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Mais Crédito Amazonas atinge 
marca de R$ 16 milhões 

Divulgação

Programa foi lançado no mês de janeiro pelo governador Wilson Lima

 

Com aproximadamen-
te 1.200 operações reali-
zadas, o programa Mais 
Crédito Amazonas, co-
ordenado pela Agência 
de Fomento do Estado 
do Amazonas (Afeam), 
atingiu a marca de R$ 
16 milhões em créditos 
contratados. A linha de fi-
nanciamento foi lançada 
no dia 19 de janeiro deste 
ano pelo governador Wil-
son Lima.

O presidente da Afeam, 
Marcos Vinicius Castro, 
explica que o interessado 
pode fazer a solicitação de 
forma prática com reali-
zação do procedimento to-
talmente on-line pelo site 
da Afeam (www.afeam.
am.gov.br).

 “O nosso programa Mais 
Crédito está se consoli-
dando de forma on-line, 
houve uma mudança des-
de o período mais crítico 

da pandemia em que se 
acessa tudo pelo site, em 
que todos os clientes, tan-
to da capital quanto do in-
terior, têm acesso a essa 
plataforma. Ele é didático, 
intuitivo”, enfatizou.

Os financiamentos aten-
dem micro e pequenas 
empresas, cooperativas e 

associações de pequenos 
produtores, microempre-
endedor individual, agri-
cultores familiares e pro-
fissionais autônomos, com 
limite de até R$ 100 mil, 
seja para capital de giro, 
custeio ou investimentos 
em máquinas e equipa-
mentos. A Afeam também 

analisa o porte das empre-
sas que queiram solicitar 
financiamento acima des-
se valor.

“Hoje as empresas saí-
ram na frente. As micro 
e pequenas empresas es-
tão tendo uma demanda, 
uma procura maior desse 
segmento, mas elas es-
tão com 40% em pesso-
as físicas. Esse é o nosso 
balanço inicial. Estamos 
abertos, recepcionando to-
das as propostas e a nos-
sa previsão é contratar 25 
mil operações”, concluiu o 
presidente da Afeam. 

No interior, o programa 
alcançou a marca de 5,5 
milhões aplicados desde 
o lançamento, represen-
tando aproximadamente 
34% do total aplicado até 
o momento.

Acesso
Para solicitar o crédito, 

o empreendedor deve en-
trar no Portal do Cliente, no 
site da Afeam: www.afeam.
am.gov.br. Novos usuários 
precisam fazer o cadas-
tro de acesso no Portal do 
Cliente, utilizando CPF ou 
CNPJ, e na sequência pre-
encher as informações so-
licitadas, incluindo o envio 
de fotos dos documentos.

A partir do acesso ao 
portal, o cliente deve pre-
encher todos os seus da-
dos cadastrais. O crédito 
on-line resguarda a se-
gurança das informações 
dos clientes.

Balanço 
Desde 2019, foram in-

vestidos mais de R$ 368 
milhões na economia do 
estado, por meio de 41 mil 
operações de crédito, possi-
bilitando a manutenção de 
aproximadamente 123 mil 
empregos.

A Fundação de Vigilância 
em Saúde do Amazonas – 
Drª Rosemary Costa Pinto 
(FVS-RCP), lançou, na segun-
da-feira (21), a Campanha Es-
tadual de Luta contra a Tu-
berculose em Manacapuru.

Com o tema “Prevenção é a 
melhor estratégia”, as ativida-
des da campanha em Mana-
capuru seguem até o dia 25 
de março. A iniciativa é uma 
realização da SES-AM, por 
meio da FVS-RCP, em parce-
ria com a Secretaria de Esta-
do de Educação e Desporto 
(Seduc-AM), Comitê Estadual 
de Controle da Tuberculose e 
Secretaria Municipal de Saú-
de de Manacapuru.

Lançada campanha de combate à tuberculose 

Divulgação

Manacapuru é o segundo município com mais notificações 

O objetivo é fortalecer as 
ações de controle da tuber-
culose no município e pro-
mover a mobilização social e 
educação popular em saúde, 
por meio da divulgação do 
quadro clínico da doença e as 
formas de diagnóstico, pre-
venção e tratamento.

Manacapuru foi escolhida 
para sediar o evento por apre-
sentar evolução de destaque nas 
notificações de tratamentos da 
Infecção Latente de Tuberculo-
se (ILTB), que é o quadro quando 
há contato com a infecção sem 
apresentar sinais e sintomas.

De 2019 a 2022, foram no-
tificados 68 tratamentos da 
ILTB em Manacapuru, sendo 

o segundo município com o 
maior número de notificações, 
depois da capital Manaus que 
apresentou 2.030 notificações 
de ILTB (2019-2022). Nesse 
mesmo período, 2.253 trata-
mentos para ILTB foram noti-
ficados no Amazonas.

“Durante esse período de 
campanha, intensificamos a 
orientação à população sobre a 
importância de iniciar e dar con-
tinuidade ao tratamento contra 
a tuberculose, para que possa-
mos reduzir a incidência na nos-
sa região”, afirma o secretário de 
estado de Saúde, Anoar Samad.

Mobilização 
Em todo o Amazonas, o 

número de casos novos de 
tuberculose oscilou nos úl-
timos três anos, sendo 3.209 
casos novos em 2021, 2.853 
em 2020 e 3.244 em 2019. De 
acordo com a diretora-presi-
dente da FVS-RCP, Tatyana 
Amorim, a campanha busca 
a mobilização para destacar 

a ocorrência de tuberculose 
que não pode ser negligencia-
da e exige equipes sensíveis à 
prevenção, diagnóstico e tra-
tamento.  

“A campanha faz referência 
às principais ações que se-
rão fortalecidas, ao longo de 
2022”, destaca Tatyana.



 

Abrigo Casa Esperança acolhe 
vulneráveis em Manacapuru

A instituição atualmente atende um público de 25 acolhidos com idades entre zero e 17 anos 

Manaus, Sábado e Domingo,
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Suyanne Lima

O município de Manaca-
puru, distante a 68 quilô-
metros de Manaus, conta 
com a Casa Esperança 
que é um espaço de aco-

viços gerais, setor finan-
ceiro e setor psicossocial”, 
explica Ivanita.

A Casa Esperança tam-
bém conta com uma sala 
de artes, onde as crian-
ças do abrigo produzem 
itens que são vendidos e 
tem a renda convertida 
em donativos. Neste ano, 
a instituição pretende 
construir uma sala de fi-
sioterapia para atender à 
necessidade das crianças 
com deficiência.

“Precisamos muito de 
doações, pois custos são 
altos e esse ano estamos 
gastando muito com ma-
terial escolar e merenda 
para às crianças. Pedimos 
que nossos padrinhos 
continuem nos ajudando, 
inclusive com alimentos. 
Pois poderemos destinar 
nossa renda, para outras 
necessidades do local”, 
destacou.

Quem quiser contribuir 
com o trabalho da Casa 
Esperança pode entrar 
em contato por meio do 
número: (92) 99341-0659.

lhimento institucional de 
crianças e adolescentes. 
A instituição atualmen-
te atende um público de 
25 acolhidos com idades 
entre zero e 17 anos em 
situação de risco pessoal 

ou social. A sede funciona 
na avenida Gilberto Mes-
trinho, n° 1583, no bairro 
Liberdade.

Conforme a diretora-
-executiva do local, Iva-
nita Caldeira Lima, o 

abrigo funciona na sede 
que é alugada e dentre os 
acolhidos sete são bebês 
entre zero a 18 meses. A 
ajuda de voluntários tem 
sido fundamental para o 
funcionamento do espaço 
que conta com dois ber-
çários, dois quartos, brin-
quedoteca, lactário, sala 
de saúde, espaço educa-
cional, sala psicossocial, 
sala de atendimento, co-
ordenação geral, cozinha, 
refeitório e despensa.

“Trabalhamos com um 
convênio que nos garan-
te gratificar algumas das 
pessoas que colaboram 
conosco, mas ainda sim 
precisamos de voluntá-
rios e atualmente con-
tamos com seis. 70% da 
nossa renda vem do apoio 
da comunidade, de em-
presários e amigos que 
colaboram com a alimen-
tação e demais despesas 
que não são cobertas pelo 
convênio. Somos 26 pes-
soas para manter o abrigo 
funcionando, sendo nove 
cuidadoras, porteiro, ser-

Na quarta-feira (22) co-
meçou a semifinal do 
campeonato amazonen-
se 2022. Os jogos de volta 
serão no sábado (26) e do-
mingo (27), quando haverá 
definição dos finalistas e 
os representantes do esta-
do na Copa do Brasil, Copa 
Verde e Campeonato Brasi-
leiro da Quarta Divisão (Sé-
rie D) de 2023.

