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PL de Roberto Cidade reconhece 
atuação da Defesa Civil

Fotos: Divulgação

Conforme a propositura, o Dia Estadual da Defesa Civil será inserido no Calendário Oficial de Eventos do AM

 

Em reconhecimento à 
importante atuação dos 
agentes da Defesa Civil 
nas ações de atenção às 
pessoas em vulnerabili-
dades, causadas por situ-
ações adversas fruto de 
desastres naturais e ou-
tras ocorrências de gran-
de gravidade, o presidente 
da Assembleia Legislativa 
do Amazonas (Aleam), de-
putado estadual Roberto 
Cidade (UB), apresentou o 
Projeto de Lei que institui 
o Dia Estadual da Defesa 
Civil a ser comemorando, 
anualmente, em todo o 
território do Estado no dia 
1º de março.

“É importante reconhe-
cermos a atuação desses 
profissionais que não me-
dem esforços para atender, 
socorrer e ser a esperança 
daqueles que se encon-
tram em situação de desa-
lento, que precisam de um 
socorro imediato. São ser-
vidores que, muitas vezes, 
deixam suas vidas em se-
gundo plano para atender 
o outro. Para eles, o desco-
nhecido é um irmão que 

precisa de socorro e isso 
que eles fazem, ajudam. 
Tenho imensa admiração 
e respeito por essas mu-
lheres e homens que tra-
balham sempre colocando 
o bem-estar e a segurança 
do outro em primeiro lu-
gar. A eles meu reconheci-
mento e respeito”, afirmou 
o presidente Cidade.

Conforme a propositura, 
o Dia Estadual da Defesa 
Civil será inserido no Ca-
lendário Oficial de Eventos 
do Estado do Amazonas 
para ressaltar o conjun-
to de ações preventivas, 
de socorro, assistenciais 
e reconstrutivas destina-
das a evitar ou minimizar 
os desastres naturais e os 
acidentes tecnológicos, 
preservar o moral da po-
pulação e restabelecer a 
normalidade social.

“A proposta deste dia no 
calendário oficial do Esta-
do do Amazonas é que a 
celebração se torne uma 
ferramenta de comparti-
lhamento de informações 
onde profissionais, estu-
dantes e pesquisadores 

das áreas de proteção e 
defesa civil, redução do 
risco de desastres, saú-
de e psicologia no desas-
tre possam se conectar 
e trocarem experiências, 
além, é claro, que a socie-
dade civil em geral pos-
sa utilizá-la como fonte 
de conhecimento para 
o melhor entendimento 
das ações da defesa civil 
em seus municípios, nos 
seus estados e no mun-
do todo”, exemplificou  
o presidente.

Atuação
O Grupo de Trabalho En-

chentes 2022 (GT Enchen-
tes) da Defensoria Pública 
do Estado do Amazonas 
(DPE-AM) lançou o Zap da 
Cheia – (92) 98431-7941 – 
para atendimento de de-
mandas da população im-
pactada pela cheia dos no 
Amazonas. O número é de 
WhatsApp e funciona ape-
nas para envio de mensa-
gens de texto e vídeos.

De segunda a sexta-fei-
ra, das 8h às 14h, os mora-
dores de locais atingidos 

pelas enchentes poderão 
enviar para o Zap da Cheia 
um vídeo de até um minu-
to mostrando o problema 
causado pela subida do 
nível das águas, e infor-
mando o local onde está, 
município, bairro, rua, en-
dereço. As informações 
ajudarão no atendimento 
da demanda. 

“É preciso também que a 
pessoa se identifique, en-
viando uma foto da iden-
tidade ou outro documen-
to de identificação. Esse é 
um serviço muito impor-
tante, porque nosso povo é 
humilde”, afirma o subde-
fensor geral, Thiago Nobre 
Rosas, que atua no GT En-
chentes. 

O Zap da Cheia será co-
ordenado pelo Núcleo de 
Moradia e Fundiário (Nu-
maf) da DPE-AM, que re-
ceberá as demandas e as 
atenderá em Manaus ou 
as encaminhará para um 
dos 11 polos da Defensoria. 
Nos casos dos municípios 
onde ainda não há polo, 
as demandas serão enca-
minhadas para o Grupo de 
Trabalho do Interior (GTI). 

A partir das imagens 
enviadas ao Zap da Cheia 
e das denúncias da popu-
lação, a Defensoria, por 
meio do Numaf, tomará 
medidas extrajudiciais e 
judiciais, para que os pro-
blemas sejam soluciona-
dos pelo poder público. 

“Em Manaus, o Numaf 
vai tratar a informação, 
encaminhar ofícios pedin-
do providências, acompa-
nhar o cumprimento des-
sas providências, realizar 
reuniões técnicas com os 
órgãos, como Defesa Ci-
vil estadual e municipal, 
por exemplo, e acompa-
nhar essas providências 
durante todo o proces-
so de cheia no Estado”, 
explica Rosas. 

GT Enchentes
O Grupo de Trabalho 

Enchentes foi criado em 
março de 2021 para atua-
ção estratégica junto aos 
municípios do Estado atin-
gidos pela cheia. O grupo 
tem como objetivo princi-
pal a tomada de medidas 
judiciais e extrajudiciais 
junto aos municípios atin-
gidos pelas enchentes. 

Durante o período da 
cheia, o grupo percorreu 
cidades impactadas e ar-
ticulou soluções para as 
demandas da população. 
Destaca-se a recomenda-
ção para a concessão de 
auxílio-emergencial fi-
nanceiro, medida que foi 
aceita e adotada tanto pelo 
Governo do Estado, quando 
pelo Município de Manaus. 
Em 2022, o GT Enchentes 
encaminhou ao Executi-
vo Estadual recomenda-
ção para a concessão do  
auxílio novamente.  

Defensoria lançou o Zap da Cheia para atender população



 

Agremiações das cirandas 
começam preparativos para 2022

Festa ocorre tradicionalmente no último final de semana do mês de Agosto em Manacapuru

Manaus, Sábado e Domingo,
16 e 17 de Abril de 2022

Suyanne Lima

O Festival de Ciranda de 
Manacapuru é uma fes-
ta popular brasileira que 
ocorre anualmente em 
Manacapuru, distante 68 
quilômetros de Manaus, e 
atrai cerca de 50 mil turis-
tas todos os anos. Tradicio-
nalmente ocorre no último 
final de semana de agosto. 
Porém, com a pandemia nos 
últimos dois anos foram re-
alizados de forma virtual, 
que são afastados do públi-
co presencialmente. As três 
agremiações de ciranda 
Flor Matizada, Guerreiros 
Mura e Tradicional já fa-
zem ensaios e falam sobre 
expectativas para o grande 
dia de retorno.

Conforme Gaspar Fernan-
des, diretor cultural da Flor 
Matizada, a agremiação já 
tinha um tema pronto e de-
limitado desde novembro 
de 2019, mas veio a pande-
mia e o trabalho ficou sus-
penso por esse período.

“É um trabalho que traz 
uma temática relevante e 
atual. Já tem um conjun-

to de cirandadas prontas, 
então o nosso trabalho de 
planejamento para apre-
sentação deste ano já teve 
início. Já estamos na quarta 
reunião, nossos produtores 
musicais já estão em es-
túdio produzindo a nossa 
coleção de cirandadas. ‘O 
melhor de nós está de vol-
ta’. Com essa frase, Fernan-
des, resume a expectativa 
da agremiação para o XXIV 
Festival de Cirandas de Ma-
nacapuru.

O diretor cultural falou so-
bre o período de pandemia e 
sobre a expectativa para re-
torno. “Foi muito triste para 
quem faz arte com paixão 
como o manacapuruense fi-
car represado como tivemos 
que ficar. Nós tivemos as 
lives e foi o que aliviou um 
pouco a nossa paixão pela 
nossa arte. Estamos prepa-
rados e com as melhores 
expectativas de um grande 
festival com um aporte bem 
melhor. Isso para nós é de 
muita alegria, como já tí-
nhamos um trabalho pron-
to foi muito mais fácil esse 
retorno de construção desse 

evento”, destacou.
A Guerreiros Mura tam-

bém afirmou estar prepara-
da para o retorno do Festival 
de Cirandas. “Já começamos 
os nossos e depois de dois 
anos longe da arena final-
mente vamos voltar a brin-
car de ciranda. Durante a 
pandemia só fizemos a live 
apenas para suprir a sauda-
de que estávamos de sentir, 
de assistir as nossas ciran-
das. Estamos felizes com o 
retorno, trabalhando para 
colocar nossa ciranda no-
vamente na arena”, relatou 
Caio Geovanne, represen-
tante da agremiação.

