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Emenda de Alessandra Campêlo 
garante água para 800 pessoas 

Divulgação

Inauguração de poços garante água potável às comunidades do Canabuoca 1 e 2 e Vila do Paratarizinho

 

As comunidades do Ca-
nabuoca 1 e 2 e Vila do 
Paratarizinho, na zona ri-
beirinha de Manacapuru, 
estão dotadas de poços 
artesianos desde o últi-
mo sábado (23). O investi-

mento é fruto de emenda 
impositiva indicada pela 
deputada estadual Ales-
sandra Campêlo (PSC) e a 
execução foi do Governo 
do Amazonas, por meio 
da Secretaria de Estado da 

Produção Rural (Sepror). 
De acordo com Alessan-

dra, a construção de poços 
artesianos são demandas 
sociais trazidas ao seu 
gabinete pelo vereador 
Wanderley Barroso (PSC), 

que é uma das vozes do 
mandato da deputada em 
Manacapuru. Aproxima-
damente 200 famílias e 
800 pessoas estão sendo 
impactadas diretamente 
pelo projeto que garante o 
acesso ao líquido precioso. 

“Água potável é algo es-
sencial para o desenvol-
vimento do ser humano, 
para a saúde das pessoas. 
É muito triste você morar 
à beira de um grande rio 
e muitas vezes não ter 
acesso à água potável”, 
disse Alessandra, duran-
te a inauguração no fim 
de semana.

A deputada destacou 
que as entregas só estão 
sendo possíveis porque 
hoje o Amazonas é ad-
ministrado por quem en-
tende a realidade do povo 
que mora nos lugares 
mais distantes. 

“São emendas parla-
mentares minhas, um 
trabalho da Secretaria 
de Produção junto com o 
Instituto Jovens do Futu-
ro. Por determinação do 
governador Wilson Lima, 

o cumprimento dessa 
emenda está trazendo 
água potável para cinco 
comunidades”, acrescen-
tou Alessandra, lembran-
do as inaugurações de 15 
de fevereiro de 2020 nas 
comunidades São Fran-
cisco, na Boca do Parauá, 
e Cristo Ressuscitado, na 
Costa do Canabuoca 3. 

Liderança bastante co-
nhecida nos beiradões de 
Manacapuru, o vereador 
Wanderley Barroso (PSC) 
destacou o trabalho da de-
putada em prol da popula-
ção do município. 

“Conheço a Alessandra 
desde 2007 e ela sempre 
trabalhou pelo povo de 
Manacapuru, seja na Se-
pror, na Sejel ou na As-
sistência Social, onde fez 
uma excelente gestão 
como secretária da Seas. 
Agora, de volta como de-
putada na Assembleia, 
também está fazendo toda 
a diferença e nos repre-
sentando. Alessandra tem 
uma vida intrinsecamen-
te ligada a Manacapuru”, 
concluiu Wanderley.

Associações de taxistas intermunicipais apresentam demandas

Arsepam acolhe demandas de 
associações de taxistas 

Divulgação

Prezando pelo diálogo 
para melhorar cada vez 
mais os transportes in-
termunicipais do Estado, 
a Agência Reguladora de 
Serviços Públicos Delega-
dos e Contratados do Ama-
zonas (Arsepam) registrou, 
na terça e quarta-feira (26 
e 27/04), as demandas 
de duas associações de 
taxistas que operam no  
modal rodoviário.

O diretor-presidente da 
Arsepam, João Rufino Jú-
nior, recebeu representan-

tes das associações Jaú 
Rádio Táxi e Táxi Driver, 
respectivamente dos mu-
nicípios de Novo Airão e 
Manacapuru. O encontro 
ocorreu nas dependências 
da Ouvidoria do órgão, no 
Terminal Rodoviário Enge-
nheiro Huascar Angelim 
(Rodoviária de Manaus), 
zona centro-sul.

Foram abordados temas 
como construção de termi-
nal rodoviário em Irandu-
ba (distante 27 km de Ma-
naus); cobrança do Laudo 

de Inspeção Técnica (LIT); 
combate a clandestinos; e 
análise de Termo de Ajus-
tamento de Conduta (TAC), 
celebrado em 2020, para 
possível revisão.

“Uma das diretrizes do 
nosso trabalho, seguindo 
orientação do governador 
Wilson Lima, é de manter o 
diálogo constante com to-
dos os atores do transporte 
intermunicipal, como ope-
radores, usuários e demais 
envolvidos nesse proces-
so. A Agência Reguladora 

tem essa função também, 
como fizemos hoje ao ou-
vir os representantes de 
taxistas de Manacapuru”, 
disse o gestor.

Ainda segundo Rufino Jú-
nior, há algumas questões 
pendentes e que precisam 
ser resolvidas. “Conversa-
mos com representantes 
de Manaus e hoje com os 
de Manacapuru. Vamos 
falar também com a Pre-
feitura de Manaus, com o 
IMMU [Instituto Munici-
pal de Mobilidade Urbana], 

para voltarmos a debater 
pendências sobre a baia 
na saída da Ponte Rio Ne-
gro [Ponte Jornalista Phe-
lippe Daou]”, concluiu.



Ítalo Almeida, atleta de Manacapuru, 

destaca-se no Jiu-Jítsu

De Manacapu-
ru, o atleta Ítalo 

Almeida tem 
sido destaque no 
cenário nacional 

e internacional de 
Jiu-Jítsu
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Suyanne Lima

O atleta Ítalo Almeida, de 
apenas 18 anos, natural do 
município de Manacapuru 
no Amazonas tem sido des-
taque no cenário nacional 
e internacional de Jiu-Jítsu. 
Ele coleciona conquistas e 
medalhas que já ultrapassa-
ram as fronteiras do país e 
é o verdadeiro orgulho para 
a população manacapu-
ruense. Ele conversou com o 
AGORA e relatou um pouco 
da história no esporte.

Ítalo começou a praticar 
Jiu-Jítsu em um projeto so-
cial promovido pelo verea-
dor Júnior de Paula no bair-
ro Biribiri, o mesmo onde o 
atleta morava. No início, ele 
afirma que foi sem muita 
expectativa, mas logo se 
apaixonou pelo esporte.

“Fui para ver como era, sem 
muitas expectativas, mas 
logo me apaixonei pelo es-
porte e comecei a competir 
ainda pelo projeto. O profes-
sor nos levava para parti-
cipar dos campeonatos em 
Manaus e foi quando ele con-
seguiu uma parceria com a 
academia Game Fight, aca-
demia que treino atualmente 
no Rio de Janeiro. Ele poderia 
enviar dois alunos do projeto 
para treinar e morar na aca-
demia e eu era o terceiro da 
lista”, relatou Ítalo.

Persistência
O atleta não desistiu de 

sonhar e acreditou que po-
deria mudar de estado para 
viver o sonho no esporte. 
Com a desistência de um 
dos alunos, ele ficou com a 
vaga e foi morar na acade-
mia renomada.  Atualmente 
são quatro alunos do proje-
to social do Amazonas que 
treinam no Rio de Janeiro.

“Estar entre esses quatro é 
um sonho realizado, saímos 
do bairro e conseguimos 
chegar aqui. Torço muito 
para que os outros garotos 
também consigam se des-
tacar, inclusive eles já estão 
ganhando várias medalhas”, 
declarou o jovem atleta.

Ítalo Almeida é atualmente 
campeão brasileiro de Jiu-Jít-
su na categoria azul/juvenil/
galo, além de ser campeão 
sul-americano e campeão do 
Mundial de Jiu-Jítsu que ocor-
re em Dubai. Neste ano, Ítalo 
vai competir novamente ten-
tando o Bi Campeonato.

“Deus tem abençoado e 
fora esses títulos tenho vá-
rios outros, nesse mês ain-
da fui campeão do Rio Open 

Fall realizado pela CBJJ /IBJJ e 
campeão da Copa Hélio Gra-
cie FJJ Rio, sinto que estou 
no caminho certo sempre 
lembrando de onde vim, das 
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Ítalo começou a praticar Jiu-Jítsu em um projeto social de Manacapuru

Game Fight que me recebe-
ram aqui de braços abertos e 
me apoiam em tudo. Me sin-
to em casa” destacou.

