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Presidente da Câmara apoia 
programa Amazônia Florescer 

Divulgação

Programa de incentivo Amazônia Florescer fortalece economia

 

Na quarta-feira (9), o presi-
dente da Câmara Municipal 
de Manacapuru, Sassá Je-
fferson, esteve conversando 
com o senhor Carlos Freitas, 
sobre o programa de incen-
tivo Amazônia Florescer, do 
Banco da Amazônia. Freitas 
é coordenador do programa 
em Manacapuru, em conver-
sa falou da importância e dos 
benefícios que o Amazônia 
Florescer vem trazendo para 
a economia local, benefician-
do o pequeno e médio comer-
ciante. Na ocasião, Carlos ain-
da pediu apoio na divulgação 
do programa, para que mais 
manacapuruenses possam 
conhecer e ter acesso ao cré-
dito, e ampliar seus negócios.

Implantado desde 2020 
em Manacapuru, o progra-
ma Amazônia Florescer já 
atendeu muitas famílias que 
desenvolvem alguma ativi-
dade produtiva, feirantes, ca-
belereiros, manicures, sorve-

teiros, entre outros. 

Programa
O Programa Amazônia 

Florescer é uma linha de mi-
crocrédito operacionalizada 
com o uso da metodologia 
do Programa de Microcrédito 
Produtivo Orientado (PNM-
PO). Ele oferece oportunida-

des de acesso ao crédito aos 
empreendedores populares 
informais por meio da for-
mação de Grupos Solidários 
de 3 a 10 pessoas, onde elas 
não precisam trabalhar no 
mesmo ramo, basta apenas 
ter o mesmo objetivo de cres-
cimento. 

O crédito é progressivo, ou 

seja, eles entram em um cré-
dito inicial, e após a quitação, 
esse crédito vai aumentando, 
podendo chegar até R$ 21 mil 
por beneficiário. Os requisitos 
necessários são: ter mais de 
18 anos, apresentar RG, CPF e 
comprovante de residência, e 
ainda, ter negócio próprio es-
tabelecido há pelo menos 6 

meses, na área de comércio, 
serviços ou produção.

O presidente da Câmara de 
Manacapuru, Sassá Jeffer-
son, manifestou apoio na di-
vulgação, por entender que 
este programa está ajudando 
os trabalhadores, principal-
mente nessa época de crise 
causada pela pandemia. “O 
programa facilita o acesso ao 
crédito para que os pequenos 
negócios tenham potencial 
de se manter e crescer com 
o recurso inicial, ou seja, al-
cance viabilidade financeira. 
E isso é importante, pois está 
beneficiando e abrindo portas 
para o pequeno e médio co-
merciante de nosso municí-
pio”, falou. 

O Programa Amazônia Flo-
rescer está funcionando na 
ala comercial do Posto Pinhei-
rinho, esquina com a Praça de 
Alimentação Riachuelo, onde 
os interessados poderão tirar 
todas as dúvidas.

Em alusão ao Dia Interna-
cional da Mulher, a prefei-
tura de Manacapuru, no dia 
(8), realizou a inauguração 
da Secretaria de Políticas 
Públicas para as Mulheres, 
com a presença do prefeito 
Beto D’ângelo, da primeira-
-dama Laura D’ângelo, da vi-
ce-prefeita Valcileia e ainda 
com secretários municipais.

A solenidade de inaugura-
ção da secretaria de Políti-
cas Públicas para Mulheres 
é mais um marco na histó-
ria do município de Manaca-
puru, a nova secretaria loca-
lizada na Avenida Ribeiro Jr, 
vem fortalecer as políticas 
de proteção à mulher no 

Inaugurada secretaria de políticas para mulheres 
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A secretaria é mais um marco na história do município de Manacapuru 

município, ofertando atendi-
mento jurídico, psicológico, 
assistencial, de segurança e 
orientação às mulheres.

Também são atribuições 
da secretaria o apoio aos 
movimentos de mobiliza-
ção de mulheres, a realiza-
ção de cursos, congressos 
e seminários sobre temas 
correlatos, o estudo e im-
plementação de programas 
específicos de proteção e in-
clusão da mulher de forma 
plena à sociedade.

Mensagem 
Em celebração, a prefeitu-

ra lançou uma mensagem 
para comemorar o Dia Inter-

nacional das Mulheres. 
“Parabéns, mulher! Você 

que é mãe, filha, irmã, avó 
ou neta. Guerreira, trabalha-
dora, incansável e sonhado-
ra. Sensível, forte, generosa 
e determinada. Sua história 
inspira muito mais que res-
peito, inspira outras histó-
rias, outras vidas! Não há 
um espaço que você mulher, 
não possa ocupar. As mu-
lheres são capazes de dar 
cor, eficiência e vida a tudo: 
aliás, as mulheres são a 
fonte da própria vida! A pre-
feitura de Manacapuru pa-
rabeniza todas as grandes 
mulheres da Princesinha 
do Solimões.”



 

Está tramitando na As-
sembleia Legislativa do 
Estado do Amazonas (Ale-
am), um Projeto de Lei (PL) 
de autoria do presidente 
da Casa, deputado Rober-
to Cidade (PV), que cria o 
Setembro Roxo, mês que 
deverá ser destinado a 
conscientizar a população 
amazonense a respeito da 
doença de Alzheimer. 

Atualmente, no dia 21 de 
Setembro já é celebrado o 
Dia Mundial da Doença de 
Alzheimer e o Dia Nacio-
nal de Conscientização da 
Doença de Alzheimer.

O objetivo principal da 
propositura é estimular 
o diagnóstico precoce e, 
também, a integração de 
pessoas acometidas pela 
doença e seus familiares.

Segundo dados da As-
sociação Brasileira de 
Alzheimer, são diagnos-
ticadas no Brasil 55 mil 

pessoas com algum tipo 
de demência anualmen-
te e cerca de 6% da popu-
lação idosa do País têm  
a doença.

“Uma parcela signifi-
cativa da população tem 
Alzheimer e uma outra 
boa parte tende a desen-
volver a doença. O projeto 
visa estimular a preven-
ção e o diagnóstico preco-
ce. A ideia não é somen-
te iluminar da cor roxa 
os prédios públicos, mas 
promover ações efetivas 
que ajudem quem já tem 
Alzheimer e sobretudo a 
prevenir a doença”, desta-
cou o deputado.

A doença
O Alzheimer é uma do-

ença neuro-degenerativa 
que provoca o declínio das 
funções cognitivas, redu-
zindo as capacidades de 
trabalho e relação social e 

interferindo no comporta-
mento e na personalidade 
da pessoa.

Com a evolução do qua-
dro, o Alzheimer causa 
grande impacto no coti-
diano da pessoa e afeta 
a capacidade de apren-
dizado, atenção, orien-
tação, compreensão e 
linguagem, tornando-a 
totalmente dependente de 
amigos e familiares.

Patrulha Rural
Na última semana, o pre-

sidente da Aleam, depu-
tado Roberto Cidade (PV), 
comemorou a implanta-
ção da Patrulha Rural no 
Amazonas, projeto de sua 
autoria que virou lei em 
dezembro do ano passado. 