Caio afirmou ainda que o 
projeto deste ano busca o 
título. “Nessa retomada es-
tamos organizando nossa 
ciranda e colocando nosso 
projeto em prática. Vamos 
em busca desse título e de 
um grandioso espetáculo. 
Podem esperar uns guer-
reiros imponente, ousada e 
diferente”, declarou.

Já a Ciranda Tradicional 
afirma que em 2022 aposta 
bastante em personagens 
típicos. Magal Pinheiro, pre-

sidente da agremiação, dis-
se que a expectativa é para 
um ótimo resultado este 
ano. “Somos o atual cam-
peão do festival e espera-
mos tudo de bom para esse 
retorno. Todas as progra-
mações da ciranda estão 
sendo divulgadas pela cida-
de. Esses dois anos de pan-
demia foram de superação 
e aprendizado. Os sócios, ci-
randeiros, torcedores e sim-
patizantes podem aguardar 
uma ciranda competitiva 
e grande que vem para ga-
nhar títulos”, concluiu. 

Para o artista Edu Mis-
quita que interpreta um 
personagem em uma das 
cirandas, é uma felicidade 
reestrear dentro do Parque 
do Ingá e a expectativa é 
positiva para matar a sau-
dade do público e ter conta-
to com eles. “Carrego o per-
sonagem Honorato e tenho 
certeza que a minha ciran-
da Tradicional vai trazer o 
troféu de campeã este ano”, 
destacou Misquita.

História
Segundo a mestre em 

história pela Universidade 
Federal do Rio de Janeiro 
(UFRJ) e produtora cultural, 
Karollen Lima, a festa fala 
tanto da história, quanto a 
história fala da festa, bem 
como das pessoas que a 

Fotos; Divulgação

realizam. “Dizem que a ce-
lebração da ciranda aconte-
ceu efetivamente na déca-
da de 80, mas antes disso 
já brincavam e celebravam 
as comemorações nas ruas, 
nas casas, nas quadras, nos 
bailes e nos ajuntamentos 
de pessoas. ”

“A ciranda é oriunda des-
ses movimentos, promo-
vendo a unificação de diver-
sos sujeitos que possuem 
esse símbolo de comemora-
ção e se devotam em cada 
detalhe, seja através da 
construção de figurinos ou 
mesmo da representação 
de personagens marcantes 
na história”, destacou.

“Por meio das músicas e 
das danças há a expressão 
das identidades e das an-
cestralidades, reafirmando 
a memória dos povos ama-
zônicos. O valor histórico e 
cultural desse movimento 
é grandioso por comunicar 
a herança ancestral e por 
constituir uma rede de pes-
soas que se movimentam 
para a realização do festi-
val, dedicando-se dia a dia 
para que essa manifestação 
não se perca em meio ao 
presente das coisas efême-
ras. Além disso, é inegável 
o impacto da comemoração 
na economia local e criativa 
da cidade de Manacapuru”, 
concluiu Lima.



 
O Tribunal de Justiça do 

Estado do Amazonas da 
Comarca de Iranduba de-
terminou a suspensão do 
licenciamento ambiental 
para instalação de aterro 
sanitário no município, o 
qual afetaria várias co-
munidades com impactos 
diretos à população.

A decisão foi tomada 
pela juíza Aline Kelly Ri-
beiro Marcovicz Lins, no 
último dia 08, na Ação Ci-
vil Pública proposta pelo 
Ministério Público do Es-
tado do Amazonas con-
tra Instituto de Proteção 
Ambiental do Amazonas 
(Ipaam), o município de 
Iranduba e a Norte Am-
biental Tratamento de 
Resíduos Ltda.

De acordo com a ação, 
o Ministério Público re-
cebeu denúncia em que 
os moradores das comu-
nidades de Paricatuba, 
Bom Jesus, Nova Espe-
rança, Divino Espírito 
Santo (km 26), São José 
(Lago do Limão), Nossa 
Senhora do Perpétuo So-
corro, Novo Catalão e São 
Sebastião (Cachoeira do 
Castanho) indicam que a 
empresa construirá um 
aterro sanitário em lo-
cal que afetará os luga-
res com contaminação 
de águas, trazendo im-
pactos ao setor hotelei-
ro, agricultura, em área 
de proteção ambiental, 
e que a obra tem irregu-
laridades, entre as quais 
ausência de licitação.

Após analisar o pedido 
do MP, a magistrada de-
terminou que o Ipaam in-
terrompesse o processo 
de licenciamento ambien-
tal cancelasse a audiên-
cia de 10 na comunidade 
de Paricatuba e outras 

Justiça suspende licenciamento 
ambiental para construção de aterro

Fotos: Divulgação
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Outro aspecto observa-
do na decisão é que não 
existe consórcio público 
ou qualquer procedimento 
licitatório em que a reque-
rida Norte Ambiental figu-
re como vencedora para o 
desenvolvimento da ativi-
dade de tratamento e desti-
nação dos resíduos sólidos 
de Iranduba.

“As graves violações às 
normas de proteção am-
biental, em especial por 
inexistir processo licitató-
rio para instalação de ater-
ro sanitário em Iranduba 
e pelo empreendimento 
estar inserido em área de 
proteção ambiental, de-
monstram a necessidade 
de suspensão do licencia-
mento ambiental”, afirmou 
a magistrada.

A juíza também consi-
derou que algumas das 
irregularidades são insa-
náveis, visto que o em-
preendimento se situa em 
local cuja exploração da 
atividade é inapropriada 
por se tratar de área de 
proteção ambiental, como 
não há processo licitató-
rio, não resta outra medi-
da senão a interrupção do 
processo de licenciamen-
to ambiental.

Decisão foi tomada em Ação Pública promovida pelo Ministério Público, após denúncias de irregularidades

 

designadas, sob pena de 
multa ao instituto e ao 
diretor-presidente.

Para a empresa, a deci-
são determina a absten-
ção de qualquer provi-
dência para a instalação 
do aterro sanitário no 
prazo de 24 horas e o 
mesmo em relação às 
audiências, também sob 
pena de multa.

Em relação ao Município 
de Iranduba, a juíza deter-
minou que sejam presta-
das informações sobre a 
existência de cronograma 
de implantação de ater-
ro sanitário ou de outras 
medidas adotadas para a 
construção de uma área 
de destinação adequada 
dos resíduos sólidos pro-
duzidos no município.

Aterro
De acordo com informa-

ções do estudo de impacto 
ambiental (EIA/RIMA), da 
obra, a ideia seria licenciar 
o Sistema de Tratamento 

e Destinação de Resíduos 
de Iranduba para receber 
3 mil toneladas diárias de 
resíduos em um aterro sa-
nitário em regime de co-
disposição com resíduos 
industriais classe II A, a 
fim de atender os gerado-
res da Região Metropolita-
na de Manaus.

O caso enseja análise do 
empreendimento com re-
lação à Lei n.º 12.305/2010, 
que instituiu a Política Na-
cional de Resíduos Sólidos, 
entre outros dispositivos.

Segundo a magistra-
da, a iniciativa apresenta 
incompatibilidade com a 
Resolução n.º 404 do Con-
selho Nacional do Meio 
Ambiente (Conama), com o 
Plano Estadual de Resíduos 
Sólidos da Região Metropo-
litana de Manaus e com o 
Plano Municipal de Resídu-
os Sólidos de Iranduba.

Além disso, conforme a 
juíza Aline Lins, a obra pre-
tende a inserção em Área 
de Proteção Ambiental, 

dentro de área de relevan-
te interesse antropológico, 
estará potencialmente in-
serida em rota de tráfego 
aéreo, nas proximidades 
de comunidades instala-
das há anos e cuja fonte de 
custeio é essencialmente 
a agricultura, pesca e de-
senvolvimento hoteleiro, 
que podem ser potencial-
mente atingidos diante 
dos reflexos ambientais  
do empreendimento.

Moradores de Iranduba desaprovavam a construção do aterro



 
Rebeca Vilhena

O vereador de Iranduba, 
Luis Carlos Velho (Repu-
blicanos), criticou a ges-
tão do prefeito Augusto 
Ferraz, afirmando que o 
parlamentar é um “animal 
incompetente”. A opinião 
do vereador foi dada en-
quanto o membro da Câ-
mara citou a emenda de 
R$ 150 mil destinada pelo 
deputado estadual Sinésio 
Campos (PT) ao município 
de Iranduba, mas que não 
foi usada por divergências 
políticas, segundo Velho.

