iniciaram pela rua Flor de Lótus, que ganhou novas tubulações para a rede de drenagem antes da pavimentação, 
e na rua Flor da Rainha, que já recebe a massa asfáltica, com previsão de entrega ainda nesta segunda-feira, 19/7. Ao todo, 
30 homens atuam nesses serviços nas ruas da comunidade, que estavam abandonadas.

O autônomo Marco Lopes Marinho, que mora no local há mais de 30 anos, diz que nunca viu obra nenhuma na comunidade 
São João, que, segundo ele, só agora foi lembrada pelo poder público.

“Estamos nessa luta há muitos anos e, graças a Deus, a prefeitura chegou aqui na nossa comunidade. Eu agradeço demais ao 
prefeito David Almeida e ao vice-prefeito e secretário Marcos Rotta. Viver aqui não é nada fácil, todas as ruas estão cheias de 
buracos, e os ônibus já nem entravam mais, por isso, a gente tinha que andar muito, no sol e na chuva, com crianças e idosos, 
era muita luta, só quem passa é que sabe do sofrimento. A outra gestão infelizmente não nos deu esse atendimento e agora 
sim nós fomos lembrados, graças a Deus. É um sonho ver de perto esse asfalto chegando aqui”, afirmou o morador. 

No local, várias outras ruas necessitam de serviços de terraplanagem, além da revitalização e ampliação das redes de drena-
gem, antes da aplicação de massa asfáltica. Muitas das vias permanecem em solo natural. Aproximadamente 6 mil toneladas 
de asfalto serão aplicadas em 7 quilômetros de extensão.

Toda a comunidade, que também sofria com constantes assaltos, especialmente no período noturno, recebeu iluminação 
pública nas vias. A revitalização de todas as ruas da comunidade São João, onde vivem cerca de 5 mil pessoas, deve ser 
finalizada já no próximo mês. 

Iverson de Souza Araújo, conhecido como DJ Ivis, teve seus cabelos raspa-
dos ao chegar na Unidade Prisional Irmã Imelda Lima Pontes, em Aquiraz, 
no Ceará. O produtor musical foi preso na última quarta-feira (14/7) pelas 
agressões contra sua ex-mulher, Pamella Holanda, inclusive na frente da filha 
de nove meses do casal.

A Justiça negou o pedido de habeas corpus de DJ Ivis no último sábado 
(17/7) e ele permanecerá preso por tempo indeterminado à disposição do 
Poder Judiciário. Caso ele seja condenado por lesão corporal, a pena máxima 
é de três anos em regime aberto ou semiaberto. O presídio de Aquiraz é de 
segurança máxima.
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Por: Redação

Por: Shayenne Medeiros

ABATIDO E COM CABEÇA RASPADA:

JUSTIÇA NEGA HABEAS CORPUS A DJ IVIS

Moradores da comunidade São João, na zona Norte, 
recebem serviços de infraestrutura depois de 30 anos

Foto: Márcio Melo/Seminf

Fonte: com informações da Seminf

Fonte: Leo Dias

Foto: divulgação

O Ministério Público do Amazonas, por meio da 77ª Promotoria de Justiça Especializada de Proteção ao Patrimônio Público, deu início no dia 
15/07, à investigação de denúncia contra eventual prática de nepotismo, supostamente praticada por membro da Câmara Municipal de Manaus.
O Inquérito Civil nº 06.2021.0327-5 foi instaurado pela Promotora de Justiça Wandete de Oliveira Netto, que está respondendo pela 77ª PRO-
DEPPP.

Cabe ao Ministério Público, por esta Promotoria de Justiça por esta Promotoria Especializada, adotar medidas administrativas e judiciais previs-
tas em Lei para a defesa e proteção do patrimônio público e dos Princípios Constitucionais que regem a Administração Pública. A contratação 
por agente público de parentes por afinidade configura afronta a Súmula Vinculante nº 13 do STF e, por isso, deve ser combatida de todas as 
formas.

Conforme a denúncia recebida pelo órgão ministerial, o vereador Sandro Maia teria contratado três cunhadas e uma enteada para trabalharem 
como assessores parlamentares em seu gabinete no Legislativo Municipal.

Dentre as medidas iniciais adotadas e tendo em vista que o Ofício nº 03/2021-PG/CMM, encaminhado pela Câmara Municipal de Manaus ao 
MPAM, não trouxe todas as informações solicitadas, a Promotora de Justiça determinou a requisição, da Câmara Municipal de Manaus, de 
cópia em mídia digital da ficha funcional e de frequência dos ex-servidores, com dados pessoais atualizados.

Por: Lara Tavares

Foto: reprodução

Fonte: com informações da Agência Amazonas

Vereador Sandro Maia é investigado por MP-AM 
após denúncia de nepotismo

Durante as fiscalizações em combate a crimes 
ambientais, os agentes da base fluvial Arpão 
apreenderam máquinas e embarcações en-
volvidas em extração ilegal de minério. O ma-
terial está avaliado em R$ 1,805 milhão. A ação 
ocorreu na manhã do domingo (18/07), na co-
munidade Costa da Jussara, próximo ao mu-
nicípio de Coari (a 363 quilômetros de Manaus).

