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Famílias de Manacapuru recebem 
cartões do Auxílio Estadual Enchente

Divulgação

Auxílio destina-se a famílias atingidas em municípios em situação de emergência ou calamidade

 

 O governador do Amazo-
nas, Wilson Lima, regula-
mentou o Auxílio Estadu-
al Enchente para atender 
famílias prejudicadas por 
desastres naturais e tec-
nológicos no estado, como 
a cheia dos rios. No valor 
de R$ 300, o benefício em 
parcela única vai apoiar a 
população que reside em 
áreas diretamente atin-
gidas, em municípios em 
situação de emergência e 
calamidade pública.

O decreto com a regu-
lamentação foi encami-
nhado para publicação, na 
segunda-feira (9), no Diá-
rio Oficial do Estado. Uma 
das primeiras cidades 
atendidas pelo benefício 
será Parintins, onde uma 
forte chuva causou pre-
juízos, alagou residências 
e desabrigou famílias, no 
mês de abril.

Para receber o Auxílio Es-
tadual Enchente, o cidadão 
precisa residir dentro da 
área afetada pelo desastre, 
tendo sofrido diretamen-
te as consequências do 
fenômeno natural. Outra 

questão importante é que 
os municípios precisam ter 
a situação de Emergência 
ou Estado de Calamidade 
Pública devidamente regu-
larizados, com decreto ho-
mologado pela Defesa Civil.

O benefício é destinado 
a pessoas com renda fa-
miliar de até dois salários 
mínimos, limitados a um 
contemplado por núcleo fa-
miliar.

O Auxílio Estadual En-
chente é uma das ações 
do governador Wilson 
Lima para apoiar a po-
pulação que sofre com a 
cheia dos rios no Amazo-
nas. A Defesa Civil vem 
acompanhando a situação 
em cada cidade. Na Região 
Metropolitana de Manaus, 
os trabalhos foram refor-
çados em Itacoatiara, nes-
sa semana, porque o mu-
nicípio registrou diversos 
problemas após um tem-
poral, que deixou mais de 
800 famílias em situação 
de alagamento.

Wilson Lima vistoriou os 
trabalhos em Itacoatiara e 
determinou a entrega de 

cestas básicas para as fa-
mílias atingidas, além de 
anunciar repasses da or-
dem de R$ 1,1 milhão para 
apoiar os trabalhos de re-
cuperação que serão reali-
zados pela Prefeitura.

Entrega em Manacapuru
O governador Wilson 

Lima anuncia, nesta sex-
ta-feira (13), o início da 
entrega do cartão Auxílio 
Estadual Enchente para 
famílias de Manacapuru. 
O governador visita a ci-
dade e o município de para 
acompanhar ações do pro-
grama Governo Presente, 
além de anunciar novos 
investimentos em infra-
estrutura nos dois muni-
cípios.

Ao todo, 9.673 famílias de 
Manacapuru receberão o 
Auxílio Estadual Enchente, 
uma ajuda financeira de 
R$ 300, em parcela única. 
O benefício é destinado à 
aquisição de alimentos e 
outros itens necessários 
para enfrentar impactos da 
cheia dos rios. Serão bene-
ficiadas famílias cadastra-

das pelos órgãos de Defesa 
Civil dos municípios, que 
tiveram suas casas invadi-
das pelas águas com a su-
bida dos rios.

A Secretaria de Estado de 
Saúde (SES-AM); a Funda-
ção de Vigilância em Saúde 
do Amazonas – Drª Rosema-
ry Costa Pinto (FVS-RCP); e 
o Subcomando de Ações de 
Proteção e Defesa Civil do 
Amazonas; também estão 
organizando outras ações 
de ajuda humanitária e de 
auxílio ao município, como 
a doação de hipoclorito de 
sódio para ampliar oferta de 
água potável.

Governo Presente 
A população de Anori e 

Manacapuru receberá o 
programa Governo Presen-
te, na sexta-feira, com a in-
tensificação da cobertura 
vacinal contra a Covid-19; 
oferta de atendimento mé-
dico especializado, por meio 
do projeto Chamas de Saú-
de, do Corpo de Bombeiros; 
e ações de apoio a produto-
res rurais, de crédito e para 
regularização de empresas 
por meio da Junta Comer-
cial do Estado do Amazonas 
(Jucea), entre outras.

Em Anori, a população 
vai contar também com 
serviços como a emissão 
de 1ª e 2ª vias de RG, coor-
denados pela Secretaria de 
Justiça, Direitos Humanos 
e Cidadania (Sejusc).

Mais obras 
Durante as visitas, o go-

vernador fará anúncios de 
obras como a recuperação 
da rodovia Ozias Monteiro, 
a AM-454, que liga Anori 
e Codajás; e a pavimenta-
ção de 7,94 quilômetros da 
AM-453, na altura do ramal 
Bela Vista, entroncamento 
com AM-070.

Defensoria 
inaugura sede 
em Manacapuru

A Defensoria Pública 
do Estado do Amazonas 
(DPE-AM) inaugura nesta 
sexta-feira, dia 13, o Polo 
Rio Negro-Solimões - José 
Marconi Moreira, com 
sede em Manacapuru. 
Este é o 11º polo da institui-
ção no interior do Estado e 
o primeiro construído com 
recursos próprios.

Além de Manacapuru, o 
polo Rio Negro-Solimões 
vai levar assistência ju-
rídica aos municípios de 
Anamã, Anori, Beruri, Ca-
apiranga e Novo Airão. A 
estrutura da nova sede 
conta com contêineres 
com iluminação natural.

Com este polo, agora 
os serviços da Defenso-
ria estarão ao alcance de 
48 municípios do inte-
rior do Amazonas, para 
uma população potencial 
de 1,6 milhão de pessoas. 
O nome do polo home-
nageia o advogado José 
Marconi Moreira, que se 
estabeleceu como exímio 
advogado em Manacapu-
ru e que dedicou sua via 
profissional à defesa e in-
teresses das pessoas ca-
rentes e necessitadas.

A Defensoria já tem 
outros 10 polos nas regi-
ões do Médio Amazonas, 
com sede em Itacoatiara; 
do Baixo Amazonas, com 
sede em Parintins; do Ma-
deira, com sede em Hu-
maitá; do Médio Madeira, 
com sede em Manicoré; 
do Médio Solimões, com 
sede em Tefé; do Alto So-
limões, com sede em Ta-
batinga; de Maués, que 
atende também Boa Vista 
do Ramos; de Coari, que 
atende também Codajás; 
do Purus, com sede em 
Lábrea; e do Alto Rio Ne-
gro, com sede em São Ga-
briel da Cachoeira.



Manacapuru tem aumento de 35% 
em casos de violência doméstica

Número de registros cresceu com aumento da rede de proteção e informações sobre o tema

Manaus, Sábado e Domingo,
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Suyanne Lima

A violência contra a mu-
lher tem aumentado no 
interior do Amazonas e o 
reflexo disso são os núme-
ros de denúncias forma-
lizadas. Em Manacapuru, 
entre janeiro e março de 
2021 foram 40 registros. 
Já neste ano, o total subiu 
35%, indo para 54 casos.

De acordo com a dele-
gada Roberta Merly da 
Delegacia Especializada 
em Polícia (DIP), não é o 
número de violência que 
cresceu e sim o de regis-
tros. “Me atrevo a dizer 
que nós trabalhamos na 
subnotificação, ou seja, o 
número de casos que re-
cebemos ainda não corres-
ponde à realidade, porque 
muitas mulheres ainda 
não denunciam”, garante.  