Durante as críticas, Velho 
salientou que a emenda 
foi destinada a fim de aju-
dar a população de Irandu-
ba, que passa por dificul-
dades financeiras, devido  
à pandemia.

“O dinheiro foi destina-
do a população de Irandu-
ba que passa por dificul-
dades financeiras e que 
passa por extorsão desse 
governo, que aumentou 
IPTU, que aumentou al-

Vereador chama prefeito Augusto 
Ferraz de ‘animal incompetente’
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Opinião foi dada citando emenda de R$ 150 mil do deputado Campos
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vará de funcionamento 
em plena pandemia”, de-
clarou Velho durante sua  
fala no plenário.   

Ao jornal AGORA, o vere-
ador Velho explicou que o 
deputado Sinésio Campos, 
a pedido da população de 
Iranduba, enviou emendas 
parlamentares para auxi-
liar nas escolas, na compra 
de cestas básicas e para a 
saúde dos irandubenses. 
Segundo ele, as emen-
das foram enviadas em 
2021, e até o momento não  
foram executadas. 

“Acredito que nunca te-
nha sido executado devido 
ao interesse do deputado 
de ajudar a população de 
Iranduba e muitas vezes 
ficando contra os interes-
ses do prefeito, que é con-
tra a população”, afirmou.

O deputado Sinésio 
Campos, declarou a equi-
pe de reportagem, que 
destinou as emendas ao 
município a fim de auxi-
liar e se entristece, pelo 
fato do prefeito Augusto 

Ferraz não levar em con-
sideração as necessidades  
da sociedade. 

“As emendas parlamen-
tares impositivas que en-
viei para o município de 
Iranduba são de interesse 
da sociedade, e infeliz-
mente o prefeito não con-

sidera o povo”, salientou. 

Críticas à gestão 
Segundo o vereador Luiz 

Velho, a gestão da prefei-
tura sob comando de Fer-
raz pode ser considerada 
um ‘desastre total’. Ele ex-
plica que o prefeito ‘tercei-

rizou’ seu cargo para uma 
pessoa que não foi eleita. 

“O que acontece hoje em 
Iranduba é que ele não é 
o prefeito. Ele não tem o 
poder de decisão aqui em 
Iranduba, ele deixa uma 
pessoa governar no lugar  
dele”, disse. 

Velho também afirmou 
que está movendo uma 
ação contra Ferraz, onde 
está sendo pedida a de-
volução de R$1.200.00,00 
(um milhão e duzentos 
mil reais), após consta-
tarem o uso indevido de  
verba pública. 

“Finalizamos essa se-
mana a investigação e 
estamos encaminhan-
do ao Ministério Público 
pedindo a devolução dos 
valores. Ele contratou vá-
rias máquinas para exe-
cução de serviços e du-
rante a vistoria não foi 
encontrada nenhuma pa-
trulha. Algumas máqui-
nas não foram utilizadas 
e receberam recurso sem  
trabalhar”, explicou.   

 

Na última sexta-feira (8), 
o Grupo de Trabalho En-
chentes 2022 (GT Enchen-
tes) da Defensoria Pública 
do Estado do Amazonas 
(DPE-AM) visitou duas co-
munidades em Iranduba, 
impactados pela cheia dos 
rios este ano. 

O objetivo é acompa-
nhar as ações desenvol-
vidas pelas prefeituras, 
bem como propor alter-
nativas para auxiliar as 
famílias afetadas.

A defensora pública Ra-

Defensoria solicita ações da Prefeitura para atender moradores 
quel El-Bachá, que atua 
no GT, acompanhou a vi-
sita e destacou que, nesse 
primeiro momento, o pa-
pel da Defensoria é averi-
guar como estão as metas 
da prefeitura de Iranduba 
para o enfrentamento da 
enchente, e propor a im-
plantação de um sistema 
de alerta das cheias.

“Esse monitoramento 
está sendo feito em todo 
o estado, principalmente 
nas cidades que já estão 
sendo atingidas. Esse sis-

tema ainda está em fase de 
criação, mas vamos acom-
panhar o mapeamento das 
áreas para ter noção da 
gravidade”, explicou ela. 

Ainda de acordo com a 
defensora, foi recomen-
dado ao município reali-
zar o cadastramento das 
famílias atingidas para 
facilitar, por exemplo, a 
distribuição de cestas bá-
sicas, água potável, distri-
buição de madeiras para 
construção de marombas 
e até inclusão no aluguel 

Defensoria destacou que já tem 
pessoas precisando de pontes

Divulgaçãosocial. Além da visita téc-
nica, também foi realizada 
uma reunião com repre-
sentantes das secretarias 
municipais de Assistência 
Social, Saúde, Defesa Civil 
e líderes comunitários. 

“A avaliação foi positi-
va. Ouvimos tanto a co-
munidade, quanto os de-
mais órgãos envolvidos 
para ter uma noção do 
que a Prefeitura está fa-
zendo e o que ela ainda 
pode fazer para atender a  
população”, afirmou.
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A Deputada Estadual Joa-

na Darc (União Brasil) par-
ticipou, na última semana, 
do lançamento do Projeto 
“Lado a Lado”, do Programa 
Amazonas Mais Inclusão, 
do Governo do Estado.

O Lado a Lado está sen-
do implantado, por meio da 
parceria com a Secretaria 
de Estado de Justiça, Direi-
tos Humanos e Cidadania 
(SEJUSC), Secretaria Muni-
cipal de Juventude, Esporte 
e Lazer (SEMJEL) da prefei-
tura de Presidente Figuei-
redo e conta com emenda 
parlamentar da deputada.

“É a primeira vez, na his-
tória do Amazonas, que a 
gente consegue trazer para 
o interior do Estado, uma 
equipe multidisciplinar 
para cuidar da Pessoa Com 
Deficiência. Estou muito fe-
liz de participar desse proje-
to de inclusão. Eu tenho um 
filho com deficiência e sei 
todas as dificuldades que 
as famílias passam desde 
o momento do diagnósti-
co até o entendimento de 

de um atendimento especial. 
Mas também preciso dizer 
que todos nós somos res-
ponsáveis por fazer a inclu-
são acontecer. Precisamos 
de união, porque ninguém 
faz nada sozinho. Contem 
comigo para que possamos 
avançar. Agradeço o apoio 
de todos que se engaja-
ram nessa causa e traba-
lharam para que isso fosse  
possível”, assegurou.

Projeto ‘Lado a Lado’ é instalado
em Presidente Figueiredo

Divulgação

Com o apoio da deputada Joana Darc, o projeto de inclusão foi lançado em Presidente Figueiredo

A parlamentar que é mãe 
do pequeno Joaquim, diag-
nosticado com Síndrome 
de Down, disse ainda que 
estará à disposição de todos 
que precisarem de seu apoio 
para o desenvolvimento da 
Pessoa Com Deficiência.

Gratidão
A Prefeita do municí-

pio, Patrícia Lopes, falou 
da importância do proje-
to para que a Pessoa com 
Deficiência, que reside na 
cidade possa se desenvol-
ver e se sentir incluída.

“Com muita gratidão 
que compartilho minha 
alegria com vocês nes-
sa tarde tão especial em 
que lançamos um projeto 
tão importante para que 
a Pessoa Com Deficiência 
tenha uma qualidade de 
vida melhor. Agradeço, 
em especial, a Deputada 
Joana Darc, que deposi-
tou a confiança no nosso 
projeto e muito contribuiu 
para que o projeto saísse 
do papel”, comemorou.

que recebemos uma mis-
são especial divina. Então, 
está aí o projeto à dispo-
sição de vocês e quem se 
cadastrar vai ter acesso às  
terapias”, declarou.

O projeto conta com uma 
equipe multidisciplinar for-
mada por Fisioterapeutas, 
Fonoaudiólogos, Educado-
res Físicos e Técnicos de 
Enfermagem para o aten-
dimento exclusivo à Pes-

soa Com Deficiência – PCD 
do município de Presidente  
Figueiredo.

Joana Darc agradeceu ao 
Governador do Estado, Wil-
son Lima, aos secretários, 
vereadores e servidores mu-
nicipais e a todos os envolvi-
dos na realização do projeto.

