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Figueiredo gasta R$ 2,5 mi
em praça enquanto problemas 
de infraestrutura persistem

Prefeito Mário Abrahim 
atende comunidades 
rurais de Itacoatiara
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Concurso Miss e Mister Manacapuru 
2022 está com inscrições abertas

Divulgação

Miss e Mister Manacapuru 2022 será realizado em duas etapas

 

 

Suyanne Lima

Já estão abertas as inscri-
ções para o concurso Miss 
e Mister Manacapuru 2022. 
O evento é organizado pela 
Prefeitura de Manacapuru, 
por meio da Secretaria Mu-
nicipal de Turismo (Semtur). 
O prazo das inscrições vai 

São ofertados cursos de especia-
lização para mototaxistas

até o dia 25 deste mês.
As inscrições estão sen-

do realizadas das 8h às 14h 
no Centro de Atendimento 
ao Turista (CAT) do municí-
pio na Rodovia Manuel Ur-
bano, s/n, km 84, próximo 
à entrada da cidade. Vale 
lembrar que, caso menor 
de idade, o candidato pre-

cisa estar na presença do 
responsável legal.

A inscrição é gratuita e 
o concurso Miss e Mister 
Manacapuru 2022, ocorre 
em novo formato. O even-
to será realizado em três 
etapas, fase virtual, pre-
sencial e resultado final, 
com a presença das co-
missões Organizadora, e 
julgadora, assim como dos 
candidatos finalistas.

Os interessados em parti-
cipar do concurso deverão 
realizar as inscrições com o 
preenchimento do formulá-
rio do dia 16 ao dia 20, e de 23 
a 25 de maio de 2022, das 8h 
às 14h na sede da Semtur, 
localizada na Av. Boulevard 
Pedro Rattes, s/n, Terra Pre-
ta, em Manacapuru.

Nesse ano como novida-
de, a idade mínima para 
participar é 17 anos. Mas 
no momento da inscrição 
é necessário que o candi-
dato menor de idade esteja 
acompanhado do respon-
sável legal.

O Miss e Mister Mana-
capuru 2022 será reali-
zado em duas etapas, vir-
tual e presencial, sendo o 
resultado final divulgado 

no tradicional Aniversá-
rio da Cidade.

Ano passado, após desfi-
le em traje de banho, traje 
regional e traje de gala, os 
jurados escolheram Ester 
Duarth como Miss Mana-
capuru 2021. Já o concurso 
para a escolha do Mister 
Manacapuru 2021 elegeu 
Willas Pimentel Oliveira 
como o mais belo da cidade.

Em entrevista ao AGORA, 
Esther falou mais sobre sua 
participação. “Concorri a 
Miss Manacapuru pela pri-
meira vez em 2019, onde fi-
quei em segundo lugar. Em 
2021, a pedido de amigos e 
familiares, decidi novamen-
te enfrentar esse desafio, 
afinal, ser Miss e represen-
tar o nosso município sem-
pre foi um sonho! Na final, 
no dia da apresentação, eu 
só queria viver o momen-
to, me entreguei de corpo e 
alma, fiz o meu melhor. Eu 
estava tão contente, que o 
resultado já nem me im-
portava, pois, a sensação de 
dever cumprido eu já tinha”, 
relatou Duarth.

Para Ester um título de 
Miss tem suas exigências. 
“Hoje, ser Miss, não é ape-

Projeto ‘Motociclista Legal’ abre inscrições em 43 municípios 
O governo do Ama-

zonas, por meio do De-
partamento Estadual de 
Trânsito do Amazonas 
(Detran-AM), abre novas 
vagas para o projeto “Mo-
tociclista Legal” em 43 
municípios do estado. As 
inscrições estão abertas e 
seguem até o dia 1º de ju-
lho. O projeto faz parte do 
programa Detran Cidadão, 
lançado pelo governador 
Wilson Lima e oferece 
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nas ter um rosto bonito, um 
corpo ideal ou uma bela 
produção, exige responsa-
bilidade com os compro-
missos que a faixa e a coroa 
lhe reservam. Ter uma boa 
postura e uma conduta ili-
bada, zelar pela a sua ima-
gem é fundamental, aliás, 
você está ali representan-
do o município”, destacou.

Mister Manacapuru e 
Miss Manacapuru 2021

Para quem vai concorrer 
esse ano a Miss Manaca-
puru deixou um recado. “E 
a quem vai concorrer esse 
ano, desejo toda a sorte do 
mundo e que tenhas sa-
bedoria. Participar de um 
concurso não é fácil, você 
estar ali entregue a novos 
desafios, disposto a ouvir 
várias opiniões diferentes, 
tem que ter psicológico 
forte, mas com certeza, as 
lembranças dos bons mo-
mentos é o que vai fazer 
valer a pena. Sou muito 
grata por ter representado 
meu município, Manaca-
puru, terra que sou apai-
xonada e tenho orgulho 
de ter carregado o nome 
dela”, finalizou.

cursos gratuitos de espe-
cialização e de atualização  
para mototaxistas.

