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Vereadores do interior do Amazonas 
comemoram capacitação do II FECLAM

Fotos: Divulgação

Vereadores se reuniram com o objetivo de trocar experiências sobre as atividades legislativas

 

Vereadores de 62 mu-
nicípios do Amazonas se 
reuniram, nesta terça (19) 
e quarta-feira (20), com o 
objetivo de trocar experi-
ências sobre as atividades 
legislativas em todo Esta-
do na Assembleia Legisla-
tiva do Estado do Amazo-
nas (Aleam).

O encontro, denominado 
Fórum Estadual das Casas 
Legislativas (Feclam), está 
na sua segunda edição e 
foi idealizado pelo presi-
dente do parlamento es-
tadual, o deputado Rober-
to Cidade (União Brasil), e 
contou com a participação 
de várias autoridades.

“Hoje nós estamos rece-
bendo vereadores de todos 
os municípios do interior 
e da capital. É um evento 
voltado para o Legislati-
vo em todo o Estado. Esse 
evento contará com vários 
cursos para ajudar o par-
lamentar a desenvolver o 

te para fortalecer o nosso 
empenho na sociedade e 
contribuir cada vez mais 
com as políticas públicas 
para a nossa gente”, decla-
rou o vereador.

Participação
Das autoridades presen-

tes, o Governador Wilson 
Lima (União Brasil) come-
morou o encontro com os 
parlamentares e se colocou 
à disposição para debater 
as necessidades dos muni-
cípios com os participantes.

Wilson Lima também 
disse que o encontro con-
tribui para angariar as 
soluções em prol da cons-
trução de um Amazonas 
melhor.

“É preciso que cada um 
entenda o seu papel na 
construção de uma socie-
dade melhor, de alternati-
vas e soluções para a me-
lhoria da vida das pessoas. 
É importante a vinda de 
vocês (deputados estadu-
ais e representantes) aqui 
na Aleam e eu louvo a ini-
ciativa da casa de realizar 
essa troca”, avalia.

Vereadores de Rio Preto da Eva participaram do evento na Aleam

melhor trabalho para aju-
dar o povo amazonense”, 
avalia o deputado Cidade.

Outro ponto destacado 
pelo parlamentar foi pio-
neirismo da Assembleia 
Legislativa do Amazonas 
em contribuir com a ca-
pacitação dos parlamen-
tares.

“Vamos fortalecer o po-
der legislativo em todo o 
Amazonas, como era um 
de nossos projetos no Es-
tado. Tivemos vários cur-
sos voltados para que o 
parlamentar faça o traba-
lhado dele da melhor for-
ma possível: oratória, mí-
dias digitais, nova reforma 
eleitoral, vários voltados 
para o conhecimento e já 
faz parte do calendário da 
Aleam. Eles precisam de 
suporte para dar suporte 
a população do interior do 
Estado. Fomos pioneiros 
neste sentido”, explica o 
presidente da Casa.

Iniciativa rende elogios
Os vereadores dos mu-

nicípios mais distantes do 
Amazonas não deixaram 
de elogiar a iniciativa da 
Assembleia, sobretudo no 
suporte de informações 
para o pleno exercício do 
mandato parlamentar.

Edival Teixeira (PSD) é 
vereador em Boa vista do 
Ramos (distante 270 qui-
lômetros de Manaus) e 
destacou a relevância do 
Fórum dando suporte aos 
parlamentares do interior 
do Estado.

“É mais conhecimento 
que todos nós vamos ad-
quirindo e todos estamos 
muito felizes em parti-
cipar. Nosso município e 
população precisam que, 
cada dia mais, estejamos 
atentos aos avanços neste 
sentido para melhor aten-
der a cidade”, disse.

Já o vereador Adriano 
Colares (PSC) de Manicoré 

(distante 331 quilômetros 
da capital amazonense), 
garantiu que os conheci-
mentos adquiridos no Fó-
rum serão aplicados em 
sua volta ao município.

“Vamos aproveitar tudo 
que aprendemos para aju-
dar nosso povo e valeu 
muito a pena trocar expe-
riências com nossos cole-
gas e conhecer suas reali-
dades”, comenta.

O vereador do município 
de Rio Preto da Eva, Beti-
nho ML (PSD), também elo-
giou a iniciativa do presi-
dente da Aleam, deputado 
Roberto Cidade, pela cria-
ção do Feclam.

“Um evento muito bem 
elaborado e organizado, 
e excelente oportunida-
de que este Poder nos dar, 
não só a mim e aos nobres 
colegas vereadores de Rio 
Preto da Eva, mas para to-
dos os parlamentares do 
Amazonas que estão mar-
cando presença. É sem 
dúvida um grande apren-
dizado e ganho muito 
grande para o nosso man-
dato, mas principalmen-



Mostra de Teatro será 
realizada no Amazonas

A 15ª MTA ocorrerá de 22 de abril a 21 de maio com atividades artísticas e formativas

Manaus, Sábado e Domingo,
23 e 24 de Abril de 2022

A Mostra de Teatro do 
Amazonas (MTA), realizada 
pela Federação de Teatro do 
Amazonas (Fetam), come-
mora 15 anos em 2022 com 
uma programação por qua-
tro cidades do Estado: Irandu-
ba, Manacapuru, Novo Airão 
e Manaus. Com todas as ati-
vidades gratuitas, a 15ª MTA 
ocorrerá de 22 de abril a 21 de 
maio com atividades artísti-
cas e formativas.

No total 12 espetáculos fo-
ram selecionados por uma 
curadoria formada pela crí-
tica e curadora Monique 
Cardoso; a artista Daniele 
Avila Smal; e o ator, diretor, 
cientista social Márcio Braz. 
“Os espetáculos inscritos nos 
deram uma boa percepção 
da produção teatral amazo-
nense onde nos foi possível 
identificar categorias que vão 
dos trabalhos envoltos com 
o chamado biodrama, pas-
sando pela cultura popular e 
pelo circo, autores clássicos 

como Brecht, sem contar a 
relevância dos temas abor-
dados”, ressaltar a carta dos 
curadores.  

A programação ainda 
conta com uma mentoria 
de produção, realizada pela 
produtora cultural Gisa Al-
meida, que irá orientar nove 
aprendizes selecionados via 

edital, além da oficina “A en-
cenação e as bionarrativas 
cênicas”, ministrada por Ta-
ciano Soares. A 15ª MTA foi 
contemplada com o Prêmio 
Amazonas Cultura em Rede, 
realizado pelo Governo do 
Amazonas por meio da Se-
cretaria de Estado de Cultura 
e Economia Criativa.

Divulgação

Avançam tratativas para nova sede de Justiça em Manacapuru

Esforços foram empenhados para melhoria da estrutura física e pessoal

O Procurador-Geral de Jus-
tiça, Alberto Rodrigues do 
Nascimento Júnior, realizou 
na quarta-feira (20), uma 
visita institucional e apre-
sentação da proposta para a 
nova sede, no Município de 
Manacapuru (a 86 quilôme-
tros de Manaus).

Na ocasião, também esta-
vam presentes a Promotora 
de Justiça Tânia Feitosa, os 
Promotores de Justiça João 
Ribeiro Guimarães Netto e 
Kepler Antony Neto.

“Cada promotor tem sua 
sala e isso melhorou muito 
o atendimento. Agradeço em 

nome de todos os servidores 
e promotores pela assistên-
cia dada. Quando viemos 
para cá, o prédio ainda não 
estava adaptado, mas tudo o 
que pedimos para a adminis-
tração superior da Procura-
doria de Justiça foi atendido 
de forma excepcional.”, afir-
mou a Promotora de Justiça 
Tânia Feitosa.

Segundo o Promotor de 
Justiça Kepler Antony Neto, 
todos os esforços foram em-
penhados para melhoria da 
estrutura física e pessoal em 
Manacapuru.

