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Mesmo com chuvas, Rio Negro 
não deve atingir cota de 2021

Divulgação

Segundo a pesquisadora Luna Gripp a cheia de 2022 também será extrema, mas não será a maior da história

 

Bianca Fatim

O nível máximo que o 
Rio Negro deve atingir du-
rante a cheia de 2022 é de 
29,40m, de acordo com o 1º 
Alerta de Cheias do Amazo-
nas de 2022, que aconteceu 
na quinta-feira (31). O alerta 
ainda revelou que, mesmo 
com o alto volume de chuva 
nos últimos dias, a proba-
bilidade de a cota do rio ul-
trapassar a maior cheia da 
história, registrada em 2021, 
é bem baixa.

De acordo com a pesqui-
sadora do Serviço Geológi-
co Brasileiro (CPRM), Luna 
Gripp, a cheia de 2022 tam-
bém será extrema, mas 
não será a maior cheia  
da história.

“Tem uma grande pro-
babilidade de ocorrer um 
evento extremo, com essa 
recorrência de 15%, mas ao 
mesmo tempo a probabili-
dade de superar o nível do 
rio do ano passado é bem 
baixa”, revela Gripp.

Na quinta-feira (31), o nível 
está a 27,16 metros no Porto 
de Manaus, faltando 2,24 me-

tros para atingir a previsão 
do CPRM, que tem 80% de 
chance de confiança. Além 
disso, ainda há um intervalo 
de 28 metros a 30,10 metros 
entre o valor previsto pelo 
Serviço Geológico.

“Em termos do rio hoje, 
que é 27,16 metros, no Porto 
de Manaus, se pudéssemos 
citar apenas um valor que a 
gente prevê que o nível do rio 

atinja é 29,40 m.”, destaca a 
pesquisadora.

Apesar de a possibilidade 
de ultrapassar a cheia de 
2022 ser pequena, a possibi-
lidade de ultrapassar a cota 
de inundação, que é de 27,50 
metros, é de 99%. Já a cota 
de inundação severa, que é 
de 29 metros, também tem 
altas chances de ser ultra-
passada, com 78%.

Vagas abertas 
para o exame 
supletivo 

Estão abertas as inscri-
ções para o Provão Ele-
trônico da Secretaria de 
Estado de Educação e Des-
porto para a cidade de Ma-
nacapuru (distante a 68 
quilômetros de Manaus). 
Os registros seguem até o 
domingo (3), devendo ser 
realizadas no endereço ele-
trônico examesupletivo.se-
duc.am.gov.br.

O exame será aplicado 
de 4 a 8 de abril, na Escola 
Estadual Virgília Alexan-
dre Maddy, no bairro Apa-
recida, em Manacapuru. 
Esta é a quarta cidade para 
a qual a Secretaria de Edu-
cação leva o exame suple-
tivo em 2022.

O candidato deve ter 15 
anos completos para fazer 
a prova para o Ensino Fun-
damental, e 18 anos com-
pletos para o Ensino Médio. 

Provão eletrônico
As provas são compostas 

por 20 questões objetivas, 
sendo necessário que o 
aluno acerte 60% do exa-
me, ou seja, 12 questões. O 
candidato tem 50 minutos 
para responder a prova de 
cada disciplina. Ao final de 
todas as provas agendadas 
e realizadas, o candidato 
poderá ver o resultado de 
desempenho e em quais 
disciplinas foi aprovado.

No dia da aplicação da 
prova, o candidato deverá 
dirigir-se ao local escolhido 
munido do comprovante de 
agendamento, do RG e CPF, 
originais. Além disso, a Se-
cretaria de Educação reco-
menda a chegada com 30 
minutos de antecedência 
do horário agendado para 
a prova.

As escolas seguem os 
protocolos relacionados ao 
combate à Covid-19.

“A cota de inundação se-
vera que é de 29 metros 
também é possível que seja 
ultrapassada. Com uma 
chance de 78% de que o rio 
atinja essa cota e supere. 
Por outro lado, a possibili-
dade da cheia de 2022 atin-
gir a do ano passado é de 
apenas 12%”, revela.

 
Interior do estado
O Alerta também deu a 

previsão de dois municípios: 
Manacapuru e Itacoatiara. 
A previsão é que ambos os 
municípios ultrapassem 
a cota de inundação seve-
ra, mas que não atinjam as 
marcas históricas.

Em Manacapuru, a cota 
atual é de 17,52 metros. A 
previsão é de que o Rio So-
limões, que cobre o muni-
cípio, atinja 19,90 metros, 
através de um intervalo de 
confiança de 19,15 metros a 
20,65 metros.

No município de Itacoatia-
ra, a cota de inundação atual 
é de 13,23 metros. Já a previ-
são é que seja de 14,70 me-
tros, com uma margem de 
14,20 metros a 15,20 metros.



 

Moeda Miriti estimula 
crianças a adotarem reciclagem 

Programa tem incentivado crianças a adotarem a reciclagem
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Suyanne Lima

O Programa Moeda Miriti 
implantado pela Prefeitura 
de Manacapuru tem incen-
tivado crianças a adotarem 
a reciclagem e preservação 
do meio ambiente. O projeto 
faz parte das ações progra-
madas pelo Departamen-

to de Resíduos Sólidos no 
município de Manacapuru 
e tem transformado o des-
carte irregular de materiais 
em reciclagem.

Conforme Mary Morei-
ra, coordenadora da equi-
pe técnica da Gestão e Ge-
renciamento dos Resíduos 
Sólidos, a metodologia uti-

Com o objetivo de traba-
lhar a prevenção ao câncer 
de colo do útero, a prefeitu-
ra de Manacapuru, por meio 
da equipe do ponto de Apoio 
Santo Antônio, na comu-
nidade Campinas do Norte, 
zona rural do município, 
está intensificando o servi-
ço de coleta de preventivo 
na sua área de abrangência.

Na terça-feira (29), além 
dos atendimentos de cole-
tas de preventivo na unida-
de, a equipe realizou cura-
tivos e visitas domiciliares 

Intensificada coleta de preventivo na zona rural 
Divulgação

Município de Manacapuru está trabalhando a prevenção ao câncer de colo do útero

lizada é a troca dos resídu-
os recicláveis pela Moeda 
Miriti (dinheiro fictício uti-
lizado pelas crianças como 
recompensa).

“Começamos a trabalhar 
por meio da Moeda Miriti, 
com o incentivo das crian-
ças de 1° ao 5° ano nas ativi-
dades de reciclagem dentro 
do município incentivando 
essa destinação adequada 
de resíduos que vão para a 
Associação de Catadores do 
município. Com isso tam-
bém lutamos pela valoriza-
ção do principal rio da cida-
de, que é nossa identidade 
cultural, o Rio Miriti”, desta-
cou Moreira.

Como funciona
Os estudantes juntam 

materiais recicláveis 
como: tampas, potes de ali-
mentos, frascos, utilidades 
domésticas, embalagens 
de refrigerante, garrafas 
de água mineral, recipien-
tes para produtos de higie-
ne e limpeza, PVC, tubos e 
conexões, sacos plásticos 
em geral, peças de brin-

quedos, engradados de 
bebidas e baldes e levam 
para a escola.

Mary Moreira explicou 
que o material é coletado 
e cada instituição de ensi-
no adota uma metodologia 
para promover essas ativi-
dades. Ao final, a criança é 
premiada com um dinhei-
ro fictício, a Moeda Miriti, 
que pode ser utilizado para 
“comprar” algo durante as 
feiras que são realizadas 
na escola.

“Após a coleta destes re-
cicláveis advindos de bair-
ros e ramais realizados 
pelos próprios alunos há 
essa uma feira com venda 
de produtos (alimentícios, 
brinquedos, material esco-
lar e outros) os quais serão 
retirados mediante paga-
mento com a Moeda Miriti. 
Temos pula-pula, ofertas 
de vários atrativos que cha-
mam a atenção das crian-
ças envolvidas no projeto”, 
obtendo a participação da 
comunidade.