“Quero e vou fazer o meu 
melhor para ajudar as fa-
mílias que tem uma pessoa 
com deficiência e precisam 

 

O município de Presiden-
te Figueiredo (distante a 119 
quilômetros de Manaus) 
foi o segundo município 
do interior a receber aten-
dimento da Unidade Móvel 
de Castração. A ação, que 
oferece castração gratui-
ta, também já percorreu 
Autazes (distante a 111 
quilômetros de Manaus), 
e leva atendimentos do 
mutirão de castração dos  
animais domésticos.

A equipe do Castramóvel 
realizou os atendimentos 

‘Castramóvel’ promove ações em mutirão 
no último sábado (9) em 
Presidente Figueiredo. O 
castramóvel é uma ação 
promovida pela deputada 
estadual Joana Darc (PL) 
para contribuir na prote-
ção e cuidados da vida dos 
animais domésticos do 
Amazonas. As primeiras 
unidades entregues pela 
parlamentar foram rece-
bidas em outubro de 2021 
em Manaus.

No total, há três unida-
des móveis de castração 
que atendem tanto os 

bairros da capital quanto 
os municípios do interior  
do Amazonas.

Para que o projeto fosse 
implementado na práti-
ca, a deputada Joana Darc 
destinou aproximada-
mente R$ 2,2 milhões em 
emendas parlamentares.

Outros atendimentos
Em paralelo à castração, 

outros atendimentos tam-
bém foram realizados no 
dia da ação em Presiden-
te Figueiredo, por meio do 

Figueiredo foi o segundo município 
do interior a receber atendimento

DivulgaçãoProjeto Upinhavet, inicia-
tiva da deputada estadual 
Joana Darc junto à Comis-
são de Proteção aos Ani-
mais, Assuntos Indígenas, 
Cidadania e Legislação 
Participativa, da Assem-
bleia Legislativa do Estado 
do Amazonas (Aleam).

A Upinhavet realizou 
consultas, vacinação vi-
ral e antirrábica, vermi-
fugação, corte de unha, 
limpeza de ouvido e dará 
orientações veterinárias  
em geral.



‘Sentimento é de abandono’, 
diz morador do Ramal da Morena

: Divulgação

 

Gabriela Brasil
 
Situada no rio Uatuamã, 

afluente da margem es-
querda do rio Amazonas, a 
hidrelétrica de Balbina, vila 
localizada em Presidente 
Figueiredo (distante a 128 
quilômetros de Manaus), 
é criticada desde o início 
de sua construção. Atual-
mente, o nível da água no 
reservatório da hidrelétri-
ca subiu consideravelmen-
te, ao ponto de causar um 
iminente rompimento da 
barragem. Por conta disso, 
houve abertura de compor-
tas, o que afeta populações 
das comunidades próximas 
do local, e o meio ambiente.

O professor Raimundo Ro-
drigues, de 42 anos, morador 
do Ramal da Morena, locali-
zada no município de Presi-
dente Figueiredo, próximo à 
usina, faz parte de uma das 
600 famílias da região que 
convive com os problemas 
decorrentes da hidrelétrica.

Segundo o professor, a co-
munidade ribeirinha já pas-
sou por uma situação pareci-
da em 2009, entre os meses 
de março e junho. Algumas 
pessoas precisaram sair da 
região, em razão da inun-
dação causada pelo grande 
volume de água na hidrelé-
trica. Contudo, a maioria, que 
permaneceu, precisou en-
frentar diversas dificuldades 
que afetaram drasticamente 
a logística e a produção local.

Hoje, o cenário deve se 
repetir com a abertura das 
comportas da Usina Hidre-
létrica de Balbina. Conforme 
Raimundo, as principais con-
sequências serão as inunda-
ções de casas e plantações, 
que servem tanto de alimen-
to como fontes de renda para 
muitos agricultores.

“Fora o direito de ir e vir, que 

os moradores dessa região 
acabam perdendo pelo fato 
de o ramal ficar intrafegável. 
Boa parte fica submerso, e é 
para a maioria a única forma 
de acesso para seu desloca-
mento”, afirma Raimundo.

Para ele, o sentimento que 
fica é de abandono por parte 
das autoridades, pois até o 
momento, nada foi feito. Ao 
mesmo tempo, muitos mora-
dores apoiam a abertura das 
comportas, de acordo com 
Raimundo. Caso a ação não 
aconteça, os danos serão ain-
da mais catastróficos.

“A população fica no meio 
desse fogo cruzado e cor-
rendo sérios riscos de perder 
o pouco que tem com um 
possível risco iminente de 
rompimento da barragem, 
podendo causar, além das 
perdas materiais, o próprio 
risco real de vidas, a exemplo 
de outras barragens que já se 
romperam pelo Brasil a fora”, 
conta raimundo.

Abertura das comportas
Com o acelerado aumento 

do nível de água no reserva-
tório da hidrelétrica de Balbi-
na, em razão da grande quan-

tidade de chuva que cai no 
Amazonas nos últimos me-
ses, a concessionária Eletro-
bras abriu as comportas da 
hidrelétrica ainda em março. 
No entanto, a medida não foi 
suficiente para evitar o risco 
de um possível rompimento 
da barragem, local de arma-
zenamento de água para a 
produção de energia elétrica.

Para dar maior vazão ao 
grande volume de água que 
chegou ao nível máximo 
suportado pela barragem, 
com cerca de 51,17 metros, a 
Eletrobras decidiu ampliar a 
abertura das comportas.

Porém, a prefeitura de Pre-
sidente Figueiredo não per-
mitiu a ação, pois causaria 
inundações severas na re-
gião e impactos profundos 
para cerca de 1.319 pessoas 
das comunidades ribeirinhas 
que residem próximas à hi-
drelétrica. Assim, o muni-
cípio entrou na Justiça para 
barrar a abertura das com-
portas da hidrelétrica.

De início, a Justiça aca-
tou o pedido da prefeitura 
de Presidente Figueiredo de 
impedir o procedimento da 
empresa na última quarta-

-feira (6). Porém, o juiz Roger 
Paz de Almeida voltou atrás 
com a decisão e autorizou a 
abertura das comportas da 
hidrelétrica, após um acordo 
entre a empresa Eletrobrás 
e a Prefeitura de Presidente 
Figueiredo, durante uma au-
diência de conciliação que 
aconteceu na tarde desta 
segunda-feira (11).

No acordo, a Eletrobrás se 
comprometeu em reduzir os 
danos que vão atingir as co-
munidades próximas ao rio 
Uatuamã, em razão da aber-
tura das comportas.

Assim, a concessionária 
deve distribuir 90 litros di-
ários de combustíveis para 
os veículos fazerem o trans-
porte de pessoas e de insu-
mos, além de comprar em-
barcações com capacidade 
mínima de até 72 pessoas 
para comunidades afetadas 
pelas inundações.

A Eletrobras também pre-
cisa fornecer 2 mil cestas bá-
sicas e apresentar um plano 
de contingência, em até 20 
dias, para suporte e logística, 
além de indicar quanto tem-
po as comportas permane-
cerão abertas e por quanto 
tempo fornecerá o apoio lo-
gístico.

Caso a Eletrobras não cum-
pra com o acordo no período 
determinado pela Justiça, a 
multa aplicada será em torno 
de R$ 100 mil por dia.

Problemas ambientais
Segundo o pesquisador do 

Instituto Nacional de Pesqui-
sa da Amazônia (Inpa), Phi-
lip Fearnside, a abertura das 
comportas vai inundar toda 
a região do rio abaixo da hi-
drelétrica de Balbina, assim 
como já aconteceu em anos 
anteriores. Porém, ressalta 
que caso as comportas não 
sejam abertas as consequên-

cias serão ainda piores.
Além disso, também afir-

ma que a grave situação 
ocorre em razão da falta de 
planejamento dos gestores 
da concessionária Eletrobras. 
A primeira vez que houve 
graves inundações por causa 
da hidrelétrica foi em 1989, 
assim como também se re-
petiu em 2009 e 2011.

De acordo o pesquisador, a 
medida ideal que precisaria 
ser realizada seria o manejo 
adequado da água com an-
tecedência, ou seja, a libera-
ção da vazão da água com 
a abertura das comportas ao 
longo dos meses. “Não apren-
deram com os anos anterio-
res”, afirma o pesquisador 
sobre a situação atual.

Além dos impactos con-
tra a vida das populações 
ribeirinhas, a biodiversi-
dade também é atingida. 
Muitas espécies de ani-
mais e árvores irão morrer 
com as inundações.

Em sua pesquisa intitula-
da “A Hidrelétrica de Balbi-
na: o faraonismo irreversí-
vel versus o meio ambiente 
na Amazônia”, o pesquisar 
mostra que, desde o início, a 
construção da Usina Hidre-
létrica de Balbina é um erro 
em níveis econômicos, so-
ciais e ambientais.