“Fico feliz que a a Patru-
lha Rural, que é oriunda 
de um projeto de minha 
autoria, está sendo colo-
cada em prática. As co-

Projeto cria ‘Setembro Roxo’, mês 
de conscientização ao Alzheimer
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Projeto de Lei é de autoria do presidente da Casa, deputado Roberto Cidade
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20ª Semana 
Justiça em 
Manacapuru

Prefeito de Manacapuru este-
ve na abertura do evento

Divulgação

munidades rurais de nos-
so Estado sofrem muito 
com o aumento da cri-
minalidade e agora vão 
ficar, com certeza, mais 
protegidas”, disse.

A Lei Nº 5.735/2021 au-
toriza o governo estadual 
a criar políticas públicas e 
estabelecer mecanismos 
para a efetivação do poli-
ciamento ostensivo espe-
cífico para a zona rural. “A 
Patrulha Rural é uma mo-
dalidade de policiamento 
que atua tanto de forma 
preventiva quanto repres-
siva, direcionada às zonas 
rurais dos municípios que 
tem sido alvo constan-
te da ação de criminosos 
nos últimos anos”, explica  
o parlamentar.

De acordo com o Governo 
do Estado, num prazo de 20 
dias, uma tropa especifica 
atuará nas estradas e ra-
mais para dar segurança a 
quem trabalha no campo. 
As áreas que devem ser 
inicialmente beneficiadas 
são as comunidades ins-
taladas ao longo das ro-
dovias AM-010 (Manaus/
Itacoatiara) e AM-070 (Ma-
naus/Manacapuru).

O presidente da Assem-
bleia lembra que o projeto 
de criação do Patrulha Ru-
ral nasceu após diversos 
pedidos de mais seguran-
ça por parte dos morado-
res do interior. “Aumen-
tar o policiamento dessas 
áreas sempre foi um pe-
dido constante dos mora-
dores do interior que pas-
saram a conviver com o 
aumento da criminalidade 
nos últimos tempos. Te-
nho certeza de que agora, 
essas pessoas irão se sen-
tir mais protegidas e acre-
dito que esse policiamen-
to surtirá bons resultados, 
diminuindo a incidência 
de crimes nessas comuni-
dades”, explicou.

O interior do Amazonas 
abriu, simbolicamente, na 
segunda-feira (7) a “20.ª 
Semana Justiça pela Paz 
em Casa”, na qual mais 
de 1,2 mil processos estão 
pautados para serem ana-
lisados por todo o Judiciá-
rio amazonense ao longo 
da semana, em regime de 
mutirão. A Comarca de 
Manacapuru (a 98 quilô-
metros de Manaus), que foi 
escolhida para dar início à 
programação, represen-
tando o interior do Estado, 
pautou 93 processos rela-
cionados à violência do-
méstica e familiar contra a 
mulher para esta semana.

Na abertura dos traba-
lhos em Manacapuru, no 
fórum do Município, esti-
veram a vice-presidente 
do TJAM, desembargado-
ra Carla Reis, represen-
tando o presidente da 
Corte, desembargador 
Domingos Chalub, pre-
feito de Manacapuru, 
Beto D’ângelo, além de 
vários magistrados e 
magistradas, servidores 
e servidoras do Judiciário 
Estadual, e autoridades 
do sistema de Justiça, do 
Estado e do Município.

“Está é uma grande ação 
realizada pelo TJAM que 
visa garantir os direitos 
das mulheres manacapu-
ruenses”, disse o prefeito.



 O Sítio Bom Futuro tem 
chamado a atenção por 
ser o cenário de beleza 
surpreendente. O local 
conta com vários encan-
tos, como a extensa praia 
de areias brancas que sur-
ge no período da vazante. 
O sítio fica localizado na 
vila de Paricatuba, no mu-
nicípio de Iranduba.

Para chegar ao local é 
necessário atravessar a 
ponte Jornalista Phelippe 
Daou, conhecida como a 
ponte sobre o rio Negro, 
ir até o KM21 da rodovia 
AM070 (Manaus-Irandu-
ba) e entrar no ramal. São 
mais de 10km de condução 
até chegada no sítio a par-
tir do KM21.

Para visitar o local é ne-
cessário pagar R$ 20,00 
por pessoa. A cobrança 
começou quando o nú-
mero de visitantes cres-
ceu, além da conta, para 
controlar a qualidade  
no ambiente.

“Tudo começou com a 
pandemia, no início de 

2019. Resolvi me refugiar 
aqui, com a família, e co-
mecei a criar espaços para 
meus filhos fotografa-
rem”, revela o proprietário 
Jander Gonçalves Vieira. 
“O nome surgiu quando 
vim pela primeira vez, de 
barco. Um amigo que es-

tava comigo disse: ‘Com-
pre essa terra. Ela tem um 
bom futuro’. Depois desco-
bri, vendo os documentos 
originais, de 1900, que o 
local foi requerido por um 
português. E qual o nome 
que ele deu? Sítio Bom Fu-
turo”, disse.

Comida e bebidas
A praia em frente conta 

com 1.500 metros, com fai-
xa de areia de 200 metros. 
O local oferece comida. 
Tem tambaqui assado na 
brasa (R$ 80 para 4 pes-
soas/agosto 21), espetinho 
de frango e carne e pira-

Sítio Bom Futuro é um cenário 
de beleza surpreendente

Divulgação

Manaus, Sábado e Domingo,
12 e 13 de Março de 2022

rucu à milanesa. Bebida 
só refrigerantes, sucos e 
água. Também é permi-
tido camping, ao custo de 
R$ 40 por pessoa.

Esculturas
O Sítio Bom Futuro ofere-

ce para fotografar espaços 
belos e diferentes. Um es-
pelho, com moldura retira-
da de um tronco rústico de 
angelim, madeira de lei no-
bilíssima, no ângulo certo 
lembra um portal místico.

Tecido de cipó robus-
to, encrustado na beira 
do barranco, lembra um 
ninho e suporta até adul-
tos. Os visitantes adoram 
fotografar enrolados nes-
se espaço, como “filhotes  
de pássaros”.

Balanço
O balanço sustentado 

por altos esteios de madei-
ra chama atenção, permi-
tindo como um voo acima 
da floresta. O rio se descor-
tina no horizonte, com o 
pôr-do-sol ao fundo.

O sítio fica localizado na vila de Paricatuba, no município de Iranduba



 

Jonathan Ferreira

O deputado estadual 
Sinésio Campos (PT), na 
quarta-feira (9), ocupou 
a tribuna da Assembleia 
Legislativa do Amazonas 
(Aleam) para denunciar 
uma atitude do prefeito 
de Iranduba, Augusto Fer-
raz (União Brasil). Duran-
te uma manifestação em 
alusão ao Dia Internacio-
nal da Mulher, o prefeito 
teria chamado de “vaga-
bundo” uma pessoa que 
participava de um protesto 
liderado por mulheres em 
Iranduba, na terça-feira (8).

No telão do plenário da 
Aleam, o parlamentar 
mostrou o vídeo que regis-
trou a atitude do prefeito 
contra manifestantes de 
Iranduba. Sinésio desta-
cou ainda que, no mesmo 
período que mulheres es-
tavam sendo homenagea-
das no plenário da Aleam, 
em Iranduba elas estavam 
sendo desrespeitadas pelo 
prefeito da cidade.