No Estádio Municipal 
Jornalista Carlos Zamith o 
Fast Clube recebe o Prince-
sa do Solimões. As partidas 
começam às 15h30. Os clu-

Princesa do Solimões enfrenta o Fast Clube
Antônio Assis/FAF

Os clubes se enfrentaram pela fase classificatória
 

bes se enfrentaram pela 
fase classificatória. 

Com melhor campanha, 
Princesa do Solimões e Na-
cional jogam com a van-
tagem de dois resultados 
iguais. O time de Manaca-
puru ainda não perdeu na 
competição. Em 13 jogos, 
venceu 7 e empatou 6.

Princesa
Vitória de virada nos acrés-

cimos e quebra de invencibi-
lidade de 13 jogos do Princesa 
Solimões. Agora o que o time 
de Alan George precisa é de 

pelo menos um empate no 
domingo no Estádio Gilbertão 
para poder ir à final. 

“Foi um jogo em que Prin-
cesa Solimões teve as me-
lhores oportunidades no 
primeiro tempo. Mas na 
segunda etapa, equilibra-
mos o jogo e fomos criando 
as oportunidades e fomos 
eficientes. Mas foi uma vi-
tória da entrega, dedicação 
dos atletas que buscam a 
vitória até o fim e agora é 
foco total no jogo de volta”, 
disse técnico Alan George 
em entrevista.



 
A gestão do prefeito de 

Iranduba, Augusto Ferraz 
(DEM), tem chamado aten-
ção pelo fechamento de 
contratos com valores mi-
lionários que são conside-
rados suspeitos. Um deles é 
referente a um contrato para 
fornecimento de material de 
urbanização para as ruas 
daquele município. A empre-
sa ganhadora é investigada 
pelo Ministério Público Fe-
deral (MPF) e irá receber da 
prefeitura mais de R$ 119 mil.

O proprietário da empre-
sa Yem Serviços Técnicos e 
Construções – Eireli, trata-se 
de Maurício Maciel Assad, 
que já foi denunciado em 
2020 por falsificação de do-
cumentos públicos em Uru-
curituba. A empresa também 
já teve o nome envolvido em 
uma investigação do Minis-
tério Público Federal (MPF) 
em 2018 em São Gabriel da 
Cachoeira para apurar uma 
denúncia sobre desvios de 
recursos do Fundo de De-
senvolvimento de Educação 
Básica (Fundeb) para refor-

mas e ampliação de escolas 
da cidade sem que as obras 
tivessem ocorrido.

Neste atual contrato com a 
Prefeitura de Iranduba com 
vigência de 12 meses, a em-
presa, que tem como nome 
fantasia Asfaltare, irá receber 
R$ 119,950,60 para fornecer 
ao município insumos para 
urbanização das ruas da ci-
dade. O despacho de homo-
logação e extrato do contrato 
foi publicado no Diário Oficial 
da Associação Amazonense 
dos Municípios (AAM).

Com sede em Manaus, 
a empresa Yem Serviços 
Técnicos e Construções – 
Eireli, inscrita no CNPJ nº 
17.811.701/0001, venceu a lici-
tação na modalidade Carta 
Convite nº 003/2022.

Reforma de escolas
Outro contrato que cha-

mou a atenção foi o de 
quase R$ 2 milhões, para a 
reforma de uma escola na 
Zona Rural de Iranduba. A 
Invicta Serviços de Apoio 
a Edifícios e Fornecimen-

to de Refeições LTDA., 
inscrita no CNPJ de Nº 
19.801.651/0001-09, ven-
ceu a Tomada de Preços 
Nº001/2022 para reformar 
as dependências da Esco-
la Municipal Independên-
cia, no valor global de R$ 
1.747.356,05.

O Extrato de Contrato de 
Nº 032/2022, foi publicado 
dia 10 de março. A empre-
sa que se chamava Invicta 
Instalações e Manutenções 
LTDA, com atuação na ins-
talação e manutenção de 

Augusto Ferraz fecha novos 
contratos milionários 
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ar condicionado, alterou o 
nome para Invicta Serviços 
de Apoio a Edifícios e Forne-
cimento de Refeições LTDA.

Usinagem
Dando sequência aos con-

tratos com valores exor-
bitantes, houve também a 
contratação de serviços de 
usinagem de concreto be-
tuminoso usinado a quente, 
incluindo fornecimento de 
materiais.

A empresa Iza Constru-
ções e Comércio apresen-
tou proposta no valor de 
R$ 6.474.480,00, teve o 
resultado da licitação ho-
mologado pelo prefeito de 
Iranduba, para fornecer o 
produto. O pregão presen-
cial nº 003/2021-CML, defi-
niu o fornecedor do insumo.

O AGORA pediu um po-
sicionamento da prefeitu-
ra de Iranduba. Em nota, o 
órgão municipal destacou 
que “os referidos contratos 
estão tidos dentro dos pa-
drões legais e sem qualquer 
fragmento de “patifaria”.

A gestão do prefeito de Iranduba tem chamado atenção pelo fechamento de contratos milionários

 
O Governo do Amazonas, 

por meio da Secretaria de 
Estado de Produção Rural 
(Sepror), realizou o primei-
ro curso de Capacitação 
de Caseiro Rural, que ocor-
reu de segunda-feira (21) a 
quarta-feira (23), na Comu-
nidade São Francisco, no 
município de Iranduba, e 
contou com a participação 
de 29 alunos entre morado-
res locais e das comunida-
des de Santa Maria e Areal 
dos Caminhoneiros.

As diversas atividades 
durante os três dias de cur-
so foram apresentadas pe-

Curso de Capacitação de Caseiro Rural para 29 alunos

Curso contou com a participação 
de 29 alunos em Iranduba

 

los instrutores do Sistema 
Sepror, José Portugal, San-
dro Moreira, José Humber-
to e Ana Flávia Marinho. O 
curso teve a duração de 24 
horas/aula distribuídas em 
teoria e prática.

Durante o curso, que é 
gratuito, os alunos rece-
bem orientações sobre 
acompanhamento de plan-
tio até a colheita e pós-co-
lheita, controle de pragas 
e doenças, cuidados com 
o bem-estar dos animais 
nas propriedades rurais. 
Os participantes também 
aprendem a fazer peque-

nas manutenções elétricas 
e hidráulicas e passam a 
ter noções de segurança e 
conhecimento sobre ques-
tões envolvendo a saúde no 
trabalho, direitos e deveres 
e primeiros socorros.

As atividades são coor-
denadas pelo Departamen-
to Pedagógico da Sepror 
(Depe) e apoiadas pelo es-
critório local do Instituto de 
Desenvolvimento Agrope-
cuário e Florestal Susten-
tável do Estado do Amazo-
nas (Idam).

Para a diretora do Depe, 
Rose Torres, o curso re-

Divulgaçãopresenta a continuidade 
das ações de capacitação 
de trabalhadores rurais 
que passam a ter maior 
conhecimento para o de-
sempenho de suas ativi-
dades e maiores oportuni-
dades de trabalho.

“O Depe tem programa-
dos uma série de cursos de 
capacitação, entre eles Ca-
pacitação em Horta Casei-
ra e Administração e Ma-
rketing Rural, que estarão 
acontecendo nos próximos 
dias, também no municí-
pio de Iranduba”, informou 
Rose Torres.



 
Os benefícios como a me-

lhoria da qualidade de vida 
são visíveis no desenvolvi-
mento de crianças e adoles-
centes órfãs com deficiên-
cia do Abrigo Moacyr Alves. 
Elas são atendidas pelo 
Projeto Bototerapia, desen-
volvido por Igor Simões de 
Andrade, fisioterapeuta que 
realiza a atividade de forma 
totalmente voluntária.

São mais de 300 famílias 
beneficiadas pelo trabalho 
voluntário do fisioterapeuta, 
que há 15 anos promove a bo-
toterapia para pessoas com 
deficiência nas águas do rio 
Negro, no Amazonas.

O fisioterapeuta ressalta 
que, na Amazônia, a bo-
toterapia é realizada com 
os animais livres, diferen-
te de países como França 
e Estados Unidos, onde os 
golfinhos que interagem 
com os pacientes vivem em 
cativeiro. Além de seguir 
princípios de sustentabili-
dade, o trabalho realizado 
por Igor Simões é definido a 
partir da limitação de cada 
paciente.