Para a autoridade poli-
cial, a confiança no traba-
lho da polícia, do Ministé-
rio Público do Amazonas 
e do Poder Judiciário esti-
mula que a mulher vítima 
de violência vá a uma de-
legacia em busca de res-
posta para o seu caso, por 
não aceitar a impunidade 
de agressores.

“Hoje a vítima se sente 
mais à vontade para falar 
deste tema por haver todo 
o movimento de uma rede 
de proteção, de órgãos que 
se dedicam a esse assunto.  
A violência sempre exis-
tiu, mas antes ninguém 
denunciava. Nem existia 
legislação para isso, nos-
sa Lei Maria da Penha foi 
criada em 2006, antes a 
gente trabalhava com o 
código penal, mas era mui-
to difícil. Hoje fazemos 
um trabalho atuante em 
Manacapuru com prisões 
e solicitação de medidas 

protetivas”, destacou a de-
legada.

Jacqueline Suriadakis, 
coordenadora do projeto 
de apoio à Mulher Fênix 
Amazonas afirmou que no 
interior do Estado os casos 
de violência doméstica 
são recorrentes e há sub-
notificação pela falta de 
informações dada às víti-
mas. A falta de delegacias 
especializadas no interior 
também prejudica as ocor-
rências pois as mulheres 
não procuram uma dele-
gacia por sentir vergonha 
de fazer a denúncia em 
um local que atende o pú-
blico geral.

“No interior do Estado 
ainda tem a questão das 
pessoas geralmente se co-
nhecerem e isso ainda é 
algo que constrange a víti-
ma a fazer a denúncia por 
entender que todos irão 
saber do que está aconte-
cendo e ocorrerá falatório 

no município. As formas 
de violência doméstica são 
inúmeras, ela pode ser físi-
ca, psicológica, moral, se-
xual e patrimonial. Dá para 
identificar a violência no 
início, mas tem que estar 
atenta aos sinais: começa 
de forma moral e psicoló-
gica, geralmente o abusa-
dor começa com agressões 
verbais e vai distanciando 
a vítima do convívio fami-
liar e dos amigos para ter 
controle total sobre ela. De-
pois passa para o segundo 
nível do ciclo da violência 
que é a agressão física e 
sexual”, explicou.

Após sofrer violência, a 
mulher deve de imediato 
registrar um boletim de 
ocorrência na Delegacia 
Especializada em Crimes 
contra a Mulher e realizar 
todos os procedimentos 
necessários para apuração 
dos fatos.

“A mulher que sofre a 

Divulgação

violência fica fragilizada 
e com o seu psicológico 
muito abalado. Ela se sente 
culpada por tudo que está 
acontecendo com ela. A ví-
tima tem a ilusão de que à 
violência vai cessar e que 
o agressor irá mudar, isso 
se chama a fase da lua de 
mel: O agressor pede per-
dão a vítima e diz que vai 
mudar e que não a agre-
dirá, mas, porém, ele con-
tinua com as agressões e 
ficam cada vez mais fre-
quentes. As sequelas físi-
cas podem sumir com o 
tempo, mas a pior é a psi-
cológica que deixa trau-
mas que só são superadas 
com tratamento psicológi-
co por meio de terapia”, re-
latou Suriadakis.

Atendimento psicológico
O atendimento psicológi-

co é indispensável nestes 
casos para que a mulher 
consiga superar os abu-

sos que sofreu e possa se 
empoderar e vencer o ciclo 
da violência. Sem ajuda, 
muitas das vítimas não se 
sentem capazes de sair do 
relacionamento abusivo e 
muitas vezes viram esta-
tística do feminicídio.

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

Saiba como denunciar
A Central de Atendimen-

to à Mulher – Ligue 180 
presta uma escuta e aco-
lhida qualificada às mu-
lheres em situação de vio-
lência. O serviço registra e 
encaminha denúncias de 
violência contra a mulher 
aos órgãos competentes, 
bem como reclamações, 
sugestões ou elogios sobre 
o funcionamento dos ser-
viços de atendimento.

O serviço também forne-
ce informações sobre os 
direitos da mulher, como 
os locais de atendimento 
mais próximos e apropria-
dos para cada caso: Casa 
da Mulher Brasileira, Cen-
tros de Referências, Dele-
gacias de Atendimento à 
Mulher (Deam), Defenso-
rias Públicas, Núcleos In-
tegrados de Atendimento 
às Mulheres, entre outros.

A ligação é gratuita e o 
serviço funciona 24 horas 
por dia, todos os dias da 
semana. São atendidas to-
das as pessoas que ligam 
relatando eventos de vio-
lência contra a mulher.

O Ligue 180 atende todo 
o território nacional e pode 
ser acessado em outros 
países.



 Mães assassinadas, pais 
presos, órfãos do feminicí-
dio. Uma tragédia humani-
tária que abala as famílias 
brasileiras, e as amazo-
nenses, foi o tema levanta-
do pela deputada estadual 
Alessandra Campêlo (PSC) 
na Assembleia Legislativa 
na quarta-feira (11). O drama 
de crianças e adolescentes 
– e suas consequências nos 
lares – é a principal pauta 
do mandato de Alessandra 
nesta semana.

A Comissão da Mulher do 
Poder Legislativo Estadual, 
da qual a deputada é pre-
sidente, apresentou dados 
que demonstram o tama-
nho e a importância do as-
sunto. Segundo Alessandra, 
de 2019 até março de 2022, 
o Amazonas contabilizou 
55 vítimas de feminicídio 
e cerca de 165 órfãos des-
se tipo de crime. Trata-se 
de um estudo do Núcleo de 
Promoção e Defesa da Mu-
lher (Nudem), da Defensoria 

Propostas amparam órfãos 
do feminicídio no AM
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necessidade de criação de 
um auxílio financeiro para 
as famílias das crianças 
e adolescentes atingidas 
pela barbárie. Para a de-
putada do PSC, os poderes 
Legislativo e Executivo 
precisam unir esforços e 
estender as mãos aos ór-
fãos do feminicídio.

“Essa é mais uma forma 
de o nosso mandato falar 
por quem não tem voz. 
Aqui o nosso mandato fala 
pelas mulheres assassina-
das, que tiveram a sua voz 
calada, mas o nosso man-
dato fala também pelas 
crianças que ficaram órfãs 
dessas mães e que fica-
ram sem nenhum amparo. 
O nosso mandato existe 
para ser a voz dos que não 
têm voz, para represen-
tar aqui neste Parlamento 
quem mais precisa”, disse 
Alessandra ao pedir apoio 
dos colegas para as pro-
postas legislativas a favor 
dos órfãos do feminicídio.

De 2019 até março de 2022, o AM contabilizou 55 vítimas desse crime 

 

Pública do Estado (DPE).
Nacionalmente, esse ín-

dice é ainda mais alarman-
te: só em 2021, de acordo 
com o Fórum Brasileiro de 
Segurança Pública, foram 
registrados 1.319 feminicí-
dios. Estima-se que cada 
feminicídio deixa, em mé-
dia, três órfãos, ou seja, o 
País somou só no último 
ano 3.957 órfãos. Crianças e 
adolescentes sem pai nem  
mãe, literalmente.

Vítimas ocultas
As consequências do fe-

minicídio impactam a vida 
das famílias das vítimas, 
psicológica e financeira-
mente. Os filhos ficam aba-
lados para o resto da vida. 
Já os parentes das mulhe-
res assassinadas por seus 
companheiros violentos 
“herdam” as crianças e os 
adolescentes, precisando 
arcar com custos de ali-
mentação, roupas, educa-

ção, saúde, lazer, etc. São 
os órfãos do feminicídio, 
vítimas ocultas.