“Quero agradecer ao Pro-

curador-Geral de Justiça, em 
nome dos colegas, por toda 
atenção dada ao Interior. Per-
cebemos que quanto maior 
a Promotoria, maiores são 
os desafios a serem enfren-
tados – isso faz uma grande 
diferença”, enfatizou o Pro-
motor de Justiça.

Durante a agenda institu-
cional, houve inspeção do 
terreno destinado a sede do 
MP pelo engenheiro Paulo 
Lopes e toda a equipe técni-
ca que assessorava o Procu-
rador-Geral de Justiça.

“Atuei por muitos anos em 
Promotorias de Justiça no 

Divulgação

Programação

Iranduba (AM) 
22.04.2022
Local: Praça dos Três Poderes;
19h- Ensaio Geral - Klindson 

Cruz.
23.04.2022
Local: Praça dos Três Poderes;
19h -Libera Ela - Cia Um de 

Nós;
21h- E o Céu Beijou a Boca de 

Saturno – Descartável Cia e 
Produtora Cultural.

Manacapuru (AM)
29. 04.2022 
Local: Escola Estadual Carlos 

Pinho;
11h – Bumba meu boi a festa 

vai começar - Cia D’larte;
13h – A corda e o acordo - 

Companhia de Teatro Vitória 
Régia.

30. 04.22 
Local: Praça 16 de julho;
17h30 – A Bolha - Daniely Pei-

nado.

Novo Airão (AM)
13. 05.22 
Local: Anfiteatro Municipal;
20h Exercício de ABAPORU-

TAÇÃO - Processo Natimorto;
14.05.22
Local: Anfiteatro Municipal;
18h -O Sarau do Feupuudo – 

Marcos Efraim;
20h -Ainda bem que não tive-

mos filhos – Grupo Garagem.

Manaus (AM)
Local e horário a definir
20. 05.22
Seu eu fosse um rato - Ítalo 

Rui
21. 05.22
A mulher que desaprendeu a 

dançar – Ateliê 23;
Desassossego -Grupo Jurube-

bas de Teatro.

interior do Amazonas e, por 
isso, entendo as adversida-
des que muitos colegas vi-
vem atualmente. Na gestão 
atual, um dos maiores com-
promissos é trabalhar para 

que o acesso a Justiça esteja 
ao alcance de cada cidadão 
amazonense, por meio das 
sedes do Ministério Público 
em cada município do Esta-
do“, declarou o PGJ.



 O governador Wilson 
Lima entregou, na quinta-
-feira (21), mais de 3 mil 
novas armas às Polícias 
Civil (PC-AM) e Militar 
(PMAM),  novos veículos 
para policiais militares e 
outros equipamentos para 
o Corpo de Bombeiros Mili-
tar do Amazonas, incluin-
do  materiais que serão 
empregados no combate a 
crimes ambientais. A sole-
nidade de entrega ocorreu 
na avenida Governador 
José Lindoso, bairro Flores, 
zona centro-sul de Ma-
naus, no Dia das Polícias 
Civil e Militar.

“O policial precisa estar 
motivado e nós temos fei-
to isso com promoções e 
equipamentos que a gen-
te tem entregue, como as 
viaturas com tecnologia 
embarcada; armamento 
que dá condições para ele 
enfrentar a bandidagem; 
com estruturas como o 
novo quartel da Rocam que 
a gente está montando; 
como é também a questão 
da Base Arpão no Alto So-
limões, das lanchas blin-
dadas. Uma série de ações 
para que o policial esteja 
de forma segura comba-
tendo a criminalidade”, 
disse o governador.

As entregas fazem parte 
de investimentos do Ama-
zonas Mais Seguro, lança-
do pelo governador Wilson 
Lima, e coordenado pela 
Secretaria de Seguran-
ça Pública (SSP-AM), com 
investimentos de R$ 280 
milhões. A renovação do 
armamento das forças de 
segurança contempla a 
substituição das pistolas 
PT40 pelas pistolas 9 mi-
límetros, da marca Beret-
ta, de origem italiana. As 
armas foram adquiridas 
por meio do Fundo Esta-

Governo investe em armas e veículos 
para reforçar segurança no AM

Fotos: Divulgação
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ção Tamoiotatá. Por meio 
da parceria com o banco 
alemão KfW, a Sema en-
tregou à corporação itens 
como motosserra, luvas de 
proteção, máscara facial, 
bolsa para resgate, botas 
de combate a incêndio flo-
restal, entre outros.

Estiveram presentes na 
solenidade o deputado fe-
deral Capitão Alberto Neto 
e os deputados  estaduais 
Fausto Júnior e Cabo Ma-
ciel. “É uma gama enorme 
de material, de equipa-
mentos que estão sendo 
entregues, e por isso é um 
dia especial, duplo espe-
cial, por essa entrega mui-
to bonita que o governador 
está fazendo e também por 
ser o Dia da Polícia Militar 
e da Polícia Civil”, disse o 
secretário de Estado da 
Segurança Pública, gene-
ral Carlos Alberto Mansur.

Dois helicópteros do De-
partamento Integrado de 
Operações Aéreas (DIOA) 
passaram por manutenção 
e, a partir desta quinta-feira, 
voltam a ser empregados 
em operações, reforçando 
os patrulhamentos aéreos 
que dão suporte às opera-
ções terrestres. O DIOA con-
ta com cinco aeronaves.

Reforço faz parte de investimentos do programa Amazonas Mais Seguro 

 

dual de Segurança Pública 
(FESP-AM). 

Ao todo, o Governo do Es-
tado repassou 2,9 mil ar-
mas à PMAM e 300 armas 
à PC-AM. Este é o segundo 
lote do novo armamento a 
ser entregue pelo Governo 
do Amazonas, neste ano. 
No início de março, as Polí-
cias Civil e Militar recebe-
ram mais de 3,8 mil pisto-
las 9 milímetros. O terceiro 
e último lote está previsto 
para chegar em Manaus 
no prazo de 30 dias. 

Novos veículos 
Além das armas, o Go-

verno do Estado também 
entregou 20 motocicletas à 
PMAM, que serão destina-
das ao Batalhão de Policia-
mento de Trânsito (BPTran) 
e três carros modelo picape 
para o Centro de Formação 
e Especialização de Condu-
tores (CFC) da PMAM.

Outros equipamentos 
Além do armamento, 

foram entregues equi-
pamentos para dar mais 
qualidade ao trabalho 
dos agentes da seguran-
ça pública estadual. Ao 
Comando de Policiamen-
to Ambiental (CPAmb), da 
PMAM, foram destinadas 
pás dobráveis, capuz tér-
mico, caixas térmicas e 
capas de chuva. 

Ainda foram entregues 
ao Corpo de Bombeiros Mi-
litar do Amazonas, PC-AM 
e PMAM capas de chuva, 
bornal em cordura, porta 
lanterna, lanterna de ca-
beça, canivete com cordão, 
apito, lanterna e pedernei-
ra. Houve, ainda, o repasse 
de terminais móveis de 
comunicação  à Secreta-
ria Executiva Adjunta de 
Planejamento e Gestão 
Integrada (Seagi), que co-
ordena as operações inte-

gradas da SSP-AM.

Tamoiotatá 
O Governo do Amazonas, 

por meio da Secretaria de 
Estado de Meio Ambiente 
(Sema), também entregou 
ao CBMAM equipamentos 
que serão utilizados nas 
próximas fases da opera-

Governo visa atender e reforçar segurança nos municípios do interior



 Suyanne Lima

O município de Iranduba 
quando se fala em morte 
violenta é o primeiro do 
ranking dentre os demais 
municípios do Amazonas. 
Somente no três primeiros 
meses já foram registra-
das 15 mortes. O medo e 
a insegurança assolam a 
população.