“O assunto que eu vou 
trazer aqui hoje é gravís-
simo, tendo em vista que 
adianta o Parlamento aqui 
fazer homenagens ao Dia 
das Mulheres, no dia de on-
tem [dia 8], enquanto figu-
ras públicas e ex-deputado 
dessa Casa, se achar no 
direito e com frequência, 
achincalhar e desmoralizar 
as mulheres, e no Dia das 
Mulheres. Se esse rapaz 
não aprendeu nada quando 
passou aqui por esta Casa, 
quando diz que aceitou ser 
candidato a prefeito, porque 
aqui na Assembleia Legis-
lativa os deputados têm 
uma vida muito tranquila, 
ficando só sentado, se foi 
ele que passou o tempo que 

Prefeito é acusado de chamar 
manifestante de ‘vagabundo’
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O deputado estadual Sinésio Campos (PT) denunciou na tribuna da Aleam a atitude do prefeito de Iranduba
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passou aqui sentado ou en-
tão desqualificando políti-
cos, é ele, porque nós temos 
CPI, quebra de monopólio 
do gás, lutamos pela al-
ternativa econômica, essa 
Casa produz”, disse Sinésio.

“Chegou! Se faltava 

uma gota d’água para 
transbordar no copo, 
principalmente de mim, 
em respeito a esta Casa 
e em respeito às mulhe-
res!”, acrescentou o par-
lamentar.

Críticas
O deputado repudiou a 

atitude de Augusto Ferraz 
de desrespeito aos ma-
nifestantes de Iranduba. 
“Gostaria que vocês assis-
tissem ao vídeo desse ra-
paz, que é um delinquente 

Augusto Ferraz “bateu boca” com manifestantes em protesto de mulheres

e irresponsável, tem que 
pagar. As mulheres têm 
que fazer ações e esta 
Casa tem Comissão da 
Mulher e eu quero e exijo 
que a Comissão Perma-
nente tome uma atitude 
contra esse irresponsá-
vel”, finalizou Sinésio.

O vereador de Iranduba 
Luis Velho (Republicanos) 
também se manifestou 
contra a atitude do prefei-
to da cidade e apontou que 
parlamentares estão com-
preendendo as atitudes 
intoleráveis de Augusto 
Ferraz.

“Em relação à manifes-
tação do deputado Sinésio 
Campos, isso ocorre porque 
vários parlamentares estão 
realmente indignados com 
a atitude do prefeito. [Fer-
raz] o mesmo já ofendeu 
até o parlamento estadu-
al, dizendo que lá no par-
lamento estadual não se 
faz nada. Agora, mais essa 
contra uma senhora que 
foi muito guerreira e res-
pondeu à altura. O prefeito 
deve municiar e respeitar 
a população, ouvir a popu-
lação, ouvir tanto comentá-
rios a favor e ainda a parte 
contra”, relatou o vereador.

Velho comentou como 
aconteceu a manifestação 
e a atitude desrespeitosa 
tomada pelo prefeito Au-
gusto Ferraz.

“Ocorreu que os manifes-
tantes aqui do município de 
Iranduba estavam fazendo 
uma manifestação pacífica 
em frente à prefeitura. Eles 
estavam mostrando o seu 
posicionamento contrário 
[a gestão do prefeito]. No 
momento, indo lá um rapaz 
indagou o prefeito e o pre-
feito se ofendeu e chamou 
ele de vagabundo.”



Presidente Figueiredo decreta toque de recolher e altera horário do comércio

 

 
  

A Prefeitura de Presi-
dente Figueiredo decre-
tou, na última semana, 
ações para combater 
o avanço da Covid-19 
no município, distan-
te 126 quilômetros de 
Manaus. O decreto foi 
publicado no Diário Ofi-
cial no dia 3.

Entre as medidas, 
foi definido o retorno 
do toque de recolher 
no município, entre 
os horários de 3h da 
madrugada até as 6h 
da manhã. Fica per-
mitido apenas a cir-
culação em casos de 
extrema necessidade. 

O comércio, de gran-
de e pequeno porte 
estará funcionando 
normalmente, mas é 
necessário a apresen-
tação da carteira de 
vacinação na entrada 
do estabelecimento. 

Áreas de turismo
Os flutuantes, balneá-

rios, parques aquáticos, 
cachoeiras privadas, 
entre outros espaços, 
estarão com funciona-
mento em todos os dias 
da semana, no período 
das 8 horas às 18 horas, 
respeitado o limite de 
50% de ocupação, sen-

Manaus, Sábado e Domingo,
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do vedado o consumo 
no estabelecimento fora 
do horário de funciona-
mento, ficando permiti-
da a abertura de áreas 
de parques de diversão, 
brinquedotecas e simi-
lares, respeitadas as 
normas definidas em 
protocolo específico.

Outros serviços
As feiras e mercados 

públicos, que comer-
cializem produtos in 
natura, poderão funcio-
nar respeitado o limite 
máximo de 50% de sua 
capacidade, ficando ve-
dado o consumo no lo-
cal, com funcionamento 
restrito ao período das 4 
horas às 20 horas.

Salões de beleza, 
barbearias, clínicas de 
estética e similares, 
podem funcionar em 
todos os dias da se-
mana, das 8 horas às 
22 horas, por agenda-
mento prévio, limitado 
a dois clientes por vez, 
respeitando o distan-
ciamento de 2 metros 
entre as pessoas. 

O descumprimento 
do decreto pode gerar 
multa diária de até 
R$ 50 mil.

 O Instituto de Desen-
volvimento Agropecuá-
rio e Florestal Sustentá-
vel do Amazonas (Idam) 
realizou na última se-
mana uma excursão de 
pecuária com ênfase em 
tecnologias de pastejo 
rotacionado no municí-
pio de Presidente Figuei-
redo. A atividade teve o 
objetivo de levar conhe-
cimento prático e teórico 
a produtores, técnicos e 
gestores das unidades 
locais presentes.

Idam difunde novas tecnologias para a pecuária

A atividade teve o objetivo de levar conhecimento prático e teórico 

 

A excursão aconteceu 
na fazenda Guilherme, 
na estrada de Balbina, 
km 13; Fazenda Michellis, 
km 45; e Fazenda Zé Má-
rio, km 43. Foi ministrada 
pelo técnico em Agrope-
cuária Vanderlei Sérgio 
Tavares e pelo Coorde-
nador do Projeto Prioritá-
rio de Pecuária e Coorde-
nador Geral da Excursão, 
José Augusto Omena. 
Mais de 30 pessoas, en-
tre elas agricultores fa-
miliares, beneficiários 

do Projeto Prioritário de 
Pecuária e técnicos das 
unidades locais de Uru-
cará, Presidente Figuei-
redo e IDAM Central.

Segundo Omena, o 
evento tem como obje-
tivo fazer com que os 
produtores vejam a re-
alidade das áreas que já 
foram consolidadas com 
sucesso, servindo como 
exemplo e incentivo 
para que o planejamen-
to continue naquela área 
com acompanhamento 

técnico.
“É por este motivo que o 

Idam está presente para 
mostrar que é possível 
o trabalho em conjunto, 

tivemos todo cuidado e 
preocupação de trans-
portar os produtores do 
interior para a área de 
cultivo” destacou.