Inspiração
Ítalo conta que tem dese-

jo de servir de inspiração 
para crianças de Manaca-
puru que sonham em pra-
ticar o esporte.

“Meu maior desejo é servir 
de inspiração para as crian-
ças da minha cidade para 
que elas acreditem que tudo 
é possível quando se tem fé 
e força de vontade. Me sin-
to realizado quando recebo 
retorno de jovens da minha 
cidade e do Amazonas per-
guntando pelas experiências 
e me parabenizando. Isso 
não tem preço e quero con-
tinuar dando orgulho a Ma-
nacapuru. Meu sonho é dar 
um futuro melhor à minha 
família por meio do esporte”, 
comentou.

Convite
Recentemente, o jovem re-

cebeu um convite para trei-
nar e morar em Dubai. “Já 
estou me preparando para 
ir para essa nova experiên-
cia tenho certeza de que ela 
será a mais importante da 
minha vida, competir fora 
do Brasil foi como um so-
nho, um garoto do Biribiri 
andando nas ruas de DuBai 
e melhor ainda sendo cam-
peão lutando com atletas 
de outros países. Lá eu irei 
receber todo o suporte, mas 
ainda preciso me preocupar 
com a passagem”, disse.

Quem puder ajudar Ítalo 
financeiramente para que 
ele possa comprar a pas-
sagem para Dubai pode 
entrar em contato com o 
atleta por meio do número:  
(21) 98825-1306.

O atleta recebeu um convite para treinar e morar em Dubai

minhas raízes com minha 
gratidão a Deus e às pesso-
as que me ajudam, meus 
pais, meu professor de Ma-
nacapuru, vereador Júnior 
de Paula, que  me ajuda a me 

manter aqui no Rio, meus 
professores aqui do Rio na 
pessoa do mestre Amaral e 
mestre carreira, o professor 
Marcão e toda a academia 



 Como parte dos inves-
timentos do programa 
Amazonas Mais Seguro, do 
Governo do Estado, a Secre-
taria de Segurança Pública 
do Amazonas (SSP-AM), 
em parceria com a Secreta-
ria de Estado de Infraestru-
tura e Região Metropolitana 
de Manaus (Seinfra), assi-
nou, na quarta-feira (27), o 
termo de contrato que au-
toriza o início das obras de 
reforma e ampliação do 31º 
Distrito Integrado de Polícia 
(DIP), de Iranduba.

A assinatura ocorreu na 
sede da Seinfra, no bairro 
Monte das Oliveiras, zona 
norte de Manaus, e contou 
com a participação do secre-
tário titular da pasta, Carlos 
Henrique Lima.

De acordo com o secretário 
de Segurança Pública, gene-
ral Carlos Alberto Mansur, 
além de oferecer uma infra-
estrutura adequada para os 
servidores que atuam em 
investigações e operações, 
as obras irão colaborar com 
a segurança da população 
do município.

“São investimentos do 
governador Wilson Lima 

Delegacia de Iranduba receberá  
ação de ampliação e reforma
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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 destacou que é ne-
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 municí-
pio de Iranduba.

“Se notarmos hoje, o Ama-
zonas foi o único estado da 
federação em que os crimes 
aumentaram. Isso consta-
ta 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 ferra-
mentas ninguém vai conse-
guir enfrentar uma facção 
do porte do Comando Ver-
melho. Hoje eles estão tão 
afrontosos que pintam si-
glas pela cidade”, destacou.

Obra faz parte dos investimentos do Programa Amazonas + Seguro

 na Segurança Pública para 
que possamos dar mais 
dignidade, melhores con-
dições de trabalho para os 
nossos agentes de Segu-
rança Pública que atuam 
em Iranduba, de modo que 
possamos combater, em 
melhores condições, a cri-
minalidade no município 
e trazer segurança para os 
moradores de Iranduba”, 
destacou o secretário.

Entre os itens contempla-
dos no projeto estão: uma 
sala de permanência; um 
cartório; uma sala de inves-

tigação; uma sala de delega-
do; duas celas de detenção, 
entre outros.

Líder em homicídios
Conforme dados da Secre-

taria de Segurança Pública 
do Amazonas (SSP-AM), 
Iranduba é o primeiro em 
mortes violentas dentre os 
demais municípios do Ama-
zonas. Somente nos três 
primeiros meses deste ano 
já foram registradas 15 mor-
tes. O medo e a inseguran-
ça assolam a população da 
cidade, distante apenas 27 

quilômetros em linha reta 
de Manaus.

O dado significa um au-
mento de 114,29% no núme-
ro de mortes por armas de 
fogo ou branca se compara-
do 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 nú-
mero de assassinatos. Já em 
2019, o município somou 
cinco homicídios nos pri-
meiros três daquele 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 
disputa por ponto de ven-
das 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 

Com o objetivo de transfe-
rir tecnologias e incentivar a 
adoção de boas práticas agrí-
colas, o Governo do Amazo-
nas, por meio do Instituto 
de Desenvolvimento Agro-
pecuário e Florestal Susten-
tável do Amazonas (Idam), 
realizou Demonstrações de 
Métodos (DMs) na unidade 
demonstrativa de citros con-
sorciada com a macaxeira. A 
unidade está instalada na es-
trada do Paricatuba, Km 2,5, 
em Iranduba.

Idam incentiva tecnologias e boas práticas agrícolas
A iniciativa faz parte das 

ações voltadas ao Projeto 
Prioritário de Citros e con-
tou com a participação de 
20 pessoas, entre produto-
res e técnicos. As tecnolo-
gias incentivadas no culti-
vo, a exemplo da utilização 
de mudas de laranja-pera 
enxertadas em Citrandarin 
(trifoliata) Índio consorciada 
com a macaxeira, seguem 
as normativas preconiza-
das pela Empresa Brasileira 
de Pesquisa Agropecuária – 

Embrapa Amazônia Ociden-
tal e Embrapa Mandioca e 
Fruticultura, na Bahia.

Durante a atividade, reali-
zada na última semana, os 
participantes receberam in-
formações teóricas e práticas 
sobre as técnicas corretas 
de podagem, preparação e 
aplicação de adubos, assim 
como os benefícios do plan-
tio consorciado para diversi-
ficação da produção e garan-
tia de renda.

“O Idam busca trazer me-

lhoria de vida para os produ-
tores rurais e promover um 
equilíbrio ambiental, tendo 
em vista que um dos princi-
pais objetivos do projeto prio-
ritário de citros é ensinar téc-
nicas de plantio que visam o 
aumento da produção, sem 
que haja uma abertura de no-
vas áreas”, destacou Antônio 
Joaquim Oliveira, engenheiro 
agrônomo e coordenador do 
Projeto Prioritário de Citros.

O Agricultor Agripino Ave-
lino, do ramal Pico Bela Vis-

ta, conta que trabalha com 
o cultivo de macaxeira há 
20 anos e ainda tem muito 
a aprender para melhorar a 
sua produção.

“Todos os dias eu tento 
aprender um pouco mais. 
Estou participando dessa ati-
vidade para me especializar 
na adubação e na redução de 
hastes da macaxeira. Apesar 
de todo o tempo que tenho 
no campo, é sempre bom es-
tar aprendendo as novidades 
para o setor.”, ressaltou.



 
A gestão do prefeito de 

Iranduba, Augusto Fer-
raz (DEM), tem chamado 
atenção pelo fechamento 
de contratos com valores 
milionários, que são con-
siderados suspeitos. Nas 
últimas semanas, novos 
contratos foram assinados 
pelo prefeito. 

Um deles é para forne-
cimento de material de 
urbanização para as ruas 
daquele município. O que 
chama atenção é que a 
empresa ganhadora é in-
vestigada pelo Ministério 
Público Federal (MPF) e irá 
receber da prefeitura mais 
de R$ 119 mil.

O proprietário da empre-
sa Yem Serviços Técnicos e 
Construções – Eireli , trata-
-se de Maurício Maciel As-
sad, que já foi denunciado 
em 2020 por falsificação 
de documentos públicos 
em Urucurituba. 