Segundo o relatório policial, os agentes es-
tavam realizando patrulhamento no local quan-
do avistaram a prática ilícita. Um homem de 
55 anos se identificou como proprietário das 
máquinas. Ele foi conduzido para a delegacia 
do município para prestar depoimento. No lo-
cal, foram apreendidos um empurrador, uma 
balsa e uma draga, além de 50 metros cúbicos 
de areia.

Os procedimentos foram realizados e encamin-
hados para o Poder Judiciário, responsável por 
estipular o valor da multa pelo crime ambiental.

Base Arpão 

Coordenada pela Secretaria de Segurança 
Pública do Amazonas (SSP-AM), a unidade tem 
atuação integrada de efetivos das Polícias Civil 
e Militar, Corpo de Bombeiros Militar do Amazo-
nas (CBMAM), Polícia Federal, Força Nacional e 
Secretaria de Operações Integradas (Seopi), do 
Ministério da Justiça e Segurança Pública.

Por: Fernanda Lopes

Foto: divulgação

Em fiscalização, máquinas e 
embarcação avaliadas em mais 
de R$ 1 milhão são apreendidas
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A segurança pública do Amazonas ganhou um reforço de 15 mil munições e 7,8 mil coletes 
balísticos, que serão entregues as polícias Civil e Militar. Com esta primeira ação, as forças 
de segurança estão recebendo R$ 12,8 milhões em novos equipamentos.  A ação faz parte do 
programa Amazonas Mais Seguro anunciado pelo governador Wilson Lima nesta segunda-feira 
(19).

Durante a solenidade, que aconteceu na Arena da Amazônia, bairro Chapada, zona centro-sul 
da capital amazonense, Wilson Lima também formalizou a criação das comissões responsáveis 
pelo concurso público do setor. 
Compromisso assumido por Wilson Lima, o concurso público vai abrir 2,5 mil vagas para 
atender as necessidades dos cinco órgãos que compõem o sistema de segurança, a maioria 
sem certames para contratação de novos servidores há mais de uma década.

É o caso da Polícia Militar, cujo último concurso foi em 2011, e da Polícia Civil, que teve seu 
último certame em 2009. Também haverá vagas para o Departamento Estadual de Trânsito (De-
tran-AM), que terá o segundo concurso da história do órgão. No primeiro, realizado em 1995, os 
aprovados não foram convocados. 
Vagas - Serão 1.350 vagas para a Polícia Militar; 453 para o Corpo de Bombeiros; 362 para a 
Polícia Civil; 210 para o Detran-AM; e 150 vagas para a Secretaria de Segurança Pública (SSP-
AM). 

Para a Polícia Militar, são 1.000 vagas para aluno soldado e 350 vagas para aluno oficial, com 
remuneração que varia de R$ de 2.657,28 a R$ a 7.180, 34. 
Para o Corpo de Bombeiros estão destinadas 400 vagas para aluno soldado e outras 53 para 
aluno oficial, com pagamentos que vão de R$ de 2.657,28 a R$ a 7.180, 34. 
Já para a Polícia Civil serão abertas 62 vagas para delegado, 62 vagas para escrivão, 200 vagas 
para investigador e 38 vagas para perito. As remunerações variam entre R$ 11.281,26 e R$ 
20.449,05. 

No caso do Detran-AM, são 150 vagas para nível Superior e 60 vagas para nível Médio, com 
salários de R$ de 2.300 a R$ 5.500. 
A SSP-AM terá 140 vagas para assistente operacional e outras 10 vagas para técnico de nível 
Superior. Os pagamentos vão de R$ de 1.350,19 a R$ 2.764,68.

Novos equipamentos 
Do pacote de investimentos em equipamentos, estão sendo entregues um caminhão de com-
bate a incêndio e seis motocicletas para o Corpo de Bombeiros, 15 motocicletas para o Batal-
hão de Trânsito da Polícia Militar, três veículos para atender ao programa Pró-Vida, realizado 
pela PMAM, Corpo de Bombeiros Militar e Polícia Civil, além de 20 computadores.
Para melhorar as condições de atuação policial nas ruas, estão sendo entregues 7.820 coletes 
balísticos, mais de 15 mil munições, 30 capacetes antitumulto, 30 protetores de joelho e dez 
escudos balísticos.

As entregas incluem recursos do Governo do Amazonas, doações da Secretaria Nacional de Se-
gurança Pública (Senasp) e repasses do programa Floresta Viva, com recursos repatriados pela 
operação Lava Jato e focados em fortalecer o monitoramento e controle ambiental no estado. 
Criado pelo governador para potencializar os investimentos na área, o Amazonas Mais Seguro 
engloba a aplicação de R$ 280 milhões para infraestrutura, aquisição de novas tecnologias e 
investimentos em recursos humanos nas forças de segurança pública estaduais.

Mais de 50 mil jornalistas, empresários, defensores dos direitos humanos, líderes religiosos e chefes de 
Estado de diversos países podem ter sido alvos de espionagem utilizando o sistema Pegasus, um pro-
grama desenvolvido por uma empresa israelense. No Brasil houve a tentativa da compra do produto por 
Carlos Bolsonaro (Republicanos).