Projeto de Bototerapia precisa 
de apoio para continuar
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A bototerapia é um método de interação ou terapia assistida com os botos  livres da Amazônia
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Dificuldades
Desde novembro do ano 

passado, as atividades en-
contram-se suspensas de-
vido ao período de chuvas 
na região, também aos gas-
tos ocasionados pelo trans-
porte fluvial.

As sessões de Bototera-
pia que unem Yoga Rolfing 
e Botos da Amazônia ocor-
rem uma vez por mês, na 
Praia Amigos do Boto, nas 

proximidades da Vila de 
São Tomé, e no Flutuante 
Boto Amazônico, próximo 
a Acajatuba. Os dois locais 
necessitam de uma traves-
sia no rio, tornando dispen-
dioso o transporte, que cus-
ta em média o valor de R$ 
1.000,00 por viagem.

“Se conseguirmos apoia-
dores que possam custear 
os valores do transporte, 
podemos levar mais vezes 

as crianças e incluir mais 
pessoas na terapia. Pode-
mos ajudar uma criança a 
permitir ter mais contato 
com as pessoas, ter mais 
movimento e equilíbrio, 
melhorar a respiração, den-
tre muitos outros benefí-
cios”, afirmou Ygor.

O que é a bototerapia
A bototerapia é um méto-

do de interação ou terapia 

assistida com os botos livres 
da Amazônia, desenvolvida 
proporcionando às crianças 
uma maior integração com 
a natureza e a melhoria da 
qualidade de vida.

O fisioterapeuta também 
ministra todas às quintas-
-feiras, de forma voluntá-
ria, yoga aos funcionários 
e crianças do Abrigo Mo-
acyr Alves.

Para a Diretora e Psicóloga, 
Claudete Ciarlini, a botote-
rapia proporciona nos par-
ticipantes uma convivência 
alegre e saudável, com os 
animais e natureza, desper-
tando neles um enfrenta-
mento perante o novo ou o 
desconhecido.

Os interessados podem 
entrar em contato nos tele-
fones: (92) 99363-4484 ou 
99142-6764 que também 
funcionam como WhatsApp. 
Acolher, cuidar e dar apoio às 
crianças e adolescentes com 
deficiência (neuropáticas e 
psiquiátricas) tem sido a prin-
cipal meta do Abrigo Moacyr 
Alves que atua há mais de 30 
anos na cidade de Manaus.

 

Assunto de extrema 
importância para o meio 
ambiente, para a saúde e 
qualidade de vida dos mo-
radores de Iranduba (a 40 
quilômetros de Manaus), a 
implantação do aterro sa-
nitário no município será 
tema de uma nova audi-
ência pública, no próximo 
domingo (27), promovida 
pelo Instituto de Proteção 
Ambiental do Amazonas 
(Ipaam) e pela empresa 
Norte Ambiental, autora do 
projeto que está sob análi-

Aterro sanitário de Iranduba será tema de audiência 

 

se do órgão.
A reunião do dia 27 ocor-

re às 9h, na Escola Bom 
Jesus (quilômetro 21 da 
estrada AM-070 / Mano-
el Urbano) e irá reunir re-
presentantes de diversos 
órgãos públicos estaduais 
e municipais, técnicos da 
empresa e moradores das 
comunidades Bom Jesus, 
Novo Catalão, São Sebas-
tião (Cachoeira do Casta-
nho), Divino Espírito Santo 
(Quilômetro 26), Nossa Se-
nhora do Perpétuo Socorro 

e São José (Lago do Limão).
Esta será a segunda au-

diência pública na qual o 
projeto para implantação 
do aterro sanitário de Iran-
duba – o primeiro do Ama-
zonas que irá operar de 
acordo com todas as nor-
mas ambientais e sociais 
previstas pela legislação 
– será apresentado para os 
moradores do município.

Em novembro do ano 
passado a primeira reu-
nião contou com a parti-
cipação de mais de 200 

pessoas, além de órgãos 
públicos como Ministério 
Público do Estado e Tribu-
nal de Contas do Amazo-
nas.

 “A audiência pública é 
importante e indispensá-
vel para esclarecer à so-
ciedade todas as dúvidas 
sobre o projeto, funciona-
mento e principalmen-
te esclarecer questões e 
apresentar as perspecti-
vas futuras para o muni-
cípio, que poderá se tornar 
referência ambiental da 

região Norte na gestão de 
resíduos sólidos”, desta-
cou o consultor ambiental 
do projeto, Carlos Freitas, 
doutor em Ciências da En-
genharia e mestre em Bio-
logia de Água Doce e Pes-
ca Interior.

Além das audiência no 
dia 27, o Ipaam, também já 
confirmou a realização de 
outras duas reuniões nos 
dias 2 e 10 de abril com 
moradores das comunida-
des Nova Esperança e Pa-
ricatuba, respectivamente.  
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Lei propõe combate ao 
racismo em escolas no AM

Divulgação

O presidente da Aleam propôs Lei que criou “Amazonas pela Promoção da Igualdade Racial”

Nesta semana, no dia 21 
de março, a data em que se 
celebra o Dia Internacio-
nal contra a Discrimina-
ção Racial, o presidente da 
Assembleia Legislativa do 
Amazonas (Aleam), depu-
tado Roberto Cidade (PV), 
relembrou que a Lei nº 
5.620/2021, de sua autoria, 
criou o selo “Amazonas 
pela Promoção da Igualda-
de Racial” e estabeleceu a 
realização de campanhas 
educativas de combate ao 
racismo nas escolas e em 
eventos culturais.

O parlamentar desta-
ca que seu mandato é 
dinâmico e está atento 
às questões sociais e à 
garantia de direitos e 
corrobora na luta contra  
o racismo.

“A discriminação ra-
cial ainda é, infelizmente, 
uma triste realidade no 
Brasil. É lamentável que 
ainda existem casos de 

racismo em pleno século 
21. Esse projeto nasceu 
porque acredito que a me-
lhor de combater a discri-
minação racial é fazendo 
campanha nas escolas, 
ensinando desde peque-
nas as crianças que todos 
somos iguais”, observou.

A Lei nº 5.620/2021 ins-
titui que a campanha seja 
permanente e que pode 
ser realizada também em 
eventos esportivos e cul-
turais do Estado, com a di-
vulgação de vídeos ou re-
produção de áudios com 
conteúdo para o combate 
ao racismo, folhetos in-
formativos e anúncios no 
sistema de som, durante 
os intervalos dos even-
tos esportivos e culturais, 
assim como nas escolas, 
quando dispuser desses 
mecanismos.

Prevê ainda a divul-
gação dos telefones dos 
órgãos de denúncia do 

racismo, através de car-
tazes permanentes ou 
temporários, afixados de 
forma visível ao público 
das escolas ou dos even-
tos culturais e esportivos. 

“Nosso objetivo é, sobre-
tudo, o enfrentamento do 
racismo nas escolas pú-
blicas e privadas, even-
tos esportivos e culturais, 
propondo aos alunos ati-
vidades que enalteçam o 
respeito ás raças, etnias, 
religiões e povos tradicio-
nais”, continuou Cidade.

A legislação estabelece 
ainda que o Estado con-
cederá o Selo “Amazonas 
pela Promoção da Igual-
dade Racial”, mediante 
comprovação da realiza-
ção da campanha perma-
nente contra o racismo 
em seus estabelecimen-
tos ou eventos. Os con-
templados com o selo po-
derão utilizá-lo em suas 
peças publicitárias.

Atrativos cadastrados 
para alavancar turismo

Divulgação

Para se cadastrar, o cidadão deve preencher o formulário online

A Secretaria Municipal 
de Turismo, Empreende-
dorismo e Comércio (SE-
MTEC) lançou, na última 
semana, uma ação para 
o cadastramento de atra-
tivos e locais com po-
tencial para o desenvol-
vimento de atividades 
relacionadas ao turismo. 
A ação visa cadastrar 
pontos/empreendimen-
tos disponíveis como 
atrativos turísticos já 
consolidados ou com po-
tencial, como chácaras, 
sítios, balneários, fazen-
das e demais estabele-
cimentos, que têm inte-
resse em trabalhar com 
serviços desse setor.

A atualização cadas-
tral dos atrativos tu-
rísticos de Presidente 
Figueiredo permitirá 
ao poder público asses-
sorar o empreendedor, 
fortalecendo a atividade 
turística no município. 
Com os dados atualiza-
dos, a equipe técnica re-
alizará visitas, auxiliará 
na elaboração de proje-
tos, captação de recur-
sos, criação de produtos 
turísticos e na criação de 
materiais promocionais 

para divulgar o turismo 
na Terra das Cachoeiras.