Em tramitação
Conforme a deputada, 

não existe atualmente no 
estado um programa so-
cial que tenha como pú-
blico alvo as vítimas indi-
retas do feminicídio. Para 
minimizar o drama, Ales-
sandra apresentou duas 
propostas legislativas. A 
primeira é um projeto de 
lei, que já tramita na Casa, 
estabelecendo princípios 
e diretrizes para o atendi-
mento especializado aos 
órfãos do feminicídio. Na 
prática, a proposta ga-
rante a promoção, dentre 
outros, dos direitos à as-
sistência social, à saúde, à 
alimentação, à moradia, à 
educação e à assistência  
jurídica gratuita.

A segunda, detalhou 
Alessandra, é a indicação 
ao Governo do Estado da 

 

 

 

 

CPI deve investigar novos problemas de energia 

 

O deputado estadual 
Belarmino Lins (Pro-
gressistas) lançou ape-
lo, no último mês, ao 
presidente da CPI da 
Amazonas Energia, de-
putado Sinésio Campos 
(PT), para que a Comis-
são investigue proble-
mas relacionados ao 
fornecimento e abas-
tecimento de energia 
no município de Boca 
do Acre, no Vale do  
Rio Purus.

O apelo, de acordo 
com o deputado, tem 
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Belarmino Lins apela para CPI investigar problemas de energia

como base denúncia 
do vereador Jansen Al-
meida, que, preocupado 
com os gargalos ener-
géticos que afligem o 
município, procurou o 
gabinete do líder pro-
gressista na Aleam em 
busca de apoio para 
tentar resolver os sé-
rios problemas rela-
cionados à energia em 
Boca do Acre.

Conforme informa-
ções do próprio denun-
ciante, no município 
há bairros, como Sa-

maúma, Maria Leopol-
dina e Platô do Piquiá, 
que sequer possuem  
rede elétrica.

Por conta da grave 
situação, Jansen deci-
diu mover gestões para 
levar a CPI da Ama-
zonas Energia a Boca 
do Acre para verificar 
“in loco” o drama da  
população local.

Ele já protocolou ação 
no Ministério Público 
do Amazonas (MP-AM) 
pedindo providências 
acerca da questão.



 

Um dos mais famosos 
pontos turísticos da Vila 
de Paricatuba em Iranduba 
(distante 27 quilômetros em 
linha reta da capital), o sítio 
Bom Futuro fechou as portas 
para visitação nessa sema-
na. Com isso, o município de 
Iranduba perde uma grande 
movimentação de turistas e 
amazonenses que deixarão 
de visitar o local.

O sítio é conhecido por 
apresentar uma área insta-
gramável, com vários pon-
tos para quem procura fazer 
ensaios para casamentos 
e festas. Famosos, como a 
ex-BBB Vivian Amorim, na-
cionalmente reconhecida, já 
marcaram presença no local.

O fechamento do sítio pre-
ocupa moradores e comer-
ciantes do local, tendo em 
vista que é por meio do pon-
to de visitação, que muitos 
turistas conhecem as ruínas 
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de Paricatuba, área esta que 
conta com a presença de es-
tabelecimentos comerciais 
que movimentam grande 
parte da economia local.

Um desses motivos do fe-
chamento é a precariedade 
da via que dá acesso ao local 
e ao Centro da Vila de Parica-
tuba. Segundo informações 
disponibilizadas por mora-
dores das proximidades, a 
administração da prefeitura 
de Iranduba, sob a gestão de 
Augusto Ferraz (DEM), deixa 
a desejar a manutenção de 
infraestrutura do local.

Na área que dá acesso ao 
sítio, é possível encontrar 
estradas com erosão, resí-
duos espalhados pelas ruas 
e a presença de muita lama, 
o que dificulta a chegada de 
visitantes.

O proprietário do sítio Jan-
der Vieira, por várias vezes 
já tirou dinheiro do próprio 

bolso com demais morado-
res para pavimentar a estra-
da. A associação dos mora-
dores da vila guarda todas 
as notas fiscais dos valores 
gastos com a pavimentação 
e serviços tapa-buracos.

“O sítio trouxe mais pesso-
as para o Iranduba para co-
nhecer as ruínas de Parica-
tuba, as praias, restaurantes 
e o próprio sítio. A falta dos 
serviços básicos do poder 
público não contribui para 
o turismo local”, destacou a 
líder comunitária Jacqueline 
Lins em entrevista à um site 
de notícias.

Não há nenhuma previsão 
para que local volte a abrir as 
portas.

Sobre o local
A titulação do sítio Bom 

Futuro ocorreu no dia 22 de 
janeiro de 1900 e em alguns 
anos, o proprietário começou 

a criar estruturas para regis-
trar fotos de sua família após 
determinação da quarentena 
causada pela pandemia.

As fotografias causaram 
movimentações nas redes 
sociais e alcançou muitos 
amantes da natureza. As 
belas paisagens que foram 
integradas as obras executa-
das chamou muita atenção, 
até que no dia 19 de agosto 
de 2020, foi feita uma repor-
tagem para um programa lo-

 

Sítio Bom Futuro fecha 
as portas em Iranduba

cal, e passou a ser reconheci-
da e atrair de forma intensa 
muitos visitantes.

O estabelecimento tam-
bém oferece área de cam-
ping para quem gosta de se 
aventurar nas belezas ama-
zônicas, além da venda de 
pratos regionais.

Outros problemas de in-
fraestrutura em Iranduba

Moradores da comunidade 
de Paricatuba, na zona rural 
do município de Iranduba, 
na última semana, reclama-
ram das condições precárias 
de infraestrutura. De acordo 
com José Aparecido, 66 anos, 
os populares sofrem com a 
situação, principalmente, du-
rante chuvas.

“Que é isso que você está 
fazendo com a gente Fer-
raz? Te elegemos com todo 
carinho para cuidar de Iran-
duba e parece que as coisas 
não passam das promessas. 
Sempre é alguma descul-
pa. A que mais adoram é a 
chuva. Moro na sede. Mas, 
toda vez que venho ver mi-
nha filha aqui, o sofrimento 
é grande para atravessar”, 
desabafa.

Ricardina de Souza, 45 
anos, é autônoma e mora em 
Paricatuba há cinco anos. 
Segundo ela, os moradores 
da comunidade estão fartos 
de promessas de prefeitos 
que entram, saem e deixam 
o povo “chupando o dedo”.

“E esse daí [Augusto Fer-
raz] não é diferente! Conti-
nua nos deixando chupando 
o dedo. Não tem asfalto, tudo 
alagado e isso prejudica o 
povo de Paricatuba. Cadê 
o dinheiro desse asfalto?”, 
questiona.

Fotos: Divulgação

O sítio é conhecido por apresentar uma área instagramável, com vários pontos para quem procura fazer fotos
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 Rebeca Vilhena

A prefeitura de Presiden-
te Figueiredo sob gestão 
de Patrícia Lopes (União 
Brasil) chama a atenção 
mais uma vez por gastos 
exacerbados sem funda-
mento justificável. Des-
ta vez, Lopes assinou 
uma Comissão Munici-
pal de Licitação no valor 
de R$4.323.025,38 (quatro 
milhões, trezentos e vinte 
e três mil, vinte e cinco e 
trinta e oito centavos), para 
a realização de um projeto  
de infraestrutura. 