A investigação foi divulgada neste domingo, 18, por veículos de comunicação como o The Guardian, The 
Washington Post e Le Monde, com a ajuda da Anistia Internacional e da ONG francesa ForbiddenStories.
O sistema identifica e recolhe histórico de conversas do WhatsApp e do Telegram, lugares onde o alvo 
passou, quanto tempo permaneceu em cada um, sua localização, além do som e das imagens do ambi-
ente por meio da ativação de microfone e câmera feita remotamente e em tempo real.

Em sua viagem à Israel houve conversa sobre o produto, após tentou em licitação n 03/21 para a compra 
de uma ferramenta de espionagem expôs a disputa com o alto Comando Militar. O Ministério da Justiça 
nega que o objetivo seria comprar o Pegasus.

Policiais militares das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam) detiveram, na noite de domingo 
(18/07), três indivíduos com idades entre 19 e 23 anos, que realizavam roubos em sequência a tran-
seuntes, em poder de uma arma de fogo e um simulacro de pistola, na zona norte da capital.

A equipe policial da viatura Rocam 9841 realizava patrulhamento pela zona norte, por volta das 23h10, 
quando recebeu uma denúncia pelo WhatsApp Rocam (99280-7574) de que um grupo de indivíduos 
estaria cometendo uma sequência de roubos ou “arrastão”, em poder de arma de fogo e utilizando um 
veículo modelo Celta preto, tendo como alvo populares que transitavam em vias do bairro Novo Israel.

Os policiais iniciaram buscas e, durante as diligências, analisando imagens de câmeras de vigilância na 
área atacada, conseguiram identificar a placa do automóvel modelo Celta, preto e placas NOT-6031, 
bem como o endereço do proprietário do veículo. No local, a rua São Bento, bairro Novo Israel 2, um 
dos envolvidos foi localizado e este informou a localização dos demais, e com ele, os militares encontr-
aram um revólver calibre 32, marca Taurus, com numeração suprimida, três munições intactas, além de 
um simulacro de pistola e três aparelhos celulares apreendidos.

Diante dos fatos, os três indivíduos, juntamente com o material apreendido, foram encaminhados ao 6º 
Distrito Integrado de Polícia (DIP) para a conclusão dos procedimentos legais.

Polícias do AM recebem 15 mil 
munições e 7,8 mil coletes balísticos

Em Itacoatiara, durante a madrugada do último do-
mingo (18), um homem de 28 anos, que não teve a 
identidade revelada foi esfaqueado até a morte na 
rua Aquilino Barros, bairro Jauari.

Conforme testemunhas, a vítima estava na rua 
quando foi abordado por dois homens que es-
tavam com faca e terçado, e logo após começaram 
as agressões.

Os golpes foram profundos, ele ainda teve o rosto 
desfigurado pelos golpes de terçado, além de out-
ros que atingiram tórax e braço.

Segundo relatos, o homem ainda tentou fugir, 
porém sem sucesso, ele ainda foi encaminhado a 
um hospital da região, porém não resistiu aos fer-
imentos.

Ainda não se sabe a motivação do crime, a vítima 
possuía diversas passagens pela polícia, desde 
tráfico de drogas a roubos e homicídios.
O corpo foi removido, e o crime deverá ser inves-
tigado.

Rocam detém três 
homens que 
realizavam assaltos 
à mão armada

Foto: divulgação

Foto: divulgação / PMAM

Por: Adriano Fernandes

Por: Lara Tavares

Por: Flávia da Hora

Por: Marcilon Souza e Souza 

Foto: reprodução
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Homem leva terçadada no 
rosto e acaba esfaqueado 
em Itacoatiara

Pegasus foi usado para espionar jornalistas, 
ativistas e políticos
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O governador do Amazonas, Wilson Lima, assinou, nesta segunda-feira (19/07) a portaria que instituiu a criação das comissões 
de concurso público para 2.525 vagas nos cinco órgãos que compõem o sistema de segurança do estado. O concurso vai rep-
arar a defasagem de efetivo nas forças de segurança do estado, gerando empregos diretos nas polícias Militar e Civil, Secretar-
ia de Segurança Pública (SSP-AM), Corpo de Bombeiros e Departamento Estadual de Trânsito (Detran-AM).

“Hoje nós estamos assinando a criação dessas comissões para tratar do concurso público que vai gerar 2.500 empregos di-
retos. É um resgate histórico que nós estamos fazendo, que há muito que as nossas forças de segurança, tanto Polícia Militar, 
quanto Polícia Civil, Corpo de Bombeiros e Detran, estão com o seu quadro defasado. Isso acaba provocando uma sobrecarga 
para as nossas forças de segurança”, ressaltou Wilson Lima.

A maioria dos órgãos da segurança não tinha certames para contratação de novos servidores há mais de uma década. É o 
caso da Polícia Militar, que teve o último concurso em 2011;  da Polícia Civil, com o último certame realizado em 2009. O De-
partamento Estadual de Trânsito (Detran-AM) terá o segundo concurso público da história do órgão. No primeiro, realizado em 
1995, os aprovados não foram convocados.