Para se cadastrar, o 
cidadão figueiredense 
pode preencher o formu-
lário online no endereço 
eletrônico: https://www.
presidentef igueiredo .
am.gov.br/atrativos-tu-
risticos/ e selecionar a 
atividade na qual preten-
de trabalhar como, por 
exemplo, prestadores de 
serviços turísticos, guias 
de pesca, locação de 
caiaques, embarcações, 
transportadora turística, 
entre outros. 

O levantamento de 
informações sobre a 
infraestrutura que Pre-
sidente Figueiredo pro-
porcionará aos turistas: 
atrativos, rede hotelei-
ra, postos de combustí-
veis, farmácias, acessos, 
transportadoras de tu-
rismo, agência de via-
gens, dentre outros.

A retomada dos even-
tos é outra ação focada 
no desenvolvimento do 
setor turístico e econô-
mico local. O Sebrae/
AM realizou a segunda 
Feira de Empreendedo-
rismo Feminino.



Violência doméstica cresce no 
interior do Amazonas

Reprodução/AET

Figueiredo registrou até a primeira quinzena de março 75 casos

 

Patrícia Lima

O número de casos de 
violência doméstica con-
tra mulheres tem crescido 
no interior do Amazonas. 
Só no início deste ano até 
a primeira quinzena de 
março houve 75 registros 
em Presidente Figueiredo 
(a 117 quilômetros de Ma-
naus), representando um 
dado aproximado do total 
registrado durante o ano 
todo de 2021, que foi de 100 
ocorrências desse tipo de 
crime, segundo divulgado 
pela 37ª Delegacia Interati-
va de Polícia (DIP), localiza-
da na própria cidade. 

Tal estatística revela um 
aumento de 23%, em com-
paração ao início de 2021, 
que registrou de janeiro a 
março 17 ocorrências de 
violência doméstica no 
município, conforme está 
disponível na sessão SSP 
Dados, no site da Secreta-
ria de Segurança Pública 
do Amazonas (SSP-AM). 

De acordo com a delegada 
Débora Mafra, da Delegacia 
Especializada em Crimes 
Contra a Mulher (DECCM), 
localizada no Parque Dez 
de Novembro, Zona Cen-
tro-Sul de Manaus, esse 
aumento nos números de 
casos mostra que as mu-
lheres que sofrem abusos 
dentro do lar estão perden-
do o medo e se encorajan-
do. “Isso é muito positivo, 
pois significa que mais 
mulheres se encorajaram 
a denunciar”, afirmou. 

Dentre os motivos que 
impedem mulheres de 
buscar ajuda e denunciar 
vão desde o medo de novas 
ameaças até a preserva-
ção da família e dos filhos. 
Além disso, a dependência 
financeira faz com que as 

vítimas permaneçam com 
o agressor, ainda mais no 
interior, onde o índice de 
pobreza é maior.

Ainda segundo a dele-
gada, a violência domés-
tica é todo tipo de abuso 
e violência que ocorre no 
ambiente doméstico e fa-
miliar e se caracteriza de 
várias formas. “No próprio 
artigo quinto da Lei Maria 
da Penha é toda violência 
familiar contra a mulher. 
É qualquer ação ou omis-
são baseada no gênero que 
cause morte, lesão, sofri-
mento físico, sexual ou psi-
cológico e dano moral ou 
patrimonial”, disse Mafra, 
descrevendo quais são os 
tipos de violência.

“Os tipos de violência 
que as vítimas mulheres 
sofrem dentro de suas ca-
sas, no âmbito doméstico, 
são a violência moral que 
é marcada pelos crimes de 
injúria, calúnia, difamação 
que são os crimes contra 
a honra; a violência psico-
lógica que até tem um ar-

tigo hoje em dia; a violên-
cia patrimonial que pode 
ser marcada pelos crimes 
de dano, incêndio e outros, 
principalmente como apro-
priação indébita e furto; a 
violência sexual que pode 
ser estupro, importunação 
sexual, o que passa do ‘não’ 
da mulher sobre o seu cor-
po começa a se tornar um 
crime; e também, por últi-
mo, a violência física, que é 
marcada pela lesão corpo-
ral, vias de fato, tentativa 
de feminicídio e o próprio 
feminicídio”, disse.

Em 2020 com a pande-
mia já instaurada, os ca-
sos de violência doméstica 
saltaram em todo o país. 
No município de Presiden-
te Figueiredo, houve um 
total de 85 ocorrências de 
violência doméstica no 
ano, superando o ano de 
2019 que registrou 70 ca-
sos do crime.

Em todo o interior do 
Amazonas, no ano pas-
sado, houve um total de 
909 casos registrados, 

conforme os indicadores 
sobre violência domésti-
ca que estão disponíveis 
na sessão SSP Dados. Já 
na capital, os números 
totalizam 23.545.

No âmbito jurídico, mais 
de 19 mil processos rela-
tivos à violência familiar 
contra a mulher estão 
tramitando no Tribunal 
de Justiça do Amazonas 
(TJAM), sendo 10.315 na ca-
pital, de acordo com a co-
ordenadora da Comissão 
da Mulher em Situação de 
Violência Doméstica e Fa-
miliar do TJAM, desembar-
gadora Maria das Graças 
Pessôa Figueiredo.

Como forma de auxiliar 
mulheres, informando e 
encorajando, o projeto e 
grupo feminino Fênix aten-
de todo o Amazonas com 
reuniões e palestras, além 
de outras cidades do Bra-
sil por meio de chamadas 
de vídeo, segundo contou 
a coordenadora do projeto, 
Jacqueline Suriadakis. 

“Ajudamos as mulhe-
res vítimas de violência 
doméstica e outros tipos 
de violência através de 
atendimento jurídico, psi-
cológico e social. Damos o 
acolhimento às vítimas e 
suporte para que elas con-
sigam sair do relaciona-
mento abusivo”, disse. 

Mulheres que estão so-
frendo abusos e queiram 
apoio e orientação do pro-
jeto Fênix, basta entrar em 
contato por meio do Insta-
gram @projetofenixama-
zonas ou Facebook: Projeto 
Fênix Amazonas.

Para reduzir os índices 
de violência doméstica 
contra a mulher no Ama-
zonas, o estado conta com 
a Unidade Operacional 
Ronda Maria da Penha da 

Polícia Militar do Amazo-
nas (PMAM) e a Rede Rosa, 
composta pelo Tribunal de 
Justiça, Ministério Público, 
Defensoria Pública, Secre-
taria Executiva de Políticas 
para Mulheres, Instituto de 
Médico Legal com a Sala 
Rosa, SEJUS, Delegacias 
Especializadas de Crime 
Contra a Mulher e a SEAS, 
que na defesa das mulhe-
res vítimas.

Existem alguns questio-
namentos, segundo a As-
sociação Portuguesa de 
Apoio à Vítima (APAV), que 
podem ajudar a pessoa a 
perceber está sendo vítima 
do crime de violência do-
méstica, tais como:

Tem medo do tempera-
mento do seu namorado ou 
da sua namorada?

Tem medo da reação dele 
(a) quando não têm a mes-
ma opinião?

Alguma vez ele (a) amea-
çou agredi-la?

Alguma vez ele (a) lhe ba-
teu, deu um pontapé, em-
purrou ou lhe atirou com 
algum objeto?

Alguma vez foi forçado 
(a) a ter relações sexuais?

Orientação
Após sofrer algum tipo 

de abuso dentro do am-
biente familiar, a mulher 
vítima deve registrar um 
Boletim de Ocorrência e 
pode, em seguida, solicitar 
uma medida restritiva con-
tra o companheiro (a), indo 
diretamente a uma das 
três Delegacias Especiali-
zadas em Crimes contra a 
Mulher. Denúncias de ca-
sos podem ser feitas atra-
vés dos telefones 180 e 181, 
que é o disque-denúncia 
da SSP-AM. Acionamentos 
emergenciais podem ser 
feitos pelo 190.

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

 

 



 

O deputado estadual 
Saullo Vianna (PTB) este-
ve em Rio Preto da Eva, na 
sexta-feira (18). O município 
recebeu ação com emissão 
de documentos, realizada 
pela Secretaria de Justiça, Di-
reitos Humanos e Cidadania 
(Sejusc). Na oportunidade, o 
parlamentar também reafir-
mou o compromisso com a 
destinação de emendas para 
a cidade, que já recebeu R$ 
300 mil em recursos para a 
saúde, e vai receber mais R$ 
300 mil para infraestrutura.