O objeto do pregão presen-
cial pediu a contratação de 
uma empresa especializa-
da para “futura” prestação 
de serviços de drenagem, 
pavimentação asfáltica, 
manutenção de pavimento, 
recapeamento, aplicação de 
sarjeta, entre outros. 

A empresa seleciona-
da para a prestação dos 
serviços, é a Infra Serviço 
de Obras de Terraplana-
gem e Pavimentação Ei-
reli, inscrita com o CNPJ 
04.246.604/0001-73, que 
possui mais de 20 anos de 
atuação no mercado de in-
fraestrutura. 

O contrato foi firmado em 

blemas nas ruas e salien-
ta que empresas licitadas 
já estão em processo para 
fornecer serviços para a 
melhoria da infraestrutura 
no local. 

“O Município pede des-
culpas à população pelos 
transtornos causados pela 
obra, que está sendo execu-
tada dentro do prazo. Para 
assegurar o direito de ir e 
vim da população figueire-
dense”, explicou. 

Alvo de investigação 
Uma denúncia recebida 

pela Ouvidoria do TCE, afir-
ma que a prefeita Patrícia 
Lopes teria direcionado o 
pregão para favorecer os 
empresários que apoiaram 
sua campanha.

O uso irregular do dinhei-
ro público é apontado no 
Pregão nº 012/2022 – SRP/
CML, homologado pela pre-
feita em 21 de fevereiro de 
2022. De acordo com a re-
clamação, a prefeita Patrícia 
Lopes contratou três empre-
sas que já tinha uma relação 
para fornecer materiais de 
consumo (gás, água, pão, re-
frigerante, entre outros) por 
mais de R$ 1 milhão. A re-

Prefeitura gasta R$ 4,3 milhões em 
novo contrato de infraestrutura
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Prefeitura contratou uma nova empresa por um valor milionário para realizar mesmos serviços pagos em 2021 

presentação contra a prefei-
tura foi publicada no Diário 
Oficial do TCE-AM no dia 24 
de fevereiro.

Ainda conforme a de-
núncia, os proprietários 
das empresas Agromar-
cos Comercio Varejista 
de Produtos Alimentícios, 
CNPJ 11.362.024/0001-07; 
Daiane B. da Silvame, CNPJ 
40.153.871/0001-60; e E.S 
Souza Comércio de Pro-
dutos Alimentícios; foram 
favorecidos no pregão por 
terem apoiado a campanha 
eleitoral da prefeita.

“Assim, ao fim, conside-
rando os indícios de irre-
gularidade na condução 
do certame, em razão do 
elevado valor global e da 
possível relação entre a 
gestora e os licitantes, a 
representante requer o co-
nhecimento e procedência 
da representação para que 
esta Corte de Contas exer-
ça o controle externo com 
relação aos procedimen-
tos licitatórios envolvendo 
os representados, para ga-
rantir o cumprimento dos 
princípios da administra-
ção pública”, diz trecho do 
documento.

30 de março de 2022, cer-
ca de quatro meses depois 
da prefeitura já ter assina-
do a contratação de uma 
empresa especializada em 
serviços de engenharia 
para a execução de servi-
ços de recapeamento do 
sistema viário em Presi-
dente Figueiredo. 

A M S Construções e 
Terraplanagem LTDA, foi 
contratada com a visão de 
receber cerca de R$99,5 
milhões para a prestação 
de serviços, durante o pra-
zo de 8 meses a partir da 
publicação do pregão. 

Sem as especificações 
dos serviços que seriam 
prestados, o documento 
que foi assinado em no-
vembro de 2021, salienta 
que o valor de R$10 mil 
deve ser pago pela prefei-
tura municipal de Presi-
dente Figueiredo. 

Apesar do “grande inves-
timento” em infraestrutura 
no município, inúmeros mo-
radores reclamam das difi-
culdades de locomoção que 
se agravam principalmente 
no período das chuvas.

A equipe do AGORA, en-
trou em contato com al-
guns moradores de Presi-
dente Figueiredo na última 

semana, e há inúmeros 
relatos de problemáticas 
quanto à infraestrutura. De 
acordo com a moradora Ga-
briela Pereira, por muitas 
vezes é a própria população 
que dá o jeito de improvisar 
passagens alternativas.

“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 atravessar 
para dentro das nossas 
casas. É totalmente no im-
proviso. Precisamos passar 
pelo restinho de calçada 
que existe. É um absurdo”, 
declarou.

Em nota a prefeitura 
pede “desculpas” pelos pro-

 

Moradores reclamam das ruas esburacadas em Presidente Figueiredo
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Suyanne Lima

 
Animais em situação de 

rua estão cada vez mais 
vulneráveis no interior do 
Amazonas. Nesta semana, 
tomou repercussão nas re-
des sociais o caso de um 
filhote de cachorro sem 
raça definida que foi agre-
dido por uma mulher com 
um chute na cabeça na Vila 
de Balbina em Presiden-
te Figueiredo (distante 107 
quilômetros de Manaus). A 
agressão foi flagrada pela 
população e filmada antes 
de ser denunciada  a uma 
equipe de proteção animal.

De acordo com o protetor 
de animais Amauri Gomes, 
o animal foi resgatado na 
manhã de segunda-feira 
(9) e o caso denunciado na 
delegacia da cidade. O ca-
chorro tem apenas 45 dias 
e desde que chegou à casa 
vinha sofrendo sucessivas 
agressões.

“Assim que tomamos co-
nhecimento do caso fomos 
até a as autoridades onde 
conseguimos identificar a 
autora das agressões, no 
entanto, fomos até a casa 
onde resgatamos o animal, 
mas a mulher já havia se 
evadido do lugar. A cada 
dia que passa o número de 
denúncias e agressões aos 

lidamos com vários casos 
chocantes, como de uma 
pessoa que atirou em um 
cachorro que felizmente so-
breviveu”, relatou.

O médico veterinário 
Bruno Figueiredo afirmou 
que no interior o período de 
cheias deixa os animais em 
situação de rua vulneráveis 
e é propício a doenças.

“Existem várias doenças 
que podem acometer cães 
e gatos no período de cheia, 
a principal delas é a leptos-
pirose que é uma bactéria 
transmitida principalmen-
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Vários casos de maus-tratos aos animais têm sido registrados no interior do Amazonas

te pela urina de roedores. 
As micoses também podem 
causar um problema der-
matológico nos animais, e 
essa pele fica propicia para 
que em contato com água 
contaminada, levar o ani-
mal a ter problemas gravís-
simos que podem levar até 
a morte”, afirmou o médico 
veterinário.

Figueiredo também des-
tacou os problemas gas-
trointestinais nos animais. 
“Cólera é uma doença mui-
to comum nesses animais 
em situação de rua que 
acabam bebendo essa água 
contaminada e adquirindo 
bactérias. Com isso vem a 
diarreia, a desidratação e 
com isso vem as mortes.  
Outra doença bem comum 
é a hepatite infecciosa pelo 
consumo também da água 
contaminada e cinomose 
porque é um vírus passado 
pela urina que é carregada 
pela chuva para todos os la-
dos”, destacou. 

Para Bruno Figueiredo há 
uma grande vulnerabilida-
de de animais em situação 
de rua no interior do Estado. 
“Infelizmente existe essa 
vulnerabilidade e nem o es-
tado como o município con-
seguem resolver toda essa 
demanda, pois não há assis-
tência para isso. Precisamos 
de políticas públicas volta-
das para isso”, concluiu.

animais tem aumentado. 
Tanto é que do ano passado 
para cá aumentou em 130%. 
No interior, com o período 
da cheia e de chuvas é afe-
tada a renda das famílias e 
os animais ficam à mercê 
com falta de alimentação e 
de cuidados veterinários”, 
explicou Amauri.