“Nós queremos realizar esse concurso ainda neste ano. No final do ano a nossa expectativa é que as provas possam ser real-
izadas, e no ano que vem a gente começa o trabalho de preparação desses policiais”, disse Wilson Lima.
Vagas 

Serão 1.350 vagas para a Polícia Militar; 453 para o Corpo de Bombeiros; 362 para a Polícia Civil; 210 para o Detran-AM; e 150 
vagas para a Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM).
Para a Polícia Militar, são 1.000 vagas para aluno soldado e 350 vagas para aluno oficial, com remuneração que varia de R$ de 
2.657,28 a R$ a 7.180,34. Para o Corpo de Bombeiros estão destinadas 400 vagas para aluno soldado e outras 53 para aluno 
oficial, com pagamentos que vão de R$ de 2.657,28 a R$ 7.180,34.

Já para a Polícia Civil serão abertas 62 vagas para delegado, 62 vagas para escrivão, 200 vagas para investigador e 38 vagas 
para perito. As remunerações variam entre R$ 11.281,26 e R$ 20.449,05. No caso do Detran-AM, são 150 vagas para nível 
Superior e 60 vagas para nível Médio, com salários de R$ de 2.300 a R$ 5.500.
A SSP-AM terá 140 vagas para assistente operacional e outras 10 vagas para técnico de nível Superior. Os pagamentos vão de 
R$ de 1.350,19 a R$ 2.764,68.

Equipamentos 

Durante a solenidade, realizada na Arena da Amazônia Vivaldo Lima, bairro Chapada, zona centro-sul da capital amazonense, 
Wilson Lima entregou R$ 12,8 milhões em novos equipamentos, por meio do programa Amazonas Mais Seguro. Criado pelo 
governador para potencializar os investimentos na área, o programa engloba a aplicação de R$ 280 milhões para infraestrutura, 
aquisição de novas tecnologias e investimentos em recursos humanos nas forças de segurança pública estaduais.

Entre as entregas estão um caminhão de combate a incêndio e seis motocicletas para o Corpo de Bombeiros; 15 motocicletas 
para o Batalhão de Trânsito da Polícia Militar; três veículos para atender o programa Pró-Vida, realizado pela PMAM, Corpo de 
Bombeiros Militar e Polícia Civil; além de 20 computadores.

Para melhorar as condições de atuação policial nas ruas, foram entregues 7.820 coletes balísticos, mais de 15 mil munições, 30 
capacetes antitumulto, 30 protetores de joelho e dez escudos balísticos.
As entregas incluem recursos do Governo do Amazonas, doações da Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp) e 
repasses do programa Floresta Viva, com recursos repatriados pela operação Lava Jato e focados em fortalecer o monitora-
mento e controle ambiental no estado.

Por: Adriano Fernandes

Foto: Diego Peres/Secom

Wilson Lima 
institui 
comissões de 
concurso para 
segurança 
pública do AM



A Comissão do Esporte da Câmara dos Deputados aprovou, na terça-feira (13), proposta que inclui o 
desporto virtual entre as atuais quatro manifestações desportivas reconhecidas atualmente no País – edu-
cacional; de participação; de rendimento; e de formação. O texto altera a Lei Pelé.

A proposta foi aprovada na forma do substitutivo apresentado pelo relator, deputado Felipe Carreras (PSB-
PE), ao Projeto de Lei 3450/15, do ex-deputado JHC (AL), e um apensado. “Não caberia incluir como uma 
quinta manifestação o desporto virtual, pois está inserido em uma das quatro já existentes, dependendo 
apenas da intencionalidade dos praticantes”, explicou o relator.

Dessa forma, continuou Felipe Carreras, o substitutivo explicita que as atuais quatro manifestações esport-
ivas contemplam, também, a prática na forma virtual. Além disso, ele deixou de lado uma definição sobre 
desporto virtual, para “não engessar” a lei diante da dinâmica de atualização desses esportes.
Na versão original de JHC, o desporto virtual corresponderia aos jogos eletrônicos transcorridos individual 
ou coletivamente, contra máquinas ou usuários em rede, como também a competição entre profissionais 
e amadores.

“Os benefícios dessa prática são conhecidos, como a melhora nas capacidades cognitivas, inclusive na 
memória”, disse o autor da proposta. “Além disso, muitos jogos eletrônicos possuem status de verdadeiras 
obras de arte, com investimentos – e retornos – bilionários.”

Tramitação

O projeto tramita em caráter conclusivo e ainda será analisado pela Comissão de Constituição e Justiça e 
de Cidadania.

Comissão aprova 
proposta que 
reconhece desporto 
virtual como 
prática esportiva

Um motorista de aplicativo identificado como Jair Roberto Dolzone, de 23 anos, foi assassinado com di-
versos disparos de arma de fogo, na noite deste domingo (18), na rua Edson Melo, bairro Alvorada 2, zona 
centro-sul de Manaus.

De acordo com informações da família, a vítima era conhecida na área como “Careca”.
Ainda de acordo com a família, Edson estava finalizando uma corrida nas proximidades para pegar mais um 
passageiro, quando foi surpreendido por dois homens em um carro prata.