Além do valor já destinado, 
em conversa com o prefeito 
Anderson Sousa, o deputado 
se comprometeu a destinar 
mais R$ 300 mil para reali-
zar melhorias nos ramais de 
Rio Preto da Eva, benefician-
do o escoamento da produ-
ção rural.

“A região de Rio Preto da 
Eva é responsável por pro-
duzir toneladas de alimentos 
que abastecem não só a ca-
pital amazonense, mas tam-
bém toda Região Metropoli-
tana. Levar melhorias para a 
zona rural vai facilitar a vida 
dos produtores e de todo o 
Estado, já que a locomoção 
será até mais rápida”, disse.

Rio Preto da Eva já recebeu 

Deputado promete destinar
R$ 300 mil para obras 
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Rio Preto vai receber mais R$ 300 mil para infraestrutura

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

R$ 300 mil em emendas de 
autoria de Saullo Vianna. Os 
recursos serão aplicados na 
saúde do município, com a 
compra de medicamentos, 
insumos e custeios para o 
setor.

“Ao longo do mandato, des-
tinamos emendas em 2021 e 
2022. E esse trabalho se faz 
com compromisso. E estou 
aqui mais uma vez para po-
der reafirmar meu compro-
misso com Rio Preto da Eva, 
que pode ter a certeza que 
tem um deputado que repre-
senta a cidade na Assem-
bleia Legislativa. Quando 
nós temos parceiros, como 
prefeitos, vereadores, secre-
tários e liderança, o deputado 
pode ajudar muito o municí-
pio”, acrescentou.

O vereador Betinho ML 
acompanhou a visita do de-
putado Saullo e agradeceu 
o apoio do parlamentar para 
melhorar a infraestrutura de 
Rio Preto da Eva. “Recebemos 
a visita do deputado estadu-
al Saullo Vianna que chegou 
trazendo notícias muito sa-
tisfatórias para a população 
Rio-pretense. Além de par-
ticipar da ação de cidadania 
promovida pela Sejusc Ama-
zonas, que contou com mais 

de 500 pessoas para emis-
são de documentos, tam-
bém nos reunimos com as 
lideranças dos produtores da 
agricultura familiar na ZF7 
onde o deputado anunciou o 
compromisso firmado com o 
prefeito Anderson Sousa de 
destinar 300 mil reais para 
a recuperação dos ramais”, 
destacou

Ações de cidadania
O parlamentar também 

destacou a relevância de le-
var para os municípios ações 
que facilitam a vida dos mo-
radores. Em Rio Preto da 
Eva, a população pôde fazer 
emissões de RG e certidão de 
nascimento, cadastros para 
emissão de carteira da pes-
soa com deficiência e para 
entrega de cadeira de rodas, 
além de outros serviços.

“Essa ação de cidadania 
resgata a dignidade do cida-
dão e permite que a gente 
traga mais oportunidades 
para as pessoas que têm ne-
cessidade de tirar documen-
tos. Com trabalho unificado 
entre o governo, prefeitura, 
vereadores, a gente tem a 
certeza de que mais ações 
como essa vão chegar e 
acontecer”, pontuou.

Trabalhadores participam 
do curso de Agricultura Sintrópica 

Sustentabilidade e au-
mento da produção estão 
entre os benefícios da 
agricultura sintrópica, e 
para incentivar esse siste-
ma de agricultura susten-
tável, o Instituto de Desen-
volvimento Agropecuário 
e Florestal Sustentável 
do Amazonas (Idam), em 
parceria com o Movimen-
to Cabano do Pará e com o 
apoio da Prefeitura de Rio 
Preto da Eva realizou, na 
última semana, um curso 
básico para agricultores 
do município.

O objetivo foi compar-
tilhar, construir e multi-
plicar conhecimentos em 
agricultura regenerativa 
agroflorestal sintrópica. O 
segmento valoriza a tecno-
logia agroecológica para a 
implantação de desenhos 
agroflorestais biodiversos, 
que vão da horta a uma 
agricultura sustentável de 
produção e abundância. A 
iniciativa vai ao encontro do 
Projeto Prioritário de Agro-
ecologia e Produção Orgâ-
nica do Idam, já em fase de 
execução em nove municí-
pios do Amazonas.

A capacitação foi minis-
trada pelo coordenador do 
Movimento Cabano, Luci-
ney Vieira.  Agricultores, 
técnicos e estudantes par-
ticiparam de atividades 
teóricas, de planejamento 
e implantação de uma pe-
quena agrofloresta, no Sí-
tio Ebenézer, do agricultor 
Walter Gonçalves.

De acordo com o coorde-
nador do Projeto Prioritário 

de Agroecologia e Produção 
Orgânica do Idam, Mário 
Ono, o curso foi oportuno 
visto ser uma das linhas de 
atuação do projeto do Idam.

“Essa forma de fazer agri-
cultura com sustentabili-
dade tem tudo a ver com a 
realidade local da maioria 
dos agricultores familiares 
e está em sintonia com a 
vocação natural do Ama-
zonas”, enfatizou Mário.

Agricultura sintrópica 
É um sistema de cultivo 

agroflorestal, baseado no 
conceito de “sintropia” ca-
racterizado pela organiza-
ção, integração, equilíbrio e 
preservação de energia no 
sistema, princípio contrário 
ao de “entropia”.

O gerente da unidade lo-
cal do Idam em Rio Preto da 
Eva, Frade Júnior, agrade-
ceu ao instrutor e ao Movi-
mento Cabano pela valiosa 
contribuição. “Os ensina-
mentos contribuirão com 
uma nova visão da agri-
cultura em nossa Amazô-
nia, e temos a convicção 
que o curso encerrou, mas 
o movimento continua. E 
nós que somos do Idam re-
afirmamos o compromisso 
com os agricultores”, disse..

O extensionista da unida-
de local de Rio Preto da Eva, 
Igor Graciano, ficou mui-
to feliz com a experiência. 
“Mais que uma técnica ou 
sistema de produção, a agri-
cultura sintrópica ou agro-
floresta é uma oportunida-
de de recomeço e reconexão 
com a terra”, concluiu.

Ação teve o objetivo de compartilhar conhecimentos em agricultura

Divulgação



Suyanne Lima

Conhecida por belíssi-
mas riquezas naturais, 
o município de Rio Preto 
da Eva (distante 57 qui-
lômetros em linha reta 
da capital) deve atrair na 
próxima semana, nos dias 
31 de março, 1°, 2 e 3 de 
abril, pelo menos 100 mil 
turistas. Ao longo de qua-
tro dias serão realizados 
o aniversário de 40 anos 
do município, a 5ª Feira da 
Piscicultura e a 1ª Feira de 
Artesanato Indígena.

Em entrevista ao AGO-
RA, o prefeito de Rio Preto 
da Eva, Anderson Sousa, 
falou sobre a geração de 
renda nos dias de even-
tos e o benefício das fei-
ras para a população do 
município. Há expectativa 
de que nos quatro dias os 
eventos movimentem R$ 
40 milhões.

“Chegamos em torno de 
R$ 20 milhões na Feira da 
Piscicultura que são finan-
ciamentos que o produtor 
rural tem oportunidade de 
expandir seus negócios, 
além de termos mais R$ 
20 milhões em movimen-
tação no comércio local. 
As feiras acontecem em 
função de um trabalho 
conjunto entre prefeitura 
e governo do Estado. A ex-
tensão rural é algo muito 
importante e por meio de 
um termo de cooperação 
temos técnicos e enge-
nheiros atuando em con-
junto podendo estar pre-
sentes dando assistência 
aos nossos produtores”, 
explicou Sousa.

O prefeito destacou ain-
da que o município é o 
segundo maior produtor 
de peixe em cativeiro do 
brasil e o maior produtor 

Eventos em Rio Preto devem gerar
R$40 milhões em faturamento

Município deve receber pelo menos 100 mil turistas durante eventos
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dia de festa é o cearense 
Wesley Safadão (3) e J.M 
Puxado. Seis telões serão 
espalhados pela cidade 
transmitindo os shows.

A realização do evento é 
uma parceria entre a Pre-
feitura Municipal de Rio 
Preto da Eva, com o apoio 
do Governo do Amazo-
nas, por meio da Empresa 
Estadual de Turismo do 
Amazonas (Amazonastur), 
Secretaria de Estado da 
Produção Rural (Sepror), 
Secretaria de Estado de 
Cultura e Economia Criati-
va do Amazonas e Funda-
ção Estadual do Índio (FEI).