O dado significa um au-
mento de 114,29% no número 
de mortes por armas de fogo 
ou branca se comparado com 
o primeiro trimestre de 2021, 
que contabilizou apenas sete 
homicídios no município. Se 
o dado for comparado com o 
primeiro trimestre de 2020, 
Iranduba contabilizou em 
2022 um aumento de 400% 
no número de assassinatos. 
Já em 2019, o município so-
mou cinco homicídios nos 
primeiros três meses da-
quele ano.

Para o especialista em 
Segurança Pública, Coronel 
Walter Cruz, o aumento de 
mortes em Iranduba se dá 
devido ao confronto entre 
facções criminosas pela dis-
puta por pontos de vendas 
de entorpecentes.

“Esse é um fenômeno que 
está acontecendo porque o 
Sistema de Segurança não 
entendeu que o Estado não 
é só Manaus. Temos 62 mu-
nicípios e na maioria deles 
há uma clara intervenção 
das facções. Essas cidades 
próximas a Manaus têm 
muito mais devido às liga-
ções rodoviárias como flu-
viais. Isso é o domínio do 
tráfico expandindo territó-
rios nas cidades do interior. 
Isso mostra que o sistema 
não se preparou, não con-
templou a segurança como 
prioridade”, declarou.

Cruz afirma que é ne-

Iranduba é o município do interior 
do AM com mais homicídios em 2022

Fotos: Divulgação

Somente nos três primeiros meses já foram registradas 15 mortes
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cessário tomar como prio-
ridade o enfrentamento 
das facções. O aumento 
da criminalidade pode ser 
decorrente da falta de po-
liciais e de estrutura para 
monitoramento do muni-
cípio de Iranduba.

“Se notarmos hoje, o Ama-
zonas foi o único estado da 
federação em que os crimes 
aumentaram. Isso constata 
que não houve o investi-
mento em qualificar o po-
licial. Quatro ferramentas 
são importantes para en-
frentar o crime: tecnologia, 
inteligência, treinamento 
e integração. Sem essas 
ferramentas ninguém vai 
conseguir enfrentar uma 
facção do porte do Comando 
Vermelho. Hoje eles estão 
tão afrontosos que pintam 
siglas pela cidade. Está fal-
tando vontade política para 
enfrentar o problema e fal-
tando essas ferramentas. 
Precisamos ter planejamen-
to e orçamento para enfren-
tar esse problemas”, disse.

 O vereador de Iranduba, 
Luis Carlos Velho (Republi-
canos), afirmou que a si-
tuação atual da violência 
naquele município nunca 
havia sido vivenciada por 
nenhum irandubense

“Encontramos cabeças de 
jovens jogadas em esquinas 
do município. É uma tragé-
dia o que está acontecen-
do em nosso município e é 
confortável para o prefeito 
Augusto Ferraz que quan-
do chega no fim do dia ele 
vai embora da cidade para 
o condomínio de luxo onde 
ele mora em Manaus. Não 
tem nenhuma política até 
o momento feita pela Pre-
feitura de Iranduba voltada 
a segurança da cidade. Os 
poucos guardas municipais 
que temos na cidade estão 

ligados ao gabinete dele 
como seguranças pessoais”, 
comentou o vereador.

Velho afirmou que faltam 
homens e viaturas no muni-
cípio. “Falta mais homens e 
viaturas, além de reformar 
o quartel da cidade que está 
em condições precárias. 
Nossa delegacia já foi alvo 
de fugas”, complementou.

Insegurança
Quem sobrevive do co-

mércio fala sobre o medo e 
a insegurança na cidade. O 
tráfico de acordo com mo-

radores domina cada can-
to do município e levam 
jovens a perderem a vida 
de maneira trágica.

“A violência nunca teve 
tão alta como agora. Vive-
mos inseguros e é lógico 
temos medo. Muitos jovens 
que vimos crescer, se en-
volveram em facções e as 
famílias foram expulsas 
das casas. De noite é pior 
ainda, pois vemos jovens 
armados e a gente que tem 
filhos teme por eles. Sobre-
vivo do comércio e aqui nós 
fechamos cedo os estabe-

lecimentos, fazemos nosso 
próprio toque de recolher. 
Muitos moradores já foram 
embora por medo e mui-
tos ainda falam em fazer a 
mesma coisa”, relatou um 
comerciante de 34 anos 
que não quis se identificar 
temendo represálias.

Em plena luz do dia
Não tem hora para acon-

tecer, execuções são reali-
zadas em plena luz do dia 
aos olhos de moradores. É 
como o caso ocorrido no dia 
11 deste mês, onde a vítima 
Denilson Santos de Jesus, 
que tinha 27 anos, foi morto 
no bairro Morada do Sol.

Segundo a polícia, o ho-
mem morreu com seis 
disparos de arma de fogo. 
A vítima estava em um es-
tabelecimento comercial e 
foi surpreendida por dois 
pistoleiros que cometeram 
o crime.

À noite também são re-
gistradas cenas de horror, 
como a morte de Aleksan-
der da Costa Pinto, que tinha 
25 anos. Na madrugada de 
quarta-feira (20), ele teve a 
casa no bairro Morada do 
Sol, invadida por criminosos 
e foi executado a tiros.

 

O dado significa um aumento de 114,29% no número de mortes por armas de fogo ou branca neste ano
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O Governo do Amazonas 

inicia, na próxima segun-
da-feira (25), a entrega do 
cartão Auxílio Estadual às 
famílias contempladas na 
segunda fase do benefício 
no interior do estado. Ao 
todo, 5.676 pessoas em si-
tuação de pobreza e extre-
ma pobreza dos 61 muni-
cípios foram selecionadas 
no CadÚnico para receber 
os cartões remanescentes.

Criado pelo governador 
Wilson Lima, o programa 
faz parte da política esta-
dual de combate à fome. 
O auxílio mensal de R$ 
150 para cada família be-
neficiada também injeta 
recursos na economia dos 
municípios. A coordena-
ção do Auxílio Estadual 
é de responsabilidade da 
Secretaria de Estado de 
Assistência Social (Seas) 

de um total de 14.221.

Balanço 
Na primeira etapa do Au-

xílio Estadual permanente 
mais de 299 mil cartões fo-
ram entregues, de um to-

Inicia nova fase de entrega do  
cartão Auxílio Estadual no interior

Divulgação

Ao todo, 5 mil pessoas em situação de pobreza e extrema pobreza foram selecionadas para receber os cartões

tal de 300 mil previstos no 
programa em todo o Ama-
zonas. Com o pagamento 
do benefício são injetados 
R$ 45 milhões na econo-
mia dos 62 municípios do 
estado todos os meses.

e do Fundo de Promoção 
Social e Erradicação da 
Pobreza (FPS), com a cola-
boração de outras secre-
tarias estaduais.

Para saber se foi con-
templado e o endereço da 
entrega, é necessário con-
sultar o site www.auxilio.
am.gov.br. O Governo do 
Estado também disponibi-
lizou um número de tele-
fone, 0800 740 7444, para 
atender as pessoas que 
não têm acesso à internet. 
As entregas no interior do 
estado seguirão até o dia 
29 de abril, das 8h às 16h.

Entregas na capital
Em Manaus, o Estado 

vai estender o prazo de 
entrega até 29 de abril, 
das 8h às 16h, exclusi-
vamente no Centro de 
Convivência do Idoso, 

no bairro Aparecida. As 
entregas às famílias be-
neficiadas nesta nova 
etapa em Manaus inicia-
ram no dia 4 de abril des-
te ano. Até dia 19 foram 
entregues 10.055 cartões, 

 

A Fundação de Vigilância 
em Saúde do Amazonas – 
Drª Rosemary Costa Pinto 
(FVS-RCP) acompanha as 
ações de prevenção e mi-
nimização de impactos na 
saúde da população sob o 
risco de transbordamento 
do rio Uatumã, por meio da 
Usina Hidrelétrica de Balbi-
na (UHE–Balbina), em Presi-
dente Figueiredo.