A empresa também já 
teve o nome envolvido em 
uma investigação do MPF 
em 2018 em São Gabriel da 
Cachoeira para apurar de-
núncia sobre desvios de re-
cursos do Fundo de Desen-

Augusto Ferraz firma contrato com 
empresa investigada pelo MPF

Fotos: Divulgação

Iranduba tem chamado atenção por fechar contratos milionários
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volvimento de Educação 
Básica (Fundeb) para refor-
mas e ampliação de escolas 
da cidade sem que as obras 
tivessem ocorrido.

Neste atual contrato com 
a Prefeitura de Iranduba, 
com vigência de 12 meses, 
a empresa que tem como 
nome fantasia Asfaltare irá 
receber R$ 119,950,60 para 
fornecer ao município in-
sumo para urbanização das 
ruas da cidade. O despacho 
de homologação e extrato 
do contrato foi publicado no 
Diário Oficial da Associação 
Amazonense dos Municí-
pios (AAM).

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

Locação de máquinas 
O prefeito também cha-

ma atenção por outras ati-
vidades de grandes gastos 
sem explicação aparente 
no município. No dia 20 de 
abril, Augusto firmou a ho-
mologação da licitação que 

escolheu como vencedora a 
proposta apresentada pela 
empresa DP Alves & Cia 
Ltda., no montante de R$ 
7.602.737,76, para fornecer 
os itens licitados.  

A locação de horas/má-
quinas pesadas e cavalo 
mecânico para recuperação 
de ruas e vicinais no Irandu-
ba, são alguns dos serviços 
prestados pela empresa.

Reforma de prédios 
Uma empresa que tem 

sua base localizada em 
Cabedelo, Paraíba foi a es-
colhida para a prestação 
de serviços de reforma 
predial na cidade, que fica 
na Região Metropolitana 
de Manaus. 

Publicado, no Diário Ofi-
cial dos Municípios, o ex-
trato da Ata de Registro de 
Preços evidencia que o pre-
feito Augusto Ferraz reali-
zou, em 2021, um processo 
de licitação para o serviço 
de manutenção predial. No 
certame, a empresa ven-
cedora foi a L R M CONS-
TRUÇÕES E EMPREENDI-
MENTOS LTDA, inscrita 
no CNPJ 07.750.950/0001-
82, que deverá receber R$ 
10.600.550,02.

O documento especifica a 
quantidade de prédios a se-
rem reformados ou a locali-
zação dos imóveis. 

Usinagem
Dando sequência aos 

contratos com valores 
exorbitantes, houve tam-
bém a contratação de ser-
viços de usinagem de con-
creto betuminoso usinado 
a quente, incluindo forneci-

mento de materiais.
A empresa Iza Constru-

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

Reforma de escolas
Outro contrato que chama 

atenção foi o de quase R$ 2 
milhões, para a reforma de 
uma escola na Zona Rural 
de Iranduba. A Invicta Ser-
viços de Apoio a Edifícios e 
Fornecimento de Refeições 
LTDA, inscrita no CNPJ de 
n.º 19.801.651/0001-09, ven-
ceu a Tomada de Preços 
Nº001/2022, para reformar 
as dependências da Esco-
la Municipal Independên-
cia, no valor global de R$ 
1.747.356,05.

O Extrato de Contrato de 
n.º 032/2022, foi publicado 
dia 10 de março. A empre-
sa que se chamava Invicta 
Instalações e Manutenções 
LTDA e atuava com ins-
talação e manutenção de 
ar-condicionado, alterou o 
nome para Invicta Serviços 
de Apoio a Edifícios e Forne-
cimento de Refeições LTDA.

Posicionamento
A equipe de reportagem 

entrou em contato com a 
prefeitura de Iranduba para 
solicitar posicionamento 
sobre a assinatura de novos 
contratos milionários pelo 
prefeito Augusto Ferraz. Em 
nota, a assessoria de comu-
nicação do órgão municipal 
destacou apenas que “Os 
referidos contratos estão 
tidos dentro dos padrões 
legais e sem qualquer frag-
mento de ‘patifaria’”.

 

Augusto Ferraz usou suas redes sociais para postar uma foto em uma canoa durante chuva em Iranduba
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Cerca de 175 obras do pa-

cote de investimentos em 
infraestrutura foram con-
cluídas pelo Governo do 
Amazonas, em três anos. 
No total, foram investidos 
cerca de R$ 2 bilhões em 
obras inauguradas, como 
escolas novas, estradas 
e unidades de saúde e de 
segurança pública. Os in-
vestimentos também re-
sultaram em melhoras na 
área de mobilidade urbana 
e saneamento básico para 
cerca de 55 municípios  
do Amazonas.

“Estamos avançando em 
todas as áreas, com obras 
de abastecimento de água, 
mobilidade, construções 
de portos, recuperação de 
erosões, revitalizações de 
prédios públicos, entre ou-
tros. Isso é um grande de-
safio, por diversos fatores, 

turismo e o setor primário 
de Iranduba, Manacapuru e 
Novo Airão, na Região Me-
tropolitana de Manaus.

O levantamento tem 
como base investimentos 
realizados pelo Governo 

Governo do AM concluiu mais 
de 170 obras de infraestrutura

Divulgação

Investimentos em infraestrutura superam R$ 2 bilhões em obras entregues para a população amazonense

do Amazonas, por meio 
da Secretaria de Estado 
de Infraestrutura e Região 
Metropolitana de Manaus 
(Seinfra); e da Unidade 
Gestora de Projetos Espe-
ciais (UGPE).

como a condição geográfi-
ca e logística. Isso significa 
gerir da melhor maneira e 
otimizar todos os recursos 
para alcançar esse grande 
resultado”, afirmou Carlos 
Henrique Lima, secretário 
de Infraestrutura e Região 
Metropolitana de Manaus.

Entre as principais obras 
está a duplicação da ro-
dovia AM-070 (Manoel 
Urbano), inaugurada pelo 
governador em dezembro 
de 2021, com investimento 
de R$ 430 milhões. Quan-
do assumiu a gestão, em 
2019, Wilson Lima recebeu 
a obra com menos da me-
tade concluída. A interven-
ção urbanística atravessou 
a gestão de quatro gover-
nadores desde seu início, 
em 2013.

Foram entregues 78,14 
quilômetros duplicados, 

pavimentados e sinaliza-
dos. Além de impulsionar 
a geração de emprego e 
renda e ser um atrativo 
para novos investimentos, 
a obra traz impactos po-
sitivos para áreas como o 

 

O Governo do Estado, por meio 
do Centro de Educação Tecnoló-
gica do Amazonas (Cetam), vai 
ofertar 19.800 vagas, divididas 
em 59 cursos de qualificação 
profissional, para 61 municí- 
pios amazonenses.

As inscrições ocorrerão de 2 a 
4 de maio, das 8h às 23h59, pelo 
endereço https://cursos.cetam.
am.gov.br. Os interessados de-
vem fazer, previamente, o ca-
dastro no Portal do Candidato 
(https://inscricao.cetam.am.gov.
br). Mais informações no edital 
que se encontra no site do Ce-
tam: https://cetam.am.gov.br.

As aulas ocorrerão de forma 
remota e iniciarão no dia 16 de 
maio. Entre os cursos estão: 
Agente de desenvolvimento so-

cioambiental; Agente de inspe-
ção da qualidade; Atendimento 
ao cliente; Cálculo e diluição 
de medicamentos; Design para 
mídias sociais; Elaboração de 
plano de negócios; Marketing 
para negócios digitais; Orga-
nizador de eventos; Auxiliar 
de biblioteca; Língua brasilei-
ra de sinais – intermediário;  
e Fotografia.

Segundo o diretor-presidente 
do Cetam, Prof. Dr. José Augus-
to de Melo Neto, é uma deter-
minação do governador Wilson 
Lima a intensificação da oferta 
de cursos no interior do Ama-
zonas. O objetivo, conforme o 
professor, é garantir qualifica-
ção de mão de obra e geração 
de renda.