“Nesses eventos temos 
apoio de muitos patroci-
nadores que são empresas 
dos mais diversos ramos 
que estão dando recursos 
ao nosso município. Te-
remos essas atrações im-
portantes e tivemos ajuda 
para que a cidade se movi-
mente. Nossos hotéis já es-
tão lotados e realizamos o 
projeto Acolher, onde nos-
sos moradores se cadas-
tram para alugar casas, 
sítios. Teremos tendas no 
nosso estádio de futebol, 
onde as pessoas podem se 
instalar e passarem mais 
dias aqui. Queremos que 
todos tenham a melhor es-
tadia possível aqui “, fina-
lizou o prefeito da cidade 
Anderson Sousa.

Os turistas que forem 
até o município podem 
se dirigir até o Centro de 
Atendimento ao Turista 
(CAT) localizado ao lado do 
Balneário Municipal para 
informações, dicas e su-
gestões sobre as opções 
de roteiros de viagem e 
atrativos turísticos. A Pre-
feitura Municipal elaborou 
cards com opções de lazer 
e hospedagem.

 

de citros da Região Norte. 
Mais de 60 mil alevinos fo-
ram distribuídos para pis-
cicultores locais e ração foi 
doada para que eles sejam 
levados a tanques gerando 
renda no município.

Artesanato Indígena
Uma das novidades des-

te ano é a realização da 1ª 
Feira do Artesanato Indí-
gena em parceria com a 
Fundação Estadual do Ín-
dio (FEI).

“Temos mais de 3 mil 
índios em várias aldeias 
aqui em Rio Preto da Eva, 
de 17 etnias indígenas e te-
mos dado apoio a eles. Eles 
irão mostrar artesanato e 
além disso o trabalho que 
é feito com argila”, disse 
Anderson Sousa.

Segundo Ronisley Mar-
tins, secretário municipal 
de Planejamento, Agroin-
dústria, Comércio e Turis-
mo, o evento irá ocorrer no 
Centro de Eventos Rio Pre-
to da Eva que está passan-
do por uma reestruturação 
para receber o público.

“Estamos readequando 
uma estrutura que já exis-
tia com reforma, extensão 

de piso, mudanças no pal-
co e camarim, além de or-
ganizar tendas e os locais 
onde as pessoas irão ficar. 
Estamos com essa expec-
tativa de receber R$ 100 
mil pessoas e orientamos 
nossos comerciantes para 
absorver essa demanda. 
Em média, cada turista 
gasta por dia quando tem 
evento R$ 280 e isso é re-
ceita que fica aqui”, desta-
cou o secretário.

Comércio
Martins afirmou ainda 

que são pelo menos 51 
segmentos diretamen-
te afetados pela ativida-
de de turismo de even-
tos e isso representa um 
grande ganho econômico  
à população.

“É manicure, cabelerei-
ro, supermercados, o agri-
cultor familiar, todos são 
beneficiados com essa 
movimentação na cidade. 
Esperamos mais uma vez 
atrair o público e vamos 
contar com atrações na-
cionais em todas as noi-
tes”, disse.

Há perspectiva para que 
nesses dias a economia do 

município movimente em 
torno de mais de R$ 28 mi-
lhões. A cidade tem gran-
des atrativos turísticos 
com belíssimos balneários 
e pousadas para quem de-
seja um local mais calmo 
longe da metrópole.

Uma das beneficiadas 
será a empresária Adria-
na Ferreira, de 35 anos, ela 
tem um restaurante locali-
zado no balneário munici-
pal de Rio Preto da Eva, um 
dos pontos mais frequen-
tados da cidade.

“Temos as melhores 
expectativas possíveis 
com esse evento, pois sa-
bemos que toda a cidade 
ganha. A renda aumen-
ta e consequentemente 
proporcionamos trabalho 
pois precisamos de mão 
de obra. As pessoas que 
irão chegar aqui vão con-
tribuir e o dinheiro vai cir-
cular dentro da cidade. Es-
tamos aumentando nossa 
demanda de produtos e 
treinando funcionários 
para atender os clientes 
da melhor forma possível 
e com preço justo. Esta-
mos com boa demanda 
e as pessoas já estão em 
nosso município. Será um 
evento grandioso e com 
lucratividade para todos 
nós”, declarou Ferreira.

Shows Nacionais
Um dos principais atra-

tivos para os três dias de 
eventos serão os shows 
das atrações nacionais. No 
dia 31, dia do aniversário 
de 40 anos de Rio Preto da 
Eva contará com o show 
do cantor Léo Magalhães. 
Já quem comanda a festa 
no dia 1° de abril é Isra-
el Novaes (1°). No dia 2 a 
atração principal é Arlindo 
Neto & Banda e no último 



 

A Secretaria Municipal de 
Infraestrutura (SEMINFRA), 
por meio de seu Departa-
mento de Limpeza Públi-
ca, realizou um mutirão de 
limpeza e conservação no 
bairro Jacarezinho, no pe-
ríodo de 14 a 16 deste mês, 
com os serviços de roça-
gem, capinação, varrição e 
remoção de entulhos ver-
des, que é a retirada de re-
síduos, e a manutenção de 
iluminação pública do local.

Além das ações citadas, 
o departamento contribuiu 
com o Serviço Autônomo de 
Água e Esgoto -SAAE, para 
construção de uma nova 
base, que permitirá a insta-
lação de uma caixa d’água, 
com capacidade de 10 mil 
litros, com vista a atender 
todo o bairro. O Jacarezinho 
é um bairro que se encontra 
afastado do centro da sede 
do município de Itacoatiara, 
pois está localizado no quilô-
metro 5 da AM 010.

Em razão das fortes chu-
vas, os serviços necessários 
de terraplanagem ainda não 
puderam ser realizados, mas 
estão dentro da programa-
ção geral da SEMINFRA, e 

eles precisavam voltar à noi-
te para casa”, disse. 

Um morador, que pediu 
para não ser identificado, 
informou que o mato alto e 
a falta de iluminação em al-
guns postes eram motivo de 
medo, pois, segundo ele, favo-
reciam à delinquência.

O serviço de remoção de 
vegetação daninha desde a 
sua raiz, visa conter a sua 
expansão, desobstruindo a 
drenagem rápida das águas 
pluviais; melhora e otimiza a 
utilização de vias e áreas ha-
bitadas. O corte do mato ras-
teiro semelhante à grama, ou 
de maior tamanho, como os 
vários tipos de capins, bem 
como a poda de arbustos e 
pequenas árvores, tem a fi-
nalidade de melhorar o as-
pecto do local. Com a retirada 
destes materiais se preveni-
rá contra o entupimento das 
bocas de lobo, ramais e gale-
rias que, quando assoreadas, 
impedem o escoamento das 
águas pluviais, aumentan-
do assim a possibilidade de 
ocorrer alagamentos.

Segundo a presidente do 
bairro Jacarezinho, Rafaella 
Cramer, “aqui não é mais co-

Jacarezinho ganha mutirão de limpeza 
e serviços de iluminação pública
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munidade e Mário Abrahim 
é o primeiro prefeito que, 
desde 2013, quando nos tor-
namos bairro, está olhando 
para os nossos problemas, 
pelo que reivindicamos há 
muito tempo. Nós pedíamos 
por infraestrutura. Agora, 
por exemplo, a prefeitura 
está fazendo a coleta de en-
tulho e a manutenção da 
rede elétrica. A entrada do 
bairro passou a ser ilumi-
nada também. Agradeço à 
prefeitura pelos serviços de 
melhoria do Jacarezinho e ao 
SAAE pelo poço e instalação 
da nova caixa d’água”, desta-
cou a presidente Rafaella.

Para o prefeito Mário 
Abrahim, “o nosso olhar é 
para todos os bairros e co-
munidades do município 
de Itacoatiara e não vamos 
deixar nenhum de fora, pois 
todos estão incluídos no pla-
nejamento macro estabeleci-
do por nossa administração. 
Temos avançado. Mas, ainda 
há muito o que fazer, e tudo 
faremos para dar dignidade 
e qualidade de vida à popula-
ção itacoatiarense, tenham a 
certeza disso”, finalizou Má-
rio Abrahim.

A Secretaria Municipal de 
Educação (Semed) ao tomar 
conhecimento da denúncia 
publicada em mídias sociais 
em referência à merenda 
escolar servida em nossas 
escolas municipais, escla-
rece que todas as crianças, 
nas escolas onde já houve o 
retorno presencial das aulas, 
têm recebido a merenda em 
concordância com o cardápio 
elaborado pelas nutricionis-
tas da Semed, seguindo to-
das as orientações constan-
tes da legislação vigente para 

Nota de esclarecimento: merenda escolar
a alimentação do escolar.

