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Treze escolas recebem 
133 computadores 

Divulgação

Repasse foi feito pelo governador Wilson Lima em atendimento a emendas parlamentares

 

Treze escolas de Ma-
nacapuru receberam 133 
computadores do Gover-
no do Amazonas. O re-
passe foi feito pelo go-
vernador Wilson Lima, na 
terça-feira (15), quando ele 
abriu o ano letivo no Cen-
tro Educacional de Tempo 
Integral (Ceti) Washing-
ton Régis. A distribuição 
das máquinas atende a 
emendas parlamentares. 

As escolas beneficiadas 
foram: José Kallil Assaf, 
Castello Branco, Joaquim 
de Souza Coelho, Leo-
poldo Neves, Magnólia 
Ventura, Mário Silva Dal-
meida, Nossa Senhora 
de Nazaré, Regina Fer-
nandes, Agra Reis, André 
Vidal de Araújo, Virgilia 
Alexandre Maddy, José 
Seffair e Jamil Seffair.

A secretária de Edu-
cação e Desporto, Kuka 
Chaves, ressaltou que os 
computadores vão refor-
çar o ensino nas escolas. 

“O governador Wilson 
Lima segue dando gran-
de atenção à educação e 
esses computadores vão 
ajudar nossos alunos. As 
máquinas foram distri-
buídas entre espaços es-
tratégicos, como sala de 
recursos e laboratório de 
informática, e otimizaram 
as atividades exercidas 
por professores, secretá-
rios, gestores e alunos”, 
explicou a secretária. 

Para o diretor do Depar-
tamento de Tecnologia da 
Secretaria de Estado de 
Educação e Desporto, Hel-
der Câmara, a tecnologia 
é ferramenta essencial 
para a educação. 

“É uma notícia muito 
interessante pelo fato de 
que vivemos em um mun-
do em que aportou-se na 
educação o uso das tecno-
logias com metodologias 
ativas. Logo, esses com-
putadores irão auxiliar 
diretamente na educação 

do município sendo usa-
dos por alunos e funcioná-
rios”, reflete Helder. 

A Escola Estadual Nos-
sa Senhora de Nazaré, 
uma das mais antigas 
do município, recebeu 13 
máquinas, distribuídas 
em quatro espaços da 
unidade escolar: labo-
ratório de informática, 
secretaria, apoio peda-
gógico, laboratório de ci-
ências, sala dos professo-
res e sala de projetos. 

“Os novos computado-
res são de extrema im-
portância para melhorar 
o desempenho, principal-
mente no ambiente Pe-
dagógico da EE Nossa Se-
nhora de Nazaré. Desde já, 
agradeço o empenho e a 
dedicação da Secretaria de 
Educação na preocupação 
pela melhoria do parque 
tecnológico das escolas do 
Amazonas”, afirma o ges-
tor da unidade escolar, Sa-
lomão Sousa Alencar.

Sesc abre inscrições 
em projeto com 
atividades para idosos 

As inscrições para 
novos participantes do 
projeto “Trabalho Social 
com Idosos”, do Serviço 
Social do Comércio no 
Amazonas (Sesc AM), 
foram abertas na terça-
-feira (22).

O projeto promove ati-
vidades direcionadas 
para a terceira idade, 
como oficina da memó-
ria e dinâmicas de grupo.

Os novos participan-
tes poderão se inscrever 
até o dia 28 deste mês, 
nas unidades onde as 
atividades serão oferta-
das: Sesc Centro e Sesc 
Balneário, em Manaus, 
e Sesc Manacapuru, no 
interior.

As atividades terão iní-
cio a partir do dia 7 de 
março deste ano. O in-
vestimento para partici-
pação no projeto será de 
R$ 20 (mensal).

Ao todo, são ofertadas 
300 vagas, sendo 100 
para cada unidade do 
Sesc. Para participar, o 

interessado deverá efetu-
ar matrícula em uma das 
centrais de relacionamen-
to do Sesc, nos endereços:

Em Manaus, na Rua 
Henrique Martins, 427, 
Centro de Manaus; Ave-
nida Constantinopla, 288, 
Alvorada, Zona Centro-
-Oeste. Já em Manaca-
puru, na Rua Waldemar 
Ventura, 450, Aparecida.

No projeto são reali-
zadas atividades de re-
laxamento, oficina da 
memória, dinâmicas de 
grupo, palestras, oficinas, 
reuniões comemorativas  
e festivais.

Durante o período de re-
alização do TSI também 
são realizadas atividades 
intergeracionais que en-
volvem a troca de vivên-
cias e experiências entre 
as crianças, os jovens e 
adolescentes, os adultos e 
os idosos.

Outras informações po-
dem ser obtidas por meio 
dos telefones (92) 2126-
9519 e o (92) 3198-2000.
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O projeto promove atividades direcionadas para a terceira idade



 
O governador Wilson 

Lima anunciou, na quinta-
-feira (24), uma ampliação 
do recurso destinado ao co-
financiamento estadual da 
assistência social. Em 2022, 
os municípios amazonen-
ses contarão com R$ 12 mi-
lhões em repasses, recurso 
que vai significar a melhora 
dos serviços socioassisten-
ciais ofertados para 600 mil 
pessoas na capital e interior.

O anúncio foi feito duran-
te a abertura do Encontro 
de Gestores da Assistência 
Social do Amazonas, even-
to realizado na capital, que 
reuniu secretários e subse-
cretários de assistência so-
cial de todos os munícipios 
do estado. Esta foi a segun-
da vez que o recurso foi am-
pliado, atendendo a um dos 
principais pleitos do setor.

O investimento começou 
com R$ 5 milhões em 2020, 
passou para R$ 7,3 milhões 
em 2021, e em 2022 alcan-
çará R$ 12 milhões repassa-
dos aos 62 municípios.

“Nós estamos aumentan-
do esses recursos, porque 
os desafios aumentaram no 
atendimento àquelas pes-
soas em condição de vul-
nerabilidade social. Nunca 
a assistência social foi tão 
demandada como agora, 
foi um setor que não pôde 
parar em nenhum momen-
to e, por isso, nós estamos 
focando muito no atendi-
mento a essas pessoas”, 
afirmou o governador.

Wilson Lima destacou 
que o Estado prioriza o 
atendimento à popula-
ção vulnerável em outras 
frentes, como a criação do 
restaurante popular Prato 
Cheio - que já funciona em 
Manacapuru, Itacoatiara 
e Autazes e vai alcançar, 
inicialmente, outros 17 mu-

Governo amplia recursos 
para assistência social
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Cofinanciamento estadual melhora oferta de serviços assistenciais em todo o estado

nicípios. Outro ponto foi a 
criação de programas de re-
passe de renda, como o Au-
xílio Estadual Permanente.

“O Auxílio vem em uma 
hora importante para aju-
dar essas famílias, que es-
tão na extrema pobreza, a 
garantir o que é básico, o 
alimento na sua mesa. É 
um programa de Estado, 
que vai ao encontro des-
sa necessidade que nós 
temos de atender essas 
famílias mais vulneráve- 
is”, observou. 

Alcance 
Todos os 62 municípios 

do Amazonas recebem co-
financiamento estadual da 
assistência social, para ma-
nutenção dos serviços da 
Proteção Social Básica e Es-
pecial de Média e Alta Com-
plexidade. São repassados 
recursos para Benefícios 
Eventuais e Gestão do Sis-
tema Único de Assistência 
Social (G-Suas).

Equipamentos financia-
dos - No total, o cofinancia-
mento estadual melhora a 
oferta de serviços para os 

segmentos mais vulnerá-
veis da população, em 91 
Centros de Referência de 
Assistência Social (Cras) e 
48 dos 53 Centros de Re-
ferência Especializados de 
Assistência Social (Creas), 
além de nove acolhimen-
tos públicos.