“Balbina é indefensável 
em bases técnicas por cau-
sa dos seus altos custos 
ambientais, humanos e fi-
nanceiros, e de seu reduzido 
potencial para produção de 
energia. Os muitos benefi-
ciários das verbas públicas 
gastas na construção da 
barragem formam um gru-
po forte de interesse promo-
vendo o projeto, indepen-
dente da razão entre custos 
e benefícios do ponto de vis-
ta da sociedade como um 
todo”, afirma o estudo.

Manaus, Sábado e Domingo,
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Abertura das comportas da hidrelétrica de Balbina afetará 600 famílias



 

O governador do Ama-
zonas, Wilson Lima, e a 
ministra da Mulher, da 
Família e dos Direitos Hu-
manos, Cristiane Britto, 
assinaram, na quarta-fei-
ra (13), o Pacto Nacional 
para Redução da Letali-
dade Infantojuvenil no 
Amazonas. O objetivo é 
promover a prevenção e o 
enfrentamento da violên-
cia letal contra crianças, 
adolescentes e jovens.

O pacto consiste em 
uma união de esforços e 
articulações entre o Go-
verno Federal, os estados, 
o Distrito Federal e os de-
mais atores do Sistema 
de Garantia de Direitos 
da Criança e do Adoles-
centes (SGD).

“A gente tem trabalhado 
e alinhado as nossas po-
líticas públicas do estado 
do Amazonas com o Go-
verno Federal e também 
com as prefeituras do 
interior. Tenho integra-
do todas as secretarias 
para que a gente possa 

Wilson Lima assina Pacto Nacional para 
Redução da Letalidade Infantojuvenil 

Divulgação

O objetivo é promover a prevenção e o enfrentamento da violência letal 

Manaus, Sábado e Domingo,
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avançar nessas políticas 
de proteção à criança e 
ao adolescente. A vinda 
da ministra hoje é mais 
uma prova desse olhar 
diferenciado do Gover-
no Federal para o estado 

do Amazonas”, ressaltou 
Wilson Lima.

“O estado do Amazonas 
sai na frente aderindo a 
esse pacto. A gente tem o 
selo, que a gente vai en-
tregar para os estados. 

Prefeitura faz distribuição de peixe para população

18 mil jaraquis foram distribuídos nas zonas urbana e rural do município

DivulgaçãoA Prefeitura de Rio Preto 
da Eva por meio da Secreta-
ria Municipal de Assistência 
Social (SEMAS), em parceria 
com a Câmara de Vereado-
res do município, fez a dis-
tribuição de pescado para a 
população, na quinta-feira 
(14). A ação tem o objetivo de 
levar à mesa das famílias 
carentes, o prato principal 
da Semana Santa. 

Ao todo foram distribuí-
dos 18 mil jaraquis para 4 
mil famílias das zonas ur-
bana e rural da cidade. Ana 
Lobato, Coordenadora dos 
Distritos de Rio Preto da Eva 

Quem vai receber, por 
exemplo, o selo diamante 
são os estados que com-
provadamente tiverem 
redução de mortalidade 
letal com indicadores. Va-
mos lá juntos, vamos for-
talecer essa rede, vamos 
salvar nossas crianças”, 
acrescentou a ministra 
Cristiane Britto.

Criança Protegida 
O governador e a mi-

nistra também partici-
param do encerramento 
da capacitação do pro-
grama Criança Protegi-
da, que será implemen-
tado na capital e interior, 
para fortalecer agentes 
do Sistema de Garantia 
de Direitos da Criança e 
do Adolescentes (SGD) e 
gestores estaduais e mu-
nicipais.

O programa é uma 
parceria com o Governo 
Federal, via Ministério 
da Mulher, da Família e 
dos Direitos Humanos 
(MMFDH). O objetivo é ga-

rantir uma atuação com 
agilidade, assertividade 
e eficácia no atendimen-
to dos casos de violação 
dos direitos de crianças e 
adolescentes.

O Governo do Estado 
capacitou, por meio da 
Secretaria de Justiça, Di-
reitos Humanos e Cida-
dania (Sejusc), mais de 
800 pessoas que atuam 
na rede de proteção do 
programa Criança Prote-
gida em todo o estado.

A capacitação presen-
cial ocorreu em dois dias 
(12 e 13), no Centro de 
Convenções Vasco Vas-
ques 2. O curso iniciou 
de forma virtual no dia 
29 de novembro de 2021, 
no Centro de Mídias de 
Educação do Amazonas 
(Cemeam), da Secretaria 
de Estado de Educação e 
Desporto.

O programa é prove-
niente do Acordo de Co-
operação Técnica nº 
04/2019/MMFDH, assi-
nado em 2019.

explicou como foi feita essa 
distribuição na zona rural. 
“São mais de 93 comunida-
des atendidas. Todas as fa-
mílias em vulnerabilidade 
social vão receber o pesca-
do por meio das lideranças 
comunitárias, que estão 
levando os peixes para es-
sas pessoas que mais preci-
sam”, conta ela. 

Dona Raimunda, mais co-
nhecida como Dona Negui-
nha, levou os peixes para 
distribuir entre as famílias 
da comunidade Água Ver-
de, no Baixo Rio Preto, onde 
ela é líder comunitária. “Lá 

na comunidade nós somos 
46 famílias. É muito im-
portante essa ação porque 
tem pessoas lá que não tem 
nem o peixe para comer, en-
tão nós vamos distribuir e 
todos vão ganhar um pou-
quinho”, destacou.

Na zona urbana do mu-
nicípio, os peixes foram 
distribuídos em pontos es-
tratégicos de todos os bair-
ros. Moradora do Conjunto 
Sebastião Ferreira da Costa, 
Karina chegou cedo e foi 
uma das primeiras a ga-
rantir o pescado. “Nem todo 
mundo tem condição de 

comprar o peixe, ainda mais 
nesse período da semana 

santa, então essa ajuda veio 
no momento certo”, disse.



O show do cantor Wesley 
Safadão no último dia 3 de 
abril, em comemoração ao 
40º Aniversário de Rio Preto 
da Eva, 5ª Feira da Piscicul-
tura e 1ª Feira de Artesana-
tos Indígenas, foi pago com 
apoio de patrocinadores in-
formou a Prefeitura de Rio 
Preto da Eva. Conforme o ór-
gão municipal, dos 650 mil 
reais cobrados para a reali-
zação do show, 550 mil reais 
foram pagos por empresas 
parceiras, e apenas 100 mil 
reais com recursos próprios 
do município.

Os cantores Israel Novaes, 
Léo Magalhães e JM Puxa-
do, artistas nacionais que 
se apresentaram no even-
to, também foram pagos 
com apoio de patrocínios. A 
Prefeitura do município já 
enviou ao Tribunal de Con-
tas do Amazonas (TCE-AM) 
manifestação com os docu-
mentos contendo todos os 
detalhes, planejamento e re-
cursos para a realização da 
festa, que ocorreu de 31 de 
março a 3 de abril.

Orçamento para show de Safadão 
teve apoio de patrocinadores

 O show de Wesley Safadão foi pago com apoio de patrocinadores informou a Prefeitura de Rio Preto

Chicão Produções
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o meu filho vendendo cer-
veja em um balde no meio 
da multidão, eu acho que 
gente conseguiu ainda fa-
zer um lucro de 2 mil reais 
só no domingo”, afirmou ela.

O setor de hotelaria e tu-
rismo do município tam-
bém lucrou. As pousadas 
e hotéis da cidade ficaram 
com capacidade máxima 
nos quatro dias de festa. 
Teve morador que até saiu 
de casa e alugou a resi-
dência para os visitantes. 
“Eu fui para casa da minha 
mãe e coloquei a minha 
casa para alugar. Ainda 
consegui ganhar 600 reais 
nos quatro dias de festa”, 
disse Ronaldo.

Durante o dia, os balne-
ários de Rio Preto da Eva 
também ficaram lotados 
e quem veio passear na ci-
dade aprovou. “Eu gostei 
muito de Rio Preto, da festa, 
do banho, com certeza pre-
tendo voltar outras vezes”, 
disse Maria Eduarda, que 
trouxe a família de Irandu-
ba para curtir a cidade.