Estão sendo entregues nas 
escolas os produtos da agri-
cultura familiar para contri-
buir com o valor nutricional, 
os gêneros alimentícios se-
cos e proteínas,  dentro das 
normas e padrões técnicos 
exigidos, levando-se em con-
sideração os cardápios elabo-
rados para atender o público 
das escolas (creche e educa-
ção infantil, fundamental I, 
fundamental II, EJA, Indíge-
na, Quilombola, diabéticos e 
hipertensos) parametrizado 

tão logo a incidência de chu-
vas amenize, esses serviços 
serão iniciados. 

Como nessa época do ano, 
o período chuvoso, como é 
conhecido, impossibilita a 
terraplenagem, o Departa-
mento de Limpeza Pública 
entrou com a remoção de 
entulhos e limpezas de ruas.

Outro trabalho da infraes-
trutura foi a manutenção da 
iluminação pública do bairro, 
contemplando todas as ruas, 
com instalações elétricas e 
trocas e reposição de lâm-
padas que deixaram o Jaca-
rezinho mais iluminado e 
a população se sentiu mais 
segura. 

Os serviços realizados de 
manutenção da iluminação 
pública na AM-010 com a 
substituição de lâmpadas 
queimadas, bem como a 
substituição de reatores e de 
braço de luz quebrado, me-
lhoram significativamente 
a trafegabilidade e seguran-
ça para os moradores dos 
conjuntos da Poranga I e II, 
Jacarezinho e comunidades 
adjacentes. 

Segundo uma moradora, 
“esses serviços eram rei-
vindicados por nós e fomos 
atendidos da melhor manei-
ra. Isso nos dá mais seguran-
ça. Tenho filhos adolescentes 
e ficava preocupada quando 

e acompanhado pelo Centro 
Colaborador de Alimentação 
e Nutrição Escolar (CECANE) 
e do Conselho de Alimenta-
ção Escolar (CAE).

Em devolutiva, a equipe 
gestora da escola, “a posta-
gem fora leviana e mentiro-
sa, já que no referido dia fora 
servida a macarronada com 
legumes e ovos e farofa de 
couve, de sobremesa foi ser-
vido banana, a pedido dos 
estudantes da Educação de 
Jovens e Adultos”.

A gestão convidou, ainda, 

para que fosse acompanha-
da a rotina da escola, “aque-
les que se dizem agentes 
fiscalizadores beneméritos, 
para que verificassem que 
fora servida feijoada, canja, 
sopa de legumes com carne, 
sempre procurando atender 
com qualidade os alunos 
adultos, que necessitam des-
se olhar diferenciado” – Pro-
fa. Sônia (Gestora da Escola). 
“Nossas merendeiras fica-
ram abaladas com a falta de 
respeito com o trabalho delas 
e ainda com as chacotas fei-

tas, com comparações desle-
ais e mentirosas. Temos pu-
blicado na página da escola 
fotos do carinho, qualidade e 
atenção que dedicamos aos 
nossos estudantes.” 

Diante do apurado, a SE-
MED, assim como a Prefei-
tura Municipal de Itacoatiara 
prestam apoio e solidarieda-
de a toda a equipe da Escola 
Municipal Dom Paulo McHu-
gh e seus servidores, para 
que seja esclarecido e divul-
gado o que de fato é realizado 
dentro se seus espaços.



 

 

A Prefeitura Municipal de 
Itacoatiara, por meio de sua 
Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente (SEMMA), em co-
memoração ao Dia Mundial 
da Água, realizou na terça-
-feira (22), uma programação 
que incluiu rodada de pales-
tras com a participação da 
comunidade acadêmica e 
sociedade em geral sobre o 
tema “Águas Subterrâneas: 
tornando o invisível, visível”. 

A ideia foi chamar a aten-
ção da população do mu-
nicípio para a importância 
deste líquido imprescindível 
a todos os seres vivos e que 
é utilizado na maioria das 
tarefas humanas, desde a hi-
giene pessoal à agropecuá-
ria e produção de bens durá-
veis, dentre outros. O evento 
transcorreu no horário das 
14h às 18h, no auditório do 
Senac Itacoatiara.

De acordo com o Secretário 
Municipal de Meio Ambien-
te, Handson Neto, “a Organi-
zação das Nações Unidas – 
ONU escolheu para este ano 
o tema “Águas Subterrâneas 
– Tornando o invisível, visí-
vel”. Desse modo, a Secretaria 
Municipal do Meio Ambiente, 
realizou este circuito de pa-
lestras, que contou com a pre-

‘Águas Subterrâneas’ é tema de 
palestras alusivas ao Dia da Água
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sença dos palestrantes dou-
tor Luiz Antônio, engenheiro 
florestal da Universidade do 
Estado do Amazonas (UEA), 
atual diretor do Campus de 
Itacoatiara, o professor Alex, 
doutor em química pela 
Ufam, além de outros convi-
dados ilustres. O servidor da 
SEMMA, Osvaldo Sá, trouxe 
crianças que fazem parte de 
um programa educacional da 
secretaria do meio ambiente, 
que é voltado para o cultivo 
de hortaliças em uma escola 
do município”, informou o se-
cretário Handson.

O Aquífero Guarani
Localizado sob o solo de 

quatro países – Brasil, Argen-

tina, Paraguai e Uruguai – o 
Aquífero Guarani mostra-se, 
cada vez mais, como um 
bem de elevadíssimo va-
lor estratégico. Trata-se da 
maior reserva subterrânea 
de água doce do mundo. Com 
mais de um milhão de quilô-
metros quadrados de área, o 
reservatório tem capacidade 
para abastecer toda a atual 
população brasileira por dois 
mil e quinhentos anos, de 
acordo com estudos realiza-
dos pela Embrapa – Empresa 
Brasileira de Pesquisa Am-
biental e Agropecuária.

A Floresta Equatorial Ama-
zônica é um dos principais 
elementos da natureza que 
são responsáveis pela água 

no Brasil, que é a maior po-
tência hídrica do mundo, 
haja vista que o nosso país 
concentra 12% de todas as 
reservas de água no planeta. 
Além de garantir a continui-
dade e abastecimento dos re-
cursos hídricos das suas áre-
as de entorno – o que inclui 
o Aquífero Alter do Chão e o 
Rio Amazonas –, a floresta 
ainda possui uma direta rela-
ção com o regime de chuvas 
no país ao longo do ano.

Rios Voadores da Amazô-
nia

Essa relação entre a Ama-
zônia e a água no Brasil ex-
plica-se pela existência dos 
chamados Rios Voadores da 

Amazônia, que funcionam 
da seguinte forma: a grande 
evapotranspiração gerada 
pela floresta em questão pro-
voca a emissão de uma gran-
de quantidade de umidade 
na atmosfera. Em seguida, 
essa umidade é transportada 
em direção à Cordilheira dos 
Andes, a oeste; nessa área 
montanhosa, parte dessa 
massa de ar é “rebatida” para 
o interior do continente sul-
-americano e, consequente-
mente, para várias áreas do 
território brasileiro.

Ainda para Handson, foi 
uma tarde de muito aprendi-
zado e troca de conhecimen-
to entre os presentes que 
lotaram as dependências do 
auditório. O professor histo-
riador Frank Chaves, membro 
da Academia Itacoatiarense 
de Letras, trouxe uma gama 
de informações relacionadas 
à contextualização histórica 
sobre o volume e compor-
tamento das águas, desde a 
criação de Itacoatiara.

O secretário disse, ainda, 
que o evento reflete a ma-
neira como a gestão Mário 
Abrahim vem buscando ali-
nhar, estreitar relacionamen-
to e a participação de todos os 
atores sociais do município.

O Instituto de Geografia 
e História de Itacoatiara 
realizou, nessa semana, 
um seminário para ex-
plicar a escolha da nova 
data de aniversário da ci-
dade. Antigamente, a data 
de comemoração do ani-
versário da cidade era 25 
abril. Foi quando em 2020, 
o prefeito Antônio Peixoto 
sancionou a lei 404/2019, 

Data de aniversário de Itacoatiara é discutida em seminário
reconhecendo que a data 
magna alusiva à fundação 
deve ser comemorada no 
dia 8 de setembro. A mu-
dança não é conhecida por 
toda população.