Cetam oferece 19.800 vagas em cursos para o interior 

Inscrição será on-line, no período de 2 a 4 de maio, e aulas ocorrerão de forma remota

Divulgação



Miss Teen representa o Amazonas 
no Miss Brasil Aqua Nature

Fotos: Divulgação

 

Suyanne Lima

 
A adolescente Kerolly 

Cristina, de 14 anos, é atu-
al Miss Teen Amazonas e 
representará o Estado no 
Miss Brasil Aqua Nature 
2022.

A edição do concurso 
ocorrerá neste sábado, dia 
30 de abril, no Hotel Win-
dsor Florida, no bairro do 
Flamengo, Rio de Janeiro 
e terá representantes de 
todo o país.

Nas redes sociais, Kerolly 
conta com o apoio de ami-
gos, conterrâneos e seguido-
res. A prefeita da cidade de 
Presidente Figueiredo tam-
bém mostrou apoio à miss.

“Tenho certeza de que não 
poderia ter uma represen-
tante melhor para o nosso 

ciais.
A caminhada de Kerolly 

já vem de longa data, ela 
começou em um concur-
so no próprio município de 
Presidente Figueiredo e fi-
cou em terceiro lugar. 

“Com o grande destaque, 
foi convidada pelo concur-
so Cristal de Neve, onde ela 
ficou em primeiro lugar e 
em seguida veio a grande 
mudança na carreira, que 
foi o concurso Cinderela 
do Amazonas, em 2020 no 
qual ela ficou em primeiro 
lugar”, disse a mãe, Lucie-
ne Menezes da Silva.

Houve uma seleção em 
todos os Estados brasilei-
ros e quem estivesse em 
mais destaque seria convi-
dado a participar do miss 
Brasil aquanature como re-
presentante do seu estado 
no caso dela na categoria 
teen no Rio de Janeiro. Esse 
concurso dá a vencedora o 
título nacional na catego-
ria Kerolly.

Manaus, Sábado e Domingo,
30 de Abril e 1º de Maio de 2022

 

Adolescente de Presidente Figueiredo, Kerolly Cristina, de 14 anos, é atual Miss Teen Amazonas 

Kerolly já está em solo carioca, onde 
representará o AM no concurso

“A expectativa é a me-
lhor possível, estamos tra-
balhando para que dê tudo 
certo. É um concurso bem-
-organizado, num local de 
destaque aqui no Rio de 
Janeiro. Estamos apreen-
sivos, mas sabemos do 
grande potencial dela que 
já vem há muito tempo tra-
balhando nisso. Contamos 
muito com apoio do nosso 
município, das pessoas que 
estão mobilizadas em aju-
dar, tanto nas redes sociais, 
como também na parte fi-
nanceira. Temos apoio do 
nosso povo e isso é muito 
importante. A gestão da 
escola dela também está 
muito empenhada, só te-
mos a agradecer a todos”, 
destacou o pai de Kerolly, 
Isaac da Silva Assunção.

estado e é claro, levará o 
nome do nosso município 
de Presidente Figueiredo 
para o Brasil, isso é motivo 
de orgulho para todos nós”, 
destacou Patrícia Lopes.

A adolescente que é alu-
na da Escola Municipal 
Areolino Vicente, municí-
pio de Presidente Figuei-
redo, foi homenageada na 
Câmara Municipal da cida-
de e reconhecida pelos ve-
readores.

“Uma jovem bonita e de 
futuro promissor, aluna de 
uma escola pública muni-
cipal e que demonstra cla-
ramente sua desenvoltura 
intelectual, fato que nos 
orgulha muito em poder 
colaborar para o avanço de 
jovens talentosos como a 
Kerolly Cristina”, destacou 
o vereador presidente da 
Casa, Marcos Nascimento.

Kerolly já está em solo 
carioca e segue compar-
tilhando a passagem pela 
cidade em suas redes so-Kerolly conta com o apoio de amigos, conterrâneos e seguidores



 

Os profissionais da Rede 
de Apoio à Criança e ao 
Adolescente de Rio Preto 
da Eva participaram da 
oficina “Mobilizar e Agir”, 
do Instituto de Assistên-
cia à Criança e ao Ado-
lescente Santo Antônio 
(IACAS), na terça-feira. O 
evento, aberto ao público, 
foi realizado no Plenário 
da Câmara Municipal do 
município e contou com 
a participação de profis-
sionais da segurança, do 
conselho tutelar, das se-
cretarias de saúde, assis-
tência social e educação, e 
da comunidade em geral. 

“Para a gente é uma 
grande satisfação poder 
retornar aqui ao muni-
cípio pra fazer esta mo-
bilização. Na verdade, o 
trabalho do IACAS é sen-
sibilizar e mobilizar as 
pessoas para atenção e 
proteção integral de crian-
ças e adolescentes, de 
uma forma muito especial 
às vítimas de violência e 

Profissionais da Rede de Apoio à Criança e 
ao Adolescente participam de capacitação

Fotos:Divulgação

Evento foi realizado no Plenário da Câmara Municipal do município
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exploração sexual”, disse 
Amanda Ferreira, presi-
dente do IACAS.

Foram realizadas pa-
lestras, bate-papos e ro-
das de conversas. Entre 
as palestrantes, estava 
a delegada titular da De-
legacia Especializada 
em Proteção à Criança e 
ao Adolescente (DEPCA), 
Joyce Coelho. Ela falou 

sobre as experiências 
nesses 4 anos à frente 
da delegacia, os casos 
que mais chamaram a 
atenção, e falou sobre a 
importância de ter uma 
rede de proteção fortale-
cida e unificada.

“É importante que a 
rede continue, que a rede 
entenda que cada um tem 
um papel fundamental, 

Equipamentos reforçam combate à malária e à dengue no AM

São 414 itens destinados aos 61 
municípios do estado

Divulgação

O governador Wilson Lima 
entregou, na terça-feira (26), 
414 equipamentos de com-
bate à malária e à dengue 
para fortalecer o controle 
das doenças no interior do 
Amazonas. A solenidade de 
entrega, na Arena da Ama-
zônia, zona centro-sul de 
Manaus, ocorreu em alusão 
ao Dia Mundial da Luta Con-
tra a Malária, em 25 de abril.

Os equipamentos, adqui-
ridos com recursos do Go-
verno Federal, vão atender 
os 61 municípios do interior 
do estado. Dos 414 itens, 251 
são para o controle da malá-
ria, 145 para combater a den-

como a gente conversou 
aqui, cada elo é impor-
tante, a família, a saúde, a 
educação, todos tem um 
papel fundamental nessa 
proteção, todos são atores 
principais. Os serviços da 
segurança precisam do 
apoio da saúde, da edu-
cação, principalmente 
nessa questão de ser o 
porta-voz da vítima, que 
muitas vezes é violenta-
da por alguém que deve-
ria proteger”, concluiu ela. 

O delegado de Rio Preto 
da Eva, Henrique Brasil, 
também participou da 
oficina. Ele explicou sobre 
a atuação da delegacia do 
município nos casos de 
violência contra crianças. 

“O nosso trabalho é in-
tegrado, temos a parce-
ria com a SEMAS, CREAS, 
CRAS, Conselho Tutelar, 
Polícia Militar e Guarda 
Civil Municipal, qualquer 
um dos atores quando 
fica sabendo de algum 
caso, comunica o outro e 

juntos nós iniciamos os 
procedimentos. Por vezes 
a denúncia chega pelo 
conselho tutelar, que nos 
informa, ou pede auxílio 
para fazer atendimen-
to no local, e se preciso a 
gente aciona os demais 
órgãos para proteger es-
sas vítimas”, disse ele. 

Durante as palestras, os 
profissionais do municí-
pio puderam tirar dúvi-
das e debater o assunto, 
levando em conta a rea-
lidade da cidade. Para o 
presidente do Conselho 
Tutelar de Rio Preto da 
Eva, Daniel Deron, ofici-
nas de capacitação como 
estas são de extrema im-
portância. “Participamos 
e lidamos com isso dia-
riamente no nosso muni-
cípio. Estamos aqui para 
aprender e somar, e quem 
ganha com isso são as 
crianças e adolescentes 
que passarão a ter mais 
conhecimentos através 
de nós”, destacou.

gue e 18 são destinados à 
vigilância entomológica de 
doenças transmitidas por 
vetores, entre elas a malária 
e a dengue.