A criança com a prática 
aprende a não misturar o 
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que é reciclável com restos 
de comida, que é o resíduo 
domiciliar. A atividade é o 
estimulo para não destina-
ção inadequada, o cuida-
do com o principal rio de 
Manacapuru, inserção dos 
catadores, estímulos das 
crianças ao trabalho de-
cente e ao uso dos recur-
sos naturais de forma am-
bientalmente adequada.

Para o ambientalista 
Carlos Durigan, um dos 
grandes desafios atuais 
na agenda de ações socio-
ambientais é promover o 
engajamento da sociedade 
em atividades voltadas a 
sustentabilidade de nos-
sas ações e assim poder 
reverter o grave cenário 
em que vivemos.

“Acredito que o Progra-
ma Moeda Miriti vai nes-
te sentido, trabalhando o 
engajamento e a sensibili-
zação de crianças em ida-
de escolar a participarem 
ativamente de ações vol-
tadas ao descarte e desti-
nação correta de resíduos 
sólidos”, pontuou.

na região, na quarta-feira 
(30), os profissionais estão 
intensificando os atendi-
mentos na Comunidade de 
Vila Sião, realizando a ação 
de coletas de preventivo 
para as mulheres da loca-
lidade, bem como realizan-
do consultas de enferma-
gem e educação em saúde 
sobre a campanha Março 
Lilás, mês dedicado à cons-
cientização sobre este tipo 
de câncer que na região 
Norte é o mais frequente 
entre as mulheres.



 
Brigas, confusões, amea-

ças e uma série de ofensas 
verbais, que quase chegaram 
a vias de fato, foram promovi-
das por militantes contrários 
à instalação do aterro sanitá-
rio no município de Iranduba 
e a favor da manutenção do 
“lixão”, marcaram a segunda 
audiência pública promovi-
da pelo Instituto de Proteção 
Ambiental do Amazonas 
(Ipaam) no domingo (27), na 
Escola Bom Jesus (no Km 21 
da AM-070), para debater o 
projeto do aterro.

Por conta da falta de segu-
rança no local, os procurado-
res do Ministério Público Es-
tadual e os representantes do 
Tribunal de Contas do Estado 
presentes no evento se retira-
ram da audiência e o Ipaam 
suspendeu a audiência após 
4h30 de duração.

Antes mesmo do começo 
do evento, os favoráveis à 
manutenção do lixão de Iran-
duba intimidaram os mora-
dores que defendem a cons-
trução do aterro ao impedir a 
entrada destes no local onde 
aconteceria a reunião, que 
começou após a intervenção 
de policiais militares com 30 
minutos de atraso.

Audiência pública sobre aterro 
sanitário é marcada por confusão
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Ipaam
No final da audiência, a jul-

gadora do processo de licen-
ciamento do Ipaam, Maria do 
Carmo Santos, lamentou a 
situação. “Esta foi a primeira 
vez que uma audiência pú-
blica promovida pelo institu-
to foi interrompida por ques-
tões de segurança”.

Para o coordenador da equi-
pe técnica do Ipaam que faz a 
análise do projeto, João Paulo 
Vieira, a opção pela suspen-
são da audiência foi para evi-
tar outras discussões e até 
mesmo agressões físicas.

“A audiência é para ouvir 
e colher informações e estas 
foram manifestadas nos de-
poimentos e também por es-
crito”, destacou João Paulo.

Ainda segundo o coorde-
nador, todo o material será 
analisado durante esta se-
mana pelo instituto, que 
deverá se pronunciar até a 
próxima sexta-feira (01), so-
bre o caso e também sobre 
a manutenção, ou não, das 
outras duas audiências pú-
blicas sobre o aterro sanitá-
rio previstas para acontecer 
no próximo sábado (2) e no 
dia 10, em outras comunida-
des de Iranduba.

A julgadora do processo de licenciamento do Ipaam lamentou a situação

 
A equipe técnica da Agên-

cia Reguladora de Serviços 
Públicos Delegados e Contra-
tados do Amazonas (Arse-
pam) registrou demandas e 
tirou dúvidas sobre o trans-
porte rodoviário intermunici-
pal de passageiros, na última 
semana, de quatro associa-
ções de idosos de Iranduba.

O encontro realizado na 
sede da Associação de Am-
paro às Mulheres de Irandu-

Idosos recebem orientação sobre transporte intermunicipal 

 

ba (AAMI) contou, também, 
com a presença da secretá-
ria executiva adjunta de Di-
reitos da Pessoa Idosa (Sea-
dpi), Luciana Andrade, e do 
vice-presidente do Conselho 
Estadual do Idoso (CEI), Jorge 
Wagner Lopes.

O diretor-presidente da Ar-
sepam, João Rufino Júnior, 
destacou que o diálogo com 
os grupos que utilizam os 
serviços de transportes in-

termunicipais é importante 
para o aprimoramento dos 
trabalhos. Segundo ele, a 
orientação do governador 
Wilson Lima é que a Agên-
cia Reguladora esteja cada 
vez mais próxima da popu-
lação.

Dúvida
Os grupos que participa-

ram da reunião foram Felici-
dade Não Tem Idade; Amor e 

Fé; e Maria Joaquina. O princi-
pal questionamento apresen-
tado à equipe da Arsepam 
foi referente à gratuidade no 
transporte rodoviário inter-
municipal.

Sobre o assunto, foi ex-
plicado que são destinadas 
duas vagas gratuitas a ido-
sos, com idade igual ou supe-
rior a 60 anos e renda com-
provada igual ou inferior a 
dois salários mínimos, nos 

Logo nas primeiras apre-
sentações dos técnicos da 
empresa Norte Ambiental, 
autora do projeto privado 
que prevê a construção do 
primeiro aterro sanitário a 
funcionar de acordo com 
as normas ambientais e 
sociais no Amazonas e na 
região Norte em Iranduba, 
as vaias e os xingamentos 
constantes dos manifestan-
tes contrários impediram 
a apresentação das infor-
mações sobre o Estudo de 
Impactos Ambientais (EIA/
Rima) elaborado por uma 
equipe multiprofissional ao 
longo de dois anos.

Sem condições de apre-
sentar o projeto, a equipe do 

Ipaam que mediou o evento, 
paralisou as atividades pela 
primeira vez por cerca de 
vinte minutos até que os mi-
litantes contrários ao aterro 
se acalmassem para a reto-
mada dos trabalhos.

Agressões verbais
Na volta das apresenta-

ções, o clima de animosida-
de entre os moradores que 
defendem a manutenção do 
“lixão” em Iranduba contra o 
grupo a favor da construção 
do aterro sanitário seguiu 
em um crescente na medida 
em que os questionamentos 
eram respondidos pelos téc-
nicos da Norte Ambiental.

Apesar dos constantes 

alertas e pedidos da equipe 
do Ipaam, os ânimos se acir-
raram de vez no momento 
em que a palavra foi con-
cedida para os moradores, 
principalmente durante o 
pronunciamento das pes-
soas que são favoráveis ao 
aterro e que passaram a ser 
interrompidas e agredidas 
pelo grupo sob o comando 
do líder comunitário Miguel 
Klauck.

Novamente foi necessária 
a intervenção policial, que 
em número reduzido tam-
bém foram confrontados pe-
los militantes, e a audiência 
pública chegou ao fim entre 
discussões e agressões ver-
bais generalizadas.

“Viemos com o espirito 
público para o debate de-
mocrático, para apresentar 
um projeto que vai colocar 
Iranduba no mapa ambien-
tal de todo o país, mas in-
felizmente há uma parcela 
de pessoas que não quer 
respostas e soluções para 
as demandas do município 
e usa o tumulto e a intimi-
dação para evitar o diálogo”, 
afirmou no final do evento 
o empresário Sérgio Brin-
gel, da Norte Ambiental

ônibus e embarcações que 
realizam o serviço de trans-
porte intermunicipal. No caso 
de preenchimento, é possível 
solicitar o desconto de até 
50% na passagem (Lei Esta-
dual nº 4.463/2017).