Nascida de uma missão 
indígena, assim como a 
maioria dos municípios 
do Amazonas, Itacoatiara 
tem origem em meados 
de 1680. Cerca de 190 anos 

depois teve sua emancipa-
ção e foi reconhecida como 
cidade no dia 25 de abril 
de 1874, mas documentos 
históricos indicam que a 
cidade foi fundada em na 
outra data, em setembro.

É com o intuito de escla-
recer e disseminar infor-
mações a respeito da his-
tória e fundação da “Velha 
Serpa”, como também é 

conhecida Itacoatiara, que 
o Instituto de Geografia e 
História promoveu o pri-
meiro seminário sobre a 
fundação da cidade.

O seminário foi voltado 
principalmente para os pro-
fessores, tanto da rede esta-
dual quanto da rede públi-
ca. Objetivo é capacitar os 
docentes sobre a história e 
data de fundação da cidade.

Divulgação

Nova data de aniversário de Itacoa-
tiara vira tema de seminário



 

 

Sebastian Viana

O cantor Wesley Safa-
dão será atração musical 
do 23º Festival Ecológico 
do Peixe-boi que ocorre-
rá nos dias 14, 15 e 16 de 
outubro. O cantor vai se 
apresentar na noite de 
domingo, dia 16, após a 
divulgação do resultado 
da apuração da agremia-
ção vencedora do festival: 
Peixe-boi Anavilhanas ou 
Peixe-boi Jaú.

A confirmação do nome 
foi anunciada, na quarta-
-feira (16) pela Prefeitura 
de Novo Airão, por meio 
da Secretaria Municipal 
de Cultura e Evento (Se-
muc). O prefeito Frederico 
Júnior planeja ainda a vin-
da do cantor cristão Fer-

Festival Ecológico do Peixe-boi 
terá show de Wesley Safadão 

Divulgação
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Novo Airão recebe mais 
uma conquista da Prefei-
tura em benefício da edu-
cação: a compra de um ve-
ículo, modelo Fiorino, zero 
quilômetro, para o trans-
porte da merenda escolar 
às escolas municipais.

A compra do carro, no sá-
bado (19), foi determinada 
pelo prefeito, Frederico Jú-
nior, e o vice, José Sales Ba-
liza, com recursos próprios 
do município. E, a entrega 
das chaves foi feita, na ma-
nhã de terça-feira (22), pelo 
prefeito em exercício José 
Sales Nunes (Baliza), ao se-
cretário municipal de Edu-
cação, Humberto Lima.

O ato teve a participação 
do coordenador da Meren-
da Escolar, Cleube Rocha, 

Novo veículo beneficiará 3 mil estudantes
Divulgação

A aquisição vai beneficiar 3,6 mil estudantes da rede municipal 

 

o secretário municipal de 
Economia e Finanças, Cle-
verton Barbosa, da presi-
dente do Conselho de Ali-
mentação Escolar (CAE), 
Diná Malaquias, e profes-
sores do município. 

O prefeito Frederico Jú-
nior ressalta que a aquisi-
ção vai beneficiar 3,6 mil 
estudantes da rede muni-
cipal de ensino que, antes, 
dependia de condições cli-
máticas favoráveis para o 
recebimento da merenda.

“Quero expressar minha 
alegria por mais essa con-
quista para o município. O 
veículo vai garantir a dis-
tribuição da merenda às 
escolas municipais. Faça 
sol ou chuva estaremos lá, 
porque o utilitário oferece 

condições para transportar 
os produtos em qualquer 
tempo. Isso só é possível 
quando se tem responsa-
bilidade com o dinheiro pú-
blico. O trabalho continua e 
muitas outras conquistas 
virão”, assegura. 

O prefeito em exercício, 
José Sales Baliza, destacou 
que o veículo próprio, além 
de melhorar o transporte, 
vai acabar com o paga-
mento de aluguel de veí-
culo. “Esse é um compro-
misso da Prefeitura com a 
educação e dignidade no 
tratamento da alimenta-
ção dos estudantes”. 

Já o secretário municipal 
de Educação, Humberto 
Lima, explicou que o veí-
culo oferece estrutura de 
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nandinho para o evento 
folclórico.

As agremiações Jaú e 
Anavilhanas também 
assinaram um termo de 
apoio financeiro, no valor 
de R$ 200 mil, para a re-
alização do evento. Cada 
agremiação folclórica vai 
receber o valor de R$ 100 
mil, divididos em 10 par-
celas mensais, a partir 
deste mês.

O prefeito Frederico Jú-
nior também informou o 
apoio do Governo do Esta-
do que se comprometeu 
com a liberação de mais 
recursos e a transmissão 
ao vivo do evento para 
o país. “Vamos transfor-
mar o festival em uma 
das maiores realizações 
culturais da região Norte. 

Temos vocação turística 
e belezas naturais que 
corroboram para esse 
empreendimento. Essa 
ação representa acre-
ditar no potencial para 
transformá-lo no maior 
evento cultural do Ama-
zonas” aposta.

O secretário municipal 
e Cultura, Aroldo Júnior, 
afirmou que este ano será 
realizado o maior Festival 
do Peixe-boi da história de 
Novo Airão. “A gente sabe 
do esforço e dificuldades 
que as agremiações en-
frentam para tocar o tra-
balho. Por isso a Prefeitura 
está fazendo investimen-
tos por acreditar no poten-
cial cultural e econômico 
que o festival representa 
para o município”.

higiene de acordo com exi-
gência da lei. “Quero agra-
decer aos prefeitos Frede-
rico Júnior e Baliza pela 

providência que nunca ha-
via sido cumprida na histó-
ria da educação em Novo 
Airão”, finalizou.
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VIP’S Metropolitanos

A Secretária de Assistência Social, primeira-dama 
Soraya Almeida de Sousa, atua em Rio Preto da 
Eva de forma atuante. Trabalhando para melhorar 
a vida da população, principalmente os em situa-
ção de vulnerabilidade social, a secretária é consi-
derada a melhor na área da assistência social no 
interior do Amazonas.

O deputado federal José Ricardo participou de 
reunião dos aprovados no concurso da educa-
ção de Iranduba, nessa semana, com o promo-
tor de Justiça do município. O parlamentar enca-
beça projeto que pretende obrigar que o quadro 
de professores seja preenchido, no mínimo, por 
90% de concursados.

Na última quarta-feira (23), o prefeito Mário 
Abrahim cumpriu a missão de reconhecer os di-
reitos dos profissionais da educação. A data ficou 
marcada pela assinatura do decreto que efetua o 
pagamento do reajuste do piso de professores e 
pedagogos da rede municipal de ensino e o pa-
gamento do abono referente ao saldo residual da 
União. “Reconhecemos o que é de direito e cum-
primos nosso compromisso. Vamos juntos, pra 
gente crescer!”, destacou.

Prezando pelo bem-estar da população manaca-
puruense que foi acometida pela covid-19 e que 
apresenta algum tipo de sequela, a prefeitura de 
Manacapuru, por meio da secretaria municipal de 
saúde, continua oferecendo serviço de reabilitação 
pós covid-19 na Academia da Saúde Charlie Bro-
wn de segunda a sexta-feira.

Produtores da Associação Comunitária Vale 
Dourado são beneficiados com mudas de casta-
nha da Amazônia para incentivar a produção do 
fruto como mais uma alternativa de desenvol-
vimento do setor primário. A ação foi desenca-
deada em conjunto pela unidade do Instituto de 
Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sus-
tentável do Estado do Amazonas (Idam) e Prefei-
tura de Novo Airão, por meio da Secretaria Mu-
nicipal de Agricultura e Abastecimento (Semab).

Legítima filha da Terra das Cachoeiras, a vitória 
de Jéssica Fernandes é um de estímulo e exemplo 
a muitos jovens de Presidente Figueiredo. Nada se 
alcança sem perseverança e o melhor caminho 
é sempre o caminho do bem. Com certeza, a jo-
vem exercerá a enfermagem com consciência e 
fidelidade.

Itacoatiara

Manacapuru

Novo Airão

Presidente Figueiredo

Rio Preto da Eva

Iranduba
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Para chegar à Cachoei-
ra da Neblina, no quilô-
metro 51 da rodovia AM 
– 020 (Estrada de Balbi-
na), é necessário estar 
preparado para quatro 
horas de caminhada, ida 

e volta da queda d’água. 
A cachoeira tem uma 
queda d’água de mais de 
30 metros de altura, com 
uma lagoa que se forma 
na corredeira do rio. Fo-
tos: @vivamazonas

Turismo
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