Não há quantitativo de 
vagas específico por cada 
município e as inscrições 
ocorrem de acordo com 
a demanda de cada ci-
dade. Os municípios que 
irão receber o projeto são 
Manacapuru, Presidente 
Figueiredo, Rio Preto da 
Eva, Novo Airão, Parin-
tins, Nhamundá, Tabatin-

ga, Benjamin Constant, 
Atalaia do Norte, São Pau-
lo de Olivença, Amaturá, 
Codajás, Anori, Uricuritu-
ba, Boa Vista dos Ramos, 
Alvarães, Uarini, Fonte 
Boa, Jutaí, Japurá, Maraã, 
Lábrea, Canutama, Ta-
pauá, Itapiranga, Silves, 
São Sebastião do Uatu-
mã, Borba, Urucará, Nova 
Olinda do Norte, Careiro 
da Várzea, Manaquiri, Ca-
apiranga, Anamã, Beru-

ri, Itamarati, Tefé , Coari, 
Santo Antônio de Iça, To-
nantins, Envira, Humaitá 
e Novo Aripuanã.

Os interessados devem 
possuir pelo menos dois 
anos de CNH categoria A, 
ter no mínimo 21 anos e 
possuir uma renda de até 
dois salários mínimos. No 
ato da inscrição é neces-
sário apresentar o com-
provante de residência e a 
cópia da CNH.



Hospital Regional terá 175 leitos e 
começa a ser construído este ano

Previsão é que a construção da unidade hospitalar comece em setembro

Manaus, Sábado e Domingo,
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O governador Wilson 
Lima apresentou, na sexta-
-feira (13), o projeto de cons-
trução do Hospital Regional 
de Manacapuru, na região 
metropolitana de Manaus. 
A nova unidade hospitalar 
terá 175 leitos, dos quais 32 
são de Unidade de Terapia 
Intensiva (UTI). O investi-
mento será de mais de R$ 
82 milhões, com a geração 
de mais de 2 mil empre-
gos. Parte dos recursos, R$ 
15 milhões, é oriundo de 
emenda parlamentar do de-
putado federal Átila Lins.

A apresentação ocorreu 
durante as ações do Gover-
no Presente no município (a 
68 quilômetros de Manaus). 
A previsão é que a licitação 
da obra ocorra em junho, 
com o início da execução 
em setembro. Será um 
Hospital Geral, com ala de 
internação, Pronto-Socorro 
Adulto e Infantil e Materni-
dade, com centro cirúrgico e 
parque de imagem comple-
to. Dos 32 leitos de UTI, 14 
serão para o público adulto, 
12 infantil e seis neonatal.

“É um hospital regional 
para atender Manacapu-
ru e mais pelo menos seis 
municípios da região. É um 
hospital com uma grande 
estrutura, vai ser o maior 
e o mais moderno do inte-
rior do estado, de alta com-
plexidade. É uma obra que 
vai ajudar muito as pesso-
as que moram aqui e que, 
daqui mais um tempo, não 
terão a necessidade de se 
deslocar para a capital para 
poder ter um atendimento”, 
ressaltou Wilson Lima.

A obra, que será executa-
da pela Unidade Gestora de 
Projetos Especiais (UGPE), 
integra o programa Saúde 
Amazonas, da Secretaria 
de Estado de Saúde (SES-

-AM), por meio do qual o 
Governo do Estado está 
estruturando hospitais re-
gionais em municípios po-
los do interior.

A estimativa é que 219 mil 
pessoas de sete municípios 
sejam beneficiadas. A uni-
dade será referência para a 
população de Manacapuru 
e de Anori, Anamã, Beruri, 
Caapiranga, Codajás e Novo 
Airão.  As fases de licencia-
mento da obra já iniciaram 
a partir da expedição, pelo 
Instituto de Proteção Am-
biental do Amazonas (Ipa-
am), da Licença Prévia.

A obtenção de Licença 
Prévia é a primeira de três 
etapas do processo de li-
cenciamento ambiental 
da obra, que antecedem a 
Licença de Instalação.  A 
partir de agora, a UGPE tem 
condições de saber quais os 
requisitos ambientais pre-
cisam ser cumpridos para 
que a obra avance.