Famílias atendidas 
As unidades de assis-

tência social atendem a, 
aproximadamente, 600 mil 
pessoas no estado. Con-
forme dispõe a Tipificação 
Nacional de Serviços Socio-
assistenciais, o Cras, equi-
pamento da Proteção Social 
Básica, visa a prevenção da 
ocorrência de situações de 
vulnerabilidade social e ris-
co nos territórios.

Por sua vez, o Creas, 
equipamento da Proteção 
Social Especial de Média 
Complexidade, visa o traba-
lho social com as famílias 
e indivíduos em situação 
de risco pessoal e social 
por violação de direitos. Ou 
seja, enquanto o Cras pre-
vine situações de vulne-
rabilidade social e risco, o 

Creas trata das consequên-
cias ocasionadas pela vul-
nerabilidade e risco social.

Políticas públicas 
Segundo a secretária da 

Secretaria de Assistência 
Social (Seas), Alessandra 
Campêlo, a troca de infor-
mações, o debate de ideias 
e a rede de contatos que 
será adquirida pelos repre-
sentantes municipais, são 
importantes para a reali-
zação de um trabalho de 
excelência voltado para a 
população em situação de 
vulnerabilidade.

“Os secretários e secre-
tárias de assistência social 
vêm aqui receber orientação 
técnica, conhecer os progra-
mas do Governo (Enchente, 
Permanente, Prato Cheio), 
além de receber também 
orientação técnica do Minis-
tério da Cidadania, tudo isso, 
faz com que esses gestores 
voltem para as suas cidades 
e possam realizar um traba-
lho de excelência, no aten-
dimento da população em 
situação de vulnerabilidade 
social”, explica Alessandra.

Manaus, Sábado e Domingo,
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Obras alcan-
çam 64% das 
escolas do AM 

Com o objetivo de for-
talecer a rede estadual 
de ensino e proporcio-
nar um ambiente mais 
próspero e confortável 
ao estudante, a atual 
gestão do Governo do 
Amazonas chega à mar-
ca histórica de 64% das 
unidades de ensino re-
vitalizadas com obras 
de infraestrutura. Com 
a assinatura de 32 no-
vas ordens de serviço, 
a obras de revitalização 
chegarão a 393 escolas.

Desde 2019, o Governo 
do Amazonas já revitali-
zou 361 unidades de en-
sino, sendo 140 na capi-
tal e 221 no interior.

Na terça-feira (22), mais 
21 municípios no interior 
foram contemplados com 
investimentos na ordem 
de R$ 19 milhões para a 
revitalização da estrutu-
ra física de 25 unidades 
de ensino.

A secretária Kuka 
Chaves, da Secretaria 
de Estado de Educação 
e Desporto, destacou o 
empenho histórico do 
Governo do Amazonas 
no investimento em 
obras para a rede esta-
dual de ensino.

“É extremamente re-
presentativa a posição 
do governador em cui-
dar dos patrimônios 
dos interiores, em tra-
tar a situação da edu-
cação como prioritária 
em relação à melhoria 
de seus prédios, dos pré-
dios conveniados. Nós 
temos muitos outros in-
vestimentos que já pas-
saram da casa de R$ 100 
milhões, todos voltados 
para a parte de infraes-
trutura das escolas no 
interior do estado”, afir-
mou.



 

O lixão a céu aberto no 
município de Iranduba 
(distante 40km de Ma-
naus) foi tema na mídia 
nacional, após a situação 
ser exposta no programa 
Profissão Repórter, da 
Rede Globo, na terça-feira 
(22). O AGORA entrou em 
contato com parlamenta-
res e a prefeitura do mu-
nicípio sobre o problema 
que ocorre no local há  
vários anos.

Segundo o vereador de 
Iranduba, Luís Velho (Re-
publicanos), o município 
investe aproximadamen-
te R$ 600 mil para a co-
leta de lixo, por meio de 
contrato de licitação, mas 
não tem uma política de 
destinação de resíduos 
domésticos, nem hospi-
talar na cidade. 

“É um gargalo que há 
anos Iranduba vem so-
frendo. Nós temos aí uma 
alternativa que está ten-
tando ser implantada, 

mas é uma alternativa 
particular que não vai 
atender a situação públi-
ca do município, então te-
mos que voltar a pensar 
em políticas públicas de 
destinação desses resídu-
os do município”, afirma.

Ele diz, ainda, que vai 
tomar as devidas provi-

dências e encaminhar ao 
Ministério Público acer-
ca do não cumprimento 
do contrato por parte da 
empresa, porque, segun-
do ele, as máquinas não 
chegam a fazer o recolhi-
mento adequado do lixo e 
assim a destinação da co-
leta e a destinação final 

não funcionam. 
Conforme o Pregão Pre-

sencial N.002/2022 entre 
a Prefeitura Municipal e 
a Empresa DBA Serviços 
de transportes, o valor 
anual do contrato é de  
R$ 7,1 milhões.

O deputado Federal José 
Ricardo (PT) manifestou-

-se em suas redes sociais 
sobre o assunto dizendo 
que vem denunciando o 
problema há anos e as 
autoridades ignoram. “É 
problema ambiental, de 
saúde, de desigualdade e 
humanitário. Espero que 
agora tomem alguma 
providência”, publicou.

A prefeitura de Irandu-
ba afirmou que poderá 
resolver o problema com 
a implantação de uma 
moderna usina de trata-
mento de resíduos sóli-
dos, que está em fase de 
estudos. “Aquilo já existe 
há muito tempo não se 
resolveu como não se re-
solveu em lugar nenhum 
do Brasil, que era até dois 
mil e quatorze. De modo 
que vamos aguardar a 
implantação dessa mo-
derna central de trata-
mento de resíduos sóli-
dos e que vai resolver de 
vez o problema de lixão 
no município.”

Lixão a céu aberto do Iranduba 
vira tema nacional 

Reprodução/TV Globo

A situação do lixo irregular foi exposta no programa Profissão Repórter, da Rede Globo

Manaus, Sábado e Domingo,
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No espaço de um ano, 
o projeto “Registra Iran-
duba”, desenvolvido pelo 
Cartório do 2.º Ofício da 
comarca local, contribuiu 
para que o número de 
crianças registradas no 
município fosse ampliado 
de 628 (em 2020) para 759 
(em 2021). 

Em razão do impacto 
social da iniciativa, a Cor-
regedoria-Geral de Justiça 
do Amazonas (CGJ/AM), 
destacou a ação como 
“Boa Prática dos Servi-
ços Extrajudiciais” com 

Projeto amplia quantidade de crianças registradas
Divulgação

“Registra Iranduba” é desenvolvi-
do pelo Cartório do 2.º Ofício 

 

a recomendação de que 
o projeto, de acordo com 
as características, possi-
bilidades e demandas de 
cada serventia, seja adota-
do por cartórios de outras 
localidades da região.

O projeto “Registra Iran-
duba” tem como uma das 
metas principais contri-
buir para a erradicação do 
sub-registro no município 
e conforme seus idealiza-
dores, para atingir este ob-
jetivo, mais de dez frentes 
de trabalho foram projeta-
das e estão em plena exe-

cução, abrangendo desde 
a realização de palestras 
em hospitais/maternida-
des até a realização de 
busca-ativa em um traba-
lho alinhado com órgãos 
de assistência social.

O plano de ação do pro-
jeto envolve: palestras 
em unidades de saúde 
direcionadas a gestantes, 
sobre o registro de nasci-
mento e sua importância; 
promoção de debates com 
o Setor de Saúde para ve-
rificação de acompanha-
mento das mães, desde o 

pré-natal e a certificação 
de que elas possuem os 
documentos regulares 
para a emissão da certi-
dão de nascimento; parti-
cipação em ações sociais 
realizadas em comuni-
dades e bairros distantes, 
coletando dados para o re-
gistro das crianças locais 
e o estabelecimento de 
um canal de comunica-
ção com o PAC do Muni-
cípio, de forma a permitir 
a mútua cooperação para 
a emissão de registro de 
nascimento, RG e CPF.