“O que a gente está fazen-
do aqui é um reforço para 
que a gente continue redu-
zindo esses números, e dan-
do as condições para que os 
municípios, as secretarias 
de saúde, consigam fazer 
esse trabalho de atuação 
junto aos agentes comuni-
tários de saúde e também 
aos agentes de endemias”, 
destacou o governador.

A distribuição é realizada 
por meio da Fundação de Vi-

gilância em Saúde do Ama-
zonas – Drª Rosemary Costa 
Pinto (FVS-RCP), instituição 
vinculada à Secretaria de 
Estado de Saúde do Amazo-
nas (SES-AM).

“A malária é uma das do-
enças tropicais mais fre-
quentes, inclusive, é preci-
so estarmos combatendo 
sobretudo na região ama-
zônica. Nós estamos dis-
tribuindo aos municípios 
para que se intensifique o 
combate ao mosquito, para 
que nós tenhamos cada 
ano mais uma redução 
nesses índices”, disse o se-
cretário de Estado da Saú-

de, Anoar Samad.
Segundo a diretora-presi-

dente da FVS-RCP, Tatyana 
Amorim, os equipamentos 
vão fortalecer os programas 
municipais de vigilância e 
controle. “São 61 municípios 
contemplados, tanto na área 
de monitoramento e contro-
le da malária, da dengue, 28 
núcleos que fazem o moni-
toramento da rede sentinela 
dos vírus respiratórios e 18 
municípios que vão receber 
o kit completo, com todos os 
equipamentos necessários 
para a vigilância dos agra-
vos de notificação compul-
sória”, ressaltou Tatyana.



O prefeito de Rio Preto 
da Eva, Anderson Souza, 
anunciou, na noite de se-
gunda-feira (25), reajuste 
de 6,6% nos salários dos 
professores do município. 
O anúncio foi feito por meio 
de uma transmissão ao 
vivo nas redes sociais. 

Anderson disse que o novo 
salário agora atende ao teto 
de professor nível 1 e só foi 
possível graças a um pla-
nejamento da prefeitura por 
meio da Secretaria de Finan-
ças e dos recursos recebidos 
pelo Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educa-
ção Básica (Fundeb). 

“Todos os servidores da 
educação, os merendeiros, os 
serviços gerais, os adminis-
trativos, já receberam a sua 
correção, que foi o percentu-
al de 9,2%, que foi feito para 
todos os servidores e já saiu 
isso no salário no mês de 
abril, foi a correção do salário 
mínimo e nós estamos ago-
ra apenas corrigindo os dos 
professores”, disse o prefeito.

Como explicação, o ges-

Salário de professores é reajustado em 
6,6% e prefeitura anuncia concurso

Previsão de realização do concurso público para professores é para janeiro
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o desemprego que está em 
[Presidente] Figueiredo, por-
que produzia açúcar mas-
cavo para a Coca-Cola e não 
está mais produzindo”, rela-
tou o prefeito lembrando que 
a empresa da Haineken saiu 
do estado e a Coca-Cola tam-
bém pode deixar a região.

Mesmo com a dificul-
dades, o prefeito declarou 
que o município conse-
guiu dar o aumento por-
centual aos educadores, 
o que é uma conquista da 
categoria que esperava 
ansiosa pelo reajuste. 

Concurso Público 
Durante a transmissão ao 

vivo, o prefeito ainda anun-
ciou a realização de um con-
curso público para os profes-
sores em 2023. 

Segundo ele, os trâmites 
ainda estão em processo, in-
cluindo a escolha da banca 
que realizará o certame. O 
edital deve ser lançado em 
novembro e prevê 150 vagas. 

A previsão de realização 
do concurso é para janeiro.

tor municipal destacou que 
ação visava atender o teto 
do nível 1, considerando que 
a prefeitura ainda não havia 
se adequado ao teto, mas, 
agora, cumpre a Lei. 

“Nós iremos assinar o de-
creto, para o conhecimento 
de todos, com o efeito retro-
ativo para mês de abril, que 
fará com que nesse mês a 
folha disponível no dia 28 
de abril, em todas as contas 
e salários já vai estar com 
essa correção. Todos rece-
berão a correção no teto de 
6,6%”, comentou.

O prefeito destacou que 
alguns professores até pedi-
ram o aumento em 5%, mas 
a prefeitura superou essas 
expectativas e aumento aci-
ma do que os educadores 
solicitaram. “Nós temos que 
analisar vários fatores [para 
realizar o aumento]. Quero 
que vocês analisem comi-
go esses fatos, o primeiro é 
que estamos tendo vários in-
constâncias nesse momento 
na área da educação. Ano 
passado, nós recebíamos no 
recurso para a educação in-
fantil cerca de R$ 730 mil do 

governo federal, [valor] que 
caiu esse ano para R$ 530 
mil”, explicou o Sousa.

Anderson ainda apontou 
que a atuação do governo fe-
deral para o Amazonas vem 
afetando negativamente os 
recursos que vários municí-
pios do Estado recebem na 
área da educação, entre eles, 
Rio Preto da Eva. O chefe do 
executivo municipal ainda 
lembrou que o movimento 
que o presidente Jair Bol-
sonaro realizou na área do 
concentrados na Zona Fran-
ca de Manaus (ZFM) prejudi-
cou outros municípios, além 
da capital.

“Ano passado, nós recebí-
amos cerca de R$ 650 mil 
para educação do ensino 
fundamental até o 9 ano, que 
caiu para R$ 520 mil. Nós ti-
vemos uma perca de mais 
de R$ 300 mil dentro do Fun-
deb. A mesma coisa acon-
teceu com o nosso ICMS, o 
governo federal tirou os con-
centrados, que são os refrige-
rantes, a bebida. [Por causa 
disso], nós estamos vendo 

Mãe busca chance de seu filho realizar sonho de ser atleta
O Governo do Amazo-

nas, por meio da Fundação 
Amazonas de Alto Rendi-
mento (Faar), vem traba-
lhando no Projeto Esporte 
e Lazer na Capital e Inte-
rior (Pelci) formas de apri-
morar o esporte de base 
visando o alto rendimento. 
A mãe de um dos alunos 
do projeto, Sebastiana Na-
poles, tratou de largar sua 
vida em Rio Preto da Eva, 
onde morava há 14 anos, 
para que o filho fosse ma-
triculado no Pelci em bus-
ca de se tornar um atleta 
profissional de jiu-jitsu.

Há um mês morando em 
Manaus, a mãe conta com 
orgulho o quanto o proje-
to tem mudado a vida de 
Isaias Napoles, de 14 anos.

“Com sete anos meu fi-
lho começou a praticar jiu-
-jitsu em uma academia 
no Rio Preto da Eva, mas 
a academia fechou e eu fi-
quei sem condições de ma-
tricular ele em outro local 
que fosse próximo de casa. 
Quando fiquei sabendo que 
ia ter um projeto esportivo 
em Manaus, eu fui atrás de 
informações para matricu-
lar meu filho e há um mês 

o Pelci tem mudado nossas 
vidas”, comenta Sebastia-
na Napoles.

“Ficamos felizes de rece-
ber o Isaias no nosso pro-
jeto, com certeza ele será 
mais um atleta que vai se 
destacar no alto rendimen-
to”, destacou o diretor-presi-
dente da Faar, Jorge Oliveira. 

Superação, garra e de-
dicação marcam a histó-
ria do jovem que busca 
ser um atleta profissional. 
Hoje, com 14 anos, Isaias é 
aluno do Pelci, no núcleo 
Arena Amadeu Teixeira, e 
recebe treinos nas terças e 

quintas; na segunda, quar-
ta e sexta, o atleta mirim 
também pratica aulas na 
academia Norte Gold Team 
(NGT), para ele o Pelci é a 
ponte para a realização do 
seu maior sonho.

“Quando minha mãe me 
matriculou no Pelci, eu fi-
quei muito feliz. Tivemos 
que abrir mão da nossa 
vida no Rio Preto e estamos 
reconstruindo tudo aqui, 
mas eu tenho certeza que 
vai valer a pena todo esse 
esforço, meu sonho é ser 
um atleta profissional de 
jiu-jitsu”, comentou Isaias.