Descentralização 
O fortalecimento dos hos-

pitais nas cidades polos 
garante atendimento de 

alta complexidade no pró-
prio município, evitando o 
deslocamento de pacientes 
para hospitais em Manaus. 
A descentralização dos ser-
viços de média e alta com-
plexidades já está em an-
damento pelo Governo do 
Estado que, no ano passa-
do, implantou os primeiros 
leitos de UTI no interior, no 
município de Parintins.

“É política do Governo do 
Estado descentralizar ou 
então regionalizar a saú-
de da média e da alta com-
plexidades. O governador 
Wilson Lima inaugurou os 
primeiros leitos de UTI da 
história do Amazonas, no 
município de Parintins. Es-
tamos também já licitando 
os leitos de UTI de Tefé e já 
vamos começar as obras 
dos leitos de UTI de Taba-
tinga e, em seguida, os lei-
tos de UTI de Humaitá”, dis-
se o secretário de Estado da 
Saúde, Anoar Samad.

“Nós desenvolvemos o 
projeto do hospital aqui 
para Manacapuru e esta-
mos também trabalhando 
obras que o governador 
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Wilson Lima determinou 
como prioridade para a saú-
de. Manacapuru é

uma cidade polo, então 
esse hospital regional vai 
atender aos municípios 
aqui do entorno, evitando 
que eles precisem se des-
locar para Manaus, desafo-
gando assim a rede da ca-
pital”, disse o coordenador 
executivo da UGPE, Mar-
cellus Campêlo.

LED 
Por determinação do go-

vernador Wilson Lima, Ma-
nacapuru é um dos 20 mu-
nicípios beneficiados pelo 
programa Ilumina+ Ama-
zonas, que vai modernizar 
a iluminação pública no 
interior ao substituir lâm-
padas antigas por luminá-
rias modernas de LED. Na 
cidade, serão substituídos 
5.088 pontos de iluminação 
da área urbana.

A mudança já está ocor-
rendo em Tefé e Parintins. 
O programa traz inúmeras 
vantagens econômicas 
para as prefeituras, além 
de representar mais se-
gurança e bem-estar para 
a população. A luminária 
de LED economiza em até 
60% o custo com a energia 
elétrica e tem maior efici-
ência, ou seja, ilumina mais 
com menos consumo.

E contribui com o meio 
ambiente, tendo em vista 
que no interior do estado há 
muitas termelétricas, nas 
quais o óleo diesel é utili-
zado e, com as luminárias 
públicas de LED, o consumo 
do combustível irá reduzir. 
 
Infraestrutura

Durante o Governo Pre-
sente em Manacapuru, 
o governador também 
anunciou o planejamento 

do Estado em relação a no-
vas obras para melhorar 
a infraestrutura do mu-
nicípio. São projetos que 
totalizam o investimento 
de mais de R$ 61 milhões. 
Os trabalhos são coorde-
nados pela Secretaria de 
Estado de Infraestrutura 
e da Região Metropolitana 
de Manaus (Seinfra).

Já está em elaboração 
o projeto para revita-
lizar parte do sistema 
viário do município. A 
previsão é que as obras 
para pavimentação de 
43 ruas comecem no 
próximo semestre.

E a obra de pavimenta-
ção da Rodovia AM-453, o 
Ramal Bela Vista, está em 
licitação. São quase 8 qui-
lômetros de extensão da 
estrada localizada no en-
troncamento da AM-070, 
altura do quilômetro 57. 
As obras devem começar 
no próximo semestre.

Também estão em elabo-
ração pela Seinfra os pro-
jetos para pavimentação 
dos ramais: do Acajatuba, 
no quilômetro 69 da AM-
070; do Nova Esperança, 
no quilômetro 62 da AM-
070; do Terra Preta no qui-
lômetro 8 da AM-070; do 
Parú, no quilômetro 5,8 do 
Ramal Nova Esperança; e 
do Anjo Gabriel. A execu-
ção dos projetos começa 
no próximo semestre.

Os deputados federais 
Átila Lins e Capitão Al-
berto Neto, e os esta-
duais Joana Darc, Cabo 
Maciel, Saullo Viana e 
Sinésio Campos acom-
panharam o governa-
dor. Além dos prefeitos 
de Novo Airão, Frede-
rico Júnior, e de Santa 
Isabel do Rio Negro, Ri-
bamar Beleza.



 Futebol masculino e fe-
minino. Competições nacio-
nais e estaduais. O patrocí-
nio histórico anunciado pelo 
governador Wilson Lima 
para o futebol amazonense 
vai garantir a participação 
de 30 clubes em pelo me-
nos 14 competições espor-
tivas do calendário de 2022. 
Ao todo, estão sendo des-
tinados R$ 5 milhões para 
apoiar os times de futebol, 
o maior volume de recursos 
de todos os tempos.