Para Amauri as denúncias 
de maus-tratos no interior 
não são consideradas rele-
vantes. “No interior, essas 
denúncias não são levadas 

a sério e é importante que 
haja uma campanha não só 
da própria população, mas 
sim de órgãos públicos para 
que eles saibam atender 
ocorrências em que animais 
necessitem ser resgatados 
entre outros”, destacou.

Maus-tratos a animais
A coordenadora da Asso-

ciação Amor de Quatro Pa-
tas que atua em Itacoatiara 
reforçou que ainda há mui-
tos casos de maus-tratos a 
animais no interior.

“Temos inúmeros casos 
de agressões a animais em 
Itacoatiara e estamos ten-
tando caminhar todos os 
dias para melhorar a vida 
dos animais no município. 
Nossa principal dificuldade 
é a questão de abrigos tem-
porários, pois não temos 
sede própria. Não há incen-
tivo tão grande da socieda-
de em relação a custos e 
nem doações. É um traba-
lho lento e difícil que esta-
mos tentando a cada dia. Já 

Animais em situação de rua estão 
vulneráveis no interior do Estado



 O deputado estadual Si-
nésio Campos (PT) promo-
veu, na segunda-feira (9), 
uma audiência pública na 
Assembleia Legislativa do 
Estado do Amazonas (Ale-
am) com o objetivo de es-
tabelecer a regularização 
fundiária de lotes de terra, 
envolvendo áreas do Distri-
to Agropecuário da Sufra-
ma (DAS), localizadas em 
Rio Preto da Eva, Presiden-
te Figueiredo e Manaus.

Para se ter uma ideia, em 
Rio Preto da Eva, 5.889 fa-
mílias podem ser beneficia-
das a partir da regularização 
fundiária, sendo que 3.300 
famílias estão, atualmente, 
estabelecidas em terras da 
Superintendência da Zona 
Franca de Manaus (Suframa), 
1.579 em terras do Instituto 

Deputado Sinésio Campos debate 
regularização fundiária das áreas rurais 
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Em Rio Preto da Eva, 5.889 famílias podem ser beneficiadas
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Nacional de Colonização e 
Reforma Agrária (Incra), 410 
em terras da União e 600 fa-

mílias em terras do Estado. 
Em Manaus são 1.500 famí-
lias em terras da Suframa.

AM investiu R$ 2,9 mi na revitalização de delegacias 

Os reparos já alcançaram 28 delegacias e departamentos de segurança
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O Governo do Estado, 
por meio da Polícia Civil 
do Amazonas (PC-AM), já 
investiu mais de R$ 2,9 
milhões na revitalização 
de delegacias da capital e 
interior do estado. Entre 
serviços concluídos e em 
execução, os reparos já al-
cançaram 28 delegacias e 
departamentos de seguran-
ça. A revitalização das uni-
dades policiais segue de-
terminação do governador 
Wilson Lima, como parte 
integrante do pacote de in-
vestimentos em segurança 
pública.

De acordo com dados do 
Departamento de Adminis-
tração e Finanças (DAF) da 
Polícia Civil, em 2021 o go-
verno repassou cerca de R$ 
2,184 milhões para os repa-

“Um dos principais com-
promissos do nosso manda-
to, tem sido de contribuir de 
forma efetiva com o desen-
volvimento dos municípios 
do interior bem como a capi-
tal, buscando novas alterna-
tivas econômicas e sociais e 
isso perpassa pelo processo 
de regularização fundiária, 
no Estado do Amazonas”, 
destacou o deputado esta-
dual Sinésio Campos.

A audiência pública con-
tou com a presença Banco 
da Amazônia (BASA), Se-
cretaria de Estado da Produ-
ção Rural (SEPROR), Institu-
to de Proteção Ambiental 
do Amazonas (IPAAM), Se-
cretaria de Estado Do Meio 
Ambiente (SEMA), Serviço 
Nacional de Aprendizagem 
Rural (FAEA), Prefeitura e 

Câmaras Municipais de Rio 
Preto da Eva e Manaus.

Comissão Especial
No dia 4 de fevereiro de 

2020, a Aleam constituiu 
uma Comissão Especial 
para adotar providências 
objetivando a regularização 
fundiária de lotes envolven-
do áreas da Suframa em 
Manaus e no município de 
Rio Preto da Eva.

Atendendo aos anseios 
da população de Rio Preto 
da Eva foram incluídos, na 
Comissão Especial, repre-
sentantes da Secretaria de 
Estado de Cidades e Territó-
rios (SECT), Superintendên-
cia de Patrimônio da União 
(SPU) e do Instituto Nacio-
nal de Colonização e Refor-
ma Agrária (INCRA).

ros, revitalizando 15 delega-
cias da capital. Os pacotes 
de reparos englobam medi-
das como pintura, limpeza, 
capina, reparos e consertos 
na parte hidráulica e elé-
trica, consertos nos forros, 
além de reforço nas celas 
das unidades policiais.

Em 2022, a programação 
incluiu mais duas unidades 
de Manaus – em fase de fi-
nalização – e 11 do interior, 
nos municípios de Coari, 
Careiro da Várzea, Urucuri-
tuba, Iranduba, Tabatinga, 
Tefé, Novo Aripuanã, Coda-
jás, Cacau Pirêra, Rio Preto 
da Eva e Borba. Neste ano, 
já foram repassados R$ 728 
mil para o serviço.

De acordo com o diretor 
do DAF, Demétrius Quei-
roz, a revitalização é uma 

demanda antiga de várias 
unidades policiais. Segun-
do ele, há espaços que não 
recebiam reparos havia 
uma década.

“Há muitas delegacias 
que estavam há cinco, dez 
anos sem uma visita téc-
nica, sem uma revitaliza-
ção, só fazendo trabalhos 
pontuais de ajeitar uma 
parte elétrica que estivesse 
danificada. Por exemplo, a 
Delegacia de Roubos e Fur-
tos do bairro Alvorada está 
sendo entregue esta sema-
na totalmente revitalizada”, 
destacou o diretor do DAF, 
acrescentando que os repa-
ros possibilitam condições 
mais dignas de trabalho e 
de atendimento.

“Trabalhar num local que 
não está de acordo, com a 

parte elétrica que não está 
funcionando, ou o ar-con-
dicionado, ou a pintura de-
teriorada, o prédio faltando 
algumas adaptações é mui-

to ruim para os servidores, 
para a população ser bem 
atendida, tudo isso compli-
ca o trabalho”, afirmou De-
métrius.



O Conselho Regional de 
Farmácia do Amazonas 
reconheceu e parabenizou 
a Prefeitura de Rio Preto 

Conselho Regional de Farmácia do 
Amazonas parabeniza Rio Preto 

Município possui farmacêuticos em todos os estabelecimentos
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população, em todas as zo-
nas, com profissionais qua-
lificados”, destacou o gestor 
do município. 

Por fim, prefeitura e CRF/
AM se comprometeram 
em manter essa parceria e 
apoio para melhor atender 
a população.