 
Criada por decreto esta-

dual em 1995, a Área de 
Proteção Ambiental (APA) 
Margem Direita do Rio Ne-
gro, que engloba os mu-
nicípios de Iranduba, Ma-
nacapuru e Novo Airão, 
todos na região metropo-
litana de Manaus, encon-
tra-se em grande risco e 
sob graves ameaças am-
bientais provocadas pela 
grande expansão popu-
lacional na região, princi-
palmente após a inaugu-
ração da ponte sobre o Rio 
Negro, em 2011.

A área, prevista para ter 
mais de 566 mil hecta-
res e que deveria ser um 
imenso corredor verde de 
preservação da fauna e 
flora amazônica, já perdeu 
entre 2001 a 2020, mais 
de 70 mil hectares em 
áreas desmatadas, entre 
as quais trechos que atu-
almente fazem parte das 
áreas urbanas de Irandu-
ba e Manacapuru, de acor-
do com dados do Instituto 

APA do Rio Negro está ameaçada 
pela expansão imobiliária
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Criada por decreto estadual em 1995, a Área de Proteção Ambiental encontra-se em grande risco ambiental

Manaus, Sábado e Domingo,
26 e 27 de Fevereiro de 2022

Nacional de Pesquisas Es-
paciais (Inpe).

No caso de Iranduba (a 
38 quilômetros de Ma-
naus), o doutor em Ci-
ências da Engenharia 
Ambiental, mestre em 

Biologia de Água Doce e 
Pesca Interior, professor 
da Ufam e integrante do 
Instituto Piatam, Carlos 
de Carvalho Freitas, aler-
ta que a situação é mais 
alarmante por conta dos 

novos projetos imobiliá-
rios, muitos deles sem li-
cenciamento ambiental, 
e do depósito irregular de 
lixo, localizado em um ra-
mal da Estrada do Janaua-
ri, e portanto, dentro da 

área da APA.
Com cerca de 50 mil ha-

bitantes, segundo dados 
do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística 
(IBGE), Iranduba produz 
diariamente, cerca de 150 
toneladas de resíduos re-
sidenciais, comerciais e 
industriais que tem como 
destino o lixão e afetam o 
meio ambiente e a quali-
dade de vida de centenas 
de famílias que moram 
próximo ao local.

“A tendência é que a 
quantidade de resíduos 
aumente ainda mais com 
o crescimento da popu-
lação e expansão das ati-
vidades econômicas em 
Iranduba. Para onde irão 
todos esses novos resídu-
os? O cenário ficará mais 
urgente e afetará ainda 
mais os lençóis freáti-
cos, o meio ambiente e a 
saúde da população se 
algo não for feito a curto 
e médio prazo”, avaliou  
o professor.

A Carreta Vacina Ama-
zonas segue o trabalho de 
intensificar o aumento da 
cobertura vacinal contra 
a Covid-19 nos municípios 
da Região Metropolitana 
de Manaus (RMM) e, até 
esta sexta-feira (25), estará 
no Distrito de Cacau Pirêra, 
em Iranduba. 

A unidade móvel de va-
cinação estará localizada 
próximo ao Porto do Cacau 
Pirêra, na rodovia estadual 
Manoel Urbano (AM-070), 
em frente ao Amazônia 
Jungle Hotel, funcionando 

Carreta Vacina atenderá população de Cacau Pirêra
Divulgação

Carreta Vacina Amazonas segue 
com o trabalho de imunização

 

das 8h às 17h, no atendi-
mento à população com 
idade a partir de 12 anos. 
Menores de 18 anos devem 
estar acompanhados dos 
pais ou responsáveis.

“A carreta vai levar do-
ses da vacina contra a Co-
vid-19 para mais perto da 
população, por isso solici-
tamos que os moradores 
compareçam para tomar 
sua segunda dose ou dose 
de reforço. E você que ain-
da não tomou a vacina, 
faça sua primeira, segun-
da dose e a dose de reforço. 

Está comprovado que a va-
cina é a melhor arma con-
tra a Covid, então aprovei-
tem a oportunidade dada 
pelo Governo do Amazo-
nas”, afirma Anoar Sa-
mad, secretário de Estado  
de Saúde.

Desde que a vacinação foi 
iniciada na Carreta Vacina 
Amazonas, em dezembro 
do ano passado, já foram 
aplicadas mais de 26 mil 
doses na unidade, durante 
ações em bairros de Ma-
naus e nos municípios da 
Região Metropolitana.

Documentação
Para receber a dose de re-

forço, é necessário apresen-
tar a carteira de vacinação, 
documento de identificação 
original com foto ou certi-
dão de nascimento (se me-
nor de 17 anos) e CPF.

Para a aplicação da 4ª 
dose, os documentos ne-
cessários são: carteira de 
vacinação, documento de 
identificação com foto, CPF, 
e laudo médico ou outro do-
cumento que comprove a 
condição – original e cópia, 
que ficará retida. 



Empresários de Roraima pedem 
recuperação da BR-174 até Figueiredo
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Empresários de Rorai-
ma afetados pelas atuais 
condições precárias da 
BR-174 se uniram para 
formular documento em 
que pedem a recuperação 
da rodovia no trecho en-
tre o rio Alalaú, na divisa 
com o Amazonas, até a 
zona urbana do municí-
pio de Presidente Figuei-
redo. O pedido foi protoco-
lado na quarta-feira (23).

No documento, que será 
enviado ao Departamento 
Nacional de Infraestrutura 
e Trânsito (DNIT), o gover-
nador de Roraima Antonio 
Denarium (Progressistas) e 
outros políticos do Estado, 
também solicitam a poda 
das árvores com abertura 
mínima de cinco metros 
na área de domínio da ro-
dovia, principalmente no 
trecho que fica dentro da 
Terra Indígena Waimiri 
Atroari.

Além de empresários 
do ramo de transportes, 
construção e bebidas, o 
documento tem a assi-
natura de representantes 

de cooperativa e sindica-
tos que representam os 
setores de comércio de 
combustível, transporte e 
construção pesada.

O presidente do Sin-
dicato das Empresas de 
Transporte do Estado de 
Roraima, Valdir Peccine, 
afirmou que a situação 
da rodovia tem elevado 
os custos de viagem. “A 
gente sente no bolso o que 
está acontecendo e não 
é pouco. Todos os cami-

nhões, quando chegam de 
viagem, precisam de, pelo 
menos, dois dias de revi-
são”, pontuou.

A situação é mais ar-
riscada para quem trans-
porta combustíveis, como 
diz o presidente do Sindi-
postos-RR (Sindicato do 
Comércio Varejista de De-
rivados de Petróleo de Ro-
raima), José Neto, que cri-
ticou as autoridades pela 
demora em procurar uma 
solução para a BR-174. 

Manaus, Sábado e Domingo,
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Condição da rodovia BR-174 
tem preocupado empresários

“Oitenta por cento do 
combustível vendido em 
Roraima vem de Manaus. 
Os caminhões estão diu-
turnamente trafegando 
pela BR e nós transpor-
tamos um produto peri-
goso. Com esse aumento 
do risco, nós temos uma 
incidência no custo do 
frete, aumenta o valor do 
seguro, o custo de ma-
nutenção, o consumo do 
combustível do transpor-
te. Isso se reflete ao final 

pro custo do produto”, ex-
plicou.