O Programa Estadual Vi-
gidesastres e o Centro de 
Informações Estratégicas 
de Vigilância em Saúde do 
Amazonas (Cievs-AM), da 
FVS-RCP, estão presentes 
nas ações com acompa-
nhamento da equipe lo-
cal. A fundação coopera 

Saúde acompanha ações de prevenção em Balbina
com os gestores munici-
pais no monitoramento 
de alterações ambientais, 
propondo medidas de pre-
venção e controle.

De acordo com a diretora-
-presidente da FVS-RCP, Ta-
tyana Amorim, o suporte da 
FVS-RCP, realizado em con-
junto com a Vigilância em 
Saúde de Presidente Figuei-
redo, é importante para que 
se minimizem os impactos 
oriundos das enchentes da 
região afetada.

“As inundações figuram 
entre os eventos hidroló-
gicos que causam danos à 
saúde pública, à moradia, 
ao abastecimento de água e 
aos serviços de saúde. Para 

prevenir esses impactos à 
população, a FVS-RCP faz 
parte da comissão do Go-
verno do Estado que dá su-
porte ao município”, enfati-
za Tatyana.

O coordenador estadu-
al do Vigidesastres, Rena-
to Souza, destaca que as 
ações se dão principalmen-
te no ramal da Morena, no 
município de Presidente 
Figueiredo, local que conta 
com diversas famílias afe-
tadas. “Estamos apoiando 
a equipe local para auxi-
liar nos impactos de trans-
bordamento, junto com as 
equipes locais, como a De-
fesa Civil”, ressaltou Renato.

Segundo a coordenadora 
Órgão acompanha as ações de 
prevenção de impactos na saúde

Divulgaçãodo Cievs-AM, Josielen Amo-
rim, um dos itens monito-
rados é o plano de ações da 
Vigilância em Saúde, conti-
do no Plano de Contingên-
cia municipal que identifica 
as atividades necessárias 
para que impacte o mínimo 
possível a oferta dos servi-
ços à população.

“Com as enchentes, al-
gumas doenças podem fi-
car mais presentes, como 
surtos de diarreia, leptos-
pirose, acidentes por ani-
mais peçonhentos, além 
de ações educativas. En-
tão, é preciso toda a aten-
ção da saúde do município 
para evitar esses impac-
tos”, concluiu Josielen.



Moradores reclamam de 
buraqueira e lamaçal nas ruas

Fotos: Divulgação
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Não é de hoje que os mo-

radores de Presidente Fi-
gueiredo sofrem com os 
problemas de infraestru-
tura. À frente do município 
há mais de um ano, a pre-
feita Patrícia Lopes pouco 
fez pela melhoria da infra-
estrutura e moradores re-
clamam das dificuldades 
de locomoção que se agra-
vam principalmente no pe-
ríodo das chuvas.

De acordo com a mora-
dora Gabriela Pereira, por 
muitas vezes é a própria 
população que dá o jeito de 
improvisar passagens al-
ternativas.

“Já fiz várias denúncias e 
nunca deu em nada. Nos-
sas ruas não têm buracos 
e sim verdadeiras crateras 
praticamente com lagoas 
dentro. Isso é uma vergo-
nha, pois as autoridades 
nada fazem pela popula-
ção”, destacou Pereira.

Em vídeos cedidos à re-
portagem, a denunciante 
mostra a situação da rua 
das Pacas e avenida Sucu-
ri, no bairro Galo da Serra 1.

“A gente anda sem con-
dições nessa cidade. Essas 

são apenas duas das mui-
tas ruas que temos aqui 
ainda em situação pior. 
Não temos que atraves-
sar para dentro das nos-
sas casas. É totalmente 
no improviso. Precisamos 
passar pelo restinho de 
calçada que existe. É um 
absurdo”, declarou.

A situação não se restrin-
ge apenas na Zona Urbana. 
Na área rural, mais preci-
samente na comunidade 
Cristo Rei, uma obra de ter-

raplanagem malsucedida 
também deixou as ruas 
tomadas de lama e ainda 
afetou o abastecimento de 
água nas casas.

Posicionamento da pre-
feitura

“A Prefeitura de Presi-
dente Figueiredo informa 
que o asfalto da Avenida 
Sucuri está dentro do pla-
nejamento de ações da 
Secretaria Municipal de In-
fraestrutura. Esclarecemos 

que a atual malha viária 
deve receber os ações de 
drenagem, desobstrução 
de bueiros para então pas-
sar pelo de recapeamento”, 
diz a prefeitura em nota.

“Com as chuvas das úl-
timas semanas somadas 
ao contínuo fluxo de ve-
ículos, a pavimentação 
apresenta falhas. Porém, 
já existe uma empresa li-
citada para anteder toda a 
demanda do bairro galo da 
serra, inclusive a empresa 
já iniciou a recuperação 
do asfalto. A pavimenta-
ção definitiva da avenida, 
sinalização final e a nova 
iluminação serão entre-
gues junto com o término 
das obras no bairro Galo 
da Serra”, acrescentou.

Ao final da nota, a prefei-
tura pediu “desculpas” pe-
los problemas de infraes-
trutura. “O Município pede 
desculpas à população pe-
los transtornos causados 
pela obra, que está sendo 
executada dentro do pra-
zo. Para assegurar o direi-
to de ir e vim da popula-
-ção figueiredense.”

Manaus, Sábado e Domingo,
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Não é de hoje que os moradores de Presidente Figueiredo sofrem com os problemas de infraestrutura

A primeira Unidade 
Móvel de Castração ad-
ministrada pela Secre-
taria de Estado do Meio 
Ambiente (Sema) já re-
alizou um total de 2.791 
castrações gratuitas no 
Amazonas. O castramó-
vel está em funciona-
mento desde outubro de 
2021 e iniciou, no mês 
de março, as primeiras 
ações de esterilização de 
cães e gatos no interior 
do estado.

Em 2021, o castramó-
vel realizou 2.129 proce-
dimentos em Manaus, 
operando no último 
trimestre do ano. Em 
2022, de janeiro até a 
primeira quinzena de 
abril, foram 662. Do to-
tal, 2.584 castrações fo-
ram realizadas na capi-
tal e 207 no interior, nos 
municípios de Autazes 
e Presidente Figueiredo.

Próximo mutirão
O próximo município a 

receber as ações do cas-
tramóvel será Careiro da 
Várzea (a 25 quilômetros 
de Manaus), neste sába-
do (23). A Unidade Móvel 
atenderá no pátio da Es-
cola Estadual Coronel 
Fiuza, localizada na rua 
29 de Janeiro, no Centro 
da localidade. A expec-
tativa é esterilizar mais 
100 cães e gatos.

Interessados em garan-
tir o atendimento devem 
realizar, obrigatoriamen-
te, o agendamento prévio. 
Para isso, é necessário 
que o tutor responsável 
pelo animal compareça 
na escola portando RG, 
CPF e comprovante de re-
sidência. Para o agenda-
mento, não é necessário 
levar o animal.

Castramóvel 
já realizou 2,7 
mil cirurgias



 

Exames de vista e ócu-
los gratuitos. Esses foram 
os benefícios que mais de 
500 moradores de Rio Pre-
to da Eva (distante a 58 
quilômetros de Manaus) 
receberam durante um 
mutirão oftalmológico re-
alizado neste sábado (16), 
na Escola Municipal Ale-
gria de Saber. A ação ocor-
reu por meio do Programa 
“Enxerga Mais Rio Preto”, 
parceria da Prefeitura de 
Rio Preto da Eva com o Go-
verno do Amazonas.