No final do encontro, al-
guns dos presentes recebe-
ram unidades do Estatuto do 
Idoso, destinado a regular os 
direitos assegurados às pes-
soas idosas.



 
Patrícia Lima

Os moradores e asso-
ciações do município de 
Iranduba (a 19 km de Ma-
naus), que se sentem es-
quecidos pelo poder pú-
blico, vão protestar, na 
próxima terça-feira (5), às 
7h, contra o abandono do 
prefeito Augusto Ferraz 
(Democratas) em relação 
à população. A movimen-
tação vai ocorrer na rodo-
via Carlos Braga, no Km 6.

De acordo com o vere-
ador Luis Velho (PT), o 
prefeito Augusto Ferraz 
deixou claro em discurso 
feito na Câmara do muni-
cípio que não tem interes-
se público, nem se impor-
ta com as comunidades.

 “O próprio prefeito com-
pareceu na câmara com 
a mensagem de início de 
trabalho e disse que tor-
rou um milhão e R$ 200 

População faz ato de protesto 
contra ineficiência da prefeitura

Divulgação

Os moradores e associações do município de Iranduba vão protestar na próxima terça-feira (5)
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mil em um processo de 
aluguel de máquinas. 
Alugou e não funciona-
ram, não prestaram ser-
viço adequado e hoje o 
que ele fez nada presta. 
Ele é um réu confesso a 
cerca desse abandono dos 

ramais ainda torrou um 
R$ 1,200 milhão conforme 
a fala dele lá na Câmara 
de Vereadores”, disse. 

O vereador Velho afir-
mou, ainda, ser a favor 
da manifestação, pois as 
pessoas estão exercendo 

um direito constitucio-
nal. Além disso, foi anun-
ciado que os principais 
bairros iriam receber pa-
vimentação, mas os ser-
viços de infraestrutura 
não foram concluídos. 

“Iranduba não tem pre-

feito. Nós temos um pre-
feito ‘fake’. Aqui quem 
comanda o município 
de Iranduba é o prefeito 
não eleito, senhor Gilber-
to, que está à frente da 
Secretaria de Meio Am-
biente. Mas Iranduba está 
desprovida de prefeito 
neste momento.

O presidente da Asso-
ciação Rural da Comuni-
dade São Francisco, fa-
lou sobre as dificuldades 
que moradores enfren-
tam no município.

“É um caos. Somos es-
quecidos há mais de 30 
anos pelos governantes. 
Já tivemos algumas reu-
niões com o prefeito e 
com o secretário Gilber-
to de Deus, e não obtive-
mos retorno. Logo no co-
meço o prefeito Augusto 
Ferraz atendia a gente, 
mas agora ele não nos 
recebe”, denunciou.

 

O “Festival 5 Minutos em 
Cena” chega à quinta edi-
ção com um leque de no-
vidades para marcar seu 
retorno presencial. Sob o 
tema “Outros Caminhos”, 
o evento que celebra di-
versas linguagens artís-
ticas abre as portas para 
outras cidades do Ama-
zonas. Além de Manaus, 
o projeto realizado pela 
Panorando Cia e Produto-
ra será lançado em mais 
dois municípios da região 
metropolitana: Iranduba  
e Manacapuru.

Com acesso gratuito 
(por ordem de chegada) 
e participação do grupo 

‘Festival 5 Minutos’ será apresentado no interior do AM
Maracatu Pedra Encanta-
da, o evento de abertura 
ocorreu no Teatro Ama-
zonas, no dia 31 de março. 
Agora, as atividades se 
estenderão para Irandu-
ba e Manacapuru nas pri-
meiras semanas de abril. 
Com 11 apresentações se-
lecionadas, a programa-
ção do festival inclui ofici-
nas de dança, teatro, circo 
e diversas outras expres-
sões artísticas.

Diretor da Panorando 
e um dos idealizadores 
do evento – que acontece 
desde 2017 –, Fábio Moura 
comenta que o objetivo do 
projeto é desenvolver, esti-

mular e difundir atividades 
artísticas no Amazonas, 
possibilitando a avaliação 
crítica das experiências 
desenvolvidas pelos par-
ticipantes, de acordo com 
suas práticas, e promoven-
do troca de conhecimentos 
e integração entre as áre-
as de circo, dança, teatro  
e performance.

“O tema da nova edição 
marca o início da nossa 
nova jornada em outros es-
paços, enaltecendo nossa 
ida para Iranduba e Mana-
capuru. Estamos ansiosos 
para levar o ‘Festival 5 Mi-
nutos em Cena’ a muito 
mais espectadores”, afirma. O Festival chega à quinta edição com um leque de novidades no AM
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 A atriz e apresentadora Juh 
Campos, de 30 anos de idade, 
eleita Miss Amazonas 2021, 
falou em entrevista à revista 
QUEM sobre sua luta e cons-
ciência com relação ao racis-
mo, especialmente após se 
mudar para o Rio de Janeiro, 
onde mora.

Embora tenha crescido em 
meio a muitas dificuldades 
no município de Presidente 
Figueiredo, ela não deixou 
a peteca cair e se considera 
mais empoderada após os 
obstáculos por conta de sua 
raça.

“Existe uma Juh do passa-
do, que acreditou muito e teve 
que passar por muitas coisas 
para construir a Juh de hoje. E 
que continua trabalhando ar-
duamente, para transformar 
minhas vivências em instru-
mento de empoderamento da 
mulher preta. Porque, eu até 
já conhecia o racismo e o pre-
conceito, mas só tive conheci-
mento do quanto é importan-
te e necessário levantar mais 
debates sobre isso quando 
cheguei no Rio de Janeiro e 
senti isso de forma bem mais 

ocupando cargos de lideran-
ça, mas me deixou triste sa-
ber que destas, apenas 3% 
são mulheres pretas. Isso 
evidencia para a gente, como 
mostrava a pesquisa, que 
existe um abismo gigante de 
direitos que ainda temos que 
enfrentar. E é uma coisa que 
já não dá para deixar para 
depois. Precisamos agir hoje, 
para que as novas gerações 
de mulheres pretas do país, 
tenham seus direitos garanti-
dos e sejam reconhecidas por 
sua competência, e não ape-
nas por sua beleza e/ou cor-
po curvilíneo”, explicou Juh 
citando o estudo feito pela 
consultoria Gestão Kairós.

“À medida que fui estudan-
do mais sobre nossa bandei-
ra, fui entendendo também a 
necessidade real de refletir-
mos mais sobre o papel de 
cada uma nesse movimen-
to. Não dava mais para ficar 
omissa como eu estava. Hoje 
quero evidenciar os avan-
ços da representatividade da 
mulher preta, principalmente 
na arte e na cultura, que é a 
minha área. Mas não apenas. 

Juh Campos revela empoderamento 
após episódio de racismo
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A figueiredense deu entrevista e falou sobre sua luta contra o racismo

Porque não é de hoje que já 
somos verdadeiros exemplos 
de força e resistência”, acres-
centou.

Dona de uma autoestima 
inabalável, Juh também con-
tou que toda força para não 
desistir veio de sua família, 
em especial sua mãe, a quem 
a artista faz questão de cui-
dar e retribuir toda o apoio a 
amor e dedicação.

“Por todas as dificuldades 
que passamos, desde ainda 
menina eu já ajudava minha 
mãe no comércio. E assim 
vem sendo até hoje, porque 
sigo tentando ajudar minha 
família o máximo que posso. 
Agora, por exemplo, tenho 
condições de permitir que ela 
[a mãe] não trabalhe e assim 
tenha mais tempo para fi-
car em casa e se cuidar. Ela 
passou por muitos desgas-
tes físicos e emocionais nos 
últimos anos e isso deixou 
sequelas que a deixam mui-
to triste e deprimida. O que 
determinou minha decisão. 
Faço tudo por ela, sempre”, 
concluiu Juh Campos, emo-
cionada.