“Temos ainda o risco 
ambiental. Um aciden-
te desse, com uma carga 
perigosa, dependendo do 
porte da empresa, tira ela 
de operação, porque as 
multas são muito altas”, 
acrescentou.

Além de endossar o do-
cumento, o presidente do 
Sindicato das Empresas 
de Ônibus de Roraima, Re-
mídio Monai, vai pedir a 
colocação de uma balança 
para pesar as carretas no 
lado amazonense.

Para ele, a falta desse 
controle contribui para a 
atual condição da rodovia. 
“A estrada se arruinou de 
um jeito que tem dias que 
os ônibus precisam ser 
puxados para passar por 
lá. Isso tem aumentando a 
duração da viagem. Infor-
mações extraoficiais são 
de que, nos últimos cinco 
meses, aconteceram 11 aci-
dentes naquele trecho. Isso 
nos preocupa, pois trans-
portamos vidas”, disse.

O Governo do Amazonas 
encerra, na segunda-feira 
(28), a nova etapa de entre-
ga de cartões remanescen-
tes do cartão Auxílio Esta-
dual permanente na capital 
e nos 61 municípios do inte-
rior. Mais de 22 mil cartões 
restantes serão redistribu-
ídos a partir de abril, desta 
vez para famílias na lista de 
espera do Cadastro Único 
(CadÚnico).

Conforme dados da Secre-
taria de Estado de Assistên-

Entrega dos Cartões do Auxílio termina na segunda-feira
cia Social (Seas), em quatro 
meses, a ajuda financeira 
de R$ 150 chegou a 277.487 
beneficiários, sendo 143.602 
na capital e 133.885 no in-
terior. Dos 300 mil cartões 
disponibilizados para famí-
lias em situação de extrema 
pobreza do Amazonas des-
de novembro, 22.513 cartões 
ainda restam ser entregues, 
cerca de 7% do total.

De acordo com a titular da 
Seas, secretária Alessan-
dra Campêlo, este montan-

te será redistribuído para 
uma lista de espera de be-
neficiários que não foram 
contemplados. O objetivo é 
fazer a seleção dessas no-
vas famílias em março para 
reiniciar a entrega em abril 
deste ano.

“Esses cartões vão ser 
redistribuídos tanto no in-
terior quanto na cidade de 
Manaus. Isso é feito pelo 
CadÚnico, e a gente não 
tem como escolher as pes-
soas, sendo de acordo com 

o critério socioeconômico 
de cada pessoa. É importan-
te ressaltar que, em quatro 
meses, o Governo do Esta-
do já colocou quase R$ 200 
milhões em dinheiro nas 
casas de aproximadamente 
280 mil famílias no Ama-
zonas”, disse a secretária de 
Assistência Social.

Alessandra Campêlo pon-
tuou ainda alguns fatores 
que justificam a quantidade 
de cartões remanescentes.

“A maioria dos casos que 

a gente tem percebido são 
pessoas que saíram do Ama-
zonas e não atualizaram 
seus dados no CadÚnico, ou 
mesmo pessoas que falece-
ram neste período, mudaram 
de situação de renda, e essa 
é a melhor situação que a 
gente consegue encontrar. 
Também há pessoas que ar-
rumaram um trabalho e hoje 
não precisam mais desse 
auxílio, então ele vai ser di-
recionado a quem ainda está 
precisando”.



O Ministério Público do 
Amazonas (MPAM), por 
meio da Promotoria de Jus-
tiça de Presidente Figuei-
redo, e a Prefeitura daque-
le município, firmaram um 
Termo de Ajustamento de 
Conduta (TAC) que prevê a 
criação de um novo cole-
giado do Conselho Tutelar 
de Presidente Figueiredo, 
para atuação em distri-

Figueiredo terá instalação de Casa Abrigo

Amazonas fortalecerá combate 
à Pobreza Menstrual

Divulgação

Absorventes serão distribuídos para estudantes em situação de pobreza

 

 

tos rurais; a instalação de 
uma Casa Abrigo para o 
atendimento de Crianças 
em situação de risco e vul-
nerabilidade e a criação 
de cinco novos cargos de 
Conselheiro Tutelar.

“Atualmente o muni-
cípio não possui abrigo, 
quando as crianças ne-
cessitam desse serviço no 
município, são enviadas a 

Manaus, então, com esse 
acordo, solucionamos 
esse problema. A partir de 
2024, Presidente Figueire-
do vai contar dois colegia-
dos, um total de 10 conse-
lheiros tutelares fazendo 
a cobertura do município 
dividido por distritos”, ex-
plicou a Promotora de Jus-
tiça Karla Cristina da Sil-
va Sousa, titular da PJ de 

O Estado do Amazonas, 
numa articulação da Se-
cretaria de Estado de As-
sistência Social (Seas), foi 
contemplado com a doação 
de 300.096 absorventes hi-
giênicos numa das ações da 
campanha nacional Always 
#MeninaAjudaMenina.

O material chegou a Ma-
naus e será distribuído 
gratuitamente para estu-
dantes em situação de po-
breza e extrema pobreza 
nas escolas da rede esta-
dual na capital e no inte-
rior do Amazonas.

Os itens foram entregues 
à Seas na segunda-feira 
(21), no galpão da Latam 
Airlines, parceira da cam-
panha por meio do progra-
ma Avião Solidário.

Combate à Pobreza Mens-
trual

Para a secretária da Seas, 
Alessandra Campêlo, a ini-
ciativa vem ao encontro 
das ações do Governo do 
Estado para o combate à 
pobreza menstrual.

“Esses absorventes se-
rão distribuídos em esco-
las públicas estaduais em 

Manaus e no interior. Além 
dessa doação, o Governo 
também está trabalhan-
do na aquisição de uma 
quantidade grande de ab-
sorventes que vai atender 
durante todo o ano meni-
nas e mulheres em situ-
ação de extrema pobreza 
que não têm, hoje, como 
ter uma higiene menstru-
al adequada. Isso mostra a 
sensibilidade do governa-
dor Wilson Lima com a ne-
cessidade das mulheres”, 
ressaltou a secretária.

Problema Social
Segundo o diretor da 

Procter & Gamble (P&G) em 
Manaus, Adriano Maturino, 
a doação dos itens é resul-
tado de uma pesquisa que 
aponta a pobreza menstru-
al como um problema so-
cial que afeta jovens e ado-
lescentes em todo país.

“Essa campanha vem 
de um estudo que foi feito 
pela P&G em 2020, onde 
a cada quatro meninas a 
gente detectou que uma 
delas está sofrendo com 

a pobreza menstrual, per-
dendo autoconfiança, per-
dendo aulas na escola, ou 
seja, esse trabalho não é 
só para ajudar as meni-
nas, mas também ajudar a 
própria Educação do nosso 
país”, afirmou o diretor.

Doação
Programa inédito é lei no 

AM – A doação dos 300 mil 
absorventes pela Always 
marca o início da implanta-
ção do programa Dignida-
de Menstrual no estado do 
Amazonas. Essa iniciativa 
inédita foi lançada pelo go-
vernador Wilson Lima e pela 
secretária Alessandra Cam-
pêlo no final do ano passado.

Lei de Campêlo
Alessandra, enquanto 

deputada estadual e pre-
sidente da Comissão da 
Mulher da Assembleia Le-
gislativa, foi autora da Lei 
n° 5.550/2021, sancionada 
pelo governador, que insti-
tui e definiu diretrizes para 
a Política Pública da Digni-
dade Menstrual e conscien-
tização sobre a menstrua-
ção e a universalização do 

acesso ao protetor mens-
trual higiênico.

A Pobreza Menstrual, em 
síntese, é a falta de acesso a 
itens básicos de higiene no 
período menstrual, uma re-
alidade que impacta a vida 
de muitas mulheres brasi-
leiras. A Organização das 
Nações Unidas (ONU) esti-
ma que uma em cada dez 
meninas faltam à escola 
durante a menstruação.