Um dos homens retirou a vítima a força do veículo, um Fiat Uno, apontando a armar e tirando Edson a força 
do carro. No meio da rua, na hora da fuga o suspeito ainda efetuou vários disparos de arma de fogo contra 
a vítima.

Na fuga, o carro de Edson foi levado por um dos suspeitos e o comparsa fugiu no carro prata. A família 
chegou em seguida ao local do crime e estavam muito abalados.
Policiais da 10ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), foram acionado para atender a ocorrência, iso-
lando a área até a chegada da Perícia Técnico-Científica.

O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para recolher o corpo da vítima.
Ainda de acordo com as informações dos policiais, a primeira hipótese levantada é que Edson tenha sido 
vítima de latrocínio, roubo seguido de morte, no entanto a Delegacia Especializada em Homicídios e Se-
questros (DEHS) irá investigar o caso.

Por: Fabiane Monteiro

MOTORISTA DE 
APLICATIVO É 
ASSASSINADO EM 
POSSÍVEL LATROCÍNIO

Foto: reprodução

ARTIGO DO DIA REUNIÃO DE CASAIS - APRENDENDO COM JOSÉ

Gênesis 41

O capítulo 41, do livro de Gênesis, traz um excelente relato sobre os son-
hos de Faraó e como Deus usou José para interpretar tais sonhos. Num 
desses sonhos, Faraó tem a visão de sete vacas gordas pastando e de-
pois aparecem sete vacas magras e engolem as sete vacas gordas, mas 
continuam com a mesma aparência. Também sonha com sete espigas 
grandes, que são engolidas por sete espigas franzinas.

José, usado por Deus, esclarece a Faraó que as sete vacas gordas e as 
sete espigas grandes e bonitas significam sete anos de fartura em toda 
a terra do Egito; e que as sete vacas magras e as sete espigas franzinas, 
significam sete anos de seca e grande fome em toda a terra.
Aconselhou José a Faraó que nos setes anos de fartura, todo o excedente 
da produção deveria ser guardado em celeiros, para que, quando vies-
sem os sete anos de seca e de fome, o povo egípcio tivesse reserva de 
alimento.

Assim sucedeu. Foram sete anos de fartura e abundante produção e logo 
depois vieram os sete anos de grande seca e de fome. Como o Egito tinha 
estocado o excedente da produção, a fome não atingiu as suas terras e 
nem o seu povo. Muito pelo contrário, vinha gente de todos os cantos da 
terra comprar alimento no Egito.
Bem, esta foi uma síntese desta bem conhecida história. Mas no que pode 
ajudar, hoje, no nosso relacionamento, na nossa família?
Vejamos:
O poeta diz que não existe felicidade e sim momentos felizes, pelo que 
concordamos em parte. Até porque, se existem momentos felizes isto já é 
a prova incontestável que a felicidade existe. Mas a minha grande con-
testação é: Se existem momentos felizes, por que não os eternizamos? 
Por que não usamos a tática de José, e começamos a estocar o exceden-
te dos nossos momentos de felicidade?
Onde e como podemos aplicar isto na nossa vida?

Primeiro – Na nossa vida espiritual
– Por que muitos, que tem intimidade com Deus, uma vida de oração, uma 
vida de adoração, entram em verdadeiros desertos espirituais, se sentindo 
sozinho, abandonado, sem ter respostas de oração e já nem ouvem mais 
a voz de Deus, duvidando até da presença Dele em sua vida?

Talvez não seja um grande pecado, desses convencionados pela igreja. 
Talvez seja só negligência. Trabalhamos o dia inteiro, estudamos a noite, 
chegando em casa quase meia noite, para tomar banho, jantar e dormir 
para acordar às cinco horas da manhã, e recomeçar a rotina de trabalho 
e estudo. Aí, a leitura da Bíblia fica de lado, a oração é simplesmente uma 
mera repetição, fruto do hábito de orar e não de um coração necessitado 
de Deus. Jejum? Nem pensar. Isso poderia repercutir negativamente na 
concentração do trabalho e do estudo, uma vez que nos deixa fragilizado, 
pois o corpo cobra. Adoração? Que horas? No ônibus lotado, no percurso 
de casa para o trabalho? 

Isto só serviria de escândalo e ai daquele por quem vier o escândalo. 
Parece que todas as coisas cooperam para nos afastar da convivência 
com Deus.
Não estamos e nem queremos falar em salvação. Queremos mostrar que 
precisamos ter uma prática religiosa, que mesmo não nos salvando, im-
pede que nos afastemos demais do alvo, que é a nossa busca de intimi-
dade com o Pai.
Um dia desses um dos nossos líderes do Grupo de Louvor me enviou uma 
mensagem dizendo que ainda estava no culto, mesmo mais de dez horas 
após o término do culto. Ele continuou no mesmo clima de adoração.
Precisamos valorizar a nossa adoração. Precisamos valorizar os poucos 
e raros momentos que temos para Deus. Isto nos garante uma relação de 
dependência e de insuficiência, fazendo com que necessitemos mais e 
mais de Deus, não pelo Seu poder e soberania, mas pelo prazer de estar 
na sua agradável presença.
Alguém já disse: Numa batalha entre a carne e o espírito vai vencer quem 
estiver melhor alimentado. Então, não podemos jamais negligenciar a nos-
sa vida devocional. Precisamos ter a disciplina de reservarmos um tempo 
para ficarmos a sós com Deus, mesmo que seja num silêncio profundo, 
sem petições ou justificativas.