“Muito importante não 
só para mim, mas para to-
dos que fizeram o cadastro. 
Para a gente é um privilé-
gio, nós não temos condi-
ções de pagar um exame 
de vista, comprar os óculos, 
e agora nós estamos tendo 
essa oportunidade”, disse 
Ana Maria, de 58 anos de 
idade, que sofreu um aci-
dente em 2019 e desde en-
tão precisava usar óculos.

Secretária-executiva de 
Assistência Social de Rio 
Preto da Eva, Néia Souza, 
exaltou a ação realizada 
por Secretaria Municipal 
de Assistência Social (Se-
mas) e Secretaria Munici-
pal de Saúde (Semsa).

Mais de 500 pessoas são beneficiadas 
com óculos e exames em Rio Preto

Fotos:Divulgação

“Enxerga Mais Rio Preto” é uma parceria da Prefeitura e o Governo do AM
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“Os cadastros foram 
feitos em fevereiro. Aqui 
no mutirão as pessoas 
chegam, pegam a senha, 
fazem o exame de vista, 
e em seguida são enca-
minhadas para uma sala 
onde escolhem a arma-
ção e a lente. Depois de 40 
ou 50 dias esses óculos 
chegam e a gente faz a 
entrega”, explicou.

As crianças e adoles-
centes em fase escolar 
e os moradores da zona 
rural do município tam-
bém serão beneficiados. 
Um mutirão para esses 
públicos deve ser reali-
zado até junho.

Autoridades presentes
A ação contou com a pre-

sença da deputada estadu-
al Alessandra Campêlo e 
do senador Omar Aziz. “Eu 
ando o estado todo, e às 
vezes a gente está dentro 
da nossa cidade e não está 
enxergando o que acon-
tece no estado. Não é em 
todo lugar que acontece 
uma ação como essa, um 
prefeito que se preocupa 
com a saúde da popula-
ção”, disse Alessandra.

Alessandra, que ficou 
um ano licenciada da As-
sembleia Legislativa para 
assumir o cargo de secre-
tária estadual de Assistên-

Secretaria de Saúde de Rio Preto da Eva busca profissionais

Os profissionais devem ter registro de classe e disponibilidade de horário.

Divulgação

A Prefeitura de Rio Pre-
to da Eva, por meio da 
Secretaria de Saúde de 
Rio Preto da Eva, está re-
alizando a contratação 
de profissionais de saúde 
para atender os morado-
res do município, no inte-
rior do Amazonas.

A Secretaria de Saúde 
está na busca de profis-
sionais: médico psiquiatra 
ou especialista em saúde 

cia Social, idealizou junto 
com o governador Wilson 
Lima a ampliação do pro-
grama social Prato Cheio 
para o interior do estado. 
Eram apenas sete unida-
des em Manaus e atual-
mente são 16, inclusive no 
interior. Sete municípios já 
foram contemplados: Ma-
nacapuru, Autazes, Itacoa-
tiara, Tefé, Barreirinha, Pa-
rintins e Rio Preto da Eva.

“Além dos auxílios, tam-
bém trabalhamos a me-
lhoria da política pública 
estadual de segurança 
alimentar dos mais vul-
neráveis e o mais recente 
avanço foi a inauguração 
da cozinha popular do 
Prato Cheio, que serve de 
segunda a sábado 400 li-

tros de sopa por dia para 
as famílias mais vulne-
ráveis aqui do Rio Preto 
da Eva”, disse a deputada.

Já Omar Aziz salientou 
a importância da gera-
ção de emprego. “O povo 
quer emprego, quer tra-
balhar, um pai de família 
se sente digno quando 
ele leva a comida para 
dentro de casa, uma mãe 
de família se sente feliz 
quando ela oferece um 
café da manhã para os 
filhos antes de irem para 
escola e almoço quando 
as crianças voltam para 
casa. E é isso que vamos 
gerar com a implantação 
do polo da Zona Franca 
em Rio Preto da Eva”, dis-
se o senador.

mental para atuar no Cen-
tro de Apoio Psicossocial 
(CAPS). Além de médico 
clínico geral para atuar na 
atenção primária. 

Os profissionais devem 
ter registro de classe e dis-
ponibilidade de horário. 

Os Interessados que 
atendam aos requisitos, 
devem enviar currículo 
para o e-mail: sec.saude@
riopretodaeva.am.gov.br



A manhã de quarta-feira 
(20) foi marcada por muitas 
apresentações culturais dos 
alunos da Escola Municipal 
Alegria de Saber, em Rio Pre-
to da Eva. A atividade faz par-
te do Projeto Interdisciplinar 
do Dia Municipal da Leitura, 
comemorado em 25 de abril.

Os alunos tiveram a opor-
tunidade de apresentar con-
tos, histórias, danças e peças 
teatrais. Carlos Henrique de 
11 anos, aluno do 6º ano, in-
terpretou Jesus na peça que 
contava a morte e ressurrei-
ção de Cristo. Após uma se-
mana de ensaios, ele diz que 
ficou feliz com o que apre-
sentou. “Muita reponsabilida-
de, nervosismo, mas no fim 
deu certo, eu fiquei muito sa-
tisfeito com a apresentação”, 
contou o estudante. 

A diretora da Escola Muni-
cipal Alegria de Saber ficou 
orgulhosa dos alunos e co-
mentou sobre a importância 

Alunos participam de 
atividades culturais em escolas 

Atividade faz parte do Projeto Interdisciplinar do Dia Municipal da Leitura
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professora e coordenadora 
pedagógica da Secretaria 
de Educação de Rio Preto da 
Eva, Regiane Viana.  

Histórico
Agenor Muca aprendeu a 

ler e escrever aos 18 anos, 
era pedagogo, formado pela 
Universidade Federal do 
Amazonas (Ufam); Pós-gra-
duado em Administração 
Escolar pela Fundação Edu-
cacional Severino Sombra 
- Vassouras-RJ, Supervisão 
e Orientação Educacional – 
Ufam e Terapia Comunitá-
ria – Universidade Federal 
do Ceará. 

Pai de seis filhos, foi ca-
sado com a Psicóloga Mª 
do Socorro Ferreira Barroso, 
morava na Comunidade de 
São Benedito, em Rio Preto 
da Eva, foi produtor rural 
na agricultura familiar até 
falecer em 18 de novembro 
de 2012.

de um evento como esse. “A 
importância entre muitas 
é de os alunos entenderem 
a importância da leitura, é 
aprender os gêneros literá-
rios e com isso firmarem 

mais o gosto pela literatura”, 
disse Edileide Gomes. 

As apresentações cultu-
rais vão continuar em todas 
as escolas do município até 
o dia 29 de abril. O objetivo 

é estimular a leitura e uma 
boa escrita aos alunos, bus-
cando formar um leitor críti-
co e argumentativo.

Dia Municipal da Leitura 
e Homenagem

O Dia Municipal da Lei-
tura, comemorado no dia 
25 de abril em Rio Preto da 
Eva foi instituído pela pre-
feitura por meio da Lei 383, 
de 2 de julho de 2014. A data 
foi escolhida porque marca 
o nascimento do professor 
Agenor Muca de Souza, um 
dos maiores nomes da edu-
cação no município.

“O professor Agenor Muca 
foi um dos pioneiros da 
educação no município, 
sempre incentivou a leitura, 
fez vários projetos de alfa-
betização, fundou algumas 
escolas da zona rural, traba-
lhou nessas escolas, além 
de ser um grande exemplo 
pra todos nós”, comentou a 

Prefeitura e IBGE tratarão sobre a realização do Censo 2022
A equipe regional do Ins-

tituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE) 
realizou, na terça-feira 
(19), a primeira reunião de 
acompanhamento e plane-
jamento para o Censo 2022 
em Rio Preto da Eva. 

A apresentação foi feita 
pelo Coordenador de Área 
Manaus Norte (Rio Preto da 
Eva, Presidente Figueiredo e 
Iranduba), Jessé Miranda, e 
pelo Coordenador Censitário 
de Subárea, Lucas Levi Ri-
beiro, no Auditório da Guarda 
Civil Municipal em Rio Preto 
da Eva.