Entregas e licitação
A primeira etapa do pro-

grama Dignidade Mens-
trual, do Governo do Ama-
zonas, começará com a 
distribuição dos itens en-
viados pela Always #Meni-
naAjudaMenina nas esco-
las estaduais.

Ao mesmo tempo, o go-
verno está finalizando o 
processo de licitação para 
aquisição dos absorventes 
que vão atender as alunas 
da rede pública estadual no 
restante do ano. Importante 
ressaltar que essa licitação 
dos absorventes é um tipo 
de compra que representa 
um novo desafio para a ad-
ministração estadual.

Manaus, Sábado e Domingo,
26 e 27 de Fevereiro de 2022

Presidente Figueiredo.
O prazo previsto para 

a criação da Casa Abrigo 
é de 90 dias, a partir da 
aprovação da mudança na 
lei municipal. O projeto de 
lei deverá ser enviado até 
o dia 25 de abril de 2021.

A casa deverá ter capa-
cidade de atendimento 
de 10 crianças, o imóvel 
deverá dispor de todos 

os equipamentos atendi-
mento de suas funções. 
A Prefeita também deve 
providenciar sala de apoio 
destinada às atividades 
do Conselho Tutelar em 
Comunidade, até dezem-
bro de 2023.

Em caso de descumpri-
mento do acordo, será co-
brada, judicialmente, mul-
ta no valor de R$ 50 mil.



 

A secretária de saúde do 
município de Rio Preto da 
Eva, Aila Carla, recebeu 
o certificado de reconhe-
cimento da Secretaria de 
Estado de Saúde (SES-
-AM), na segunda-feira 
(21), pelos números positi-
vos que levaram a saúde 
do município sair da 52.ª 
posição para a 8.ª melhor 
do Amazonas, na avalia-
ção dos indicadores do 
Previne Brasil, programa 
do Ministério da Saúde. 
O munícipio ainda tem a 
meta de ser o melhor na 
saúde primária do estado 
nos próximos anos.

A cerimônia foi reali-
zada durante a reunião 
da Comissão Intergesto-
res Bipartite do Amazo-
nas (CIB-AM), que reúne 
secretários municipais 
e a gestão estadual para 
deliberar sobre a execu-
ção das ações e serviços  
de saúde.

“A entrega do certifica-
do é uma forma de reco-
nhecer o bom desempe-
nho dos municípios nessa 
avaliação do Previne Bra-
sil e incentivar para que 
continuem alcançando 
bons resultados em ações 
estratégicas que garan-
tam a qualidade das ações 
em saúde”, afirma o secre-
tário de estado de saúde 
Dr Anoar Samad.

De acordo com a secre-
tária executiva de Políti-
cas em Saúde da SES-AM, 
Nayara Maksoud, a secre-
taria estadual tem como 
meta alcançar mais re-
sultados positivos, além 
de monitorar e participar 
das ações básicas de saú-
de para que o Amazo-
nas continue sendo um  
destaque nacional.

Secretaria de saúde recebe 
certificado de reconhecimento

Divulgação

A secretária de saúde do município de Rio Preto da Eva, Aila Carla, recebeu o certificado 
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“É para valorizar o tra-
balho dos municípios, in-
centivar e motivar para 
que novas ações sejam 
sempre alcançadas para 
que a gente consiga tra-
balhar com os melhores 
resultados. O certifica-
do vem com esse objeti-
vo, de podermos mostrar 
para os municípios que 
o estado do Amazonas 
vem acompanhando as 
suas ações”, enfatizou  
a secretária.

A secretária municipal 
de saúde de Rio Preto da 
Eva, Ayla Carla, apontou 
que o trabalho em conjun-
to e empenho dos servido-
res da saúde de Rio Preto 
da Eva, foram os princi-
pais motivos que levaram 
o município a alcançar 
números positivos.

“A Secretaria de Estado 
tem todo o comprometi-
mento, a responsabilida-

de de qualificar os profis-
sionais da atenção básica, 
eles têm a preocupação 
de conhecer a realidade 
de cada município e de 
saber as dificuldades, de 
ensinar o que é o indica-
dor, qual a importância do 
indicador na captação de 
recursos e, através disso, 
eles treinam, capacitam, 
instruem os profissionais 
a alcançarem os indica-
dores dentro da realidade, 
dentro da necessidade de 
cada município”, afirma  
a secretária.

Gestão municipal
Na última semana, ao 

saber do resultado, o pre-
feito Anderson Sousa pro-
moveu uma reunião para 
agradecer os gerentes e 
coordenadores da saúde 
pelo empenho e compro-
metimento de todos. Na 
ocasião, vários itens fo-

ram avaliados no estudo 
feito por um órgão do Mi-
nistério da Saúde. 

“O Prefeito Anderson 
Sousa apostou em mim, 
confiou essa importan-
te secretaria a uma filha 
da terra que já foi agente 
comunitária de saúde e 
hoje com muito orgulho 
e gratidão comando uma 
equipe de guerreiras e 
guerreiros que trabalham 
incansavelmente para 
proporcionar mais quali-
dade nos serviços ofere-
cidos ao povo. Nada disto 
seria possível sem os in-
vestimentos e recursos 
que o prefeito Anderson 
consegue para a saúde. 
Minha palavra é de grati-
dão”, agradeceu a secretá-
ria Aila Carla.

Desempenho
Entre os 62 municípios 

do Amazonas, 25 foram 

destaque na avaliação 
dos indicadores do Previ-
ne Brasil, de acordo com 
os dados analisados do 
último quadrimestre de 
2021. As posições são re-
sultados dos indicado-
res avaliados na Aten-
ção Primária em Saúde 
(APS), como proporção 
de gestantes com pelo 
menos seis consultas de 
pré-natal realizadas, per-
centual de pessoas hi-
pertensas com pressão 
arterial aferida em cada 
semestre e cobertura va-
cinal de Poliomielite e  
de Pentavalente.

Além de Rio Preto da 
Eva, os municípios que re-
ceberam certificado são: 
Alvarães, Anamã, Anori, 
Apuí, Autazes, Barreiri-
nha, Boa Vista do Ramos, 
Borba, Careiro, Coda-
jás, Humaitá, Iranduba, 
Itacoatiara, Itapiranga, 
Lábrea, Manaus, Mani-
coré, Maués, Nova Olin-
da do Norte, Silves, Ta-
pauá, Tefé, Urucurituba  
e Urucará.

Programa Previne Brasil
O novo modelo de finan-

ciamento da APS, criado 
em 2019, altera algumas 
formas de repasse de 
transferências do Minis-
tério da Saúde para os 
municípios, que passam a 
ser distribuídas com base 
em três critérios: captação 
ponderada, pagamento 
por desempenho e incen-
tivo para ações estratégi-
cas. A proposta tem como 
princípio a estruturação 
de um modelo de finan-
ciamento para aumen-
tar o acesso das pesso-
as aos serviços de saúde  
da atenção básica.



O presidente da Assem-
bleia Legislativa do Ama-
zonas (Aleam), deputado 
Roberto Cidade (PV), apre-
sentou nesta semana o Pro-
jeto de Lei (PL) nº 71/2022, 
que cria a Política Estadual 
de Atendimento às Mulhe-
res em Situação de Priva-
ção de Liberdade e Egressas 
do Sistema Prisional

A finalidade da proposta, 
de acordo com o deputado, é 
garantir condições para rein-
serção dessas mulheres no 
mercado de trabalho após o 
cumprimento da pena.

A propositura visa tam-
bém alinhar o Estado às 
diretrizes da Política Na-
cional de Atenção às Mu-
lheres em Situação de 
Privação de Liberdade e 
Egressas do Sistema Pri-
sional (PNAMPE).