Segundo – Na nossa vida emocional
– Um dos maiores males deste século e a ansiedade. E mesmo Jesus 
dizendo: “Não andeis ansiosos por coisa alguma”, diariamente somos 
atacados por inseguranças que já são quase que normais. O medo de 

perder o emprego, as dívidas, as prestações.
Somando-se a isso, tem as pressões que estão cada vez maiores. No 
trabalho somos pressionados pela produtividade. Na escola somos pres-
sionados por melhores notas e por um calendário cada vez mais comer-
cial e menos didático. Na igreja somos pressionados pelas visões, pelas 
estratégias e pelos dogmas.

Ainda temos as filas intermináveis nos bancos, nos roubando horas pre-
ciosas, o trânsito que tem sido o maior motivo de estresse, a insegurança 
pública que nos transformou em prisioneiros das nossas próprias casas.
O que podemos fazer para sobreviver a este caos? Precisamos investir 
tempo em tudo aquilo que nos trás prazer, diversão e distração. Precis-
amos ter um “hobby”, praticar um esporte, frequentar uma academia, 
participar das reuniões sociais da igreja, da família, do trabalho e do 
condomínio.

Terceiro – Na nossa vida financeira
– Hoje o mercado é muito ingrato e incerto. Uma crise no outro lado do 
mundo pode tirar o nosso emprego aqui. Mas, como já disse uma vez, 
temos uma sensação de eternidade e de blindagem; parece que teremos 
tempo para fazer tudo e que nada de ruim nunca vai nos atingir.
Quando conversamos com uma pessoa que experimentou a falência, o 
discurso é sempre o mesmo: -Já tive carrões, iates, mansões, sítios e 
uma obesa conta bancária e perdi tudo. Realmente ela teve tudo, menos 
a sabedoria de gerenciar os recursos, de forma que não se precaveu para 
os dias de seca.

Existem três perguntinhas que precisamos fazer antes de gastar: Eu pos-
so? Eu preciso? Eu devo? Às vezes eu posso, preciso, mas não devo. Em 
outras vezes, eu posso, mas não preciso. Vovó sempre dizia: “Quem come 
e guarda põe a mesa duas vezes”. 
Quando eu era criança não entendia esta filosofia da Dona Nina e achava 
que ela estava suvinando o biscoito. Hoje, depois dos filhos e agora com 
netos, entendo que se você der um pacote de bolachas a uma criança, 
mesmo que ela não esteja com fome, vai detonar o pacote. E amanhã, vai 
ter bolacha?
Precisamos planejar a nossa vida financeira. Viver é administrar a vida.

- Quarto – Na vida profissional
– O mercado de hoje, além de exigente é muito dinâmico. Você precisa 
estar atualizado. Darwin dizia: “Não são os fortes que sobrevivem, mas os 
que têm maior capacidade de se adequar às mudanças”.
Não pare no tempo. Estude se especialize e cresça. Precisamos entend-
er, de uma vez por todas, que o nosso futuro seguro, a nossa velhice 
saudável, dependem exclusivamente de como estamos vivendo hoje.

- Quinto e último – Na nossa vida família.
- Deixei propositalmente por último a vida familiar, pois tudo que relata-
mos acima, vai afetar diretamente a família. Se você começar a negligen-
ciar a vida espiritual, com o afastamento de Deus, as tentações aparecem, 
a vigilância desaparece e você começa a correr o risco de transformar um 
pequeno conflito numa grande guerra.
A vida familiar é muito sensível e frágil. Parece que tudo vem para testar a 
nossa consistência familiar.
Quando estamos namorando dizemos que com aquela pessoa moramos 
até embaixo de uma ponte e o que importa é a felicidade. Depois casa-
mos e por infelicidade vem o desemprego e não vem sozinho. Vem com 
murmurações, cobranças e até arrependimentos.
Precisamos valorizar cada momento familiar. O Padre Zezinho, um dos 
maiores pregadores pró família, diz que a mesa da casa deveria ser 
obrigatoriamente redonda, para não separar as pessoas e sempre dar a 
impressão de união. Concordo plenamente com o Padre. São raros os 
momentos genuinamente familiares. Até os cultos domésticos estão em 
extinção.

Estamos sem saída. Ou investimos forte e pesadamente na família ou 
estaremos vulneráveis a qualquer investida no inimigo na nossa vida, na 
nossa casa.

Esperamos em Deus que o exemplo vivido e deixado por José seja ex-
perimentado por todas as famílias, a fim de que possamos construir um 
casamento à prova de fogo e que as nossas casas sejam um cartão postal 
do céu e não uma franquia do inferno

Edson e Lenir de Jesus – São 
Pastores da Igreja Batista Bíblica 
de Flores – Uma Igreja de Poder – 
Manaus – AM
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Como forma de marcar os primeiros 200 dias de gestão, o prefeito de Manaus, David Almeida, vistoriou nesta segunda-feira, 19/7, as ações realizadas 
pela Prefeitura de Manaus nas zonas Leste e Norte da capital amazonense. Aproveitando a manhã ensolarada, o chefe do Executivo municipal esteve 
nos bairros João Paulo ll e Nova Cidade, onde equipes fazem a recuperação asfáltica e o serviço de paisagismo, e frisou que a sua administração está 
sendo marcada pelo trabalho realizado pelos quatro cantos da cidade.