O Corpo de Bombeiros Mi-
litar do Amazonas (CBMAM) 
realizou, no sábado (26), 
solenidade de lançamen-
to do Programa Educacio-
nal Bombeiro Mirim (Proe-
bom). O evento aconteceu 
no Quartel do Comando 
Geral, em Manaus, e teve a 
presença de 200 crianças e 
adolescentes, matriculadas 
no programa, e também de 
autoridades civis e militares.

O programa, que irá ocor-
rer em todos os pelotões e 
companhias do interior, tem 

Corpo de Bombeiros lança projeto Bombeiro Mirim
como objetivo contribuir 
na formação de crianças 
e adolescentes, utilizando 
como referência valores de 
cidadania e civismo, e tem 
base na doutrina militar. Os 
ensinamentos do programa 
estão ancorados na hierar-
quia, disciplina e cidadania, 
sendo um pilar auxiliar no 
desenvolvimento da criança 
e do adolescente, que serão 
agentes transformadores de 
sua própria história.

No interior, o programa 
atenderá 500 crianças, 

forte e cruel”, contou.
Atual musa Rio de Prêmios, 

Miss Amazonas e Vice Miss 
Bumbum Brasil, Juh Campos 
conta que hoje entende que 
muitas das dificuldades que 
passou na vida tiveram rela-
ção com a sua cor, mas só en-
tendeu de verdade isso, após 
ter sido impedida de entrar 
em um hotel da zona sul do 
Rio de Janeiro, por ser preta e 
aparentemente pobre, devido 
às roupas simples que usava 
na ocasião.

O caso, que chegou a ga-

nhar certa repercussão, de 
acordo com a artista, a inspi-
rou a estudar e querer enten-
der mais sobre sua bandeira, 
não apenas para impedir que 
aconteça com ela novamen-
te, mas também para se tor-
nar porta-voz de outras mu-
lheres pretas.

“Eu entendi naquele mo-
mento o quanto é preciso 
avançarmos em representa-
tividade em diversos espa-
ços. Eu cheguei a ver numa 
pesquisa recente, que temos 
cerca de 25% de mulheres 

distribuídas nos dez mu-
nicípios onde o CBMAM 
possui companhia ou pe-
lotão, que são: Itacoatiara, 
Manacapuru, Parintins, 
Rio Preto da Eva, Iranduba, 
Tabatinga, Tefé, Humaitá, 
Novo Airão e Presidente 
Figueiredo. Cada unida-
de militar irá formar uma 
turma com 50 (cinquenta) 
crianças e adolescentes.

Orleilso Ximenes Muniz, 
falou sobre a importância 
do projeto que é o maior in-
vestimento que se pode dar 

àqueles que mais precisam: 
as crianças e adolescentes.

“O programa, que tem o 
apoio do Fundo de Promo-
ção Social e Erradicação da 
Pobreza (FPS), busca for-
mar cidadãos conscientes 
de suas potencialidades, 
deveres, direitos e respon-
sabilidades, para que assim 
possa ter condições de con-
tribuir para a melhoria da 
comunidade em que está 
inserido e também interagir 
com a sociedade em geral”, 
disse o coronel.

Divulgação

O programa contribui na forma-
ção de crianças e adolescentes



Documentário destaca iniciativa 
de bibliotecas comunitárias 

Fotos: Divulgação

A produção mostra como os criadores de bibliotecas transformaram locais em pontos de acesso à cultura

 

Patrícia Lima

As bibliotecas comunitá-
rias de Presidente Figuei-
redo (a 126, 7 quilômetros 
de Manaus) são o tema do 
documentário Cachoeira 
das Letras, o qual reuniu 
depoimentos de ativistas 
do município que por in-
ciativa própria resolveram 
criar projetos de incentivo 
à leitura.

A produção, que possui 
22 minutos de duração, 
mostra como os criadores 
de bibliotecas transforma-
ram locais que não eram 
utilizados em pontos de 
acesso à cultura, demo-
cratizando a leitura.

As bibliotecas que surgi-
ram da iniciativa de mora-
dores e educadores vivem 
de doações, sendo que, ne-
nhuma biblioteca do Ama-
zonas faz parte da Rede 
Nacional de Bibliotecas 
Comunitárias, conforme 
Fátima Souza revela no 
documentário.

No filme, Egydio Schwa-
de, responsável pelo Casa 
da Cultura, destaca a rele-
vância da perpetuação da 
memória e história do lo-
cal e região.

“E a gente até queria ver 
se um dia conseguimos 
recursos, e assim, a gen-
te digitalizar tudo e dei-
xar aí, inclusive, de forma 
que pudesse ser utilizado 
nas escolas pelos alunos, 
porque na medida em que 
a memória cresce entre a 
própria população, nessa 
medida também cresce a 
satisfação e o bem viver”, 
disse.

Segundo o relato de Elzi-
mar Santos, da Biblioteca 
Comunitária Paulo Freire, 
ela se sentia sozinha to-
cando o projeto, mas ao co-

nhecer o projeto “Práticas 
Leitoras” e os seus coorde-
nadores, o norte chegou e 
a deixou feliz, gerando re-
volução até no acervo. 

“Quando há motivação 
dentro de uma biblioteca, 
o leitor tem mais prazer de 
se aproximar, buscar a lei-
tura”, afirmou.

De acordo com a profes-
sora Fátima Souza, que co-
ordena o projeto Práticas 
Leitoras, o documentário 
surgiu a partir do mapea-
mento das bibliotecas co-
munitárias de Presidente 
Figueiredo e dos projetos 
culturais desenvolvidos 
em torno de leituras no 
município. Para ela, so-
mente com a conjunção de 
esforços de atores, como a 
universidade e a comuni-
dade, é que se pode fazer a 
diferença.

“O objetivo do documen-
tário é retratar o ativismo 

social dos idealizadores 
das bibliotecas que abri-
ram seu acervo particular 
à comunidade, funcionan-
do como centros de con-
vivência social, artística 
e cultural em lugares ca-
rentes de equipamentos 
culturais. Convida toda a 
sociedade para conhecer 
a realidade e prestigiar 
as práticas de leitura em 
nossa sociedade e contri-
buir para fortalecê-las em 
rede”, disse a professora.

O documentário foi con-
templado pelo Programa 
Cultura Criativa 2020 da 
Lei Aldir Blanc no Prêmio 
Encontro das Artes, do Go-
verno do Estado do Ama-
zonas, com apoio do Go-
verno Federal, por meio do 
Fundo Nacional de Cultu-
ra, da Secretaria Especial 
da Cultura do Ministério 
do Turismo, em dezembro 
de 2020, para ser executa-

do no primeiro semestre 
de 2021.

Em 2021, oito bibliote-
cas formaram a Rede Ca-

choeiras de Letras de Bi-
bliotecas Comunitárias do 
Amazonas e participam 
do ciclo formativo da Rede 
Nacional de Bibliotecas 
Comunitárias.

Presidente Figueiredo 
Casa da Cultura do Uru-

buí (30 anos)
Paulo Freire (20 anos)
Portal da Cultura Mun-

guba - Biblioteca Mungu-
ba e Memorial de Presi-
dente Figueiredo (11 anos)

Centro Cultural Zé Ama-
dor (7 anos)

BambuLER (em implan-
tação)

Manaus
Sala de Leitura do Casa-

rão de Idéias (11 anos)

Itacoatiara
Biblloteca Comunitária 

Maria Dolores e Biblioteca 
Comunitária Francisco Ca-
lheiros

(em implantação)

Manaus, Sábado e Domingo,
2 e 3 de Abril de 2022

 

 



 

O governador Wilson Lima 
estará em Rio Preto da Eva (a 
57 quilômetros de Manaus), 
na sexta-feira (1º), para inau-
gurar mais um restaurante 
popular Prato Cheio, anun-
ciar novas obras e acompa-
nhar ações que o Governo do 
Amazonas estará realizando 
no município, em homena-
gem ao aniversário de 40 
anos da cidade, celebrado no 
dia 31 de março.