Para o prefeito Anderson 
Sousa, essa é uma conquis-
ta importante, fruto de um 
longo trabalho. “A gente fica 
muito feliz com esse reco-
nhecimento, é fruto de um 
trabalho sério, desenvolvido 
na secretaria de saúde, com 
o objetivo de atender toda a 

Conheça as modalidades do programa Prato Cheio
Com o objetivo de com-

bater a fome e a insegu-
rança alimentar e nutri-
cional da população, o 
Governo do Amazonas 
investe na revitalização 
e construção de cozinhas 
e restaurantes populares 
através do programa Prato 
Cheio. De forma separa-
da, as duas modalidades 
servem, diariamente, 400 
refeições por dia e, aproxi-
madamente, 400 litros de 
sopa para a população, na 
capital e em oito municí-
pios do interior.

Na capital e em seis mu-
nicípios do interior, os res-
taurantes populares já são 
realidade, levando refeições 
completas para a popula-

ção pelo preço de R$ 1, de 
segunda a sexta-feira.

“Você tem fome? Vá a um 
Prato Cheio. Quando é um 
restaurante, como a gente 
chama, você paga apenas 
R$ 1. Você imagina, você 
paga R$ 5 e tem almoço a 
semana inteira. Você chega, 
faz um cadastro, porque a 
gente acompanha o perfil 
das pessoas que a gente 
está atendendo, porque de 
repente, daqui um tempo, 
aquela pessoa não precisa 
mais, aí vem um outro que 
precisa mais, então é im-
portante para a gente saber 
onde estão as pessoas que 
precisam”, afirmou Kely Pa-
trícia, secretária de Estado 
de Assistência Social.

Ao todo, são seis unida-
des de Cozinhas Popula-
res, entre inauguradas e 
revitalizadas, e que já dis-
tribuíram mais de 231 mil 
litros de sopa. Duas dessas 
unidades foram inaugura-
das, de forma inédita, no 
interior do estado, nos mu-
nicípios de Tabatinga e Rio 
Preto da Eva.

Os restaurantes funcio-
nam de segunda a sexta-
-feira. Já os sopões funcio-
nam de segunda à sábado. 
“A sopa é diferenciada. Você 
faz o cadastro, não paga 
nada, você toma a sua sopa 
no local e pode levar para 
casa. As Cozinhas Popu-
lares, onde servem a sopa, 
funcionam até sábado. Ou 

seja, você tem alimentação 
de qualidade até sábado”, 
destacou a titular da Secre-
taria de Estado de Assistên-
cia Social (Seas).

Divulgação

Unidades se dividem entre distribuição de sopas e refeições completas

da Eva e a Secretaria Mu-
nicipal de Saúde, por pos-
suírem profissionais far-
macêuticos em todos os 

estabelecimentos fiscali-
zados pelo CRF/AM.

A vistoria ocorreu no fi-
nal do mês de abril, e foi 
constatada a atuação de 
farmacêuticos em todas as 
Unidades Básicas de Saúde 
(UBS) e Hospital da cidade.  

A Presidente do CRF/AM, 
Dra. Luana Kelly Santa-
na, enviou um documento 
à prefeitura destacando 
o comprometimento e a 
contribuição do município 
para o alcance de objetivos 
e conquistas, agradecendo 
pela dedicação e zelo dis-
pensados às atividades do 
Conselho.

Rio Preto da Eva ainda 
ganhou do CRF/AM, o cer-
tificado “Aqui Tem Farma-
cêutico”, pelo excelente 
desempenho e trabalho de-
senvolvido na cidade, trans-
formando a assistência far-
macêutica no município. 

Em todo o Amazonas, até 
abril deste ano, as cozinhas 
e restaurantes populares já 
distribuíram 460.738 refei-
ções pela capital e interior.
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Estrada do ramal da Rondon 
recebe ações de infraestrutura
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O grande volume de 
chuva que cai em Itacoa-
tiara, neste período, tam-
bém tem tirado o sossego 
de quem mora na zona 
rural do município, como 
é o caso dos moradores do 
ramal da Rondon. O ramal 
está localizado no quilô-
metro 19 da rodovia AM 
010, sentido Manaus.

Nesta semana, a prefei-
tura municipal deu início 
aos trabalhos de manu-
tenção na região, do tre-
cho de 11 km, cujo o leito 
carroçável não tem pavi-
mentação asfáltica.

Ainda nos últimos dias, a 
situação do ramal se agra-
vou, com as chuvas que 
caíram em grande volume 

no município, motivando 
a reivindicação de melho-
rias feitas por moradores 
do local. Atendendo à so-
licitação, o prefeito Mário 
Abrahim determinou que 
a Secretaria Municipal de 
Infraestrutura (SEINFRA), 
iniciasse de imediato os 
serviços de manutenção 
daquela estrada.

Maior segurança
Após os serviços de ter-

raplanagem, a SEINFRA 
realizou a compactação 
do subleito na faixa da 
estrada. O procedimento 
aumenta a duração do 
revestimento primário, 
devido à adição de ma-
teriais que vão oferecer 
maior durabilidade. O ob-
jetivo do uso do material 
granular (piçarra) é au-
mentar o atrito da pista 
com as rodas dos veícu-
los, o que permite maior 
segurança. A dimensão 
máxima ideal do mate-
rial granular aplicado é 
de 2,5cm.

Essas medidas da pre-
feitura vão traze mais 
conforto e segurança 
para quem transita no 
ramal Rondon e, princi-
palmente, para os mora-
dores do local.

Outras ações
Já na sede do município, 

a rua Dr. Luzardo Ferreira 

de Melo, está ganhando 
cara nova, após os ser-
viços de pavimentação 
asfáltica que a prefeitura 
realiza na região, em par-
ceria com o governo do 
Amazonas. 

Esta é mais uma rua as-
faltada que a prefeitura 
entrega para a população, 
e isso vai oferecer melhor 
trafegabilidade e segu-
rança para os cidadãos.

As obras seguem avan-
çando, paralelamente, 
com os serviços de tapa 
buracos em outras áreas 
do município. As chuvas 
volumosas exigem ou-
tras providências, como 
os serviços de coleta re-
gular de lixo doméstico, 
capinação, desobstrução 
de bueiros, ampliação da 
rede de drenagem, retira-
da de entulhos e restos de 
podas. Ações como essas 
foram realizadas no Jar-
dim Florestal, por exem-
plo, deixando as ruas  
trafegáveis.

Mais de 11 km do ramal 
do Rondon receberam 
obras da prefeitura

 

 

 

 

Internos da Unidade Pri-
sional de Itacoatiara (UPI), 
iniciaram na terça-feira 
(10), o curso de mecânica 
de motos.

O curso é ofertado pela 
Secretaria de Estado de Ad-
ministração Penitenciária 
(Seap), por meio do Departa-
mento de Reintegração So-
cial e Capacitação (Deresc), 
em parceria com o Centro 
de Educação Tecnológica 
do Amazonas (Cetam).

A formação visa ampliar 
conhecimentos e ampliar 
o número de reeducandos 
capacitados para o merca-

do de trabalho.
No total, 16 internos que 

integram o programa Co-
nhecimento que Liber-
ta terão acesso às aulas 
teóricas e práticas, com 
disciplinas voltadas para 
manutenções, reparos, 
suspensão, dentre outras 
técnicas sobre a mecânica 
de motocicletas.

A conclusão do curso 
está prevista para a pri-
meira quinzena do mês de 
junho, com carga horária 
total de 100h.

Além de Itacoatiara, unida-
des da capital, como Unidade 

Prisional do Puraquequara 
(UPP), Complexo Penitenci-
ário Anísio Jobim (Compaj), 
Centros de Detenção Provi-
sório 1 e 2 (CDPM I e II) e Insti-
tuto Penal Antônio Trindade 
(Ipat) também estão sendo 
contempladas com os cur-
sos oferecidos pelo Cetam.