O anúncio do patrocínio 
deste ano também repre-
senta uma mudança radical 
na forma de apoiar o futebol 
amazonense. Gestões an-
teriores apoiavam apenas 
clubes de maior destaque, 
deixando desguarnecidos os 
menores, o futebol feminino 
e os times de base.

Dos 30 times que vão re-
ceber apoio, 22 são mascu-
linos e 8 femininos. Juntos, 
esses clubes participam de 
competições do Campeona-
to Amazonense A e B, Copa 
do Brasil, Copa Verde, Cam-
peonato Brasileiro Femini-
no A2 e A3, Campeonato 

Trinta clubes do AM vão disputar 
competições com patrocínio
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ajuda bastante o time a po-
der crescer, porque é a úni-
ca coisa que a gente quer. 
Só futebol, sem o apoio, 
muitas vezes a gente não 
consegue”, destacou.

Patrocínio histórico
O governador Wilson 

Lima anunciou um patrocí-
nio histórico para o futebol 
amazonense. O Governo 
do Amazonas, por meio da 
Faar, repassará R$ 5 milhões 
aos times de futebol mascu-
lino e feminino do estado 
pela Federação Amazonen-
se de Futebol (FAF).

O incentivo vai beneficiar 
as competições da base ao 
profissional, em níveis lo-
cais, regionais e nacionais. 
Entre os contemplados es-
tão o Campeonato Amazo-
nense das Séries A e B, além 
do feminino; todas as seis 
competições de categorias 
de base; e um reforço finan-
ceiro para as equipes que re-
presentam o Amazonas nas 
disputas regionais e nacio-
nais: Manaus FC, Amazonas 
FC, São Raimundo, Iranduba, 
JC e o 3B da Amazônia.

Valor de R$ 5 milhões é o maior investimento em patrocínio esportivo 

 

Brasileiro C e D, Campeona-
to Amazonense Feminino. 
As equipes dos campeona-
tos de base Sub-09, Sub-
11, Sub-13, Sub-15, Sub-17 e 
Sub-19 também serão con-
templadas através de patro-
cínio aos campeonatos.

Entre 2015 e 2018, os times 
ficaram sem qualquer tipo 
de apoio. De acordo com o 
diretor-presidente da Funda-
ção Amazonas de Alto Ren-
dimento (Faar), Jorge Oliveira, 
os clubes perderam receitas 
por conta da pandemia de 
Covid-19. O patrocínio do Go-
verno do Estado significa dar 

um fôlego para os atletas e 
campeonatos amazonenses.

“Não é fácil manter um 
clube, salários em dia, es-
trutura, nutricionista, fi-
sioterapeutas, enfim, toda 
uma estrutura para que 
esses clubes possam de-
senvolver o futebol de alto 
rendimento. Com certeza 
esse será um aporte muito 
significativo para os clubes, 
porque o governo investe 
não só no alto rendimento 
para os clubes de futebol, 
mas também nós vamos 
fomentar todos os campeo-
natos de base”, disse.

Avanços
A vice-presidente do Atléti-

co Clipper Clube, Joana Dan-
tas, destaca que o patrocínio 
destinado ajuda a garantir a 
vida dos clubes.

“Você consegue contratar 
jogadores com mais exce-
lência, que são jogadores que 
têm uma folha maior, você 
consegue dar essa estrutu-
ra, porque a gente sabe que 
o patrocínio aqui no Amazo-
nas é muito difícil. Nós não 
temos esse incentivo. Você 
consegue fazer essa logísti-
ca melhor, e isso afeta dire-
tamente na vida dos jogado-
res”, afirmou.

Jogadora do JC FC de Itaco-
atiara, Tayná Gabrielle, de 18 
anos, afirma que muitas atle-
tas vêm de famílias de baixa 
renda, e as dificuldades para 
se firmar no mercado são 
ainda maiores sem investi-
mentos. Para ela, o recurso é 
um incentivo ao esporte e ao 
sonho de muitas mulheres.

“Como é um time do inte-
rior e um time novo, é um 
time que não tem muita es-
trutura. Com a bolsa, com 
a ajuda do governo, isso já 

 

 

 

 

Oficina de ‘chipagem’ de peixes ocorre em Iranduba
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Houve ainda a coleta de amostras de nadadeiras para análise genética 

O Governo Amazonas, 
por meio da Secretaria de 
Estado de Produção Rural 
(Sepror), realizou, na sexta-
-feira (13), uma oficina de 
Chipagem de Matrizes e 
Reprodutores de Tambaqui, 
para técnicos dos setores 
de Pesca e Aquicultura da 
pasta, na propriedade Bicho 
do Rio, localizada na rodo-
via AM-070, quilômetro 26, 
município de Iranduba.