Dentre as ações promovi-
das pelo Estado, o governa-
dor vai inaugurar a sétima 
unidade do Prato Cheio no 
interior do estado. Em Rio 
Preto da Eva, o estabeleci-
mento terá capacidade para 
servir gratuitamente 400 li-
tros de sopa por dia. 

A iniciativa, coordenada 
pela Secretaria de Estado de 
Assistência Social (SEAS-
-AM), representa mais um 
avanço na política estadual 
de combate à fome, deter-
minada por Wilson Lima. 
Ao todo, com o acréscimo da 
unidade de Rio Preto da Eva, 
o Amazonas passa a ter 15 
restaurantes populares, sen-
do oito em Manaus e sete no 
interior.

Wilson Lima também 
anunciará investimentos de 
R$ 17,9 milhões em infraes-
trutura, que contemplam a 
construção de galeria na tra-
vessia do igarapé no ramal 

Wilson Lima inaugura novo Prato Cheio e 
anuncia obras nesta sexta-feira

Divulgação

Governo vai levar ações de cidadania, de saúde e de fomento à economia
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do Procópio, no quilômetro 
103 da AM-010, e a pavimen-
tação do ramal Baixo Rio. As 
obras serão executadas por 
meio da Secretaria de Estado 
de Infraestrutura e Região 
Metropolitana de Manaus 
(Seinfra).

Setor primário 
Durante sua passagem 

pelo município, o governa-
dor acompanhará o repasse 
de fomentos que atenderão o 
setor primário, a exemplo de 
um trator agrícola que será 
entregue à Associação dos 
Produtores Rurais da Comu-
nidade Nova Esperança (As-
pones), por meio do Fundo de 
Promoção Social e Erradica-
ção da Pobreza (FPS).

Com parte da programação 
da 5ª Feira da Piscicultura de 
Rio Preto da Eva, a Secretaria 
de Estado da Produção Rural 
(Sepror) entregará uma má-
quina de beneficiamento de 
laranja para apoiar produto-

res rurais do município, além 
de realizar palestra de Moni-
toramento da Qualidade de 
Água na Piscicultura. Por 
meio da Agência de Fomen-
to do Estado do Amazonas 
(Afeam), serão liberados R$ 
185 mil em crédito de opera-
ções realizadas na feira.

Wilson Lima anunciará 
a revitalização da feira de 
produtos regionais no mu-
nicípio, que completará sete 
anos de atividade em 2022. 
Por meio da Agência de De-
senvolvimento Sustentável 
(ADS), os feirantes receberão 
novos expositores, mesas e 
faixas de identificação, além 
de novos coletes e bonés.

Social e cidadania 
Também na sexta-feira, a 

Secretaria de Justiça, Direitos 
Humanos e Cidadania (Se-
jusc) realizará novo mutirão 
de cidadania, onde emitirão 
500 RGs, entre 1ª e 2ª via do 
documento.

Guia de Orientação Comercial para eventos é distribuído

Guia é uma cartilha que buscará 
integrar os estabelecimentos

DivulgaçãoA partir desta semana, 
passou ser distribuído em 
Rio Preto da Eva, o Guia de 
Orientação Comercial para 
eventos. Estabelecimentos 
dos seguimentos: meios 
de hospedagens, meios 
de transportes, restauran-
tes, balneários, bares, lan-
chonetes, cafés regionais, 
equipamentos aquáticos 

O Departamento Estadual 
de Trânsito do Amazonas 
(Detran-AM) entregará oito 
carteiras de habilitação a 
pessoas contempladas pelo 
projeto CNH Social. Criada 
pelo Governo do Estado, a 
iniciativa visa atender pes-
soas de baixa renda que 
precisam da carteira de ha-
bilitação para conseguir um 
emprego ou atuar em outras 
atividades.

Saúde e bem-estar 
Em Rio Preto da Eva, a Se-

cretaria de Estado de Saúde 
(SES-AM) e a Fundação de 
Vigilância em Saúde - Dra. 
Rosemary Costa Pinto (FVS-
-RCP) seguirão dando supor-
te para acelerar a imuniza-
ção contra a Covid-19. Ação 
de intensificação da vacina-
ção ocorrerá até domingo (3), 
durante as comemorações 
do município.

Já o Corpo de Bombeiros do 
Amazonas levará à cidade 

o projeto Chamas de Saúde, 
que ofertará serviços de en-
fermagem, farmácia, odon-
tologia, assistência social e 
atendimentos médicos espe-
cializados à população.

A Fundação Amazonas 
de Alto Rendimento (Faar) 
estará disponibilizando ser-
vidores do RespirAR para di-
vulgação do projeto e orien-
tação de fisioterapia, com 
exercícios cardiorrespirató-
rios e educação física, com 
alongamento e ginástica la-
boral. Também por meio da 
Fundação, estará disponível 
estande do Projeto Esporte 
e Lazer na Capital e Interior 
(Pelci), com orientação das 
modalidades esportivas dis-
poníveis na iniciativa.

Itinerante
A Junta Comercial do Esta-

do do Amazonas (Jucea) rea-
lizará, em Rio Preto da Eva, 
o projeto Jucea Itinerante. A 
ação visa levar aos municí-
pios, que não possuem posto 
de atendimento da autarquia, 
atividades de orientação e 
formalização de empresas.

Durante o evento, o cida-
dão que deseja empreender 
ou formalizar seu negócio 
terá atendimento de servi-
dor da Jucea qualificado para 
orientar na realização dos 
trâmites de abertura, altera-
ção e extinção de empresas.

e comércios alimentícios 
devem ser orientados por 
equipes da Secretaria Mu-
nicipal de Planejamento, 
Agroindústria, Comércio e 
Turismo (Semplactur).

De acordo com Ronisley 
Martins, titular da Sem-
plactur, o guia é uma pe-
quena cartilha que buscará 
integrar os estabelecimen-

tos com um padrão positi-
vo de atendimento para o 
público que chegará a ci-
dade em grandes eventos.

“Buscamos orientar es-
ses comerciantes em rela-
ção ao estoque, a prática de 
preço justo, qualidade no 
atendimento, padroniza-
ção de uniforme e identi-
ficação do estabelecimen-

to. Com isso esperamos a 
criação de redes de conta-
tos e que todos os turistas 
saiam satisfeitos com nos-
so comércio”, destacou o 
secretário.

Serão entregues 2 mil 
cartilhas que equivale o 
número de estabelecimen-
tos comerciais em Rio Pre-
to da Eva.



Suyanne Lima

Ultrapassando as expec-
tativas que a pesca espor-
tiva é um esporte para ho-
mens, o Grupo Amazon Top 
Girl é totalmente feminino 
e composto por defensoras 
da preservação ambiental. 
A prática esportiva reúne 
mulheres com um senti-
mento em comum, a paixão 
pela pesca.

Segundo Adriane Galvão, 
uma das administradoras, 
o grupo tem como objeti-
vo maior a pesca esporti-
va, que consiste em pescar, 
manusear corretamente o 
peixe, fotografar e soltar no 
ambiente natural, dentre as 
espécies, principalmente o 
Tucunaré.

“O grupo Amazon Top Girl 
foi fundado a partir do Ama-
zon Top, um grupo mascu-
lino também praticante da 
pesca esportiva. Tomamos 
a iniciativa de criar um gru-
po feminino para reunir o 
máximo de mulheres que 
compartilhassem dessa 
mesma paixão”, explicou.