Novo decreto 
retorna com 
toque de 
recolher



Governo investe R$ 10 mi em linha de 
financiamento voltada a mulheres 
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“Crédito Rosa” é uma linha de financiamento que destinará recursos a mulheres empreendedoras

 

O Governo do Amazonas, 
por meio de parceria en-
tre a Agência de Fomento 
do Amazonas (Afeam) e 
a Secretaria de Estado de 
Assistência Social (SEAS-
-AM), lançou o “Crédito 
Rosa”, linha de financia-
mento que destinará R$ 10 
milhões a mulheres em-
preendedoras do estado. O 
anúncio foi feito, no sába-
do (5), durante mutirão de 
serviços em alusão ao Dia 
Internacional da Mulher.

Diretor-presidente da 
Afeam, Marcos Vinicius 
Castro destacou as fa-
cilidades de pagamento 
oferecidas às mulheres 
que solicitarem o “Crédito 
Rosa”. “A carência para co-
meçar a pagar esse crédito 
é de 180 dias, mais 30 me-
ses para pagar, e com ju-
ros subsidiados de menos 
de 0,5% ao mês. Ou seja, é 
um crédito produtivo para 
que elas [mulheres] pos-
sam desenvolver e manter 
suas atividades”, destacou 
Marcos Vinicius.

O “Crédito Rosa” é voltado 
a mulheres que empreen-
dem e atuam no mercado 
de trabalho, mas que tive-
ram suas atividades afeta-

das pela pandemia da Co-
vid-19. Os financiamentos 
variam de R$ 500 a R$ 21 
mil, de acordo com a análi-
se de crédito da solicitante. 
Mais informações podem 
ser obtidas no site oficial 
da Afeam: www.afeam.
am.gov.br.

De acordo com a titular 
da SEAS-AM, Alessandra 
Campêlo, é determina-
ção do governador Wilson 
Lima que a secretaria, jun-

tamente à Afeam, trabalhe 
dando oportunidades para 
as mulheres em situação 
de pobreza e extrema po-
breza. “Ele [o Crédito Rosa] 
é específico para mulhe-
res que estão em situação 
econômica difícil, mas que 
querem um dinheiro para 
começar um negócio, com-
prar uma máquina de cos-
tura ou algum equipamen-
to que precisa para iniciar 
o seu trabalho”, completou.

Cursos 
Durante o mutirão de 

serviços, o Centro de Edu-
cação Tecnológica do 
Amazonas (Cetam) anun-
ciou também a oferta de 
4.335 vagas em cursos 
para mulheres. São 3.085 
vagas para Manaus e 
1.125 para dez cidades do 
interior: Coari, Barcelos, 
Benjamin Constant, Ita-
coatiara, Manacapuru, 
Maués, Parintins, Presi-

dente Figueiredo, Taba-
tinga e Tefé.

Ao todo, serão 184 tur-
mas divididas em 33 
cursos nos Centros de 
Convivência da Família 
administrados pela Seas 
e nas quatro unidades do 
Cetam em Manaus. As au-
las serão presenciais.

“Por determinação do 
governador Wilson Lima, 
nós estamos lançando 
essa semana um edital 
exclusivo de cursos pro-
fissionais para mulheres. 
É a primeira vez que o Go-
verno do Estado faz isso e 
faz parte de uma série de 
ações de promoção e re-
conhecimento do direito 
da mulher que o Governo 
do Estado está fazendo”, 
disse o diretor-presidente 
do Cetam, José Augusto 
de Melo Neto.

As inscrições iniciaram 
no dia 8 de março, das 
8h às 23h59. Para se ins-
crever, a candidata deve 
acessar primeiramente o 
Portal do Candidato pelo 
link https://inscricao.ce-
tam.am.gov.br/ e, em se-
guida, realizar a inscrição 
no https://cursos.cetam.
am.gov.br/.

Manaus, Sábado e Domingo,
12 e 13 de Março de 2022

 A compra de medica-
mentos, por meio do sis-
tema de registro de preço, 
vai custar aos cofres da 
prefeitura de Presiden-
te Figueiredo a quantia 
de R$ 2,7 milhões, con-
forme pregão presen-
cial nº 002/2022–SRP/
CML, que definiu as 13  
empresas fornecedoras.

Prefeitura gastará R$ 2,7 mi com medicamentos 
Divulgação

O contrato foi homologado pela prefeita Patrícia Lopes

 

O contrato foi homolo-
gado, na quarta-feira (8), 
pela prefeita de Presidente 
Figueiredo, Patrícia Lopes. 
Entre as 13 empresas, a WL 
Com. de Produtos Farma-
cêuticos arrematou itens 
que totalizam o valor de 
R$ 527.658,00, equivalente 
19,48%, e ficou com a maior 
parcela do valor total. 

Essa não é primeira vez 
que a prefeitura formali-
za contrato de alto valor. 
No dia 8, por exemplo, a 
contratação de serviços de 
transporte escolar para o 
ano letivo de 2022 foi for-
malizada no valor de R$ 
2,9 milhões. O contrato de 
pregão presencial foi o de 
nº 004/2022 – CML.



 

Cento e oitenta espécies 
sob risco de extinção. Esse é 
o número de espécies ame-
açadas na Amazônia. Desse 
número, 124 espécies são 
endêmicas, ou seja, só exis-
tem na região amazônica. 
O bioma é o que apresenta 
a maior biodiversidade de 
espécies, com 5.070 catalo-
gadas, porém, em relação 
às espécies ameaçadas, 
fica atrás da Mata Atlântica 
(com 593 espécies) e do Cer-
rado (com 288).

Os dados são do “Livro 
Vermelho da Fauna Brasi-
leira Ameaçada de Extin-
ção” divulgado pelo Ins-
tituto de Conservação da 
Biodiversidade Chico Men-
des (ICMBio). As 1.460 espé-
cies brasileiras que podem 
desaparecer estão classifi-
cadas em três tipos de ame-
aças no estudo: Vulnerável 
(VU), Em perigo (EN) e Criti-
camente em Perigo (CR).

Sauim-de-coleira 
A espécie é endêmica da 

região amazônica e habi-
ta uma área de 7,5 mil km² 
que abrange os municípios 
de Manaus, Rio Preto da 
Eva e Itacoatiara. O sauim-
-de-coleira divide território 
e alimentação com outra 
espécie, o sagui-de-mãos-
-amarelas (S. midas), que 
não corre risco de extinção.

Com a redução do habitat, 
houve a perda de 80% da 
espécie o que fez com que 
o animal fosse classificado 
em “criticamente em peri-
go” desde 1997 tanto pelo 
ICMBio quanto pela UICN 
(União Internacional para a 
Conservação da Natureza).

Atualmente estima-se 
que existam cerca 45 mil 
sauins-de-coleira na natu-
reza. Porém, a cada ano, a 

Ameaçados de extinção: 8 espécies 
de macacos podem sumir
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espécie perde mais de 250 
km² de habitat, sendo 80% 
por conta do desmatamen-
to e 20% pela ocupação do 
sagui-de-mãos-amarelas.

Cuxiú-preto 
Encontrado somente no 

Brasil e endêmico da Flores-
ta Amazônica, é o animal 
mais barulhento do hemis-
fério ocidental. Seus hábitos 
são diurnos e se alimentam 
de folhas, frutos, castanhas 
e pequenos insetos.