“A palavra que define esses 200 dias é trabalho. A Prefeitura de Manaus é uma prefeitura de trabalhadores. Acordamos de madrugada e dormimos tarde 
para trazer e dar oportunidade de dias melhores para a população, levando serviços dignos em todas as áreas. Completar 200 dias nos dá a certeza de 
que vamos continuar trabalhando em prol de beneficiar a população de Manaus”, enfatizou Almeida.

Acompanhado pelos secretários municipais de Limpeza Urbana (Semulsp), Sabá Reis; e de Agricultura, Abastecimento, Centro e Comércio Informal 
(Semacc), Renato Júnior, o prefeito de Manaus conheceu as estruturas das escolas municipais Maria Auxiliadora Santos Azevedo e Cleonice Meneses 
Fernandes, localizadas no João Paulo ll, zona Leste.

“É importante realizar esse tipo de visitas para conhecer a estrutura das escolas, ver se a manutenção está em dia e o trabalho dos gestores. Temos que 
valorizar esses detalhes, que são importantes para o aprendizado das crianças”, enfatizou o prefeito.

Ainda na zona Leste, David Almeida fiscalizou os serviços realizados nas ruas Hortelã e Manjericão e se emocionou com a gratidão dos moradores da lo-
calidade. “Estamos iniciando a recuperação de mais seis ruas aqui no bairro João Paulo ll, e fiz questão de ver de perto esse trabalho. É importante estar 
na rua, conversar com as pessoas e ver de perto a realidade da nossa população. É gratificante ouvir os depoimentos e agradecimentos do povo pelos 
serviços realizados pela prefeitura. Isso nos motiva, a cada dia mais, estarmos fiscalizando. Esse é o nosso trabalho e vamos continuar desempenhando 
com excelência”, disse Almeida.

Os serviços de recapeamento fazem parte do Pacote de Obras de Inverno, que irá recuperar mais de 4 mil ruas de Manaus e são realizados por empre-
sas terceirizadas contratadas pela Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf).
Valorizados
Morador do bairro desde a infância, Adriano Félix citou que a rua Manjericão não recebia manutenção há mais de 20 anos e que o bairro era esquecido 
pelos antigos gestores municipais. “Há mais de 20 anos essa rua é esquecida; e, agora, o prefeito David Almeida tem dado resposta para nossa comu-
nidade, não só na rua Manjericão, mas em todas as vias do nosso bairro. Estamos muito felizes. Quero agradecer o nosso prefeito por esse trabalho 
importante que está realizando na zona Leste. O homem não tem parado, tem feito várias ruas e lembrado de áreas que antes eram esquecidas por 
administrações passadas”, ressaltou Félix.

Lazer

Seguindo sua agenda de fiscalizações, David Almeida acompanhou a revitalização da rotatória do conjunto João Paulo ll, localizada no bairro Nova 
Cidade, zona Norte. A expectativa do Executivo municipal é de entregar o espaço público totalmente reformado para a população no mesmo molde do 
realizado na rotatória Umberto Calderaro Filho, conhecida como “Bola das Letras”.

“Estamos levando dignidade a todas as zonas da cidade. Aqui na bola do conjunto João Paulo II, na zona Norte da cidade de Manaus, nós estamos fa-
zendo esse trabalho de recuperação desse espaço tão bonito. Vamos entregar para a população, um local humanizado, arborizado, florido e com a cara 
da prefeitura. Serviço realizado pela Secretaria de Limpeza Urbana, do secretário Sabá Reis, e certamente será um dos lugares mais bonitos da cidade 
de Manaus. Nós estamos descentralizando a atuação da prefeitura, levando dignidade a todas as zonas longínquas da cidade’’, concluiu o prefeito.

David Almeida chega a 200 dias de gestão e define a 
palavra ‘trabalho’ como marca registrada da Prefeitura

Um homem, até o momento não identificado, foi assassinado na 
madruga desta segunda-feira (19), na Avenida Max Teixeira, no bairro 
Cidade Nova, zona norte de Manaus.

As informações foram repassadas pelo pelo tenente Aroldo Silva, da 6ª 
Companhia Interativa Comunitária (Cicom).

De acordo com as informações, a guarnição foi avisada de que o 
homem estava jogado na rua com um ferimento de tiro no peito, próxi-
mo a um supermercado.

Segundo testemunhas, o suspeito, ainda não identificado, desceu de 
um carro preto e efetuou os disparos.
Ainda de acordo com as informações, a equipe do Serviço de Atendi-
mento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado mas quando chegou ao 
local constataram o óbito da vítima.

A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), irá 
investigar o caso. 

Imagens de câmeras de segurança serão solicitadas e usadas na 
investigação.