O evento foi considerado 
um sucesso em Rio Preto da 
Eva. Em quadro dias, mais 
de 300 mil pessoas passa-
ram pelo município, sendo 
200 mil apenas no domingo, 
dia em que Wesley Safadão 
subiu ao palco. A festa virou 
assunto em todo o Amazo-
nas e foi considerada uma 

das maiores do estado. A ro-
dovia AM-010 ficou conges-
tionada e com filas quilomé-
tricas de veículos indo em 
direção a Rio Preto da Eva.

Os comerciantes locais 
foram os maiores benefi-
ciados. Cerca de 20 milhões 
de reais foram injetados na 
economia local. Dona Elia-

na que montou uma banca 
para vender comida e bebi-
da na área do evento, disse 
que nunca tinha visto a ci-
dade tão cheia e ficou feliz 
com o que faturou. “Real-
mente estava muito lota-
do, a gente não parou um 
minuto aqui na banca, era 
gente vindo até a barraca e 

‘Mesa Brasil’ está com inscrições abertas para entidades
Termina no dia 30 de 

abril, o prazo para as ins-
crições no processo seleti-
vo para credenciamento de 
instituições no Mesa Brasil. 
O programa assistencial 
do Sesc AM tem o foco no 
combate à fome e ao des-
perdício, e suas ações são 
voltadas prioritariamente 
a pessoas em situação de 
vulnerabilidade social e 
nutricional, que são assis-
tidas por entidades sociais 
cadastradas.

No Amazonas, em 2021, 
o programa entregou um 

total de 2,9 milhões de 
quilos de alimentos a ins-
tituições sociais nos mu-
nicípios de Manaus, Iran-
duba, Rio Preto da Eva e 
Manacapuru. Hoje, o Mesa 
Brasil atende a 207 insti-
tuições no estado.  

O programa assistencial 
do Sesc AM visa contribuir 
com as refeições forneci-
das nas entidades sociais 
beneficiadas. Além dos gê-
neros alimentícios, o Mesa 
Brasil também entrega 
produtos para higiene, lim-
peza e outros. Os alimentos 

distribuídos pelo programa 
são excedentes ou estão 
fora dos padrões de comer-
cialização, mas ainda po-
dem ser consumidos.  

O coordenador do Mesa 
Brasil Sesc AM, Ellinaldo 
Barbosa, destaca a impor-
tância da divulgação do pe-
ríodo de credenciamento no 
programa. “É de suma im-
portância termos a partici-
pação das entidades nesse 
processo, pois durante todo 
o ano, as instituições assis-
tenciais nos buscam para 
mais informações sobre o 

credenciamento. Este é o 
momento de inscrição no 
Mesa Brasil e as entidades 
credenciadas participarão 
de forma sistemática das 
nossas ações”, explica.    

Podem se inscrever no 
processo seletivo, insti-
tuições sociais sem fins 
lucrativos e organizações 
religiosas que se dediquem 
a atividades ou a projetos 
de interesse público e de 
cunho social.

As inscrições devem ser 
feitas por meio de formulá-
rio eletrônico disponível em 

www.sesc-am.com.br. Nes-
te endereço, também pode 
ser acessado o edital com-
pleto do processo seletivo. 
É importante lê-lo aten-
tamente para saber mais 
sobre a documentação ne-
cessária para o credencia-
mento, as fases do processo 
de seleção, além dos proce-
dimentos de entrega e rece-
bimento das doações.  

Mais informações po-
dem ser obtidas pelos 
telefones (92) 2121-537, 
2121-8457, 2121-8459 ou 9 
8131-9748.
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Plano de pavimentação de 
Itacoatiara alcança 60% das ruas

Divulgação

O número faz parte dos projetos que compõem o plano da prefeitura

A Prefeitura de Itacoa-
tiara planeja pavimentar 
mais de 60% das ruas do 
município. O número faz 
parte dos projetos que com-
põem o plano de negócios 
da prefeitura para este ano, 
e os esforços se concen-
tram na busca de suportes 
oriundos de emendas par-
lamentares, do governo do 
estado do Amazonas e re-
cursos próprios. 

Para alcançar os núme-
ros positivos, o prefeito 
Mário Abrahim vem con-
tatando com parlamenta-
res e o próprio governador 
Wilson Lima, realizando 
apresentações dos projetos 
municipais e pleiteando os 
recursos necessários para 
deixar o município com a 
sua malha viária recupe-
rada e ampliada, promo-
vendo a qualidade de tra-
fegabilidade e segurança à 
população itacoatiarense.

Itacoatiara
O município de Itacoa-

tiara está localizado na 
Região Metropolitana de 
Manaus, distante 269 km 
da capital, com acesso pela 
rodovia AM-010. A popula-
ção é de 104.046 habitan-
tes (2021), de acordo com 
a estimativa do Instituto 
Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE). A Recei-
ta Orçamentária do mu-
nicípio, em 2021, foi de R$ 
314.603.340,93. No mesmo 
ano, o município arreca-
dou R$ 294.928.035,99. O 
Produto Interno Bruto - PIB 
de Itacoatiara é R$ 1,881 bi-
lhão, o que equivale a 1,9% 
em relação ao Estado. 

Itacoatiara é formada por 
26 bairros e o município 
também possui 230 comu-
nidades, o que representa 
4.797 famílias, perfazendo 
uma população rural es-
timada de 17.988 pessoas. 
A maneira de se chegar a 

essas comunidades é na 
maioria das vezes por meio 
de barcos ou por 91 ramais 
que somam 602,5 km.

Desses, 220 km estão 
com problemas de trafe-
gabilidade. Isto compõe 
alguns dos desafios da 
prefeitura de Itacoatia-
ra, para o segundo ano de 
gestão. Por isso, é uma das 
metas da administração 
Mário Abrahim é seguir 
realizando a manutenção, 
pavimentação e recupera-
ção da malha viária da Ve-
lha Serpa, como também é 
conhecida Itacoatiara, que 
possui a extensão de 236 
km, e desses 169 compõem 
a área da sede, distribuída 
em 442 ruas. No município 
o total é de 621 ruas, in-
cluindo as Vilas de Lindóia, 
Remanso e Engenho.

Melhorias
No planejamento de me-

lhorias da trafegabilidade 
do município de Itacoatiara 
estão incluídos os serviços 
de pavimentação asfáltica, 
recapeamento asfáltico e 
pavimentação em concre-
to em áreas da sede e zona 
rural. 

A prefeitura já realizou 
a pavimentação de 19 km 
de ruas e tem licitado mais 
45km. A previsão é de que 
até o fim deste ano conclua 
mais 60km. Os planos de 
negócios da prefeitura, no 
que tange aos projetos já 
elaborados, preveem que 
63,12% de ruas da sede do 
município serão pavimen-
tadas, o que representa 
111,27km, ou seja, 279 vias 
com melhorias na trafe-
gabilidade, além de bene-
fícios destinados à zona 
rural. 

O viário no início de 2021, 
em sua grande maioria, se 
encontrava em estado pre-

cário. Portanto, a recupera-
ção e melhoria da trafega-
bilidade é uma das metas 
desafiadoras da atual ad-
ministração municipal. 

Paralelamente, aos tra-
balhos de pavimentação 
de vias a prefeitura, por 
meio da Secretaria Mu-
nicipal de Infraestrutura 
(SEMINFRA), mapeou os 
problemas de drenagem da 
sede e elaborou um projeto 
técnico para corrigir essas 
deficiências e dar melhor 
escoamento de águas ser-
vidas e pluviais com os 
serviços de instalação de 
tubos de concreto, sarjetas 
e meio fios, como prepara-
ção para a futura pavimen-
tação de vias. 

Asfaltamento
As ruas da cidade de Ita-

coatiara vêm recebendo os 
serviços de recapeamen-
tos asfáltico, asfaltamento 
em ruas que estavam to-
talmente acabadas como 
a Mário Andreazza e dre-
nagem profunda em parte, 
pavimentação de concreto 
como o bairro Eduardo Bra-
ga 1, sinalização nas vias 
que já foram recapeadas 
como: Pare, Faixa de Reten-
ção e Faixa de Pedestre. 

Os serviços seguem uma 
etapa de trabalho como: 
fresagem, pintura de liga-
ção, recapeamento ou pa-
vimentação asfáltica. Estes 
cuidados técnicos irão ga-
rantir maior durabilidade 
do pavimento, bem como 
gerar economia de mate-
riais e gastos de horas com 
mão de obra.