Divulgação

Sebastiana Napoles trouxe seu fi-
lho a Manaus para perseguir sonho 
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Pontes de madeira são construídas 
por conta da subida das águas
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 A prefeitura de Itacoatiara está se preparando para a cheia de 2022

A enchente histórica de 
2021 causou transtornos e 
danos materiais para a popu-
lação de vários municípios 
do estado do Amazonas. Em 
Itacoatiara, a situação não 
foi diferente. Casas alaga-
das na sede e na zona rural 
do município obrigaram a 
várias famílias a abandona-
rem suas casas, depois que 
nem a construção de ma-
rombas, um tipo de elevação 
de assoalhos, utilizado na 
região Amazônica, resolveu  
o problema.

Assim como os prejuízos 
que tiveram moradores de-
vido o alagamento de casa, 
comerciantes dessas áreas 
viram suas vendas caírem, 
vertiginosamente, face à mu-
dança de família dos locais 
alagados, trabalhadores per-
dendo emprego e no caso da 
sede, rua em que o pavimen-
to asfáltico se transformou 
em verdadeiros rios. 

Última cheia
Em 2021, como o agra-

vamento da cheia e como 
forma de minimizar o sofri-
mento das famílias, a prefei-
tura enviou à Câmara Muni-
cipal um projeto que pediu 
a isenção do pagamento de 
IPTU, para moradores de áre-
as atingidas pela enchente, 

naquele ano. Fora isso, en-
vidou todos os esforço para 
ajudar a população a pas-
sar por esse momento de 
aflição, fornecendo madeira 
para que os pisos das casas 
alagadas fossem suspen-
sos, e na construção de pon-
tes para permitir o trânsito  
da população. 

A Secretaria Municipal de 
Assistência Social (Semas) e 
a Coordenadoria Municipal 
de Proteção e Defesa Civil 
(COMPDEC) do município, 
de posse do cadastramento 
dessas famílias, possibilitou 
o acolhimento daquelas que 
tiveram de abandonar suas 
casas, na zona rural que es-
tava alagada e que não ti-
nham parentes na cidade. A 
Semas com o apoio COMP-
DEC realizou doações de ces-
tas básicas para famílias de 
ribeirinhos que se encontra-
vam isoladas, sem condição 
de cultivar e buscar os pró-
prios alimentos. 

Paralelamente, a Secretaria 
Municipal da Saúde (Semsa), 
que lidava com a pandemia 
crescente de Covid-19, assis-
tia e orientava os que chega-
vam de modo a se evitar a 
contaminação pela doença.

Previsão de cheia
Segundo dados da Com-

panhia de Pesquisa de Re-
cursos Minerais (CPRM), 
empresa governamental, 
vinculada ao Ministério de 
Minas e Energia, e que tem 
as atribuições dos serviços 
geológicos do Brasil, para Ita-
coatiara a cota do Rio Ama-
zonas, cuja bacia é conside-
rada a maior do mundo, tem 
como previsão é que o nível 
da água chegue a 14,70 me-
tros em 2022, considerando 
80% de confiança.

Ainda, de acordo com a 
CPRM, a probabilidade de 
que o nível de inundação de 
14,00 metros seja ultrapas-
sado em 2022 é de 98%, en-
quanto que a chance de que a 
cota de inundação severa de 
14,20 metros seja superada 
neste ano é de 94%. Já a pos-
sibilidade de que a máxima 
histórica de 15,20, registrada 
em 2021, seja alcançada, é de  
8% apenas.

Este ano, o segundo da 
administração de Mário 
Abrahim, a prefeitura está 
alerta para os efeitos do au-
mento no volume das águas, 
por isso já adquiriu a madei-
ra necessária e começou a 
construção de pontes para 
os transeuntes.

Construção de pontes 
A Secretaria Municipal de 

Infraestrutura (Seinfra) e o 
departamento de limpeza 
pública estão à frente dos 
trabalhos de construção de 
pontes de madeira, nos lo-
cais em que a água do rio 
Amazonas, que banha a 
cidade, já ocupa ruas próxi-
mas à beira.

De acordo com o prefeito 
Mário Abrahim não se pode 
conter o avanço das águas, 
mas se pode minimizar seus 
efeitos. “Por isso estamos 
atentos. E já tomamos as me-
didas necessárias para ajudar 
na locomoção dos moradores 

da cidade. Nós já começa-
mos a construção de pontes 
de madeira, como no Bairro 
Jauary, por exemplo. Lá cons-
truímos 402 metros de ponte 
na rua Luzardo de Melo, mais 
234 metros de ponte na rua 
Valdemar Pedrosa, 63 metros 
de ponte na rua Aquilinos 
Barros e 285 metros de ponte 
na rua Manaus”, disse.

“No Bairro Centenário, 
270 metros de ponte foram 
construídos na rua Álva-
ro França. Vamos avançar 
para o bairro Jardim Adria-
na e Mamoud Amed. Como 
disse, estamos atentos e to-
mando todas as providên-
cias necessárias em apoio à 
nossa população”, informou 
o prefeito Mário Abrahim.

Poder rever-te com olhos de criança 
E algo milagroso e até transcen-

dental
Torna-te imponente, forte impiedosa 
Vestida de nobreza e porte imperial 

E fortes imperial, durante muito 
tempo 

Abrigando em teu seio, teus reben-
tos naturais 

Pois abrias caminho, para alguém 
que ali passasse

Sob monumentais palmeiras
Desfraldando suas bandeiras

Em verdes tão naturais

Era um cotidiano festivo 
Vivido todos os dias 

Passando por aquele caminho 
Senti uma certa magia 

Magia de um alvorecer 
Com tanta luz a brilhar 
A realçar as palmeiras 

Que estavam sempre à saudar 

Saudando seus próprios filhos 
Com tanta dignidade 

Procurando ser hospitaleira 
Aos emigrantes, com bondade 

Quando criança aprendi 

Posicionar direções Norte, Sul, leste, 
Oeste 

Em toda tua extensão 
Mil tesouros descobri 

Olhando por este prisma 
Ao norte imensa lagoa 
Refletindo até abismo. 

Riquezas feitas de flores 
Todas elas ornamentais 

Fazendo uma imensa festa 
A rainha aquática vestal 

Ao Sul, caminho d’água a contar 
História, fatos vividos 

De guerra jamais esquecidos 
A gerações revivida 

A Leste, fogo sagrado 
A renovar a esperança 

De um alvorecer consagrado 
A mais pequenina criança 

A Oeste espaço infinito 
Reservado imenso fulgor 

Pois nesta direção acontece 
O mais silencioso esplendor 

Sol e água se entrelaçam 
Na mais perfeita harmonia 
Deixando raios no espaço 
Para ressurgir noutro dia

Berço Natal

Aime Câmara 
Aime Cavalcante da Câmara 

nasceu em 19 de abril de 1941. 
Em 1998, Aime escreveu a obra 
“Apologia a Itacoatiara” e, no 
ano de 2009, compôs o quadro 
de intelectuais de Itacoatiara, 
que fundaram a Academia Ita-
coatiarense de Letras.



 

 

Uma multidão ocupou as 
dependências do Centro de 
Eventos Juracema Holanda 
para comemorar o aniversá-
rio de 148 anos da cidade de 
Itacoatiara. Estima-se que 
em torno 40 mil pessoas es-
tiveram no município, duran-
te os três dias de festas, que 
trouxe shows de cantores e 
bandas locais, além de atra-
ções de renome nacional. 