A ação faz parte do “Pro-

grama Tambaqui Plus”, 
desenvolvido pela Empre-
sa Brasileira de Pesquisa 
Agropecuária (Embrapa), 
em parceria com o Gover-
no do Amazonas, que, por 
meio de chipagem do pei-
xe, identifica os animais 
e coleta material genético 
para o mapeamento dos 
genes, visando evitar o 
cruzamento de indivíduos 
aparentados, e assim pro-
duzindo alevinos de me-

lhor qualidade.
O procedimento de mar-

cação eletrônica consiste 
na introdução de um mi-
crochip próximo a nada-
deira dorsal do peixe, que 
passa a ser a identificação 
do indivíduo, funcionan-
do como uma espécie de 
“RG”. A partir dessa identi-
ficação, o piscicultor pas-
sa a gerenciar melhor seu 
plantel de peixes no pro-
cesso de reprodução.



 

A cheia do rio Solimões 
tem impactado de forma 
significativa os moradores 
do distrito de Cacau Pirêra, 
na Calha do Baixo Solimões, 
em Iranduba. Nesse sentido, 
conforme o líder comunitá-
rio da região, com os efeitos 
da cheia, a população sofre 
com a falta de assistência 
social, ausência que agrava 
a fome. No entanto, o líder 
afirma que a vulnerabilida-

Manaus, Sábado e Domingo,
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de local não é um problema 
atual, mas um descaso que 
acontece há anos. 

Segundo o líder comuni-
tário do Cacau Pirêra, Frank 
Araújo, de 39 anos, a cheia 
do rio Solimões começou 
a invadir as casas a partir 
de março de 2022. Apesar 
de algumas pessoas serem 
atendidas pelo poder públi-
co, muitas outras ficaram 
sem qualquer auxílio.

“A gente precisa de algo 
que possa nos auxiliar. A 
gente busca se virar, fazer 
alguma coisa, mas não é o 
suficiente. Diferente do po-
der público municipal que 
tem condições e dever com 
a população”, disse o líder 
comunitário, e critica a falta 
de representatividade de lí-
deres políticos que atendam 
às necessidades locais. 

Um dos lugares que não 
possui qualquer assistência 
de órgãos públicos é a comu-
nidade Cidade Nova, próxima 
do Distrito de Cacau Pirêra. 
Conforme o líder, a região 
não possui pontes para a 
população transitar sobre a 
área alagada, além da falta 
de remédios acessíveis. Além 
disso, o líder ressalta que há 
14 anos a população não re-
cebe nenhuma assistência.  

“Muitos moradores têm 
que tirar dinheiro do bolso. 
Muitos são aposentados, 
moram lá dentro, e tem que 
fazer maromba, tirando o 
dinheiro da aposentadoria 
só para fazer maromba. A 
situação é lamentável. Mu-
lheres que tem criança so-
frem muito, não tem uma 
ponte para tirar as crian-

ças”, afirma. 
Além da ausência de ser-

viços básicos ofertados pela 
prefeitura do município, 
Frank crítica o tratamen-
to que a população recebe 
do prefeito de Iranduba. “Já 
chamou o povo da Cidade 
Nova de porcaria. São coi-
sas que eu vi acontecer e 
aconteceu comigo. Eu ja-
mais pensei que um pre-
feito poderia me humilhar 
tanto”, conta.

Mobilidade e fome
A calamidade que assola 

a população se intensifi-
ca com a cheia do rio Soli-
mões, fenômeno que afeta 
todos os anos a região. Con-
forme Frank, ainda que a 
época de seca do rio torne 
a vida da população difícil, 
a cheia é ainda pior, pois 
prejudica a mobilidade dos 
moradores, que dependem 
de pontes. Assim, acesso 
aos mercados locais e a ou-
tros serviços se torna ainda 
mais difícil.  

“Em época de cheia o co-
mércio fecha, porque nin-
guém quer perder sua mer-
cadoria. Então para deixar a 

 

Habitantes do distrito de Cacau Pirêra 
sofrem com ausência de assistência social

mercadoria na prateleira eles 
aumentam o preço, porque 
eles correm esse risco de per-
der a mercadoria”, comenta. 

Assim, muitas famílias 
desempregadas e sem re-
cursos financeiros não con-
seguem comprar alimen-
tos básicos, os quais ficam 
mais encarecidos em época 
de cheia. “Tem famílias que 
não têm dinheiro para com-
prar um ovo que é um R$ 1. 
Não é brincadeira, imagina 
uma família que não conse-
gue comprar uma salsicha 
de R$ 1,50”, observa. 