Dentre eles, estão os de 
instalação de elétrica de bai-
xa tensão, assistente admi-
nistrativo, pintor de obras, 
instalação e manutenção de 
condicionador de ar, e inicia-
ção a corte e costura.

“O Governo do Amazonas, 
por meio da Seap, tem dis-

Internos iniciam curso de mecânica de motos 
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A formação visa ampliar conhecimentos e capacitar os reeducandos

ponibilizado essas oportuni-
dades às Pessoas Privadas 
de Liberdade (PPLs) para que 
tenham uma perspectiva de 
vida após o cumprimento de 

suas penas, além de ajudar 
no processo de remição e 
ressocialização”, destacou o 
coronel Paulo Cesar, secretá-
rio titular da Seap.



 

A situação das intensas 
chuvas que caem no mu-
nicípio de Itacoatiara le-
vou a prefeitura a decretar 
Situação de Emergência e 
se mobiliza para atender 
ocorrências de alagamen-
tos identificados em áre-
as baixas da cidade e na 
orla do rio Amazonas, cujo 
nível vem subindo, con-
sideravelmente, e ponho 
em alerta a Secretaria da 
Defesa Civil do Município, 
que vem conversando com 
a Defesa Civil do Estado a 
fim de encontrar solução 
para o problema. Pelo vo-
lume pluviômetro que cai 
no município neste último 
período, tudo indica venha 
a ser mais um evento de 
cheia recorde.

A Defesa Civil Municipal 
vem realizando o monito-
ramento da subida do rio 
Amazonas, a vistoria tem 
como objetivo manter a 
segurança dos morado-
res diante dos impactos 
causados pelo fenômeno 
natural. Na última segun-
da, 09 de maio, o nível das 
águas atingiu a cota de 
14,72m, sendo 21 centíme-
tros a menos do que em 
2021, ano da enchente his-
tórica, que na mesma data 
alcançou 14,93m.

Prefeitura decreta Situação de 
Emergência devido às fortes chuvas
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Situação de Emergência
Com base em levan-

tamentos técnicos, para 
oferecer suporte às famí-
lias afetadas pela subida 
do rio, o prefeito munici-
pal Mário Abrahim decre-
tou Situação de Emergên-
cia, pelo prazo de 90 dias 
e autorizou a mobilização 
de todos os órgãos muni-
cipais a atuarem sob à co-
ordenação da Defesa Civil 
do município nas ações 
de resposta ao desastre 
e reabilitação do cenário  
e reconstrução.

“Mais uma vez somos 
chamados a nos unir pelo 
bem comum. A situação 
das famílias que sofrem 
com a subida do rio neste 
ano, revela mais uma vez 
a nossa fragilidade diante 
dos fenômenos naturais 
que ocorrem na Amazô-
nia, nessa época do ano”, 
lamentou o prefeito Mário 
Abrahim. 

“Diante deste cenário re-
solvemos decretar a Situ-
ação de Emergência, pelo 
prazo de 90 dias, ou até 
calamidade pública, caso 
necessário, e havendo ne-
cessidade, vamos ampliar 
as ações e busca por no-
vos recursos”, acrescentou 
o gestor. 

Decreto
De acordo com a Lei (De-

creto nº 7.257), de 4 de agos-
to de 2010, para decretação 
da situação de emergência, 
o comprometimento é par-
cial, a crise é menos grave 
e ainda não afetou a popu-
lação. No estado de calami-
dade, o comprometimento 
é substancial, sendo a crise 
mais grave e já com efeitos 
sobre os cidadãos. 

Nesta semana, rece-
bido pelo prefeito Mário 
Abrahim, o governador Wil-
son Lima esteve no municí-
pio, juntamente com a equi-
pe da Defesa Civil do Estado 
para ver de perto a situação 
das alagações em áreas da 
cidade. Na oportunidade, 
Mário Abrahim, ao mostrar 
como estão alguns bairros 
e ruas da sede do município, 
aproveitou para reivindicar 
ajuda para que Itacoatiara 
possa enfrentar este gran-
de desafio, oportunizando 
à devida assistência para 
população prejudicada. O 
governador do estado pro-
meteu a ajuda necessária 
para os próximos dias. 

A prefeitura, por meio da 
Secretaria de Assistência 
Social (Semas), Secretaria 
de Infraestrutura e Defe-
sa Civil Municipal estamos 
atendendo com kit reparo de 
madeira, kit de higiene pes-
soal, kit de limpeza, forneci-
mento de redes e colchões, 
além de kit dormitório, boti-
jão de gás de cozinha, fogão 
de quatro bocas, geladeira, 
cestas de alimentos e ou-
tros itens, e na construção 
de pontes nos locais ala-
gados, informou o prefei-
to. Além disso, a Semas 
está cadastrando famílias 
para que sejam assistidas 
pelos programas sociais, 
no intuito de amenizar os  
impactos causados.

2.603 metros de pontes 
construídas

O prefeito informou que 
ainda, para minimizar o 
impacto e permitir a trafe-
gabilidade de pessoas mo-
radores dessas áreas alaga-
das com as fortes chuvas, 
a prefeitura, por meio da 
Secretaria Municipal de In-
fraestrutura-(SEMINFRA) já 
construiu 2.603,00 metros 
de ponte de madeiras nos  
bairros atingidos. 

O bairro Centenário ga-
nhou mais de 400 metros 
de pontes de madeira, que 
ajudam a tirar do isola-
mento a população resi-
dente na região. Conforme 
o aumento das deman-
das, a prefeitura segue 
construindo novas pontes 
para facilitar a mobilidade  
da população.

Alerta Hidrológico
O Serviço Geológico do 

Brasil emitiu na sexta-feira 
(29), a segunda edição do 
Alerta de Cheias do Ama-
zonas de 2022. O evento 
que anuncia a magnitude 
das cheias para Manaus, 

Itacoatiara e Manacapuru, 
apresentou a previsão de 
que Manaus e Manacapu-
ru estão próximas de atin-
gir as respectivas cotas de 
inundação severa. Em Ita-
coatiara, essa cota também 
já foi atingida.

De acordo com a pesqui-
sadora Luna Gripp, res-
ponsável pelo Sistema de 
Alerta Hidrológico do Ama-
zonas (SAH) a situação no 
município de Itacoatiara, 
banhado pelo rio Amazo-
nas, o intervalo previsto 
aponta uma média de 15,05 
metros, podendo variar en-
tre 14,70 e 15,40 m. 

A probabilidade da cheia 
máxima atingida no ano 
passado é de 30%. Agora, 
a previsão é que entre 45 
e 50 cidades do Amazonas 
enfrentem os prejuízos. 
As situações mais preocu-
pantes são os municípios 
de Anamã, que fica 100% 
inundado, e Careiro da Vár-
zea, com 90%. Este ano, a 
estimativa é que 385 mil 
pessoas sejam atingidas; 
em 2021 foram mais de 
500 mil pessoas.

Defesa Civil Municipal vem realizando o monitoramento da subida do rio 



 

 

Sebastian Viana

O prefeito de Novo Ai-
rão, Frederico Júnior, é o 
vencedor da 11ª Edição 
do Prêmio Sebrae Prefei-
to Empreendedor (PSPE) 
de 2021. A vitória foi con-
quistada com projeto Me-
renda Escolar Agricultu-
ra Familiar, inscrito pela 
Prefeitura na modalidade 
Compras. Os vencedores 
nas respectivas catego-
rias vão ser selecionados 
para a etapa nacional.