Com capacidade para re-
ceber um público de 14 mil 
pessoas nas arquibancadas 
e mais de 26 em pé, na área 
aberta próximo ao palco, a 
noite do aniversário (25), de 
acordo com estimativa da 
Polícia Militar (PM) reuniu 
mais de 40 mil pessoas para 
assistir à banda conhecida 
nacionalmente como Os Ba-
rões da Pisadinha, 

“Foram vários dias de pre-
parativos para que pudésse-
mos oferecer ao itacoatia-
rense e visitantes uma festa 
memorável, digna desta data 
tão especial. Trabalhamos 
muito e de maneira integra-
da com outras secretarias, 
sob o comando do próprio 
prefeito Mário Abrahim que 
acompanhou de perto, desde 
o planejamento, as escolhas 
das trações e a definição de 
espaço que seria usado por 
permissionários e vende-
dores ambulantes”, desta-
cou o secretário de cultura  

Mais 40 mil pessoas homenageiam 
os 148 anos de Itacoatiara
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Bosco Borges. 
Para receber os visitantes 

e a população itacoatiarense 
para a grande festa foi reali-
zada uma força de trabalho 
pela prefeitura. A Secretaria 
Municipal de Infraestrutura 
(Seinfra), por exemplo, rea-
lizou os serviços de manu-
tenção, capinação, limpeza e 
pintura do espaço público de 
lazer.

“Houve o engajamento da 
maioria dos servidores mu-
nicipais que, verdadeiramen-
te, suaram a camisa para que 
tudo saísse bem feito para a 
nossa gente”, disse um servi-
dor. Os servidores da Secre-
taria Municipal de Juventu-
de Esporte e Lazer (Semjel), 
foram gigantes. Tanto que se 
encarregaram da pintura do 
local. 

“Ao ver a disposição de 
tanta gente de nossa admi-
nistração empenhada em 
preparar o ambiente para re-
ceber o grande público, as se-
cretarias unidas e claro, a de 
assistência social, também 
ajudei na pintura do brasão 
da prefeitura que adorna 
uma das paredes do Centro 
de Eventos. Quero agradecer 
à equipe da Semas. A Silvia, 
como sempre muito empe-
nhada, Mara e tantos outros”, 
lembrou a secretária Cris-
tyanne Costa. 

Com o suporte de bom-

beiros militares, Serviço de 
Atendimento Móvel de Ur-
gência (Samu) e da própria 
polícia, equipes das secreta-
rias municipais trabalharam 
para oferecer o melhor ao 
grande público, sem que fos-
se registrado qualquer ocor-
rência. 

Arrecadação
De acordo com o depar-

tamento de tributação do 
município, os festejos do ani-
versário de Itacoatiara mo-
vimentaram em torno de 5 
milhões, nas três noites do 
evento. O giro financeiro con-
templou setores ligados dire-
tamente e com reflexo nos 
demais ramos de atividades. 
O setor de serviços, restau-
rantes, lanches, bares, hotéis, 
lojas de confecção, cabelei-
reiros, moto-taxi, material 
construção, postos de gaso-
lina e comércio informal, por 
exemplo, tiveram incremen-
to nas atividades comerciais, 
decorrente das festividades 
alusivas ao aniversário da 
cidade. 

Importância
De acordo com o prefeito 

Mário Abrahim a cidade de 
Itacoatiara ganhou muito. 
“Ganharam as pessoas que 
vieram se divertir ao assistir 
aos shows dos artistas locais 
e outros conhecidos da mídia 
nacional. Fizemos questão de 
ouvir sugestões de pessoas 
e profissionais de comunica-
ção da cidade. Por isso, trou-
xemos o conhecido Wander-
ley Andrade, o Guto Lima, 
que é muito querido por to-
dos e a grande sensação do 
momento, Os Barões da Pi-
sadinha. Vejo que agradou a 
todos os gostos e ficamos fe-
lizes com isso. O certo é que 
todos ganharam com esse 
grande evento. Houve um 
giro em torno de 5 milhões 

de reais nos três dias de fes-
ta, de acordo com a tributa-
ção municipal. O movimento 
do comércio aumentou sig-
nificativamente”, destacou o 
gestor.

“O comércio de venda infor-
mal também se beneficiou, e, 
em tempo de economia em 
baixa, quando falta emprego, 
todos buscam alguma forma 
de trabalhar e poder susten-
tar suas famílias. Esse era o 
nosso foco, o nosso objetivo. 
E estamos muito felizes de 
ter feito algo à altura de nos-
so município”, concluiu o pre-
feito”, acrescentou.

Foram muitas as parabeni-
zações que chegaram da po-
pulação e de vários segmen-
tos sociais, como foi o caso da 
Associação de Som Automo-
tivo de Itacoatiara Amazo-
nas (ASSAIAM), que por sua 
diretoria enviou comunicado 
elogioso ao prefeito Mário 
Abrahim pelo grande evento 
comemorativo ao aniversá-
rio da cidade, e agradecendo 
pela liberação de espaço no 
estacionamento do Centro 
de Eventos para a apresen-
tação pública de sistemas de 
som automotivo. Segundo 
os presidentes da associa-
ção, João Soares de Oliveira e 
Melk Vieira, a oportunidade 
foi muito importante para a 
exibição de seus associados, 
que ofereceram diversão ao 
público, além de gerar em-
prego e renda.

“Esta festa foi uma bênção 
para mim que pude trazer 
meus produtos para vender, 
pois o movimento estava pa-
rado” disse um ambulante. “É 
gente que não acaba mais. 
Nunca vi algo desse jeito. O 
Centro de Eventos está lo-
tado. “Acho que é a primeira 
vez que vejo algo grande as-
sim”, destacou uma mulher 
que assistia aos shows. “Já 
estou ansioso para que che-

gue o próximo aniversário”, 
afirmou também um ven-
dedor de lanches. “O Mário 
nunca será esquecido, pois 
nos deu um grande presente. 
Para mim, que sou filho de 
Itacoatiara, quero o melhor 
para minha cidade”, se mani-
festou um idoso, que segun-
do sua neta, fez questão de 
vir ao evento.

“A participação da popula-
ção nesta importante data do 
nosso município é uma opor-
tunidade do povo itacoatia-
rense refletir a trajetória polí-
tica e cultural que nos trouxe 
até aqui, e poder expressar o 
nosso amor pela ‘Pedra Pin-
tada, Velha Serpa’”, comentou 
uma servidora da educação. 
A ilustre poetisa de Itacoa-
tiara, Aime Cavalcante da 
Câmara, 81, também aniver-
sariou neste mês, e que mes-
mo residindo em Manaus, 
atualmente, fez questão de 
homenagear a sua terra na-
tal. “Itacoatiara meu berço 
Natal. Berço de minha gente, 
de meus antepassados, de 
meus conterrâneos, de mi-
nha família e graças a Deus, 
meu berço Natal”, declarou a 
poetisa Aime Câmara.

”Parabéns ao povo de Ita-
coatiara. E precisamos agra-
decer ao gabinete que se em-
penhou de forma destacada, 
Cleonarda e os demais ser-
vidores, o Procurador do Mu-
nicípio, Dr. Ramon, o Glória, 
da Controladoria, secretário 
Jeordane da Secretaria de De-
senvolvimento, servidores da 
saúde, educação, os profissio-
nais da Assessoria de Comu-
nicação e a equipe de limpe-
za da prefeitura que manteve 
o espaço impecável, durante 
todos os dias.  Através desses 
servidores queremos agra-
decer a todos que nos ajuda-
ram a fazer esta grandiosa 
festa”, destacou o prefeito  
Mário Abrahim. 

Divulgação

Várias pessoas ocuparam o Centro de Eventos para comemoração



 

 

Sebastian Viana

O município de Novo Airão 
já realizou o primeiro alerta 
de cheia (cota de atenção) ao 
nível do Rio Negro que atin-
giu, na quarta-feira (27), a 
cota dos 18 metros. A expec-
tativa é de que mais de mil 
ribeirinhos sejam atingidos 
acarretando pesada perda 
na produção e a falta de gê-
neros alimentícios. 

O volume de água que já 
causou transbordamento de 
rua no bairro Nossa Senho-
ra Auxiliadora (Ponta) e que 
deverá atingir a marca dos 
21,20 metros ainda no mês 
de maio, com previsão de 
inundação de 26 comunida-
des rurais e as casas de 100 
famílias na área urbana.  