Para dar suporte, Frank se 
organizou com um grupo 
de pessoas para levar ali-
mentação para as comuni-
dades, próximas ao muni-
cípio de Cacau Pirêra, mais 
vulneráveis à fome.

“Famílias vêm falar comi-
go que não têm alimento 
e não tem o que comer no 
dia. Isso é algo corriquei-
ro. Muitas vezes, pedem 
ajuda, então é lamentável. 
Estamos aqui com várias 
associações onde fizemos 
um grupo para poder juntar 
alimento para tentar fazer 
uma ação social”, relata.

A população sofre com a falta de assistência social, ausência que agrava a fome

Fotos: Arquivo Pessoal
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Prioridade na investiga-

ção de crimes dolosos e 
culposos que resultem em 
morte de crianças e ado-
lescentes, de modo que o 
Estado dê uma rápida res-
posta às famílias enluta-
das. É isso que a deputada 
estadual Alessandra Cam-
pêlo (PSC) está propondo 
por meio de projeto de lei 
que tramita na Assembleia 
Legislativa do Amazonas.

Mortes violentas no 
Amazonas

Alessandra, que é pre-
sidente da Comissão da 
Mulher, da Família e do 
Idoso da Casa, apresentou 
um dado preocupante na 
justificativa para fazer a 
propositura. Segundo ela, a 
Secretaria de Estado da Se-
gurança Pública (SSP-AM), 
aponta um total de 110 
mortes violentas de crian-
ças e adolescentes de 2019 

zação eletrônica em re-
lação aos feitos que tra-
mitam de forma digital 
e que faça referência 
aos termos “Priorida-
de – Vítima Criança ou 
Adolescente”.

Projeto pede prioridade na investigação de 
mortes de crianças e adolescentes no AM

: Divulgação

Deputada Campêlo destacou que a Secretaria da Segurança aponta um total de 110 mortes violentas no AM

As comunicações inter-
nas e externas referentes 
aos procedimentos inves-
tigatórios serão identifica-
das com os termos “Priori-
dade – Vítima Criança ou 
Adolescente”.

até fevereiro deste ano.
 “O meu projeto de lei 

visa exatamente garan-
tir mais direitos a crian-
ças e adolescentes e não 
deixar impunes crimes 
que são cometidos con-
tra eles. É um projeto que 
visa dar celeridade e prio-
ridade nas investigações 
quando desse crime (de 
morte, inclusive tentada) 
for vítima uma criança ou 
um adolescente”, explicou  
a parlamentar.

A nova legislação pro-
posta por Alessandra 
prevê em seu Artigo 1º a 
garantia de prioridade de 
tramitação dos procedi-
mentos investigatórios 
que visem à apuração e 
responsabilização de cri-
mes dolosos e culposos 
com resultado morte, in-
clusive na modalidade 
tentada, que tenham como 
vítimas crianças e adoles-

centes no estado.
Assim, os procedi-

mentos investigatórios 
instaurados devem ser 
identificados através 
de etiqueta na capa dos 
autos, ou ainda sinali-
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Gestor terá que devolver R$ 341 mil aos cofres públicos

Gestor do município de Presidente Figueiredo terá que devolver o valor

 

 

Os conselheiros do Tri-
bunal de Contas do Ama-
zonas (TCE-AM), julga-
ram irregular as contas 
de 2019 do então gestor 
do Serviço Autônomo de 

Água e Esgoto do muni-
cípio de Presidente Fi-
gueiredo, Ozimar Costa  
dos Santos.

Ao todo, o gestor terá 
de devolver R$ 341 mil 

aos cofres públicos, entre 
multas e alcance. A deci-
são unânime foi proferida 
na terça-feira (17), durante 
a 17ª Sessão Ordinária do 
Tribunal Pleno.

Entre as irregularidades 
identificadas na presta-
ção de contas que gera-
ram aplicação de multa 
e alcance estão diversas 
não comprovações de uso 
do dinheiro público em di-
árias de servidores, gastos 
com combustíveis, além 
da não justificativa em 
diferenças apresentadas 
entre contas de bens mó-
veis e imóveis e de lança-
mentos ocorridos em con-
ta bancária da instituição.

O relator do proces-
so, conselheiro Mario de 
Mello, também chamou 
a atenção para que a ins-
tituição realize concurso 
público para sanar proble-
mas com quadro de pes-
soal, sob pena de sanções 
futuras. O então gestor 
possui prazo de 30 dias 
para realizar o pagamen-
to das multas impostas ou 
recorrer da decisão.