Participaram da reunião, 
representantes da comuni-
dade, Polícia Militar, Defesa 

Civil, e coordenadores das 
secretarias municipais. O 
objetivo é garantir a trans-
parência do processo e o 
alinhamento das questões 
práticas do trabalho para o 
Censo 2022. 

O chefe de gabinete, Marcos 
Souza, participou da reunião 
e explicou como a prefeitura 
de Rio Preto da Eva vai cola-
borar nesse processo. “A pre-
feitura vai entrar como facili-
tador de dados, por exemplo, 
nas comunidades, nós temos 
1.410 quilômetros de ramais 
georreferenciados, mapas, e 
esses dados nós vamos dis-
ponibilizar a eles, sempre de 
forma documental através 
do gabinete”, disse Marcos. 

O posto de coleta de Rio 
Preto da Eva será montado 
no Centro Tecnológico do 
Amazonas (Cetam), na Ave-
nida Governador Conrado 
Niemeyer, 29, Centro. Mas 
os recenseadores vão fazer 
as coletas diretamente nas 
ruas, nas comunidades, nas 
casas das pessoas.

“Nós pedimos todo o apoio 
da prefeitura, da população, 
para que recebam a equipe do 
IBGE em suas casas. Quando 
o recenseador passar em seu 
domicílio, atendam, respon-
dam as perguntas, elas são 
importantes para a socieda-
de, todas as informações são 
tratadas, sigilosas, e os resul-
tados são supervisionados, 

para que a população de Rio 
Preto da Eva tenha os dados 
reais para fazer as políticas 
públicas e fazer com que a 
cidade progrida”, afirmou Jes-
sé Miranda, Coordenador de 
Área Manaus Norte.

A coleta para o Censo 2022 
acontecerá de 01 de agosto 
a 31 de outubro em todas as 
cidades do país. Em Rio Preto 
da Eva, a equipe será forma-
da por 1 Agente Censitário 
Municipal (ACM), 2 Agentes 
Censitários Supervisores 
(ACS) e 23 Recenseadores. 

O resultado do Processo 
Seletivo com os nomes dos 
aprovados para atuarem nes-
se trabalho será divulgado no 
próximo dia 20 de maio.

Divulgação

A coleta para o Censo ocorrerá de 
01 de agosto a 31 de outubro 
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Prefeito de Itacoatiara comenta 
os planos para o futuro da cidade

Divulgação

Mário Abrahim explica que busca o desenvolvimento de Itacoatiara

O município de Itacoatia-
ra, no interior do Amazonas, 
celebra seus 148 anos na 
próxima segunda-feira, dia 
25. Para comemorar essa 
data importante para a Velha 
Serpa, o AGORA entrevistou 
o prefeito da cidade, Mário 
Abrahim.

Na entrevista, o gestor mu-
nicipal destacou as dificul-
dades que os moradores do 
município superaram nos 
últimos anos, por conta da 
crise sanitária, ocasionada 
pela Covid-19, além de apon-
tar os projetos de investi-
mentos que a prefeitura vem 
realizando para o desenvolvi-
mento de Itacoatiara.

Enfrentamento à Covid-19
Ao assumir a prefeitura no 

ano de 2021, a gestão de Má-
rio Abrahim se deparou com 
uma município que não esta-
va preparado para enfrentar 
o surto da Covid-19. De acor-
do com o prefeito, os mora-
dores estavam preocupados 
com os doentes em suas ca-
sas e com o risco de infecção 
apenas crescendo na cidade.

“Assumimos a nossa ad-
ministração municipal em 
meio ao início da pandemia 
de Covid-19, uma doença 
pouco conhecida da ciência e 
da população que estava as-

sustada com os riscos de in-
fecção e mortes de parentes 
e amigos. Imagine Itacoatia-
ra onde todos se conhecem, 
vendo sucumbir as pessoas 
próximas de seu convívio. A 
saúde do município não es-
tava aparelhada para esse 
surto. Havia falta de leitos no 
Hospital Regional José Men-
des e o suprimento médicos 
e de oxigênio para atender 
aos pacientes que chega-
vam”, lembra.

A dedicação de servidores 
da saúde, autoridades esta-
duais, secretarias municipais 
e a população é apontada 
como motivo para a cidade 
vencer os grandes desafios, 
causados pela pandemia.

“No caos, transformei o 
hospital em meu gabinete 
e lá ficava diuturnamente 
ajudando pessoas e equi-
pe médica, despachando 
e atendendo as demandas 
que surgiam em grande vo-
lume. Foram muitas idas e 
vindas a Manaus para bus-
car as balas de oxigênio que 
a todo momento se esgota-
vam. Hoje, conseguimos a 
usina de oxigênio para o José 
Mendes. Do mesmo modo 
com fomos manchetes nos 
números alarmantes de in-
fectados pela Covid, fomos 
também um dos primeiros 

municípios do Amazonas a 
zerar os casos da doença. O 
certo é que unidos nós ven-
cemos e saímos mais forta-
lecidos nessa luta contra um 
gigante”, destacou o prefeito.

União dos itacoatiarenses
A população de Itacoatia-

ra se une quando vê que é 
necessária uma mudança. 
Conforme explica o prefeito, 
a população sentiu a neces-
sidade de algo diferente para 
o desenvolvimento da cida-
de.

“A população sempre se 
une quando, por senso co-
mum, sente a necessidade 
de mudança. Em 2020 foi o 
que aconteceu. A população 
se uniu. E eu como itacoatia-
rense e tendo a minha famí-
lia daqui, inclusive com uma 
trajetória política e histórica 
escrita neste município por 
minha mãe, a professora Li-
sette Bouez Abrahim que foi 
vereadora e secretária muni-
cipal, e principalmente, pelo 
meu avô Chibly Abrahim, ex-
-prefeito que é lembrado até 
hoje por muitos, devido ao 
seu caráter honrado e espíri-
to empreendedor”, afirma.

Abrahim destaca que os 
moradores não estavam feli-
zes com o rumo que a terra 
da “Pedra Pintada” estava to-
mando, com obras incomple-
tas, e ações de infraestrutura 
que eram insuficientes.

“Vendo a insatisfação do 
povo com os rumos que o 
município estava tomando, 
e pelo atraso e abandono de 
áreas que poderiam avançar 
muito, mas estavam para-
das, foi que resolvi colocar 
meu nome ao julgamento da 
população, como uma pro-
messa de mudança e a cons-
trução conjunta de um plano 
de governo que atendesse às 
expectativas dos itacoatia-
renses”, comenta.

O gestor argumenta que 
após decidir colocar seu 
nome para prefeito ele foi ou-
vir a população para ter um 
trabalho que fosse o mais 
próximo das pessoas e parti-
cipativo.

“É importante que se diga 
que venho conversando 
com as pessoas desde 2016, 
quando me candidatei pela 
primeira vez, e vejo que essa 
mudança que o povo esco-
lheu já é uma superação, 
pois embora ainda haja mui-
to o que fazer, neste um ano e 
meio já temos evoluído e va-
mos seguir avançando mui-
to mais”, acrescenta.

Metas
Os próximos anos de man-

dato à frente de Itacoatiara 
serão de trabalho focado no 
desenvolvimento da cidade 
e ainda a busca por melhorar 
os problemas de infraestru-
tura que o município precisa, 
garante o prefeito.

“Temos um planejamento 
de chegar a 63% da cidade 
pavimentada, ruas asfalta-
das ou recapeadas com óti-
ma qualidade e durabilidade, 
mas cuidando também da 
rede de drenagem profunda 
com instalação de tubula-
ções de concreto, em subs-
tituição da rede antiga, cria-
ção de nova, bueiros, calhas, 
sarjetas e meio fios, a fim 
de corrigir os alagamentos 
que aconteciam há décadas. 
Algumas áreas cresceram 
desordenadas e precisamos 
corrigir, agora, o que era para 
ter sido feito antes”, explica 
Abrahim.