Uma característica mar-
cante é o rabo comprido em 
relação ao corpo e bastante 
peludo. Tem os dentes ca-
ninos grandes e com incli-
nação para frente, próprios 
para abrir os frutos ainda 
verdes, seu prato preferido.

Por viverem em áreas 
limitadas, é uma espécie 
classificada como “Critica-
mente em perigo” de extin-
ção pela UICN. Essa vulne-
rabilidade está relacionada 
ao crescimento do desma-
tamento das áreas onde o 
cuxiú-preto habita.

Macaco-barrigudo 

Endêmico da região ama-
zônica, também pode ser 
encontrado em partes do 
Peru e na Bolívia. Está na 
Lista Vermelha de Espécies 
Ameaçadas classificado 
como “Em Perigo”.

Estão entre os maiores 
primatas neotropicais, sen-
do que os machos chegam 
a pesar 10 kg e as fêmeas 
7 kg. São encontrados em 
grandes grupos de até 70 
indivíduos e percorrem ca-
minhos de 2 até 3km, utili-
zando os níveis superior e 
médio das florestas, porém 
são considerados animais 
lentos e sedentários.

Está ameaçado desde 
2006 principalmente por 
ser a espécie de macaco 
mais intensamente caça-
da, sendo sua carne muito 
apreciada. Costumam voca-
lizar com uivos no final da 
tarde e início da manhã. 

Uacari
Considerado um dos ma-

cacos menos conhecido da 
Amazônia, possui uma dis-
tribuição geográfica restrita, 
com muita incidência em 

terras indígenas, hoje mui-
to danificadas por conta 
de fatores como desmata-
mento e a caça indiscrimi-
nada da espécie.

Devido a isso, há suspei-
tas da redução de pelo me-
nos 50% da população ao 
longo de três gerações, por 
esse motivo está classifica-
do como “Em Perigo” na lis-
ta de espécies ameaçadas.

Sagui-una
Com sua distribuição ge-

ográfica exclusivamente 
brasileira, o sagui-una é 
considerada uma subespé-
cie do sagui-de-mão-dou-
rada (Saguinus midas) e é 
endêmico ao bioma ama-
zônico, podendo ser en-
contrado ao extremo nor-
deste da Amazônia.

Sua área de ocorrência 
coincide com uma das 
regiões de colonização 
mais antigas da Amazô-
nia, onde a degradação 
ambiental e a retirada de 
cobertura vegetal estão 
bastante avançadas. Con-
siderando a intensa per-
da de hábitat, foi inferida 
uma redução populacio-
nal de pelo menos 30% 
ao longo de três gerações. 
Por isso é classificado 
como uma expécie “Vul-
nerável” à extinção.

Mico-de-rondônia 
Como o próprio nome já 

diz, o macaco é encontra-
do exclusivamente no es-
tado de Rondônia. Por ser 
uma espécie relativamen-
te nova, foi descrita em 
2010, não se pode estimar 
quantos da espécie exis-
tem na natureza e seus 
hábitos com precisão.

Porém, com o avanço do 
desmatamento e a domi-

nância do sagui-preto na re-
gião, se tornou uma espécie 
classificada como “Vulnerá-
vel” no Livro Vermelho da 
Fauna Brasileira Ameaçada 
de Extinção.

Macaco-aranha-de-cara-
-preta

É uma das maiores es-
pécies de macaco-aranha, 
com o corpo medindo apro-
ximadamente 70 cm e uma 
cauda longa que pode atin-
gir 1 m. Pesam em média 8 
kg, sendo os machos maio-
res do que as fêmeas.

Possui braços e pernas 
longos que permitem se 
deslocar com facilidade 
entre as copas das árvo-
res. Essa característica 
do corpo é responsável 
pelos primatas desse 
grupo serem conhecidos 
“macacos-aranha”.

É endêmico do extremo 
sudoeste da Amazônia, en-
tre o sul dos rios Solimões e 
Javari. Está constado como 
espécie “Vulnerável”. 

Guariba-de-mãos-ruivas
Presente nos biomas 

da Amazônia (com mais 
de 10.000) indivíduos e 
na Mata Atlântica, com 
menos de 250 indivídu-
os, sofreu a perda e frag-
mentação do habitat o que 
provocou uma redução 
populacional de pelo me-
nos 30% nas últimas três 
gerações.

Não é restrito a hábitats 
primários e apresenta to-
lerância a modificações/
perturbações no ambiente, 
sendo encontrado em áre-
as perturbadas pela extra-
ção mineral. Mas devido à 
diminuição intensa da po-
pulação, a espécie foi cate-
gorizada como Vulnerável. 



O Governo do Amazonas 
repassou mais de R$ 1,26 
bilhão para as secretarias 
de saúde das 61 cidades 
do interior do estado. Os 
recursos contemplam o 
aprimoramento dos pro-
cedimentos de média e 
alta complexidade, repas-
ses do Fundo de Fomento 
ao Turismo, Infraestrutu-
ra, Serviços e Interioriza-
ção do Desenvolvimento 
do Estado (FTI) e inves-
timentos destinados ao 
combate à Covid-19, nos 
anos de 2019, 2020 e 2021.

“Fizemos investimentos 
jamais vistos no interior 
do estado, apoiando as 
prefeituras na melhoria 
das suas redes munici-
pais de saúde, ampliando 
a assistência à população. 
A implantação das pri-
meiras UTIs no interior do 
estado, na cidade de Pa-
rintins, é um exemplo des-
se suporte que o Estado 
tem dado aos municípios, 
entendendo que juntos 
podemos avançar cada 
vez mais”, ressaltou o go-
vernador Wilson Lima.

AM repassou R$1,26 bilhão 
para saúde no interior 

Wilson Lima destacou que investimentos melhoraram redes municipais 
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Somente em repasses 
do FTI, planejados como 
prioridade na Lei Orça-
mentária Anual, os muni-
cípios receberam mais de 
R$ 345 milhões entre 2019 
e 2021. Esses recursos têm 
auxiliado as prefeituras 
na melhoraria da estru-
tura da atenção básica e 
na compra equipamentos, 
medicamentos e insumos, 
além de contribuir para o 
custeio da folha de paga-

mento de profissionais.
“Seguimos, conforme 

orientação do governador 
Wilson Lima, com o com-
promisso de fortalecer as 
unidades de saúde do in-
terior, principalmente as 
localizadas em polos es-
tratégicos. Com os repas-
ses financeiros e envio de 
equipamentos e profissio-
nais, os municípios podem 
ampliar os atendimentos 
e melhorar a assistência 

à população”, afirmou o 
secretário de Estado de 
Saúde, Anoar Samad.

UTIs e UCIs
Em 2021, o Governo do 

Estado liberou R$ 160 mi-
lhões do FTI para investi-
mento na saúde do inte-
rior. O município que mais 
recebeu recursos foi Pa-
rintins (a 369 quilômetros 
de Manaus), no total de R$ 
5,7 milhões.

Parintins também foi o 
primeiro a receber a im-
plantação de Unidades de 
Terapia Intensiva (UTIs) 
no interior do Amazonas, 
com 11 leitos no Hospi-
tal Regional Jofre Cohen, 
que contou com recursos 
estaduais, municipais e 
da iniciativa privada. O 
próximo a receber leitos 
de UTI será Tabatinga (a 
1.108 quilômetros da ca-
pital). Serão investidos R$ 
16 milhões para adequa-
ção do espaço que vai re-
ceber dez leitos de UTI.