Também de relatoria 
do conselheiro Mario de 
Mello, as contas de 2020 
do Fundo Municipal da 
Previdência e Assistên-
cia Social do município 
de Fonte Boa, de respon-
sabilidade do gestor Mi-

guel Arantes, então di-
retor-presidente, foram 
julgadas irregulares, com 
aplicação de R$ 38,4 mil  
em multas.

O valor da multa é pro-
veniente de atos pratica-
dos com grave infração às 
normas legais de nature-
za contábil, financeira, or-
çamentária, operacional e 
patrimonial, como atrasos 
na remessa dos balance-
tes mensais de janeiro a 
dezembro de 2020, entre 
outros documentos que 
o gestor deixou de apre-
sentar. A decisão foi unâ-
nime e o gestor possui 30 
dias para pagar as multas  
ou recorrer.
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Mais uma vez a gestão 

da prefeita Patrícia Lopes 
tem deixado moradores 
do município de Presi-
dente Figueiredo perple-
xos pela falta de asfalta-
mento em ruas, que estão 
em péssima qualidade. O 
mais recente episódio que 
revoltou a população do 
município foi a contrata-
ção da empresa AF Cons-
trutora para reformar a 
Praça da Cultura, pelo va-
lor de R$ 2.513.542,09.

A reforma segundo a 
população é apenas para 
“maquiar” a cidade para 
a Festa do Cupuaçu. De 
acordo com o documento, 
publicado do dia 11 deste 
mês no Diário Oficial dos 
Municípios (DOM), a lici-
tação ocorreu na moda-
lidade Tomada de Preço 
N°001/2022.

Enquanto isso é nítida a 
insatisfação de morado-
res do município com as 
verdadeiras crateras em 
ruas tanto na Zona Urba-
na, quanto na Zona Rural.

“Já fiz várias denúncias 

feitura publicou o projeto 
de revitalização da pra-
ça e os comentários na 
maioria foram com críti-
cas e pedido de asfalta-
mento para a cidade.

“A reforma e revitaliza-
ção se fazem necessárias, 
já que a estrutura sofreu 
danos com o passar do 
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Anúncio de reforma de praça revoltou moradores que reclamam das péssimas condições de asfaltamento

tempo. A obra no centro 
da cidade visa recupera-
ção da estrutura e promo-
ção de mais espaços de la-
zer, com novo paisagismo 
que deixará a praça mais 
bonita e mais acolhedora 
aos moradores e turistas”, 
escreveu a prefeitura.

Já os moradores não 
aprovaram a escolha da 
prefeita de priorizar a re-
forma na praça. “Acredito 
que prioridade para popu-
lação não são praças no 
momento, e sim ruas as-
faltadas com qualidade. 
Querem tornar a cidade 
atrativa para os visitan-
tes que aqui vêm even-
tualmente, mais deixam 
a população literalmente 
padecer na lama sem o 
mínimo de infraestrutu-
ra”, comentou a moradora 
Fernanda Souza.

“O povo não tem mais 
voz. Quem deveria es-
tar defendendo o direi-
to da população e fisca-
lizando os desserviços 
da prefeitura está de 
olhos fechados e aplau-
dindo a desgraça da  
população”, acrescentou.

e nunca deu em nada. 
Nossas ruas não têm bu-
racos e sim verdadeiras 
crateras praticamente 
com lagoas dentro. Isso 
é uma vergonha, pois 
as autoridades nada fa-
zem pela população”, 
destacou a moradora  
Gabriela Pereira.

Conforme a moradora, a 
região das Pacas e aveni-
da Sucuri, no bairro Galo 
da Serra 1, estão em pés-
simas condições por con-
ta dos buracos, até trafe-
gabilidade dos moradores  
foi prejudicada.

“A gente anda sem con-
dições nessa cidade. Es-
sas são apenas duas das 
muitas ruas que temos 
aqui ainda em situação 
pior. Não temos que atra-
vessar para dentro das 
nossas casas. É totalmen-
te no improviso. Precisa-
mos passar pelo restinho 
de calçada que existe. É 
um absurdo”, declarou.

A situação não se res-
tringe apenas na Zona 
Urbana. Na área rural, 
mais precisamente na co-
munidade Cristo Rei, as 
ruas também estão toma-
das pela lama.

Divulgação nas redes 
sociais

Nas redes sociais, a Pre-

Prefeita gasta R$ 2,5 milhões em praça 
enquanto infraestrutura segue péssima

Gasto com reforma desagradou habitantes que aguardam obras nas ruas Moradores aguardam trabalhos de infraestrutura da Prefeitura na cidade



 
Na quarta-feira, 18 de maio, 

Dia Nacional de Combate ao 
Abuso e à Exploração Sexual 
de Crianças e Adolescentes, 
a Secretaria Municipal de 
Assistência Social (SEMAS) 
de Rio Preto da Eva, realizou 
uma caminhada pelas prin-
cipais ruas da cidade para 
conscientizar a população 
sobre o tema. 