Para Priscilla Santos, que 
é integrante do Amazon 
Top Girl, a pesca esportiva 
ensina sobre a preservação 
de áreas naturais e fomen-
ta o turismo local gerando 
fonte de renda.

“A pesca esportiva para 

Mulheres se unem e criam grupo 
dedicado à pesca esportiva

Rio Preto da Eva é um dos municípios que atrai turistas do mundo todo em busca da pesca esportiva
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nar”, relatou.

Programação Anual
Com mais de três anos 

de existência, o grupo con-
ta com uma programação 
anual que consiste em en-
contro com as pescadoras 
e resenhas até o torneio 
anual, que é o maior evento 
dentre todos eles. A última 
edição do torneio atual foi 
realizada na Pousada Tu-
cuna em Rio Preto da Eva 
e teve a presença de várias 
integrantes que mostraram 
a habilidade no trato com 
os peixes.

A cidade de Rio Preto da 
Eva, no Amazonas, é um 
dos municípios que atrai 
turistas do mundo todo em 
busca da pesca esportiva. 
São visitantes que geram 
renda e fomentam a econo-
mia local.

“Os projetos para o desen-
volvimento da atividade do 
turismo no município vi-
sam implementar a descen-
tralização das atividades 
levando os visitantes para 
as cachoeiras, para os bal-
neários, para as comunida-
des e principalmente para 
o turismo de pesca espor-
tiva”, destacou o secretário 
municipal de planejamento, 
agroindústria, comércio e 
turismo de Rio Preto da Eva, 
Ronislei Martins.

 

mim não é só um esporte, 
é uma arte e entrou na mi-
nha vida por meio do meu 
marido, que modéstia à 
parte, é um dos melhores 
pescadores do país.  É um 
esporte extraordinário que 
te conecta à natureza, de-
sestressa, energiza e para 
completar, vem a melhor 
parte, traz o prazer de pes-
car. Nada explica a sensa-
ção de um peixe fisgado!! É 
emocionante e cada peixe 
é um troféu pessoal que fo-
tografamos, medimos e de-
volvemos ao rio”, declarou.

A Pesca Esportiva incenti-

va a preservação e o mora-
dor dessas regiões passa a 
compreender que a ativida-
de fomenta o turismo local 
e gera uma grande fonte de 
renda. Como consequên-
cia, ele aprende a preser-
var também porque vê o 
que o turismo proporciona, 
aprende a valorizar a bele-
za de um peixe, não como 
consumo.

“É um círculo virtuoso 
que não para de girar. Acho 
que é esse o objetivo, ser 
um meio de ajuda há quem 
precisa, contribuir com a 
preservação, ensinar a va-
lorizar o que se tem de me-
lhor e desfrutar do prazer 
que o esporte proporciona”, 
destacou a integrante.

Priscilla Santos também 
enalteceu as colegas do 
grupo Amazon Top Girl. 
“Fui muito bem recebida 
no grupo e me senti acolhi-
da. Já participei de torneio 
com mulheres super pro-
fissionais e cada vez mais, 
vejo que o que antes era 
um esporte exclusivamente 

masculino, hoje é compos-
to por mulheres que estão 
ganhando destaque e pro-
vando que mulher é boa em 
tudo que se dedica a fazer”, 
disse.

Patrícia Amorim também 
comentou sobre integrar o 
grupo. “Ainda encontramos 
alguns comentários ma-
chista, mas isso é de quem 
não conhece, nem pratica 
o esporte. Sinto orgulho de 
fazer parte do Amazon Top 
Girl e de praticar esse es-
porte. Quem não conhece, 
precisar ir um dia e eu já 
antecipo que irá se apaixo-
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Lei valoriza o legado 
dos povos indígenas
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Projeto é uma oportunidade de valorizar o legado ancestral dos povos indígenas

Sancionada no ano pas-
sado, a Lei nº 5492/2021, 
que cria o Dia Internacio-
nal da Mulher Indígena, 
vai muito além do que a 
instituição de uma data 
no calendário oficial do 
Estado. Para o deputado 
Roberto Cidade, presiden-
te da Assembleia Legis-
lativa do Amazonas (Ale-
am), autor da proposta, é 
uma oportunidade de va-
lorizar o legado ancestral 
dos povos indígenas.

“É uma data para nos 
lembrar que o racismo 
contra os indígenas tem 
impedido que aprendamos 
e compreendamos esse le-
gado de sabedoria. São sa-
beres e tradições que não 
podem ser esquecidos”, 
destacou.

Segundo parlamentar, a 
proposta segue a data ins-
tituída mundialmente em 
1983 – o Dia Internacional 
da Mulher Indígena, cele-
brado em 5 de setembro, 
para guardar na memória 

coletiva uma situação de 
enfrentamento e luta pela 
sobrevivência, vivida pela 
índia Aimará Bartolina 
Sisa, que, juntamente com 
seu marido, Túpac Katari, 
da mesma etnia, coman-
dou uma rebelião contra 
os conquistadores e domi-
nadores espanhóis, no Alto 
Peru, região atual da Bolí-
via, no século XVIII.

Cidade lembra também 
que no Brasil e nos países 
do Cone Sul, as mulheres 
indígenas desempenha-
ram, historicamente, um 
papel fundamental como 
agentes de mudança nas 
famílias, comunidades e 
na vida do povo. “Por isso, 
é importante que também 
aqui no Amazonas, a gen-
te reconheça e valorize 
essa memória de resistên-
cia das mulheres indíge-
nas”, continuou.

Roberto Cidade acrescen-
tou que o projeto faz parte 
de uma série de iniciativas 
de sua autoria, algumas 

que viraram leis estaduais, 
em defesa das mulheres.

“Meu trabalho pelas mu-
lheres amazonenses é diá-
rio. Ao longo do meu man-
dato, são várias as ações 
e leis que visam garantir 
mais segurança e respeito 
por todas. Esse é um dos 
meus principais compro-
missos. É um trabalho que 
não pode parar”, concluiu.

Indígenas na Amazônia
Pelo mundo, uma impor-

tante referência que se faz 
à Amazônia é sua enorme 
floresta e, além disso, aos 
indígenas. O bioma reúne 
a maior parte dessa popu-
lação no Brasil, são cerca 
de 440 mil indígenas. São 
mais de 180 povos indíge-
nas, além de vários gru-
pos isolados vivendo no 
bioma. Para se ter uma 
ideia da grandiosidade, a 
terra Yanomami, localiza-
da em Roraima e no Ama-
zonas, possui mais de 25 
mil indígenas.

AM insere novos 
municípios no Mapa
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O Mapa visa orientar a atuação do Sistema Nacional do Turismo 

O Amazonas inseriu qua-
tro novos municípios no 
Mapa do Turismo Brasilei-
ro. A nova atualização foi 
divulgada pelo Ministério 
do Turismo na segunda-
-feira (28). Com a entrada de 
Nhamundá, Atalaia do Nor-
te, São Gabriel da Cachoeira 
e Coari, o total de cidades no 
Mapa chega a 26.

O Mapa tem por objetivo 
orientar a atuação do Sis-
tema Nacional do Turismo 
no desenvolvimento, regio-
nalizado e descentralizado, 
das políticas públicas nos 
territórios nele identifica-
dos. A Empresa Estadual 
de Turismo do Amazonas 
(Amazonastur) é respon-
sável por homologar as in-
formações dos municípios 
inseridos no Sistema de In-
formações do Mapa do Tu-
rismo Brasileiro (Sismapa).

Os municípios são dis-
tribuídos em sete regiões 
turísticas: Polo Médio Soli-
mões, Polo Alto Rio Negro, 
Polo Uatumã, Polo Sateré, 
Polo Madeira, Polo Alto Soli-
mões, Polo Amazônico.

O presidente da Amazo-
nastur, Sérgio Litaiff Filho, 
destaca que a inserção dos 
municípios no Mapa é fun-
damental para o desenvol-

vimento de políticas públicas 
que potencializem o turismo 
e, consequentemente, a eco-
nomia do Amazonas.