O Governo do Estado 
também avançou na im-
plantação de Unidades de 

Cuidados Intermediários 
(UCIs) no interior do es-
tado, saindo de 33 leitos 
desse tipo, em 2019, para 
190, um crescimento de 
476%. Outro avanço, in-
vestimento feito no com-
bate à pandemia da Co-
vid-19, é a instalação de 
mini usinas de oxigênio 
em unidades de saúde. 
Foram instaladas 30 usi-
nas em municípios do in-
terior do estado, tornando 
27 municípios autossu-
ficientes na produção de 
oxigênio hospitalar.

Hemonúcleos 
Também no ano passa-

do, o Governo do Estado 
deu sequência à obra do 
hemonúcleo de Coari, que 
se encontra em fase final, 
e iniciou a construção do 
hemonúcleo de Tabatin-
ga, que já tem 40% das  
obras concluídas.

Os dois municípios já 
receberam mais de R$ 61 
milhões do Governo do 
Amazonas para investi-
mentos na área da saúde.

 O Ministério Público 
Do Estado do Amazonas 
(MPAM) arquivou um In-
quérito Civil, por suspei-
ta de irregularidades na 
prefeitura de Rio Preto 
da Eva

O Ministério Público 
instaurou um Inquérito 
Civil (IC) em novembro 
de 2021, com o objetivo 
de investigar uma possí-
vel prática de irregulari-
dades na administração 

MP arquiva inquérito que investigava Rio Preto 
Divulgação

Ministério Público arquivou o processo que investigava a prefeitura por não encontrar irregularidades
 

pública, relacionadas 
à contratação de ser-
vidores avulsos, sem 
contrato e sem proces-
so seletivo simplifica-
do, no Município de Rio 
Preto da Eva.

O documento do ar-
quivamento foi di-
vulgado no dia 23 do 
último mês, e foi as-
sinado pelo promo-
tor de justiça Vivaldo 
Castro de Sousa. 



 
A prefeitura de Itacoatia-

ra, por meio da Secretaria 
Municipal de Infraestrutu-
ra (SEMINF), vem aumen-
tando os esforços para 
corrigir problemas que, há 
anos, causam transtornos 
à vida de moradores, prin-
cipalmente, daqueles que 
vivem em áreas que acu-
mulam grande volume de 
águas, ou estão próximos a 
lugares planos que dificul-
tam a vazão no período de 
chuva intensa.

O sistema de drenagem 
de águas, também conhe-
cido como drenagem urba-
na, trata-se justamente de 
um processo e gerencia-
mento das águas da chu-
va. O seu principal objetivo 
é minimizar os problemas 
que o excesso de água pode 
causar, como enchentes e 
deslizamentos de encos-
tas. Assim, é possível dire-
cionar para tratamento da 
água e reaproveitamento, 
quando houver interesse.

Existem quatro pontos 
principais que devem ser 
observados e considerados 
ao se planejar a drenagem: 
aspecto social, legal e insti-
tucional e, por fim, o aspec-
to ambiental.  

Desse modo, a equipe de 
engenheiros da SEMINF 
realizou um estudo, após 
o mapeamento das áreas 
críticas da cidade e vilas de 
Itacoatiara, a fim de estabe-
lecer um plano de trabalho 
para a correção de drena-
gens dessas áreas, com a 
implantação de tubulações 
de diâmetro adequado e 
bueiros que deem vazão 
necessária à carga, com a 
devida margem de segu-
rança, para os casos em 
que a quantidade de chu-
vas extrapolam o esperado.

Definido o plano de ação, 

a prefeitura iniciou os ser-
viços de drenagem neces-
sários, em vários bairros da 
cidade, alcançando o total 
de 136 manilhas instaladas 
em ruas, no mês de feverei-
ro, além de canaletas feitas 
de meio fio.

Foram contemplados 
com esses serviços: a rua 
7 de Setembro, no bairro 
Eduardo Braga I; rua 21 de 
Abril; Avenida Mário An-
dreazza, no bairro San-
to Antônio; rua Vereador 
Adolfo Olímpio; Isaac Pe-
res com a rua Raimundo 
Gama; rua Nogueira Júnior 
com rua São Lázaro; Ave-
nida Sete de Setembro com 
Adamastor de Figueiredo e 
Isaac Peres com a rua 1.

Fluidez das águas 
Para melhorar a fluidez 

das águas das chuvas fo-
ram instaladas também, 
em vários trechos, as resis-
tentes canaletas feitas de 
meio fio que dão estética e 

se ajustam ao nivelamento 
do leito da via. 

Dentre esses, o trecho 
na rua Afonso Carvalho 
com General Carneiro, no 
bairro Colônia, rua Benja-
min Constant com Coro-
nel Queiroz, no Centro; rua 
Álvaro Maia com Avenida 
Borba, no bairro Pedrei-
ra; rua Valério, no Jauari 1; 
Avenida Sete de Setembro 
com Nossa Senhora do Ro-
sário; Avenida Sete de Se-
tembro, com Barão do Rio 
Branco; Francisco Couto 
Vale, com Cláudio Perei-
ra Simões e Vicente Lima 
com a rua Cláudio Pereira, 
no bairro Iraci.  

Para intervenções des-
sa natureza é necessários 
desvios que acabam modi-
ficando o trânsito de pes-
soas e veículos, mas todos 
acabam ganhando e a cida-
de fica mais limpa. 

Falta de saneamento 
Porém, a falta de sane-

amento básico adequado 
traz inúmeros prejuízos à 
saúde, tanto do ser huma-
no quanto a de animais, 
que por sua vez, são con-
sumidos pelas pessoas 
(porcos, patos e galinhas, 
por exemplo).

A água, o solo, o lixo e ali-
mentos que tiveram conta-
to com os dejetos dos esgo-
tos causam problemas de 
saúde, ao entrar em conta-
to com a pele, com as mu-
cosas e o trato digestório, 
além de fornecer ambien-
te propício para a prolife-
ração de alguns animais, 
mosquitos e moscas que 
são vetores de doenças, 
vale destaque para a diar-
reia, que é a enfermidade 
mais ligada à falta de sane-
amento básico.

Como essas obras são 
enterradas na conclu-
são dos trabalhos, dificil-
mente a população vai se 
lembrar dos transtornos  
do passado. 

O prefeito Mário Abrahim 
destacou que as obras vão 
facilitar o cotidiano de vá-
rios moradores. “Estas são 
obras que não aparecem. 
Por isso, alguns prefeitos 
raramente realizam. Mas, 
o que importa para mim 
é ver a população atendi-
da. E isso, reflete nos in-
vestimentos com a saúde 
pública, também. É o bem 
estar social que todos nós 
almejamos. Quero até o 
término de meu manda-
to, buscar resolver todos 
esses problemas de dre-
nagem de águas pluviais 
e de esgoto do município, 
que for possível. Alguém 
precisava fazer. Que bom 
que somos nós, nesta ges-
tão, e vamos fazer o me-
lhor”, garantiu o prefeito 
Mário Abrahim.

Novo sistema de drenagem
urbana facilita cotidiano
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A unidade da Fundação 
Universidade Aberta da 
Terceira Idade (FUnATI), 
em Itacoatiara, iniciou 
as atividades de 2022, e 
abriu matrículas para os 
cursos e atividades volta-
dos para o público da ter-
ceira idade. 