Através de grupos de dewhatsapp “flyers” de um evento que seria 
promovido pela Prefeitura de Tapauá, nos dias 17 e 18 de julho, o 
Ministério Público do Amazonas (MPAM) recebeu a denúncia e com 
uma liminar impediu o evento. Estabelecendo multa diária por descum-
primento no valor de R$ 50.000,00.

Após a denúncia requisitou informações à Coordenação de Vigilância 
Sanitária do município, à Secretaria Municipal de Saúde, bem como ao 
Chefe do Executivo. O evento, denominado “Primeira Feira da Agricul-
tura Familiar”, estava previsto para os dias 17 e 18 de julho, na Praça 
Raimundo Andrade.

A obrigação de fazer determinada pela Justiça consiste em cumprir o 
Decreto Estadual n° 44.179, de 09 de julho de 2021, que fala sobre “a 
restrição parcial e temporária de circulação de pessoas, em todos os 
municípios do Estado do Amazonas”.

Conforme Boletim Epidemiológico de Tapauá do dia 15/07/2021, 
constata-se que há 01 paciente internado e, no mínimo, 05 novos 
casos confirmados. O total de pessoas imunizadas com 2ª dose, no 
município de Tapauá, corresponde a apenas 2.347 pessoas, segundo 
boletim informativo de 17/07/2021.

Ministério Público 
impede evento 
promovido pela 
Prefeitura de 
Tapauá

Na Avenida 
Max Teixeira um 
homem morre 
atingido por tiro 
no tórax

Por: Liz SouzaPor: Flávia da Hora

Por: Fernanda Lopes
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Orla do Amarelinho começa a ser revitalizada pelos 
reeducandos do ‘Trabalhando a Liberdade’

Desmatamento na Amazônia cresceu 
51% em 11 meses

O Governo do Amazonas, em parceria com a Prefeitura de Manaus, iniciou, nesta segunda-feira 
(19/07), os trabalhos de revitalização da Orla do Amarelinho, localizada no bairro Educandos, zona sul 
de Manaus. Os serviços no local serão realizados por reeducandos do programa de ressocialização 
“Trabalhando a Liberdade”, desenvolvido pela atual gestão da Secretaria de Estado de Administração 
Penitenciária (Seap).

Entre os trabalhos que estão sendo realizados está a reestruturação de equipamentos da orla, 
manutenção de bancos e grades, pintura, capinagem e limpeza, além de reparos em toda a área da 
praça do Amarelinho. Na revitalização do espaço estão trabalhando 15 internos do programa, que 
atualmente cumprem suas penas na Unidade Prisional do Puraquequara (UPP). Eles passaram por 
cursos de qualificação profissional e agora podem colocar em prática os conhecimentos obtidos 
dentro do sistema prisional.

O secretário executivo adjunto da Seap, André Luiz Barros Gioia, comemorou mais uma parceria com 
a Prefeitura e o sucesso do uso da mão de obra carcerária na revitalização de espaços na capital.

“É uma satisfação muito grande estarmos novamente fazendo essa parceria com a Prefeitura. Na 
orla, os internos estão trabalhando na revitalização de um espaço de lazer e turismo fundamental 
para a nossa cidade. Todos ganham com isso: a sociedade, o poder público e os reeducandos, que 
podem remir suas penas e dar orgulho aos seus familiares”, disse.

“Essa é mais uma ação histórica e inédita para a Prefeitura de Manaus que pela segunda vez es-
tabelece essa parceria com o Governo do Estado, através da Seap. Quero agradecer ao secretário 
coronel Vinícius Almeida, por essa cooperação que tem se traduzido em ganhos reais para a nossa 
cidade, para os custodiados e para a reestruturação de espaços que felizmente estamos conseguin-
do recuperar”, afirma o vice-prefeito de Manaus, Marcos Rotta.

Remição de pena – Os reeducandos que estão trabalhando na Orla do Amarelinho têm direito a remir 
um dia de suas penas a cada três dias trabalhados conforme prevê a Lei de Execução Penal (LEP), 
Lei nº 7.210/1984.

Foi divulgado nesta segunda-feira (19), que a Amazônia perdeu em junho deste ano uma 
área de floresta de 926 km², território quase três vezes maior do que a cidade de Fortaleza. 
O levantamento é do Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia (Imazon) o que 
comprova a ineficácia de planejamento do governo Bolsonaro aos incêndios na Amazônia.

De acordo com a pesquisa, o desmatamento na Amazônia acumulado nos últimos 11 
meses, de agosto de 2020 até junho de 2021, chegou a 8.381 km². Isso significa um au-
mento 51% em relação ao período de agosto de 2019 a junho de 2020, que somou 5.533 
km² de devastação.

Houve uma uma nova pesquisa em que a Amazônia já emite mais carbono do que absorve. 
O que já preocupa ambientalistas do mundo inteiro e com certeza terá pressões políticas 
internacionais por maior responsabilidades de cumprir os acordos climáticos do qual o 
Brasil faz parte.

Por: Shayenne Medeiros

Por: Flávia da Hora

Foto: Divulgação/Seap

Fonte: com informações da Assessoria de Comunicação da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap)

Foto: reprodução
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livre é aquela que 
não tem medo do 
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além do impossível.”
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consigo mesmo.”
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