“Uma vez o município no 
Mapa do Turismo Brasileiro, 
ele fica dentro de um radar 
do Governo Federal para in-
vestimentos, participações 
em emendas parlamentares 
e, também, capacitações e 
acesso às linhas de créditos 
específicas para os municí-
pios”, disse Litaiff.

Amazonas no Mapa
Os municípios que fa-

zem parte do mapa são: 
Polo Médio Solimões – 
Anori, Coari, Uarini; Polo 
Alto Rio Negro – Santa Isa-
bel do Rio Negro, Barcelos 
e São Gabriel da Cacho-
eira; Polo Uatumã -  São 
Sebastião do Uatumã e  
Itacoatiara; Polo Sateré – 
Nhamundá, Boa Vista do 
Ramos, Maués e Parintins; 
Polo Madeira – Borba, Novo 
Aripuanã e Humaitá; Polo 
Alto Solimões – Benjamin 
Constant, Atalaia do Norte 
e Tabatinga; Polo Amazô-
nico -  Manaus, Novo Ai-
rão, Presidente Figueiredo, 
Rio Preto da Eva, Mana-
quiri, Careiro, Iranduba  
e Manacapuru.



 

 

A escola está localizada 
no bairro Mamoud Amed, 
na zona Leste de Itacoa-
tiara e foi construída pela 
prefeitura municipal, rece-
bendo o nome em homena-
gem ao ex-prefeito Chibly 
Calil Abrahim. Os trabalhos 
de restauração e moderni-
zação de suas instalações 
físicas internas e fachada, 
incluíram pintura estiliza-
da para gerar um ambien-
te alegre e estimulante ao 
aprendizado, e mobiliário 
totalmente novos e pró-
prios aos escolares, conten-
do as mesinhas e cadeiras 
individuais dos alunos, me-
sas para estudo em grupo e 
seminários, armários e qua-
dros, e também mesas e ca-
deiras para os professores.

“Tudo foi pensado para 
oferecer o melhor ao pú-
blico estudantil, dentro 
dos princípios e moderni-
dade que exige a educa-
ção”, disse Vanessa Mi-
glioranza, secretária de 
educação do município.

A cerimônia festiva que 
contou com a participação 
do presidente da Câmara 
Municipal Júnior Galvão, 
vereadores da base, auto-
ridades, secretários muni-
cipais e da população que 
tanto aguardava por me-
lhorias, face à importância 
que tem para os alunos do 
bairro, lotaram as depen-
dências do prédio escolar. 

Durante a abertura do 
evento que marcou a rei-
nauguração, o prefeito 
Mário Abrahim agrade-
ceu a presença de todos 
e destacou o trabalho da 
Secretaria Municipal de In-
fraestrutura (SEMINFRA), 
encarregada da reforma da 
escola e da equipe da Se-
cretaria Municipal de Edu-
cação (SEMED), que tem à 
frente a professora Vanes-

Evento marca reinauguração da 
escola municipal Chibly Abrahim
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sa Miglioranza. Ambas as 
secretarias se empenha-
ram muito para entregar 
a população estudantil 
um lugar todo reformado, 
que vai oferecer conforto 
e um ambiente saudável 
e moderno que vai contri-
buir sobremaneira para o 
aprendizado das crianças 
do bairro. 

O prefeito disse que não 
poderia esquecer de agra-
decer ao gestor da escola, 
professor José Carlos, um 
velho amigo e incentiva-
dor, que merece essa aten-
ção e um prédio reformado 
para bem dirigir. O chefe 
do Executivo Municipal 
também agradeceu a sua 
genitora professora Liset-
te Abrahim, atual dirigen-
te voluntária da Fundação 
Universidade da Terceira 
Idade (FUnATI). 

“Este momento se torna 
muito importante para a 
família Abrahim, pois re-
presenta a merecida ho-

menagem ao patriarca Chi-
bly, falecido avô do prefeito 
Mário, cujas lembranças 
afetivas estão na mente de 
cada familiar e do povo ita-
coatiarense pelo seu modo 
de vida, que nos deixou 
esse legado de trabalho e 
honradez, com o viés do de-
ver cumprido”, comentou a 
senhora Lisette Abrahim.

Histórico Chibl Abrahim
O empresário Chibly 

Calil Abrahim chegou à 
Itacoatiara no final da 
década de 70, instalando 
na cidade uma empresa 
do ramo de crepagem e 
beneficiamento de borra-
cha, nas proximidades de 
sua residência, localizada 
no bairro Colônia. A usina 
instalada por Chibly ga-
nhou o nome de Ceci, em 
homenagem à sua esposa.

Além da firma de bene-
ficiamento e exportação 
de borracha, ele também 
montou no centro de Ita-

coatiara o Cine Alvorada, 
uma empresa cinema-
tográfica que substituiu, 
nos anos 80, o antigo Cine 
Geny, de propriedade do 
boliviano Luiz Pomar.

Chibly era uma entu-
siasta do progresso de 
Itacoatiara. Por acreditar 
nesse desenvolvimento, 
construiu também o hotel 
Alvoradinha, localizado 
em frente à usina da Ita-
coatiara Energia, Amazo-
nas Energia, popularmente 
chamada de “Usina de Luz 
de Itacoatiara”.

Segundo o historiador 
Francisco Gomes da Silva, 
“a Escola Chibly Abrahim 
recebeu com Justiça o nome 
deste ex-prefeito municipal 
que muito se dedicou à  Ita-
coatiara, como empresário 
e destacado político, ao fa-
zer uma grande adminis-
tração atuando, sobretudo, 
no melhoramento da urba-
nização da cidade, como a 
construção de alguns pré-

dios públicos, além de ter 
iniciado, prioritariamente, 
o sistema de esgoto da ci-
dade através de recursos 
federais, com o apoio da Se-
cretaria de Estado de Plane-
jamento do Amazonas”.

“Na época, sob a gestão do 
governador José Lindoso, 
ele elaborou o Plano Dire-
tor da cidade de Itacoatiara. 
Enfim, o prefeito Chibly Ca-
lil Abrahim foi um gestor 
municipal muito operoso 
e contribuiu para o desen-
volvimento do município 
de Itacoatiara durante 6 
anos de sua administração, 
o que era previsto na época 
pela Constituição Federal. 
Chibly foi eleito prefeito 
municipal de Itacoatiara 
no dia 15 de novembro de 
1976 e assumiu em 1° de 
fevereiro do ano seguinte”, 
concluiu o doutor Francis-
co Gomes.

Para o prefeito Mário 
Abrahim, “a educação é 
uma marca de nossa admi-
nistração e vamos nos de-
dicar, cada vez mais, para 
melhorá-la, com o apoio 
de todos os servidores da 
SEMED, de sua gestora Va-
nessa, e demais secretarias 
que estão interligadas”, 
destaca.

“Itacoatiara tem muitos 
problemas a serem solu-
cionados, e nós temos à 
vontade, os recursos e pes-
soal dedicado. Logo, outras 
escolas serão atendidas. 
A reforma da Escola Mu-
nicipal Chibly Abrahim é 
como queremos ver todas 
as outras escolas do nos-
so município e vamos nos 
empenhar para isso. Hoje 
começa uma nova história 
na educação, que irá trazer 
reformas e modernização 
de nossas escolas munici-
pais”, concluiu o prefeito de 
Itacoatiara Mário Abrahim.



 

 

Sebastian Viana

A Prefeitura de Novo Ai-
rão iniciou, na segunda-
-feira (28), a limpeza pre-
ventiva do entorno do 
igarapé de Santo Antônio, 
na divisória dos bairros 
de São Francisco (Chicó) e 
Nossa Senhora Auxiliado-
ra (Ponta).

Para realização do ser-
viço, a Defesa Civil do mu-
nicípio organizou um mu-
tirão em parceria com as 
secretarias municipais de 
Meio Ambiente (Semma), 
de Obras e Infraestrutura 
(Seminf) e de Agricultura 
e Abastecimento (Semab).