O FUnATI atua como 
um Centro de Referên-
cia de ensino, pesquisa, 
extensão e assistência 
à saúde voltados para 
questões inerentes ao en-
velhecimento e na forma-
ção de recursos huma-
nos, especialistas na área 
de Gerontologia e Saúde 
do Idoso. 

A coordenadora local, 
Lisette Abrahim explica 
como é este trabalho.

“Nós funcionamos 
como uma extensão da 
FUnATI de Manaus, cujo 
Reitor é o Dr. Euler Ribeiro, 
que diante de sua simpa-
tia pelo nosso município 
firmou essa parceria que 
tem trazido tantos bene-
fícios à essa faixa etária, 
que carece de atenção 
e cuidados especiais. A 
terceira idade. Com essas 
informações, pudemos 
nos reunir e elaborar o 
programa para este ano, 
avançando ainda mais, 
em relação ao que reali-
zamos no ano passado”, 
informou a coordenadora 
Lisette Abrahim.

Este ano, as atividades 
terão como novidades a 
natação, a fisioterapia e 
um curso de Educação 
de Jovens e Adultos (EJA), 
para aqueles que não ti-
veram oportunidade de 
estudar, devido a várias 
situações e impedimen-
tos. Outra atividade que 
está sendo organizada 
para breve são as sessões 
de Pilates. 

FUnATI 
abre novas 
matrículas 



 

 

O abastecimento de água 
de Itacoatiara é de respon-
sabilidade do Serviço Au-
tônomo de água e Esgoto 
(SAAE), que vai além da 
sede, alcançando inclusi-
ve as vilas que compõem 
o município: Vila do Enge-
nho, Novo Remanso e Lin-
dóia. O SAAE é que cuida 
também das Estações de 
Tratamento de Esgotos 
(ETE), do Bairro Jacarezi-
nho e do Conjunto Poran-
ga, que são as únicas ins-
taladas no município.

No ano de 2021, a direto-
ria do órgão realizou um 
levantamento geral visan-
do identificar o percentu-
al da população que era 
atendida com o serviço de 
água encanada em suas 
residências. A princípio, a 
informação que se tinha 
era de que toda a cidade 
era atendida, plenamente. 
Porém, o resultado des-
se levantamento apontou 
que havia um deficit sig-
nificativo de quantidade 
e constância de água nas 
torneiras das casas.

Havia áreas que eram 
atendidas por faixa de 
hora, ou turnos. Era uma 
situação corriqueira, na 
cidade, encontrar casas 
que tinham água somen-
te durante a madrugada 
e por isso, precisavam ar-
mazenar, por exemplo. Al-
gumas pessoas, de tanto 
vivenciarem essa situa-
ção, incorporavam na ro-
tina doméstica o hábito de 
guardar a água da manei-
ra que podiam, em baldes, 
panelas, latas e outros.

População desassistida
A nova gestão do SAAE 

encontrou duas situações 
graves. Primeiro, a po-
pulação não tinha água 
suficiente para o consu-

Cidade amplia a rede de água 
encanada na sede e vilas
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mo diário. Ou seja, havia 
uma enorme demanda 
reprimida e em segundo 
lugar, a inadimplência se 
encontrava muito alta. O 
pouco que se entregava, 
ainda não se recebia re-
gularmente. Ficava difícil 
exigir da população a re-
gularidade no pagamento 
de suas faturas de água, 
quando não se ofertava 
água com eficiência.

O levantamento tam-
bém indicou os locais com 
maior demanda reprimida, 
aqueles cujo fornecimen-
to ainda era mais precário. 
Pela linha de necessidade 
os bairros que se desta-
cavam: Santo Antônio, 
Jauari e Mutirão. Neste 
último o atendimento era 
nenhum. Cerca de 17 mil 
famílias não eram assis-
tidas com água encanada 
de qualidade, quantidade 
e frequência. O número 
surpreende, mas a expli-
cação é de que quando um 
bairro não tem água sufi-
ciente, afeta também ou-
tros adjacentes, pois em 
algum momento as redes 
se encontram.

A nova gestão do SAAE 
criou um plano de ação 
para o fornecimento a es-
ses bairros, iniciando pelo 
Santo Antônio, com a per-
furação de um poço pro-
fundo e instalações ade-
quadas. No bairro Jauari 
houve um entrave, devido 
não possuir um terreno 
público para comportar 
o poço e demais instala-
ções. Isso fez com que a 
diretoria decidisse deixar 
o Jauri, em espera por um 
tempo, e partiu para reali-
zar obras para atender à 
população do Mutirão, que 
já possuía terreno próprio. 

Felizmente, em dezem-
bro do ano passado, uma 

doação de um terreno 
da Igreja Assembleia de 
Deus, permitiu que as 
obras no Jauari tivessem 
início, e o poço já está 
sendo perfurado. A obra 
envolve além do poço, as 
instalações civil e elétri-
ca, muros, portão, casa de 
força e cloração.

Balanço 
No ano de 2021, dois po-

ços foram perfurados e 
estão em pleno funciona-
mento, atendendo a uma 
população em torno de 30 
mil pessoas, nos bairros 
Santo Antônio e Mutirão, 
24 horas por dia. Com os 
novos poços, que estão 
previstos, os bairros ad-

jacentes também serão 
atendidos a contento.

A nova diretora do SAAE, 
Marcela Andrade da Costa 
explica que “estamos em-
penhados na melhoria do 
fornecimento de água tra-
tada com qualidade e em 
quantidade que o municí-
pio precisa. Já avançamos 
um pouco. Mas, também 
é preciso que a população 
observe a regularidade do 
pagamento de suas fatu-
ras. Ainda há uma inadim-
plência em torno de 60%, 
ao mês. Portanto, peço 
que procure o nosso escri-
tório e regularize-se. Essa 
é a única fonte de recur-
sos para que a empresa 
continue oferecendo seus 

serviços com eficiência e 
possa expandir para aten-
der a outras comunida-
des”, informou a diretora. 

Na projeção para 2022, 
logo que finalizado o poço 
do Jauari, o bairro da Paz 
deverá ganhar um poço e 
as vilas do município tam-
bém serão contempladas, 
como no caso de Novo 
Remanso onde houve ex-
tensão de rede de água, há 
ainda um projeto para per-
furação de poço no João 
Lima. Na Vila do Enge-
nho, no início de abril, será 
inaugurada a nova sede do 
SAAE, com uma equipe de 
profissionais para atender 
à população de maneira 
rápida e eficiente.



 

 

Mais de 70 filhotes de 
quelônios foram devolvi-
dos à natureza, no sábado 
(5), na comunidade Nova 
Esperança, situada na Re-
serva de Desenvolvimen-
to Sustentável (RDS) do 
Rio Negro, município de 
Novo Airão (115 quilôme-
tros de Manaus).

A atividade faz parte 
do trabalho de monito-
ramento das espécies, 
conduzida pelos comuni-
tários, com apoio do Go-
verno do Estado, por meio 
da Secretaria do Meio 
Ambiente (Sema) e da 
Prefeitura de Novo Airão.