A pavimentação asfálti-
ca, recapeamento ou piso 
em concreto que estão em 
execução fazem parte de 
projetos pré-aprovados e 
com verbas destinadas es-
pecificamente para aten-

der àquelas ruas que fo-
ram elencadas quando da 
elaboração e aprovação de 
emendas parlamentares. 
Razão pela qual, não é pos-
sível alterar mais o projeto, 
depois de aprovado. Mas, 
vários outros que vão aten-
der bairros e ruas já foram 
elaborados e aprovados, 
sendo que alguns ainda 
aguardam aprovação. 

Avenida Mário Andreazza
A situação precária desta 

avenida tem sido uma pre-
ocupação para a prefeitura 
municipal. De acordo com 
o prefeito Mário Abrahim, 
“foram vários anos de falta 
de manutenção desta via 
levando a perder parte de 
seu pavimento asfáltico e, 
naturalmente, tem gerado 
insatisfação de morado-
res, transeuntes e comer-
ciantes. Eu entendo isso, e 
não estamos alheios a este 
problema. Em breve tudo 
isso será novo”, destacou o 
prefeito Mário Abrahim.

“Embora as chuvas te-
nham atrasado a exe-
cução dos trabalhos de 
pavimentação asfáltica, al-
gumas medidas paliativas 
têm sido tomadas, e é cla-
ro que não resolvem. A boa 
notícia é que a Mário An-
dreazza, irá receber toda 
infraestrutura, a partir do 
projeto já aprovado que 
contempla a pavimenta-
ção asfáltica desta impor-
tante avenida da cidade, 
que é uma das áreas co-
merciais e caminhos para 
outros bairros. Logo, será 
iniciada a terraplenagem e 
a drenagem e isto vai ga-
rantir maior vida útil ao 
leito da avenida, trafega-
bilidade e segurança para 
o bem e alegria de todos”, 
finalizou o prefeito Mário 
Abrahim.



 

 

A inclusão de psicopedago-
go, psicólogos, serviço social 
e técnicas, compondo uma 
equipe de multiprofissionais 
da Secretaria Municipal de 
Educação de Itacoatiara (Se-
med) voltados para a edu-
cação especial de crianças e 
adolescentes é uma realida-
de no município.

O público alvo é formado 
por crianças e adolescentes 
da educação especial e da 
rede regular de ensino, da 
rede urbana ou rural, assim 
como, as famílias, entenden-
do como parte fundamental 
do processo de construção 
de vínculos e estruturas nu-
cleares, bem como, servido-
res de todas as categorias, e 
outros usuários do sistema 
de educação municipal.

Para a secretária munici-
pal de educação, Vanessa 
Miglioranza, “o foco está no 
desenvolvimento de um tra-
balho preventivo, no diag-
nóstico e no enfrentamento 
dos problemas, dentro de 
uma visão de formação in-
tegral do educando e o bem-
-estar do educador, a equipe 
articula-se junto às demais 

Secretaria de Educação destaca 
avanço da educação especial
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repartições que tramitam 
na mesma vertente de ação. 
Esta ação está sendo coor-
denada pela Doutora em 
Educação e Psicopedagoga, 
Orleni Dantas, que busca a 
garantia de direito, sobretudo 
ao público Portador de Cui-
dados Especiais”, explicou a 
secretária Vanessa.

A educação de aluno es-
pecial

A educação especial tra-
ta-se de uma modalidade 
educacional voltada para 
educandos com deficiên-
cia ou transtornos globais 
do desenvolvimento, que na 
rede regular de ensino rece-
be atendimentos do Auxiliar 
de Vida. Os que são garanti-
dos em Lei e os que recebem 
atendimentos nas Salas de 
Recursos Multifuncionais, 
com grandes conquistas em 
um ano de trabalho. 

Em 2021, foi inserida na 
rede municipal sete Salas 
de Recursos, já sendo con-
templadas em 2022, com 
aporte do Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educa-
ção - FNDE 04. Com excelen-

te resultado apresentados, 
certamente irá dinamizar as 
ferramentas metodológicas, 
favorecendo alunos portado-
res transtornos.

Atuação
O trabalho ocorre de forma 

individualizada e preventi-
va em diferentes contextos, 
com formação de auxilia-
res de vida, que são profes-
sores especialistas da Sala 
de Recursos. As atividades 
são realizadas palestras nas 
escolas, voltadas aos pais, 

professores, e outros servi-
dores. Há ainda ações inte-
gradas de multisserviços 
envolvendo a rede de educa-
ção e outras secretarias mu-
nicipais, além da participa-
ção em outras instituições 
na esfera municipal.

De acordo com a secretá-
ria municipal de educação, 
durante o período letivo de 
2021 e início de 2022, levan-
do em consideração o dis-
tanciamento social, como 
regra de proteção e cuidado 
para que não houvesse in-

fecção pela covid-19. 
“Podemos destacar que 

foi possível proporcionar o 
acesso à educação aos alu-
nos PCD, garantindo o direito 
que lhes é atribuído de forma 
legal, e isso foi gratificante. 
Acredita-se que uma educa-
ção de qualidade para quem 
almeja uma sociedade inclu-
siva e justa não poderá ter 
um ponto final, independen-
te do governo, hoje é questão 
de garantia de direito”, apon-
tou Vanessa Miglioranza.

Para o prefeito Mário 
Abrahim, “a nossa adminis-
tração, como vem mostran-
do, é sensível às questões 
da educação como um todo, 
e no caso da educação de 
crianças e adolescentes es-
peciais não poderia ser di-
ferente. Vejo pais que lutam 
para dar educação aos seus 
filhos portadores de cuida-
dos especiais, e essa dedica-
ção que vemos nos impacta 
positivamente e nos emocio-
na. Como educador que sou, 
vamos nos dedicar ainda 
mais para elevar os níveis da 
educação de Itacoatiara”, dis-
se o prefeito Mário.

Escola recebe ações do projeto ‘Expedição Científica’

O objetivo do projeto é destacar o 
papel dos cientistas 

DivulgaçãoA Escola Estadual Prof. 
Maria Ivone de Araújo Leite 
recebeu, na quarta-feira (13), 
ações do projeto I Expedição 
Científica: Cientistas na Es-
cola, em Itacoatiara, coorde-
nado pela Professora Dra. 
Samantha Aquino Pereira, 
da Universidade Federal do 
Amazonas (UFAM), patroci-
nado pela Empresa Marse-
th Mult Tecnologia Serviço 
e Comércio.

A ação foi desenvolvi-
da por alunos da disciplina 
Prática Curricular II (compo-

nente Biologia) do Curso de 
Licenciatura em Química e 
Biologia do Instituto de Ci-
ências Exatas e Tecnologia 
– ICET/UFAM, sob a orienta-
ção da Professora Titular Sa-
mantha Pereira.

O objetivo do projeto é des-
tacar o papel dos cientistas 
no desenvolvimento da so-
ciedade, além de estimular a 
curiosidade dos alunos para 
o conhecimento científico. 
A ação contribui para que 
os estudantes adotem uma 
postura mais reflexiva e crí-

tica diante do ser humano e 
dos diversos fatores que es-
tão correlacionados a ele.

Participaram da ação os 
representantes da Coorde-
nadoria Regional de Edu-
cação de Itacoatiara – CREI, 
Técnica da CAP, Professora 
Ma. Alcilene Dias e o Asses-
sor de Mídia, Professor Me. 
Marcos Alfaia, o Gestor da 
Escola Maria Ivone, Profes-
sor Ronny Von Medeiros, a 
Pedagoga Jeanny Oliveira, os 
professores da escola, e os 
alunos que acompanharam 

com entusiasmo as explica-
ções realizadas pelos gradu-
andos, em um momento de 
muita aprendizagem.

Para a Professora Saman-
tha, “essa atividade é uma 
oportunidade que os alunos 
do curso de Licenciatura em 
Ciências: Química e Biologia 
da UFAM tem para interagir 
com as Escolas, que incenti-
va e fortalece a parceria entre 
a Universidade e as Escolas 
Estaduais, ampliando a cul-
tura do conhecimento cientí-
fico na Educação Básica.”



 

 

Sebastian Viana

O Terminal Hidroviário de 
Novo Airão (cidade distante 
115 quilômetros de Manaus) 
foi reaberto oficialmente, 
na terça-feira (12), para o 
embarque e desembarque 
de cargas e passageiros. A 
liberação havia sido decidi-
da pelo Tribunal Regional 
Federal da Primeira Região 
(TRF1), em 23 de março, por 
cinco votos favoráveis e 
apenas um contrário.

A solenidade de rea-
bertura foi realizada pelo 
superintendente do De-
partamento Nacional de In-
fraestrutura de Transporte 
do Amazonas (Denit/AM), 
Afonso Lins, e contou com 
as presenças dos deputa-
dos federais Silas Câmara 
(Republicanos) e Marcelo 
Ramos (PSD).