O trabalho foi concen-
trado no entorno das ruas 
Rui Barbosa, Tiradentes e 
João Paulo, em pontos que 

Prefeitura elabora plano para 
enfrentar cheia do Rio Negro
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O órgão vai realizar reunião com as secretarias para traçar plano

A Agência de Fomento do 
estado do Amazonas (Afe-
am) está disponibilizando li-
nhas e financiamentos para 
pessoa física (individual) e 
jurídica (empresas).

O crédito foi anunciado 
pelo Agente de desenvolvi-
mento da Sala do Empre-
endedor (Semintur), Decson 
Almeida, na terça-feira (29), 
na abertura da apresenta-
ção do programa Pra Fren-
te Inspired FDC (Fundação 
Dom Cabral).

Os interessados devem 
procurar a Sala do Empre-
endedor para obter informa-
ções sobre as condições e 
documentação necessárias. 
O teto inicial concedido as 
pessoas físicas é de até R$ 
8 mil, e para jurídicas R$ 
21 mil. Para essa faixa mais 

Afeam dispõe linhas de crédito para empreendedores 
Divulgação

Os interessados devem procurar a Sala do Empreendedor 

 

elevada é necessário avalis-
ta. Mas, os valores de crédito 
poderão aumentar de acor-
do com o histórico de crédito 
do cliente com a Afeam.

O agente de desenvolvi-
mento também ressaltou 
que a Sala do Empreendedor 
presta orientação e consul-
toria gratuita às empresas. 
Ele orientou que o MEI (Mi-
croempreendedor Individu-
al) é isento do pagamento de 
taxas e documentos como 
alvará. O MEI recolhe ape-
nas uma contribuição men-
sal, que pode chegar a R$ 
66,60, variando de acordo 
com a o segmento de atua-
ção somado ao INSS, ICMS 
e/ou ISS.

“No entanto, os que recor-
rem a lan houses e conta-
dores estão sendo cobrados 

por serviços oferecidos gra-
tuitamente na Sala do Em-
preendedor. Alertamos que 
a Sala está de portas aber-
tas para esclarecer dúvidas, 
abrir empresas, prestar con-
sultoria e outros serviços”.

Na reunião foi adiantado 
ainda que a Secretaria Mu-
nicipal de Indústria, Comér-
cio e Turismo (Semintur) 
está em tratativas para tra-
zer uma agência do Banco 
Sicoob ou serviços deste. O 
banco é um sistema finan-
ceiro cooperativo do Brasil, 
que oferece produtos e ser-
viços como conta corrente, 
investimentos, crédito, car-
tões, previdência, consórcio, 
seguros e cobrança, com 
preços mais justos que os 
encontrados no mercado.

Quanto ao Pra Frente 
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aos moradores que, no ano 
passado, encontravam co-
bras na vegetação.

“Estamos também fazen-
do o cadastramento docu-
mental das famílias que 
deverão ser atingidas pela 
cheia do Rio Negro na sede 
do município. O levanta-
mento visa fornecer infor-
mações para a elaboração 
do plano de contingência 
da Prefeitura para enfren-
tar o transbordamento do 
Rio Negro”, destacou.

O mutirão também con-
tou com a equipe de poda 
de árvores, da Semab, que 
realizou o corte de galhos 
de árvores que ficam às 
margens do igarapé. A 
técnica florestal, Jackeli-
ne Farias, informou que 
o trabalho visa eliminar 

criadouros e abrigos para 
animais peçonhentos e 
venenosos. “Pedimos a 
colaboração dos morado-
res para que não joguem 
resíduos nos igarapés. 
Precisamos unir força 
para zelarmos por nossa 
cidade”, argumenta.

A Prefeitura vai reali-
zar, em 8 de abril, uma 
reunião, com as secreta-
rias relacionadas à cheia 
do Amazonas 2022, para 
traçar o plano de contin-
gência para enfrentar o 
transbordamento do Rio 
Negro, que deverá atin-
gir, em maio, a cota dos 22 
metros. Em 25 de abril, a 
Defesa Civil também fará 
uma sondagem das condi-
ções da subida das águas 
nas comunidades.

Jornada Amazônica, a se-
cretária municipal de Tu-
rismo, Suzianne Fonseca, 
explicou que se trata de 
um projeto inovador que 
possibilita aumentar o fa-
turamento da empresa ou 
de um pequeno negócio. “E 
o melhor, é que a empresa 
não precisa ser formal”.

Além de consultoria, o 

Pra Frente proporciona a 
integração das empresas 
no mercado por meio de 
uma rede de empreende-
dores. O movimento tam-
bém promoverá a parti-
cipação em eventos para 
apresentação dos produtos 
em que a SEMINTUR esta-
rá promovendo ou partici-
pando diretamente.

comumente ficam inunda-
dos durante as cheias.

O coordenador da Defesa 
Civil, Márcio Cavalcante, 

explicou que o trabalho 
visa à retirada dos resí-
duos e a melhoria da área 
que serve de passagem 
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VIP’S Metropolitanos

O prefeito Anderson Sousa vem realizando uma 
gestão participava e que preza pelo crescimento 
de Rio Preto da Eva. Na sua gestão, o município se 
desenvolve cada vez mais. O prefeito é o responsá-
vel por promover a 5ª Feira da Piscicultura, 1ª Feira 
do Artesanato Indígena e o 40° Aniversário de Rio 
Preto da Eva. Eventos que trarão mais de R$ 15 mi-
lhões em retorno financeiro para a cidade.

Nas quintas-feiras o Pelotão Solidário Iranduba 
realiza o “Projeto Time Jovem Pelotão Solidário 
Esporte”. Com o apoio da Drogaria Grijó e com a 
ajuda de voluntários do Pelotão Solidário Irandu-
ba, é realizado o preparo físico e treinos de fute-
bol com a juventude de alguns bairros do Distri-
to de Cacau Pirera e comunidades.

Jorge Thiago Abrahim está realizando várias 
ações para o desenvolvimento do Amazonas. 
Na última semana, por exemplo, ele esteve na 
Comunidade Maquará, região do Rio Urubu, no 
município de Silves. Na ocasião, ele ouviu os co-
munitários do local e ainda comemorou com eles 
o título da Portuguesa, time da comunidade, ao 
lado de amigos e de jovens que valorizam a real 
importância que o esporte tem na construção da 
sociedade.

Na quinta-feira (31), representando o prefeito 
Beto D’Angelo, a vice-prefeita de Manacapuru, 
Valcileia Maciel, esteve na ação de encerramen-
to do mês dedicado às mulheres na secretaria de 
políticas para mulheres. Na ocasião, junto com a 
primeira dama Laura Arce Nicolau D’Angelo, ela 
fez a entrega de certificados às participantes que 
concluíram o curso de gastronomia promovido 
pela Prefeitura de Manacapuru.

Equipe técnica da ADS, em parceria com a 
ADAF, esteve em visita técnica à produtores da 
AM 352, de Novo Airão. A visita teve como obje-
tivo prestar assistência técnica para orientação 
e levantamento de produção.

O Clube do Futuro Cientista realizou a primeira 
grande experiência dos seus alunos em Presiden-
te Figueiredo. Em uma ação de plantio, na Agro-
ambiental Boa Esperança. A experiência reafirma 
a enorme importância do meio ambiente e do 
equilíbrio sustentável para a humanidade. 

Itacoatiara

Manacapuru

Novo Airão

Presidente Figueiredo

Rio Preto da Eva

Iranduba
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 A cachoeira do Mutum 
fica no km 54 da estrada 
AM-240, em Presiden-
te Figueiredo. A melhor 

época para contemplar 
toda sua beleza é entre 
novembro e janeiro.. Fo-
tos: @vivamazonas

Turismo

Cachoeira Mutum 
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