Contratos pelo Poder Pú-
blico

Para isso, prevê que em-
presas contratadas pelo 
Poder Público para servi-
ços com mais de 120 dias 

Projeto propõe reinserção de
ex-detentas no mercado do AM

Na avaliação de Roberto Cidade, o PL é uma forma de dar mais dignidade às mulheres egressas

Divulgação
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A Prefeitura de Rio Pre-
to da Eva suspendeu o 
Carnaforró, um evento 
canavalesco do muni-
cípio, que ocorreria nos 
dias 1 e 2 de março deste 
ano, considerando a ne-
cessidade da contenção 
de gastos com o funcio-
namento da máquina ad-
ministrativa nas datas de 
festividades tradicionais.

A decisão foi publica-
da na quinta-feira (17), 
por meio do decreto as-

Prefeitura de Rio Preto da Eva cancela Carnaforró
Divulgação

Prefeitura também decidiu manter o ponto facultativo de Carnaval, nos dias 1 e 2 de março

 

sinado pelo prefeito  
Anderson Sousa. 

No mesmo documento, 
a prefeitura decide pelo 
ponto facultativo de Car-
naval na Administração 
Pública Municipal, nos 
dias 1 e 2 de março, nas 
repartições públicas mu-
nicipais, executando as 
atividades essenciais, 
ou seja, mesmo com a 
decisão, os serviços es-
senciais funcionaram  
normalmente.

devem destinar no mínimo 
5% do número total de fun-
cionários para mulheres 
que estavam presas.

Além disso, o projeto de-
termina os mesmos 5% 
em programas de empre-
gabilidade ou de formação 

profissional, promovidos 
ou apoiados pela admi-
nistração direta, indireta 
e autarquias controladas 
pelo Estado.

Mais dignidade
Na avaliação de Roberto 

Cidade, o PL é uma manei-
ra de dar mais dignidade às 
mulheres egressas do sis-
tema prisional e garantir, 
desta forma, a redução do 
encarceramento feminino.

“Infelizmente o número 
de mulheres presas cres-

ceu exponencialmente 
nos últimos anos no Bra-
sil e o Amazonas segue o 
mesmo rumo. Atualmente 
temos mais de 200 mulhe-
res nas penitenciarias do 
nosso Estado e quase 600 
em prisão domiciliar. Esse 
projeto nasce no intuito de 
auxiliar essas mulheres a 
terem uma nova oportu-
nidade após cumprirem 
as penas. Oportunidade de 
trabalho digno, de estudar, 
de recomeçarem a vida e 
serem felizes”, destacou.

Humanização
Além de se preocupar 

com as mulheres após a 
saída da prisão, o projeto 
também visa humanizar 
o dia a dia das presas den-
tro das penitenciarias com 
garantia de atendimento 
de saúde, capacitação dos 
servidores dos centros de 
detenção para um atendi-
mento mais qualificado, 
além de realizar projetos 
de cunho educacional, es-
portivo e cultural.



 
A Secretaria de Estado de 

Saúde (SES-AM) entregou, 
na segunda-feira (21), os cer-
tificados de reconhecimento 
aos 25 municípios do Ama-
zonas que foram destaque 
na avaliação dos indicado-
res do Previne Brasil, progra-
ma do Ministério da Saúde. 

A cerimônia foi realizada 
durante a reunião da Co-
missão Intergestores Bipar-
tite do Amazonas (CIB-AM), 
que reúne secretários mu-
nicipais e a gestão estadual 
para deliberar sobre a exe-
cução das ações e serviços  
de saúde. 

De acordo com a secre-
tária executiva de Políticas 
em saúde, a Secretaria de 
Estado da Saúde tem como 
meta alcançar mais resulta-
dos positivos, além de moni-
torar e participar das ações 
básicas de saúde para que 
o estado continue sendo um 
destaque nacional. 

Entre os 62 municípios do 
estado, 25 estão com nota 
acima de sete no ranking do 
Ministério da Saúde e que 
receberam o certificado. É o 
caso de Itacoatiara que ob-
teve esse reconhecimento, 

em razão dos resultados em 
ações implementadas pelo 
corpo de saúde do municí-
pio. O município de Itacoatia-
ra foi destaque na avaliação 
dos indicadores do Previne 
Brasil, de acordo com os da-
dos analisados do último 
quadrimestre de 2021. 

A conquista para o muni-
cípio foi dada por conta dos 
avanços da saúde no muni-
cípio com a implantação das 
consultas via teleconferên-
cia, o projeto Saúde na Esco-
la, além de outras ações da 
prefeitura no último ano.

Telemedicina
A Secretaria Municipal de 

Saúde de Itacoatiara vem re-
alizando consultas via tele-
medicina em parceria com o 
Hospital Albert Einstein, nas 
seguintes especialidades: 
neurologia, neurologista pe-
diátrica, cardiologista, reu-
matologia, endocrinologista, 
pneumologista. As consul-
tas são realizadas por meio 
dos equipamentos disponí-
veis na Secretaria de Saúde 
do município (Semsa).

Por esse método já ocor-
reu, por exemplo, atendi-

mento em domicílio com um 
neuropediatra. O município 
segue no propósito de levar 
atendimento e qualidade de 
vida a população.

Para agendar a consulta 
com esses profissionais nes-
ta modalidade é necessário 
encaminhamento do clínico 
da Unidade Básica de Saúde 
(UBS) de referência. Os agen-
damentos na Semsa ocor-
rem nas nos dias de terça e 
quinta-feira, no horário das 
7h às 11h e das 13h às 17h. 

Saúde na Escola 
Por meio da Secretaria 

Municipal de Educação (Se-
med) e da Semsa, a prefei-
tura de Itacoatiara realiza a 
ação de cuidados e acompa-
nhamento com os estudan-
tes menores de 10 anos, da 
rede municipal.

Para a prevenção à saúde 
da criança, os atendimen-
tos realizados são: serviços 
odontológicos, atualização 
de caderneta de vacina, 
antropometria e outros. O 
cronograma de atendimen-
to nas escolas é disponi-
bilizado nas redes sociais  
da Prefeitura.

Município recebe reconhecimento 
pelas ações na área da saúde

Divulgação

Itacoatiara que obteve esse reconhecimento do Previne Brasil

Vacinação infantil
Ainda em atenção à 

criança, a Secretaria Saú-
de informa a redução na 
faixa etária de vacinação 
em Itacoatiara. Nessa se-
mana, deu início à imuni-
zação de crianças de 7 e 
8 anos, sem comorbida-
des. Mesmo assim, conti-
nua a vacinação de crian-
ças de 5 a 11 anos, com e  
sem comorbidades.

Os menores podem ser 
vacinados em qualquer 
Unidade Básica de Saúde 
(UBS) e nos postos, na sede 
e zona rural, que estão 
atendendo regularmente.

 Entrega de EPIs
A prefeitura de Itacoatia-

ra, por meio da Semsa, re-
alizou, na última semana, 
a entrega de Equipamen-
tos de Proteção Individual 
(EPI) aos agentes de com-
bate a endemias-ACE, que 
foram doados pela Fun-
dação de Vigilância em 
Saúde do Estado do Ama-
zonas, por meio do Depar-
tamento de Vigilância em 
Saúde e Gerência Munici-
pal de Endemias. 
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 O Governo do Ama-
zonas, por meio da Se-
cretaria de Estado de 
Infraestrutura e Região 
Metropolitana de Manaus 
(Seinfra), assinou ordem 
de serviço para execu-
ção de obras no sistema 
viário de Itacoatiara (dis-
tante 176 quilômetros  
de Manaus).