O prefeito de Novo Airão, 
Frederico Paes Júnior (PSC), 
agradeceu o apoio políti-
co e jurídico, prestado pelo 
deputado Silas Câmara e 
senador Omar Aziz (PSD), 
para que a Prefeitura recor-

Porto de Novo Airão é reaberto 
após dois anos de embargo
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A Prefeitura de Novo Airão 
encerrou, na quarta-feira (13), 
a Ação Solidária Peixe na 
Cesta, com a entrega, pelas 
secretarias municipais de 
Assistência Social (Semasc), 
e de Agricultura e Abasteci-
mento (Semab), de sete to-
neladas de peixes, para a Se-
mana Santa, às famílias em 
situação de vulnerabilidade.

A secretária de Assistên-
cia Social, Márcia Silveira, 
disse que ação, além de ser 
um ato de tradição religiosa 
há milhares de pessoas, ele 

População recebe sete toneladas de peixe novo-airãoense
Divulgação

Peixes foram entregues para 
famílias em vulnerabilidade

 

visa propiciar uma Páscoa 
mais farta com pescado de 
boa qualidade na mesa de 
cerca de três mil famílias de 
Novo Airão. 

“Sabemos da dificuldade 
que muitas famílias enfren-
tam no dia a dia para pôr co-
mida à mesa. Por isso, fazer 
dessa data um dia melhor à 
população não é mérito é de-
ver da gestão pública”disse.

O secretário municipal de 
Agricultura e Abastecimen-
to, Ângelo Medeiros, lembrou 
que essa ação é resultado 

da parceria firmada entre a 
Prefeitura e Governo do Es-
tado, por meio da Agência de 
Desenvolvimento Sustentá-
vel do Amazonas (ADS), que 
garantiu, no início de 2022, a 
compra 25 toneladas da pro-
dução dos piscicultores de 
Novo Airão.

“Antes não produzíamos 
nem para atender o consu-
mo interno, hoje estamos ex-
portando cinco toneladas de 
matrinxã e tambaquis para 
Barcelos e 13 para Manaus. 
E vamos trabalhar para nos 
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ra, parlamentares e inter-
venção do presidente Bolso-
naro, obtivemos o resultado 
positivo para vencer esse 
desafio na Justiça brasileira 
que levou dois anos”, disse.

O deputado Silas Câma-
ra ressaltou a importância 
do porto como ferramen-
ta de desenvolvimento de 
vida, economia, turismo 
e comércio. E reconheceu 
a confiança depositada 
pelo do prefeito Frederico 
Júnior, na ação desempe-
nhada pelo parlamentar. 
“Agradeço a todos que 
trabalharam para o porto 
voltasse às mãos da po-
pulação e à demonstração 
de boa vontade do governo 
Bolsonaro”, destacou.

O deputado Marcelo Ra-
mos acusou ser um absur-
do o fechamento de um por-
to instalado para o uso das 
embarcações que, continu-
aram atracando no muni-
cípio, só que em barrancos 
sem a segurança portuária. 
“Vamos continuar atuando 
na tribuna da Câmara Fe-
deral para barrar decisões 

absurdas de quem não co-
nhece a realidade do Ama-
zonas”, argumentou.

A vereadora de Novo Ai-
rão, Nerita de Castro Mene-
zes (PSC), disse que a libe-
ração do porto é um marco 
histórico para o município 
que tem vínculo cultural 
e de vida ligadas aos rios. 
“Os rios são nossa vida, 
portanto o porto é uma 
parte desse corpo. Quero 
dizer do meu reconheci-
mento aos parlamentares 
e, em especial ao prefeito 
Frederico Júnior que assu-
miu postura de guerreiro 
nessa luta”, pontuou.

Fechamento
O Terminal Hidroviário 

de Novo Airão, permane-
ceu fechado por mais de 
dois anos, após uma deci-
são do Ministério Público e 
de órgãos de controles am-
bientais. Os ambientalistas 
acusaram que o porto pode-
ria colocar em risco a área 
que faz parte do Parque Na-
cional de Anavilhanas, às 
margens do Rio Negro.

resse, em 2019, da decisão 
de embargo.

“Foram dois anos de pre-
juízos e sofrimento infligi-
dos à população que utili-
zava portos improvisados 
às margens de barrancos, 
debaixo de chuva, lama ou 
poeira. Enfrentamos re-
clamações de turistas por 
não terem acesso ao por-
to. Por isso agradeço aos 
parlamentares que nessa 
luta, com idas e vindas de 
Brasília, utilizaram a tri-
buna em defesa do Porto 
e agendaram encontros 
importantes para tratar o 
assunto”, agradeceu.

O prefeito também dis-
se estar grato à atitude do 
presidente Jair Bolsonaro 
que intercedeu junto ao 
Ministério de Desenvolvi-
mento Regional por enten-
der a importância do porto 
para a economia e vida so-
cial do município.

O superintendente do De-
nit Amazonas, Afonso Lins, 
ao declarar reaberto o porto 
para população, disse que 
o Departamento não con-
segue entender como uma 
obra que foi licenciada e que 
não causa problemas pôde 
ser fechada. “Mas graças à 
ação conjunta da Prefeitu-

igualar a Rio Preto da Eva 
que é um dos maiores produ-
tores do Estado”, destacou.

A coordenadora do Centro 
de Referência em Assistên-
cia Social (CRAS), Rosemery 
Barbosa, explicou que o tra-
balho para distribuição pas-
sou pela visita casa-a-casa 
para cadastramento assegu-
rando o alimento nesta data 
importante às famílias. “Ação 
possibilitada pela Prefeitura 
através da Semasc, Semab e 
demais autoridades envolvi-
das”, disse.
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Emerson Rodrigues do Nascimento é professor da Escola 
Municipal Coelho Neto, na localidade Varre Vento, São Se-
bastião - Itacoatiara. O educador trabalha na educação do 
campo, com toda a diversidade geográfica, intempéries cli-
máticas, distâncias longínquas, e pressupõe vencer desafios 
que transpassam o cerne somente da educação chegando ao 
social, ao acolhimento digno, ao engajamento missionário de 
promover o diálogo entres todos os eixos que conduzem a 
formação integral do estudante.

A deputada Professora Therezinha Ruiz esteve, na última 
semana, em Iranduba. A parlamentar iniciou conhecendo 
a comunidade do Ramal do Lago do Limão, onde visitou a 
Escola Municipal Chico Mendes que estava com atividade 
de Páscoa e aproveitou para compartilhar com as crianças.

A Prefeitura de Novo Airão promoveu 
um ensaio artístico, que exibiu o resul-
tado do trabalho dos estudantes que 
participaram da Oficina de Bioinstru-
mentos Musicais. Os sons amazônicos 
serão inseridos no Festival do Peixe-boi.

O prefeito Beto D’Angelo inaugurou, na quinta-feira 
(14), mais duas escolas na zona Rural de Manacapu-
ru. A Emef Getúlio Vargas, localizada no Pesqueiro, 
e a Emef Rui Araújo no Marrecão. Com estas são 26 
escolas que já foram entregues na zona Rural pela 
gestão do prefeito Beto D’Angelo.

No dia 11 de abril foi comemorado o Dia do Pre-
feito. O prefeito Anderson Sousa recebeu ho-
menagem de diversas entidades de Rio Preto 
da Eva pela sua excepcional atuação munici-
pal. O prefeito Anderson tem um trabalho re-
conhecido em favor do patrimônio econômico, 
político e cultural da população riopretense, 
além da transparência administrativa. Na sua 
administração há a busca de recursos e in-
vestimentos que gerem benefícios coletivos.

O deputado estadual Sinésio realizou, na 
quinta-feira (14), visita técnica à usina hi-
drelétrica de Balbina, em Presidente Figuei-
redo. O objetivo foi identificar os possíveis 
impactos socioambientais inerentes à aber-
tura das comportas da usina.

Itacoatiara

Manacapuru

Novo Airão

Presidente Figueiredo

Rio Preto da Eva

Iranduba
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Parque Nacional de Anavi-
lhanas é segundo maior ar-
quipélago fluvial do mundo. 
É como o coração da mata e 
da água que se estende por 
100 km numa área de 350 
mil hectares preenchida por 
400 ilhas. Fotos: @visiteno-
voairao_ e  @soucaiovieira

Turismo

Parque Nacional de Anavilhanas 
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