A solenidade de entre-
ga da premiação ocorreu, 
na tarde de segunda-feira 
(9), no Hotel Intercity Ma-
naus. Trata-se do mais 
importante prêmio de em-
preendedorismo na esfe-
ra do executivo municipal 
no Brasil.

Ao receber a premiação, 
o prefeito Frederico Júnior 
disse que está é mais uma 
conquista da gestão admi-

Frederico Júnior vence Prêmio 
Sebrae Prefeito Empreendedor
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Vitória foi fruto do projeto Merenda Escolar Agricultura Familiar

O município de Novo Ai-
rão foi contemplado pelo 
Instituto de Oftalmolo-
gia e Marinha do Brasil 
com a realização de 100 
cirurgias oftalmológi-
cas, programadas para 
os dias 6 e 7 de junho. A 
ação também vai contar 
com a prescrição de 1.200 
óculos, para ver de perto 
(presbiopia), cedidos pela 
empresa Zeiss.

O mutirão ocorre em 
parceria com a Prefei-
tura de Novo Airão, que 
presta suporte logístico 
com espaço físico (duas 
salas de cirurgias), hos-

População recebe mutirão de cirurgias oftalmológicas
Divulgação

Novo Airão terá a realização de 100 cirurgias oftalmológicas com projeto

 

pedagem e alimentação 
da equipe médica e outras 
providências. Na ocasião 
serão realizadas cirur-
gias de catarata e pterígio  
(carne crescida).

A secretária municipal 
de Saúde, Eleiane Nasci-
mento, atesta que o obje-
tivo, além de reparar pro-
blemas oftalmológicos, é 
de promover qualidade de 
vida com a recuperação 
da vista. Ela orienta que 
os interessados devem 
procurar a Unidade Bá-
sica de Saúde (UBS) ou a 
Unidade Hospitalar para 
o agendamento ao pro-

cesso de triagem. A ação 
também vai beneficiar 
moradores das comuni-
dades rurais e ribeirinhas.

“A Semsa já está fazen-
do uma busca ativa de 
verificação de demanda 
de pacientes que vão pas-
sar pelo pré-operatório 
(triagem), no dia 1º de ju-
nho, quando serão identi-
ficados os casos que ne-
cessitam de intervenção 
cirúrgica ou tratamento 
clínico”, destacou a secre-
tária de saúde.

Quanto à aquisição de 
óculos, os interessados 
deverão procurar o aten-
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mia gerando ocupação e 
renda no campo.

O prefeito Frederico Jú-
nior também manifestou 
agradecimento ao Gover-
no do Estado pela parceria 
e destinação de apoio téc-
nico e recursos, por meio 
da Secretaria de Estado de 
Produção (Sepror), Insti-
tuto de Desenvolvimento 
Agropecuário e Florestal 
Sustentável do Amazonas 
(Idam), Agência de Desen-
volvimento Sustentável 
do Amazonas (ADS), e ao 
Programa de Aquisição de 
Alimentos (PAA), que com-
pra produtos regionais des-
tinados à merenda escolar.

“A partir da parceria com 
o Governo do Estado, em 
2021, adotamos medidas de 
prevenção à Covid-19 e de 
garantia à cidadania que 
resultaram na superação 
da crise econômica. É, essa 
é a perspectiva que ado-
tamos para 2022 e daqui 

para a frente”, disse.
Participaram do Prêmio 

Sebrae 18 municípios que 
competiram em oito cate-
gorias: desburocratização; 
sala do empreendedor; 
compras governamentais; 
empreendedorismo na es-
cola; marketing territorial e 
setores econômicos; inova-
ção e sustentabilidade; go-
vernança regional; e cidade 
empreendedora.

Segundo a diretora su-
perintendente do Sebrae 
Amazonas, Lamisse Said 
Cavalcanti, “mesmo com 
a pandemia, a instituição 
se mobilizou para avaliar 
e premiar os prefeitos do 
Amazonas, que apresen-
taram soluções inovado-
ras em várias categorias 
e mantiveram a postura 
empreendedora de forta-
lecimento de suas cida-
des, sem desistir e com 
coragem para superar  
às adversidades.”

nistrativa de Novo Airão, 
sobretudo das secretarias 
municipais de Agricultura 
e Abastecimento (Semab) e 

de Educação (Semed) pelo 
empenho para o desenvol-
vimento do setor primário 
e fortalecimento da econo-

dimento diretamente no 
navio da Marinha para 
exame médico. A empresa 

Zeiss está disponibilizan-
do óculos com escala de 
0,25 a 4,0 graus.
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VIP’S Metropolitanos

Em prol do desenvolvimento 
sustentável e aprendizado 
sobre os animais e a nature-
za, o projeto prioritário do Go-
verno do Amazonas, Fazenda 
Escola, já contemplou mais 
de 6 mil estudantes da rede 
estadual. Na quarta-feira (11), 
150 estudantes da Escola 
Estadual Arlindo Vieira dos 
Santos, na zona norte de Ma-
naus, participaram do projeto 
na Fazenda Santa Rosa, em 
Iranduba.

A Live especial do Dia das Mães, pro-
movida pela Prefeitura de Novo Airão, 
por meio da Secretaria Municipal de 
Assistência Social (Semasc), teve o 
acesso de mais de três mil mães e o 
sorteio de 85 brindes entre geladeiras, 
fogões, fornos micro-ondas, camas-
-boxes e ventiladores.

Com recursos próprios, a prefei-
tura de Manacapuru está reali-
zando a operação tapa buracos 
nos bairros Aparecida e Centro. 
Diariamente, a prefeitura execu-
ta serviços com o objetivo de dei-
xar todas as ruas em condições 
seguras para o trânsito de veícu-
los e pedestres.

A 3ª CIPM por meio de seu comandante, Major Jailson, par-
ticipa de ações da campanha nacional “Faça bonito”. Que 
tem como objetivo o enfrentamento a exploração e violên-
cia sexual contra crianças e adolescentes. A Campanha 
lançada oficialmente no Município de Rio Preto da Eva no 
dia 10, conta com a participação de diversos setores da ad-
ministração pública municipal e da comunidade em geral.

Trabalhadores da educação do município de Presidente Figuei-
redo ameaçam fazer greve pela adequação dos salários ao Piso 
Nacional do Magistério. Em reunião com a prefeita Patrícia Lopes, 
a delegacia sindical do Sinteam cobrou 20,8% de reajuste para 
equiparação ao piso de R$ R$ 3.845,63 para os profissionais de 
40 horas. Atualmente, o valor pago aos professores de 25h (carga 
horária na cidade) é de R$ 2.254,93 e deveria ser de R$ 3.004,46. 

Os estudantes da Escola Estadual 
(EE) José Carlos Martins Mestrinho, 
localizada no município de Itacoa-
tiara, terão acesso a uma experiên-
cia inovadora a partir da produção 
artística. Isto porque a unidade es-
colar promove a “Oficina de produ-
ção visual com desenho realista”, a 
partir do dia 13 de maio, na biblio-
teca da escola. A oficina é realiza-
da pela Coordenadoria Regional de 
Educação de Itacoatiara, por meio 
do projeto Sociedade e Cultura.
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Parque Nacional de 
Anavilhanas é o se-
gundo maior arquipé-
lago 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: @
anavilhanaslodge.

Turismo

Parque Nacional 
de Anavilhanas 
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