Com investimento no 
valor de R$ 16,6 milhões, 

Governo investe para pavimentar o sistema viário

 

o contrato contempla a 
pavimentação em mais 
de 25 quilômetros, bene-
ficiando 28 ruas e aveni-
das da sede do município  
de Itacoatiara.

Os serviços contem-
plam terraplenagem, pa-
vimentação em concreto 
asfáltico, drenagem su-
perficial e profunda e ain-
da sinalização horizontal 
e vertical.

Investimentos 
O Governo do Amazo-

nas, por meio da Sein-
fra, concluiu 36 obras 
de sistema viário, totali-
zando 400 quilômetros e 
atualmente executa ou-
tras 36, totalizando 247  
quilômetros.

“O governador Wilson 
Lima tem essa preocu-
pação em levar infraes-
trutura aos municípios. A 

revitalização e pavimen-
tação do sistema viário é 
importante, visto que me-
lhora a condição de vida 
da população e contribui 
para o desenvolvimento 
econômico do município. 
Além disso, garante um 
direito básico do cidadão, 
o de ir e vir”, explicou o 
secretário de Estado de 
Infraestrutura, Carlos  
Henrique Lima.

Divulgação

Serão pavimentadas mais 28 
ruas da sede do município



 

 

A prefeitura de Itacoa-
tiara, por meio da Secreta-
ria Municipal de Infraes-
trutura (SEMINF), segue 
com a operação tapa-bu-
racos por ruas e bairros  
wdo município.

O projeto de manutenção 
das vias segue firme para 
melhorar, cada dia mais, a 
trafegabilidade de veículos 
e pedestres. Cerca de 60 to-
neladas de massa asfáltica 
estão sendo usadas para 
atender os serviços e para-
lelamente, à pavimentação 
de ruas, construção e desen-
tupimento de bueiros e sar-
jetas. Na terça-feira (23), os 
serviços de bueiros foram re-
alizados no Eduardo Braga 1.

Na última segunda-feira 
(21), as obras foram na aveni-
da Sete de Setembro e outras 
também estão contempladas 
no cronograma de obras da 
SEMINF. 

Os trabalhos estão sendo 
intensificados nos perío-

Operação tapa-buracos 
avança cada vez mais

Divulgação

 O projeto de manutenção das vias segue firme para melhorar a cada dia

dos sem chuva e durante a 
ocorrência, a secretaria tem 
aproveitado para verificar os 
pontos de alagamento e de 
obstrução para fazer as cor-
reções necessárias. 

A cidade é plana na maio-
ria do espaço o que dificulta 
o escoamento natural. Dessa 
forma, a engenharia tem re-
alizado projetos que garan-
tam melhor fluidez da água 
da chuva. Para corrigir a falta 
ou pouca queda dos terrenos, 

projetos de drenagem têm 
sido pensados de modo espe-
cífico para cada situação.

Para o engenheiro Paulo 
Feitosa, que trabalha na SE-
MINF, embora o cronogra-
ma esteja sendo seguido, 
ainda existem os casos de 
emergências que também 
precisam ser atendidos 
com rapidez.

Ação de infraestrutura
No momento, os trabalhos 
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de tapa-buraco estão sendo 
executados nas avenidas 
Sete de Setembro, Nossa Se-
nhora do Rosário, Rua 15 de 
Novembro, além de algumas 
localizadas no bairro Colônia 
e outras ruas adjacentes. 

O engenheiro Feitosa expli-
ca que cada ação de infraes-
trutura conta com algumas 
etapas que são seguidas pelas 
equipes da Seminf nas áreas  
de atuação. 

“Os trabalhos estão divi-
didos em cinco etapas, dis-
tribuídas pela cidade, e logo 
serão alcançados outros 
bairros cujas ruas estão pre-
cárias como no bairro Santo 
Antônio, próximo à feira, por 
exemplo. Estamos focados 
nos problemas de infraestru-
tura de toda a cidade, fazendo 
a manutenção, enquanto se 
aguarda a pavimentação que 
está contemplada pelos pro-
jetos em andamento”, disse.

As vias da cidade que se 
encontram em situação crí-

tica, apresentam desgastes 
pelo tempo em razão da falta 
de manutenção, que precisa 
ser periódica, já o tapa-bu-
racos é uma ação paliativa. 
Mas, que corrige o problema, 
como uma obturação dentá-
ria. 

O prefeito Mário Abrahim 
garante que todos dias tem 
conversado com a equipe, 
além de acompanhar nos lo-
cais de trabalho as ações que 
a infraestrutura.

“Faço questão de acompa-
nhar os trabalhos de tapa-
-buracos e pavimentação, 
seja asfáltica ou de concre-
to, construção de bueiros e 
sarjetas, sempre ouvindo os 
técnicos e o povo. É preciso 
conhecer os problemas dos 
bairros e ruas de Itacoatia-
ra, e para isso é necessário 
ouvir as pessoas, pois quem 
verdadeiramente conhece e 
vive a realidade do dia a dia 
é o povo”, finalizou Mário 
Abrahim. 

Equipe de trabalho da 
Fundação Universidade 
Aberta da Terceira Idade 
(FUnATI) esteve presente 
no município de Itacoatia-
ra para alinhamento das 
atividades de 2022. Foram 
três dias de reuniões es-
tratégicas, realizadas entre 
os dias 17 a 19 de fevereiro, 
com diversas instituições 
que atuarão conjuntamen-
te para oferecer serviços 
especializados e atividades 
de ensino e extensão para 
pessoas a partir de 50 anos 
de idade.

O plano estratégico de 

FUnATI realiza planejamento estratégico de 2022 
Divulgação

O plano estratégico de 2022 prevê a inclusão de mais dois espaços 

 

2022 prevê a inclusão de 
mais dois espaços para 
as atividades com idosos, 
além do SESC LER, as ati-
vidades serão oferecidas 
também no Centro de Aten-
ção Psicossocial (CAPS) e 
no Centro de Referência de 
Assistência Social (CRAS 
2/ Itacoatiara) com pro-
fissionais capacitados no 
atendimento ao público da  
terceira idade.

As atividades contarão 
também com parceria da 
Secretaria Municipal de 
Educação de Itacoatiara 
(SEMED), da Secretaria Mu-

nicipal de Produção, Abas-
tecimento e Políticas Fundi-
árias (SEMPAB/Itacoatiara), 
da Secretaria Municipal de 
Assistência Social (SEMAS) 
e da Secretaria Municipal 
de Saúde.

Está também prevista, no 
calendário deste ano, a im-
plantação da horta comuni-
tária e a produção de arroz 
no município com partici-
pação dos idosos.

As visitas foram acompa-
nhadas pela Coordenadora 
da FUnATI em Itacoatia-
ra, Lisette Bouez Abrahim, 
que na ocasião também 

recebeu o relatório de de-
sempenho de gestão 2021  
da FUnATI.

Para o reitor da FUnATI, 
Dr. Euler Ribeiro, os novos 

espaços beneficiarão a po-
pulação idosa de Itacoatia-
ra que poderão contar com 
atividades que trarão mais 
qualidade de vida.



 

 

Sebastian Viana

A Câmara Municipal 
de Novo Airão aprovou o 
Projeto de Lei municipal 
que concede aumento de 
33,24% para os professo-
res do município. O PL foi 
aprovado por unanimida-
de na sessão ordinária de 
terça-feira (22).

O aumento foi anuncia-
do pelo prefeito, Frederico 
Paes Júnior, na semana 
passada, quando encami-
nhou o PL à Câmara para 
votação em regime de ur-
gência. A proposta tem 
como base o reajuste do 
piso salarial dos docen-
tes autorizado pelo presi-
dente Jair Bolsonaro (PL) 
em janeiro. Desta forma, 
o piso sairá dos atuais R$ 
2.886 para R$ 3.845,34.