No comando da prefeitura 
de Itacoatiara há pouco mais 
de um ano, o prefeito lem-
bra que a cidade já avançou 
bastante em algumas áreas 
após ações coordenadas pelo 
órgão municipal.

“Avançamos na ampliação 

dos serviços públicos no for-
necimento de água tratada. 
Muitas famílias passaram 
a receber durante 24 horas 
água em suas torneiras. Per-
furamos três poços profun-
dos na sede do município.  É 
claro que parte da população 
ainda sofre, devido aos pro-
blemas que mencionei. Mas, 
temos honrado com eles, 
dentro do possível, do que a 
burocracia permite. Não es-
tamos alheios a isso e logo 
essas questões serão mitiga-
das por nós”, disse.

Os moradores da zona ru-
ral de Itacoatiara também 
sendo atendidos pela gestão 
atual. De acordo com o pre-
feito, a sua gestão tem como 
objetivo atender a todos os 
habitantes de Itacoatiara.

“A população ribeirinha 
e zona rural também estão 
sendo assistidas com regu-
laridade, como manutenção 
de ramais, construções de 
pontes, reformas de escolas, 
abertura de poços e em bre-
ve entregaremos a primeira 
Unidade Básica de Saúde em 
uma comunidade ribeirinha 
que vai atender outras dez. 
O certo é que a nossa gestão 
tem uma visão holística e 
age no município como um 
todo”, garante.

História em Itacoatiara
Como habitante de Itacoa-

tiara, Mário Abrahim declara 
que existe uma relação parti-
cular entre ele, a família, e a 
Velha Serpa.

“Eu nasci aqui e como filho 
de Itacoatiara é natural que 
tenha um amor indescritível 
por este torrão”, comenta.

“Minha família, pai e avós 
viveram aqui e ajudaram a 
construir esta cidade. Não 
dá para não amar a Velha 
Serpa. E como prefeito quero 
expressar esse amor com de-
dicação e trabalho”, finaliza.



 

 

Nos próximos dias 23, 24 
e 25, a Itacoatiara estará 
de aniversário e se prepa-
ra para comemorar os 148 
anos. A prefeitura muni-
cipal preparou uma super 
programação para celebrar 
esse momento.

Durante três dias realiza-
rá eventos de exposições, 
shows e apresentações de 
dezenas de atrações musi-
cais regionais e nacionais. 
Várias secretarias munici-
pais estão trabalhando para 
deixar o Centro de Eventos 
da cidade preparado para 
receber o grande público ita-
coatiarense. 

“Vamos viver as alegrias 
das comemorações do ani-
versário do nosso municí-
pio. Por isso, a prefeitura 
está convidando a popula-
ção para as comemorações 
do aniversário de 148 anos 
de Itacoatiara que vão ocor-
rer nas noites de 23, 24 e 
25 deste mês, no Centro de 
Eventos. A entrada é franca 
e tem ritmos para todos os 
gostos”, informou o prefeito 
Mário Abrahim.

De acordo com o secretá-
rio Bosco Borges para come-
morar os 148 anos da cidade 
de Itacoatiara, a prefeitura, 
por meio da Secretaria Mu-
nicipal de Cultura e Turismo 
(SEMCTUR), preparou uma 
vasta programação duran-
te três noites no Centro de 
Eventos de Itacoatiara.

“Tudo feito especialmente 

Itacoatiara faz 148 anos com 
show de Os Barões da Pisadinha

Fotos: Divulgação
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para você, com os shows de 
Patrick Araújo, Sebastião Jú-
nior e Wanderley Andrade, 
George Japa e Guto Lima e 
para fechar com chave de 
ouro, no dia 25, teremos a 
participação de Uendel Pi-
nheiro, e do fenômeno na-
cional, Barões da Pisadinha, 
além de atrações regionais. 
Não fique de fora!”, destacou 
o secretário.

“Confira a programação 
completa em nossas redes 
sociais! Tem atrações todas 
as noite para você e família. 
Haverá também Feira Cultu-
ral e exposição de artesana-
tos, negócios, vendas de pro-
dutos regionais e prestação 
de serviços públicos realiza-
dos por diversas secretarias 
do município, na praça da 
igreja matriz e no Centro de 
Eventos”, informou Bosco.

Importância do evento
Segundo o prefeito muni-

cipal de Itacoatiara, Mário 
Abrahim, após dois anos 
sem poder ter celebrações, 
em razão da pandemia da 
Covid, essa data de come-
moração é marcante para 
os itacoatiarenses. “Entendo 
como oportuno oferecermos 
agora aos nossos munícipes 
momentos de alegria e des-
contração, como forma de 
compensar as lutas, dores, 
sofrimentos, mas também 
de vitórias que vivemos, 
graças a Deus. O momento 
agora é de alegria e gratidão 

a Deus”, disse o prefeito.
Mário Abrahim esteve 

acompanhando os traba-
lhos no local para que tudo 
esteja a contento para os 
festejos deste fim de sema-
na. “Estou muito feliz em 
parabenizar Itacoatiara pe-
los seus 148 anos. Por isso, 
estamos empenhados em 
oferecer o melhor para nos-
sa população. Itacoatiara 
merece o nosso melhor. A 
prefeitura vai trazer mais de 
vinte atrações musicais, que 
com certeza vão atender ao 
gosto de todos. Parabéns, 
Itacoatiara e ao povo que a 
cada dia ajuda na constru-
ção de um lugar melhor de 
se viver”, declarou.

O aniversário da cidade, no 
próximo dia 25, é uma ex-

celente oportunidade para 
você reunir os amigos e fa-
miliares e partir para conhe-
cer e desfrutar das coisas 
boas desta bela Itacoatiara.

Programação
No dia 23 (sábado), ocorre-

rá o show de Patrick Araújo, 
Wanderlei Andrade e Sebas-
tião Jr. Além de apresenta-
ções do DJ Alex Latrel; Gru-
po Murerú; Daisson Moral 
e Banda; Banda Mamorini; 
100% Travessura; A Lasca 
da Pedra; e apresentações 
de DJs convidados. A noite 
ainda contará com o Con-
curso Musa Itacoatiara.

Já no Dia 24 (domingo), 
terá as apresentações do 
cantor Guto Lima e George 
Japa. Também se ocorrerá 

os shows do DJ Jorney; Yves 
Maria; Meninos da Vila; Ju-
nior Santos & Tânia Andra-
de; Encontro Azul & Ver-
melho (Toadeiros Gilney Jr. 
x Michael Lima); Máximos 
Show. Durante a noite tam-
bém ocorrerá um momento 
para curtir o Jukebox;

Para encerrar, o dia de ce-
lebrar o aniversário de Ita-
coatiara oficialmente, na se-
gunda-feira (dia 25), contará 
com a atração nacional Os 
Barões da Pisadinha e Wen-
del Pinheiro. Ainda terá o DJ 
Rodrigo Galvão; Gessica Lo-
bato; No Sigilo e o show do 
DJ Jorney. Ainda terá tam-
bém os momento dos para-
béns para Itacoatiara e um 
grande show pirotécnico. 

Itacoatiara estará de ani-
versário e se prepara para 
comemorar os 148 anos



 

 

Sebastian Viana

A Prefeitura de Novo Airão 
tem urgência na realização 
de estudos para elaborar um 
programa de remanejamen-
to das famílias que habitam 
em áreas sujeitas à inunda-
ção e outros riscos naturais.

Contudo, apesar da dimen-
são geográfica do município, 
a barreira está na falta de 
terras disponíveis (regulari-
zação fundiária) e em uma 
ação referente às demarca-
ções da Gleba Amassunu 
que está em litígio.