O presidente da RDS, Vi-
celi Costa, informou que 
está foi a primeira soltura 
do projeto no Rio Negro. 
O programa desenvolve 
ações de educação am-
biental, social e econômica 

Conservação de quelônios 
será novo atrativo turístico 
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Mais de 70 filhotes de quelônios foram devolvidos à natureza

O time Amigos do Fre-
derico avançou para o 3º 
lugar na chave da 4ª Copa 
Cidade de Manaus de Fut-
sal Máster. A ascensão foi 
conquistada ao vencer, 
por 3 a 2, o jogo contra o 
Granada de Manacapuru. 
Partida válida pela pri-
meira fase classificató-
ria, realizada na noite da 
quarta-feira (9), no Ginásio 
Municipal Jorge Ferrari.

O Amigos do Frederico 
saiu na frente com um 
gol de Nilson Campos no 
primeiro tempo. Já no se-
gundo tempo, voltou a 
marcar, com César Nas-
cimento. O Granada esbo-
çou reação e marcou dois 

Amigos do Frederico vence Granada na Copa 
Divulgação

O time Amigos do Frederico avançou para o 3º lugar na chave 

 

em seguida, com Edmar 
e Jackson, empatando a 
partida. Mas a superiori-
dade do Amigos prevale-
ceu nos minutos finais. 

O jogo transcorria na 
harmonia. Quando, a 
cobrança de uma fal-
ta, favorável ao Amigos, 
encerrou o placar com 
César Nascimento man-
dando mais um para o 
fundo da rede. Diante da 
vantagem do Amigos do 
Frederico, a rivalidade 
desportiva veio a campo. 
Os jogadores do Granada 
passaram a reclamar da 
arbitragem. Mas, após 
um leve bate-boca, a 
equipe se acalmou. Pla-

car confirmado 3 a 2. Vi-
tória para Novo Airão.

O secretário municipal 
de Juventude, Esporte e 
Lazer (Semjel), Marcos 
Sarmento, informou que 
com esse resultado o 
Amigos do Frederico as-
sume o terceiro lugar na 
chave. O próximo jogo 
será contra o Operário, 
também de Manacapuru, 
na casa do adversário.

O prefeito Frederico Jú-
nior acompanhou a parti-
da e parabenizou a equipe 
de Novo Airão que está 
fazendo boa campanha 
na Copa. “Estou otimista 
com o desempenho e esse 
é o nosso trabalho para 
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nas quatro comunidades 
abrangidas. “Para o desen-
volvimento do projeto é 
necessária a participação 
da comunidade e a cons-
ciência para o uso corre-
to dos recursos naturais 
com o manejo sustentá-

vel”, disse.
A técnica em conserva-

ção da Secretaria de Estado 
do Meio Ambiente (Sema), 
Francisca Pimentel, ex-
plicou que neste primeiro 
ano do projeto houve a ca-
pacitação de dois monito-

res que fazem a coleta de 
ovos nas praias, a técnica 
nas chocadeiras e, após 
a eclosão dos ovos, o tra-
tamento em tanques dos 
animais até o ponto ideal 
de soltura. Processo que 
leva cerca de três meses. O 
projeto vai capacitar mais 
duas pessoas para ampliar 
os números das solturas. 

Um dos objetivos econô-
micos é tornar a ativida-
de um atrativo turístico, 
mostrando o trabalho de 
conservação feito por pes-
soas que antes caçavam 
os animais e ovos para 
venda ilegal. 

O dia de soltura coin-
cidiu com a realização 
da Feira Comunitária da 
Agricultura, desenvolvida 
pela Agência de Desen-
volvimento Sustentável 
do Amazonas (ADS), em 

apoiar o esporte, que é 
saúde e qualidade de vida. 
É preciso também desta-
car a atuação da equipe 

parceria com a Prefeitura 
e Novo Airão, por meio da 
Secretaria Municipal de 
Agricultura e Abasteci-
mento (Semab). 

O presidente da comu-
nidade Nova Esperança, 
Marcelo Santos, ressaltou 
o crescimento da Feira 
que, a cada edição, vem 
registrando aumento de 
participação dos produ-
tores. Ele também disse 
reconhecer a importância 
do projeto da RDS Rio Ne-
gro para conservação das 
várias espécies de quelô-
nios como a tartaruga, o 
tracajá, o cabeçudo e iaçá. 
“Precisamos ampliar a ati-
vidade para que as pró-
ximas gerações possam 
conviver com a existência 
desses animais que são 
tão perseguidos de forma 
ilegal”, relatou.

da Semjel, que está traba-
lhando para a gente con-
quistar o primeiro lugar 
nessa fase”.
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VIP’S Metropolitanos
Iranduba

O presidente da Comissão Parlamentar de Inqué-
rito (CPI) da Amazonas Energia da Assembleia 
Legislativa do Amazonas (Aleam), deputado esta-
dual Sinésio Campos (PT), realizou, na quinta-feira 
(10), a sua 31ª reunião, em Iranduba. 

Com a palavra cedida pelo senhor presidente da 
Câmara Municipal, Aurélio Nogueira, o Dj Raidi Re-
belo agradeceu aos vereadores pela lembrança e 
homenagem alusiva ao dia do Dj, ocorrido no dia 
9, momento em que todos os Djs presentes recebe-
ram um certificado comemorativo das mãos dos 
senhores vereadores.

A Comunidade Nossa Senhora do Carmo de Ita-
coatiara lançou, nessa semana, o primeiro episó-
dio do “Podcast Do Carmo”. Angelo Brito, do Setor 
Comunicação, conversou com nosso futuro Pa-
dre da Prelazia de Itacoatiara, Jônisson Rolim.

O vereador Ivan Dezenove, juntamente com o ve-
reador Paulo da pesca e o secretário da pesca, Rai-
mundo Condera, estiveram na zona rural de Ma-
nacapuru para entregar o convite para a primeira 
reunião da Secretaria de Pesca, onde na oportu-
nidade serão tratados o acordo de pesca das pira-
nhas, manejo do jacaré e outros benefícios para a 
classe pesqueira.

O prefeito Frederico Júnior fez, na quarta-feira 
(9), uma visita de inspeção aos serviços de aca-
bamento da construção da área de recreação 
(playground) da Escola Municipal Bandeiran-
tes. A visita foi acompanhada pelos secretários 
municipais de Educação, Humberto Lima, e de 
Infraestrutura, Odir Gonçalves.

A modelo Kamila Lustosa, 19 anos, é a Miss Teen 
Global Beauty Presidente Figueiredo 2022. Kami-
la segue em preparação rumo ao Miss Teen Ama-
zonas com final marcada para 11 de junho.

Rio Preto da Eva

Itacoatiara

Manacapuru

Novo Airão

Presidente Figueiredo
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Amazônia em Imagens
Com muitas belezas naturais e cachoeiras in-

críveis, o município de Presidente Figueiredo é o 
destino ideal para quem ama natureza. Confira as 
belezas da “terra das cachoeiras” nas lentes do fo-
tográfo Diego Peres (diegoperes0001).

Turismo
Cachoeira de Sussuarana
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Roberto Cidade propõe criação 
do Setembro Roxo, mês de 
conscientização ao Alzheimer

Amazonas investe 
R$ 10 milhões em 

‘Crédito Rosa’

Figueiredo 
volta a 

restringir 
circulação 

para conter 
Covid-19
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Manacapuru 
inaugura 

secretaria de 
políticas para 
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