Plano de enfrentamento
Diante desse quadro a 

Prefeitura, determinou à 
Coordenadoria e Defesa Ci-
vil (Comdec), a atualização 
do Plano de Contingência 

Novo Airão avalia decretar estado 
de calamidade por conta da cheia

Divulgação

Rio Negro deve atingir a marca de 21 metros ainda em maio

As equipes Tropa da Iêshi-
driane e Os Psico, de Novo 
Airão, conquistaram o pri-
meiro e segundo lugar do 1° 
Campeonato Presencial de 
Free Fire, modalidade 4 X 4 
Full Mobile.

O torneio, realizado no fi-
nal de semana, (23 e 24/04), 
no anfiteatro da Praça Muni-
cipal Hugo Carlos Frederico, 
foi promovido pela parceria 
entre Prefeitura de Novo Ai-
rão, por meio das secreta-
rias municipais de Cultura e 
Eventos (Semuc) e Indústria, 
Comércio e Turismo (Semin-
tur) e grupo FG Gaming pro-
motor de Eventos.

Município conquista o 1º Campeonato Presencial de Free Fire
Divulgação

Tropa da Iêshidriane e Os Psico 
conquistaram vitória

 

O campeonato teve a par-
ticipação de 26 equipes, so-
mando 130 competidores, 
nas categorias masculino 
e feminino, dos municípios 
de Novo Airão, Manacapuru, 
Rio Preto da Eva e Manaus. 
A premiação foi de R$ 200 a 
R$ 1 mil, além de medalhas 
de ouro e prata. A estimativa 
de público no anfiteatro foi 
de 700 pessoas no dia.

O secretário municipal, 
Aroldo Júnior, disse que o 
campeonato é mais uma 
modalidade que recebe o 
apoio da Prefeitura de Novo 
Airão como forma de incen-
tivo ao turismo de evento. No 

Brasil, o game acumula 150 
milhões de jogadores ativos.  

“A disputa superou nos-
sas expectativas. Quero 
parabenizar as equipes e 
principalmente aos pais 
que confiaram e que inclu-
sive estiveram presentes. 
Também quero agradecer 
o apoio dos prefeitos Frede-
rico Júnior e Baliza, da Se-
mintur e à empresa FG Ga-
ming, que nos apresentou a 
proposta. E, ainda este ano 
realizaremos a segunda 
edição do campeonato no 
município”, destacou.

O coordenador da FG Ga-
ming, Wirlley Santos, disse 
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Social (Semasc), Infraestru-
tura (Seminf), Saúde (Se-
msa), Educação (Semed), 
Meio Ambiente (Semma), 
Agricultura e Abastecimen-
to (Semab) e Idam. Além de 
participação do 6º GPM e 
CBMAM (Corpo de Bombei-
ros) de Novo Airão.

As águas estão registran-
do subida de 6 centímetros 
diários. Neste ritmo, a previ-
são é que haja mais 60 dias 
de cheia, até 20 de junho. 
Portanto, a cota deverá che-
gar a marca dos 21,20 me-
tros, causando pesada per-
da na produção e a falta de 
gêneros alimentícios nas 
comunidades ribeirinhas.

O coordenador da Defe-
sa Civil, Márcio Cavalcan-
te, informou que o plano já 
está sendo executado. “Este 
quadro deverá exigir decre-
tação de situação de emer-
gência com solicitação de 
ajuda ao Governo do Estado 
para o fornecimento de ces-
tas básicas e pagamento de 

auxílio às famílias afeta-
das”, disse.

A Defesa Civil também 
adiantou que será feita uma 
excursão com a participa-
ção das secretarias envolvi-
das, a partir de 1º de maio, 
para verificação da subida 
das águas nas comunida-
des e cadastro das famílias. 
Cada secretaria também vai 
elaborar relatório contendo 
o número de atingidos, per-
da de produção, suspensão 
de aulas, área de contami-
nação de água e solo, cau-
sada por transbordamentos 
de fossas rudimentares, a 
necessidade de constru-
ção de ponte e marombas e 
atendimento de saúde.

Após a sondagem das 
condições nas comunida-
des, a Defesa Civil, deverá 
realizar um nova rodada de 
avaliação para a concreti-
zação das diretrizes da situ-
ação de emergência ou, até 
mesmo, decretação de esta-
do de calamidade pública.

de Proteção e Defesa Civil 
(Plancon), para enfrenta-
mento dos impactos que a 
cheia deverá trazer às po-
pulações ribeirinhas e na 
sede do município.

O Plano foi elaborado pelos 
órgãos integrantes do siste-
ma municipal de defesa ci-
vil, que assumiram compro-
misso de desenvolver ações 
para assegurar assistência 
social, saúde, material e de 
estrutura em auxílio às fa-
mílias afetadas pela perda 

da produção e falta de gêne-
ros alimentícios.

O coordenador da Comdec, 
Márcio Cavalcante, explicou 
que na reunião, realizada, 
na terça-feira (26), na Câma-
ra Municipal, dez represen-
tantes da administração pú-
blica, inclusive os prefeitos 
Frederico Júnior e José Sales 
(Baliza) assinaram o Plano 
de Contingência.  

Também são signatá-
rios, as secretarias mu-
nicipais de Assistência 

estar gratificado e agradeceu 
a receptividade da Prefeitu-
ra e secretarias municipais, 
além do suporte prestado 
pela empresa Wire Telecom 
que concedeu o sinal de in-
ternet para a realização.

O líder da equipe Tropa da 
Iêshidriane, Marcelo Soares, 
também manifestou agra-
decimentos ao apoio da mãe 
e à Prefeitura por ter aberto 
mais um espaço à juven-
tude. “Também agradeço à 
equipe que está unida des-
de o início. Essa é a nossa 
segunda competição e já 
estamos na expectativa do 
segundo campeonato”, disse.
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VIP’S Metropolitanos

Os Comunitários do ramal da Creuza e a vereadora 
Larissa Gomes, Presidente da Câmara de Iranduba, 
firmaram parceria para melhorar as condições de 
trafegabilidade da região. Na quinta-feira (28), apro-
veitando o tempo ensolarado, os Comunitários, repre-
sentados pela Comissão do “Asfalto Já”, e a vereadora 
Larissa Gomes realizaram um ato simbólico para dar 
início aos trabalhos de recuperação do ramal.

Está assegurada a implantação do 
Programa Prato Cheio em Novo Ai-
rão. A confirmação foi feita, na tarde 
de quinta-feira (28), pelo deputado 
federal Marcelo Ramos à secretá-
ria municipal de Assistência Social, 
Márcia Silveira, no plenário da Câ-
mara dos Deputados, em Brasília.

Mais um marco histórico na gestão do prefeito Beto D’Ângelo, a co-
munidade do Arapapá ganhará a primeira quadra coberta sobre laje 
do estado do Amazonas. Essa é mais uma obra inovadora e pioneira 
que irá garantir aos alunos da EMEF São Francisco e comunitários, 
um local digno para a prática de esportes e eventos sociais.

Na quinta-feira (28), o prefeito Anderson 
Sousa recebeu em seu gabinete o projeto 
Mais Saúde Rio Preto, onde foram entre-
gues os uniformes para a prática de exer-
cícios que acontece na quadra do centro de 
eventos de segunda à quinta-feira da 7 às 
8 horas para toda a comunidade e gratuito.

A adolescente Kerolly Cristina, de 14 anos, é 
atual Miss Teen Amazonas e representará 
o Estado no Miss Brasil Aqua Nature 2022. 
Os moradores de Presidente Figueiredo es-
tão torcendo pela sua representante.

Itacoatiara

Manacapuru

Novo Airão

Presidente 
Figueiredo

Rio Preto da Eva

Iranduba

O prefeito Mário Abrahim foi até o camarote 
destinado aos Portadores de Necessidades Es-
peciais (PCD) para cumprimentá-los durante 
a festa de Itacoatiara. Pela primeira vez, um 
evento do município reservou um espaço se-
guro para que essas pessoas pudessem assis-
tir aos shows alusivos ao aniversário da cidade.
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Parque Nacional de Ana-
vilhanas é o segundo maior 
arquipélago fluvial do mun-
do. É como o coração da 
mata e da água que se es-
tende por 100 km numa área 
de 350 mil hectares preen-
chida por 400 ilhas. Fotos:  
@anavilhanaslodge.

Turismo

Parque Nacional de Anavilhanas 
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