Processo que versa sobre 
áreas de um lote de terras 
denominado Fazenda Santa 
Rita. A propriedade tem 10 
milhões de metros quadra-
dos e teve como origem um 
título definitivo expedido, de 
forma irregular, pelo muni-
cípio de Novo Airão em favor 
do ex-prefeito Wilton Santos.

Terras do Estado
Sobre as terras que perten-

cem ao Estado, a Procura-
doria do Município adiantou 
que o processo está em fase 
de finalização na Secretaria 

Prefeitura busca implantar 
programas habitacionais

Divulgação

Prefeitura elabora um programa de remanejamento das famílias

A Prefeitura de Novo Ai-
rão, por meio da Secretaria 
Municipal de Indústria, Co-
mércio e Turismo (Semin-
tur), inaugurou, na terça-fei-
ra (19) a sala de qualificação 
profissional, localizada na 
nova sede da secretaria. 
Prédio cedido pela Funda-
ção Visão Mundial através 
de acordo de parceria com 
Prefeitura.

A primeira atividade da 
sala é servir de suporte es-

Sala de qualificação profissional é inaugurada
Divulgação

A primeira atividade da sala é 
servir de suporte estrutural 

 

trutural para ao Serviço Na-
cional de Aprendizagem In-
dustrial (Senai/Amazonas), 
para a realização do curso 
de Eletricista Residencial.

O curso iniciou no dia 11 de 
março e está sendo ofertado 
aos alunos na modalidade 
presencial com duas tur-
mas de 25 alunos, nos tur-
nos vespertino e noturno. 
A conclusão será em 30 de 
maio.

A secretária municipal de 

Indústria, Comércio e Turis-
mo, Suzianne Fonseca, ex-
plicou que as aulas estavam 
sendo ministrada em espa-
ço cedido pela Fundação Al-
merinda Malaquias (FAM). 

“Mas a partir da inaugu-
ração do espaço de qua-
lificação profissional, as 
aulas passam a acontecer 
nas novas instalações. 
Mas queremos expressar 
agradecimentos à Alme-
rinda Malaquias e à dire-
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Ela concedeu o imóvel em 
terras devolutas que pode-
riam ser dispostas pelo mu-
nicípio de Novo Airão caso 
fossem obedecidos procedi-
mentos legais.

Além do dever de seguir o 
Processo Discriminatório de 
Terras Devolutas que trata 
a Lei Federal nº 6.383/76, o 
Estado do Amazonas deve-
ria ter sido notificado para 
participar e manifestar-se 
no procedimento arrecada-
tório e não ser surpreendido 
com a existência de um la-

tifundiário urbano, que nun-
ca exerceu a posse no local, 
engessando a administração 
pública e exercendo cons-
tantes ameaças de despejos 
contra centenas de famílias. 
Terras que, inclusive, estão 
hipotecadas como garantia 
para empréstimo bancário.  

Diante das irregularidades, 
a Prefeitura de Novo Airão 
saiu em busca de amparo, 
junto ao poder judiciário e do 
Governo do Estado, para que 
os abusos e ilegalidades, co-
metidos no passado, não se 
perpetuem como sofrimento 
para a população do muni-
cípio, que não consegue ter 
acesso ao direito de moradia 
em local salubre e seguro.

“Portanto a falta de área 
disponível é o obstáculo que 
estamos superando para o 
desenvolvimento urbano de 
Novo Airão e implantação 
de programas habitacionais 
destinados à população. E, 
inclusive titulação definiti-
va de lotes em seis bairros 
da cidade. Questão que nun-
ca teve a devida atenção de 
gestores, por haver interes-
ses pessoais”.

de Estado, de Cidades e Terri-
tórios (Sect), e na Procurado-
ria Geral do Estado (PGE). O 
que permitirá a doação des-
sas terras ao município.

A partir da publicação do 
Decreto, o município poderá 
elaborar Projeto de Lei, a ser 
aprovado na Câmara Muni-
cipal, permitindo à adminis-
tração pública que proceda a 
titulação definitiva de lotes 
ocupados, há anos, por famí-
lias no município. De acordo 
com o prefeito do município, 
Frederico Paes Júnior, o pro-

cesso de regularização pro-
mete um desfecho favorá-
vel ainda neste semestre de 
2022. “Estamos agendando a 
vinda do governador Wilson 
Lima, para entrega dos títu-
los definitivos às famílias.”

Fazenda Santa Rita
Quanto à fazenda Santa 

Rita, a procuradoria expli-
ca que o título, em favor do 
Wilton Pereira dos Santos, 
foi concedido, em 1982, por 
uma tia deste que era pre-
feita do município na época. 

toria da Escola Municipal 
Aristóteles Arnaud pelo 
apoio para o incentivo á 
formação de nossos traba-
lhadores”, disse.

Além de aulas teóricas e 
práticas, o Senai está pro-
piciando a oportunidade de 
aprendizado na plataforma 
Meu Senai, focando no co-
nhecimento de novas habi-
lidades em aplicativos digi-
tais, que são um diferencial 
no mundo do trabalho atual.
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VIP’S Metropolitanos

Nova dupla sertaneja de Iran-
duba, Bruno e Kharter. A du-
pla busca cantar e encantar 
pelo estado do Amazonas.

A ação Choco Fast Magia da Pás-
coa, promovida pela Prefeitura de 
Novo Airão, sob a coordenação das 
secretarias municipais de Assis-
tência Social (Semasc) e de Cultu-
ra e Eventos (Semuc), leva alegria 
para crianças de comunidades ri-
beirinhas do município.

As discentes Athiane Pereira Monteiro, Izanete Vidal e Michele An-
drade Amorim concluintes do Curso de Licenciatura em Ciências 
Agrárias do Polo de Manacapuru, foram aprovadas na Pós-Gradu-
ação Lato Sensu em Docência para a Educação Profissional e Tec-
nológica (DocentEPT) no IFES (Instituto Federal do Espírito Santo).

A secretária de ação social de Rio preto 
da Eva, a primeira-dama Soraya Almei-
da de Sousa, vem atuando de maneira 
excepcional no município. A secretária 
é tida em outras cidades do Amazonas  
como exemplo de trabalho.

A Guarda Civil Metropolitana de Presidente Figueiredo participou, 
na noite do dia 20 de abril, da operação denominada Tiradentes, 
em conjunto com as demais instituições de segurança que reali-
zaram fiscalizações por toda a cidade, visando à tranquilidade e 
ao bem-estar dos munícipes, bem como dos visitantes.

Itacoatiara

Manacapuru

Novo Airão

Presidente Figueiredo

Rio Preto 
da Eva

Iranduba

Canção de Alírio Marques, destacando a linda Itacoatiara. 
“Às margens do grande rio Do rio das Amazonas Fica 
Itacoatiara, minha terra, minha amada…”
Parabéns à Velha Serpa por mais um ano.
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Parque Nacional de Anavi-
lhanas é o 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: @anavilha-
naslodge.

Turismo

Parque Nacional de Anavilhanas 



Sábado e Domingo

Ano 1  Nº 48

23 e 24 de Abril de 2022

Inicia nova fase de 
entrega do cartão 
Auxílio Estadual 

no Amazonas

Divulgação

Divulgação

PrEsIdEntE FIguEIrEdo 
PágInA 6 rIo PrEto dA EvA PágInA 8novo AIrão PágInA 12

Divulgação

População é 
beneficiada com ações 

sociais em rio Preto

Moradores 
reclamam de 
buraqueira e 
lamaçal em 
Figueiredo

PrEsIdEntE FIguEIrEdo 
PágInA 7

vereadores do interior do 
Amazonas comemoram 

capacitação do II FECLAM

MAnACAPuru PágInA 2

Prefeitura de novo Airão busca 
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