A presidente da Câma-
ra Municipal, vereadora 
Nerita de Castro (PSC), pa-
rabenizou os vereadores 
pelo apoio à aprovação do 

Câmara Municipal aprova 
aumento para professores

Divulgação

O Projeto de Lei foi aprovado por unanimidade na sessão ordinária

“O prefeito de Novo Ai-
rão, Frederico Paes Jú-
nior, é o representante 
do Governo do Estado 
junto aos municípios do 
Amazonas”. A declaração 
partiu do governador do 
Estado, Wilson Lima, na 
terça-feira (22), duran-
te reunião com prefei-
tos e representantes de  
21 municípios.

No encontro o governa-
dor assinou 32 ordens de 
serviço, com investimen-
to de R$ 19 milhões, para 
reforma de escolas. “Com 
isso, vamos chegar à mar-

Frederico Júnior é representante do Governo 
Divulgação

Governador Wilson Lima garantiu que o prefeito é um importante parceiro 

 

ca de 393 escolas revita-
lizadas, desde 2019. Es-
tamos trabalhando para 
melhorar a estrutura das 
nossas escolas, porque 
isso reflete na qualida-
de do ensino-aprendiza-
gem”, destacou.

Na ocasião, Wilson 
Lima afirmou que a par-
ceria com as prefeitu-
ras é para melhoria das 
escolas. Neste aspecto, 
ressaltou a presença do 
prefeito Frederico Júnior 
como importante parcei-
ro nas articulações polí-
ticas junto aos municí-

pios. Ele disse considerar 
o prefeito como lideran-
ça do Governo do Estado  
no interior.

O prefeito, por sua vez, 
disse ser grato aos inves-
timentos do Governo do 
Estado na estrutura das 
unidades de ensino dos 
municípios. “Somos agra-
decidos também pelas 
melhorias de infraestru-
tura e para o desenvolvi-
mento da produção rural. 
Esse tem sido o melhor 
governo para os municí-
pios do interior”, afirmou 
Frederico Junior.
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projeto que visa à melho-
ria de qualidade do ensi-
no com a merecida valo-
rização dos professores. 
“A proposta, apresentada 
pelo prefeito Frederico Jú-
nior, é uma demonstração 
de respeito aos docentes, 
ao acatar o decreto presi-
dencial que estabeleceu o 
reajuste do piso salarial 
dos profissionais do ma-

gistério da educação bá-
sica pública. E, esta casa 
vem reafirmar a parceria 
entre o legislativo e o exe-
cutivo em prol de Novo 
Airão”, afirma.

Com a provação do PL, o 
reajuste salarial dos pro-
fessores já vai estar na 
folha de pagamento de 
fevereiro. A partir de ago-
ra, o mínimo a ser pago é 

R$ 3.814,25, para jornada 
de 20 horas semanais. O 
maior salário fica em R$ 
10.154,28, pago aos pro-
fissionais que tem car-
ga de 40 horas e 21 anos  
de magistério.

Reajuste salarial
Apesar de governadores 

e prefeitos se manifesta-
rem contra o reajuste, o 
prefeito Frederico Júnior 
garante que o município 
vai cumprir a determi-
nação. “Se é direito asse-
gurado temos de acatar. 
Os professores merecem. 
Principalmente os que 
atuam na zona rural. Eles 
abrem mão das comodida-
des oferecidas nos centros 
urbanos”, pontua.

Os prefeitos e governa-
dores temem que um au-
mento tão grande na car-
reira de professores e, de 
uma hora para outra, pro-
voque problemas fiscais 
nos cofres públicos.

Contudo, o prefeito Fre-
derico Júnior defende que 
o reajuste do piso sala-
rial dos professores pode 
acontecer devido à mu-
dança legislativa no fi-
nanciamento da educa-
ção, realizada em 2021, 
com a aprovação do novo 
Fundeb (Fundo de Manu-
tenção e Desenvolvimen-
to da Educação Básica e 
de Valorização dos Pro-
fissionais da Educação). O 
novo Fundo prevê aumen-
to anual progressivo de 
recursos destinados aos 
estados e municípios.  

Outro fator é que ante-
riormente, a Lei apontava 
que o reajuste da categoria 
era vinculado à variação 
do ICMS (Imposto sobre 
Circulação de Mercadorias 
e Serviços), que é arreca-
dado pelos estados. Como 
em 2021, a arrecadação do 
tributo aumentou subs-
tancialmente, o reajuste 
previsto seria de 33,23%.
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VIP’S Metropolitanos
Iranduba

A secretária de Assistência Social Alessandra 
Câmpelo para ampliar as ações socioassistenciais 
de Iranduba recebeu em seu gabinete a primeira-
-dama e secretária de Assistência Social de Iran-
duba, Luana Medeiros. A ação visa fortalecer ain-
da mais as ações assistenciais no interior.

O deputado federal Marcelo Ramos des-
tacou os projetos entregues ao município 
de Rio Preto da Eva. O parlamentar atuou 
pela restauração de UBS e ainda trabalha 
pela construção no município e a abertura 
de um Restaurante Popular na cidade para 
oferecer atendimento de saúde de qualida-
de e refeições balanceadas a preço acessí-
vel a todos os moradores. 

O prefeito Mário Abrahim afirmou, nessa sema-
na, estar feliz com a confirmação da autoriza-
ção da reforma do aeroporto da cidade, sendo 
mais um passo importante rumo ao desenvol-
vimento de Itacoatiara. O prefeito garantiu que 
na sua gestão há o trabalho continuo para que 
os projetos de desenvolvimento se concretizem.

A titular da Secretaria de Estado de Desenvolvi-
mento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação 
(Sedecti), Neila Azrak, recebeu, nessa semana, em 
meu gabinete o Presidente da Associação Apizum 
Manacapuru, Aldir Batalha, o Cacique Geral de Ma-
nacapuru, Jermano Maia, e o Cacique de Novo Ai-
rão, Jeneses Morais. Na reunião foi realizado o ali-
nhamento das ações da Setemp para os indígenas.

Na terça feira (22), a Secretaria de Assistência 
Social (Semasc) realizou a primeira reunião do 
comitê gestor do Programa Criança Feliz para 
aprovação do Plano de Ação de 2022. Na opor-
tunidade foi apresentado o programa para os 
novos integrantes do comitê gestor.

O Comandante da 7ª CIPM, em Presidente Fi-
gueiredo, Maj Heber, participou de capacitação e 
recebeu orientações, pertinentes às atuações po-
liciais, em situações de vulnerabilidade social e 
violações de direitos, realizada pela Promotora de 
Justiça Dra. Karla Cristina, atuando pelo Ministé-
rio Público no município.

Rio Preto da Eva

Itacoatiara

Manacapuru

Novo Airão

Presidente Figueiredo
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 La Jangada
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Amazônia em Imagens
Novo Airão é um paraíso ecológico no 

Amazonas. Uma cidade rica em ecoturismo, 
com lindas praias, além do maior arquipéla-
go do mundo com as Ilhas de Anavilhanas 
e o belo Parque Nacional do Jaú. Confira as 
belezas do município nas lentes do fotográ-
fo Diego Peres (diegoperes0001).

 Praia do Baronoá

 Praia do Baronoá

 Praia do Baronoá

 La Jangada

 La Jangada

Turismo
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Roberto Cidade apresenta 
Projeto para ex-detentas

Alessandra Campêlo 
atua no combate à 
pobreza menstrual

Lixão de Iranduba é tema 
de reportagem nacional 

Câmara aprova 
aumento para 

professores em 
Novo Airão

Divulgação

Iranduba Página 4

Novo Airão Página 12

Presidente Figueiredo Página 7

Divulgação

Sesc-AM abre 
inscrições para cursos 
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