Cerca de 700 pessoas par-
ticiparam da caminhada en-
tre alunos das escolas mu-
nicipais e estaduais, CREAS, 
CRAS, Secretaria de Saúde, 
Secretaria de Educação, 
Conselho Tutelar, Guarda Ci-
vil Municipal, Polícia Militar, 
Bombeiros, Grupo Desbra-
vadores, APAE, Programa 
Criança Feliz, Grupo NUCA e 
Selo Unicef. 

A passeata passou por 
ruas importantes do muni-
cípio e em frente a órgãos 
públicos como a Prefeitura, 
Câmara Municipal, Fórum 
de Justiça e escolas. 

“É um momento super im-
portante e necessário esse 
aqui. Precisamos falar sobre 
o assunto, não somente hoje, 
mas todos os dias, orientar e 
proteger nossas crianças”, 
disse a secretária da SE-
MAS, Soraya Almeida. 

Com cartazes em mãos 
e balões na cor laranja, os 
participantes da caminhada 
pediam pelos direitos das 
crianças e gritavam o nú-
mero do disque 100, para de-
núncias envolvendo crimes 
de abuso sexual infantil. 

Kézia Carneiro, assisten-
te social e coordenadora 
do Centro Especializado da 
Assistência Social (CRE-
AS), falou sobre a impor-
tância da campanha. “É um 
momento para toda a so-
ciedade se unir em prol das 
crianças e adolescentes. É 
muito importante denun-

Caminhada marca dia de combate 
ao abuso e à exploração sexual 

Fotos: Chicão Produções Marques

Cerca de 700 pessoas participaram da caminhada em alusão à campanha 
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ciar esse tipo de crime, não 
pode se calar e nem deixar 
impune”, destacou. 

Maio Laranja 
O Dia Nacional de Com-

bate ao Abuso e à Explora-
ção Sexual de Crianças e 
Adolescentes é celebrado 
dia 18 de maio. A data faz 
memória à menina Araceli 
Crespo, de 8 anos, seques-
trada, estuprada e morta 
em 1973, em Vitória (ES). 
Esse crime, apesar de sua 
natureza hedionda, até 
hoje permanece impune.

Este ano, a campanha 
Maio Laranja tem como 
Tema: Faça Bonito, e Lema: 
Esquecer é Permitir, Lem-
brar é Combater. Qualquer 
denúncia de abuso sexual 
infantil pode ser feita atra-
vés do disque 100. 

Dados as violações de di-
reitos humanos 

De acordo com dados da 
Ouvidoria Nacional dos Di-
reitos Humanos do Minis-
tério da Mulher, da Família 
e dos Direitos Humanos 
(ONDH/MMFDH), 18% das 
denúncias de violações de 
direitos humanos contra 

crianças e adolescentes es-
tão relacionadas a situação 
de violência sexual. Foram 
18.681 registros contabiliza-
dos entre janeiro e dezembro 
de 2021.

Somente em 2022, já fo-
ram registradas 4.486 de-
núncias de abusos, mais 
que o dobro das denúncias 
no mesmo período de 2020. 
Vale lembrar que, por con-
ta do isolamento imposto 
pela pandemia, as crianças 
e adolescentes estavam em 
casa, sem poder ir à escola, 
fazendo com que 90% dos 
abusadores fossem pessoas 
conhecidas, que vivem na 
mesma casa que a criança.

Segundo o último relatório 
divulgado pela Organização 
Mundial de Saúde (OMS), em 
2020, cerca de 1 bilhão de 
crianças sofreram violência 
física, sexual ou psicológica 
no mundo. Além disso, outro 
estudo realizado pela ONDH 
entre os anos de 2012 a 2018 
mostrou que foram registra-
das um total de 209.095 de-
núncias de violência sexual 
contra crianças e adolescen-
tes no Brasil, mostrando que 
o sexo feminino representou 
o maior número de casos, 

sendo 36.994.
A ginecologista Dra. Már-

cia Machado, membro da 
Comissão Nacional Espe-
cializada em Ginecologia 
Infanto Puberal da Febras-
go, comenta que “para todos 
os atendimentos médicos 
a mulheres recomenda-se 
observar sinais de alerta. 
Pessoas que já sofreram ou 
sofrem abusos podem apre-
sentar mudanças de com-
portamento, alterações de 
sono, agressividade ou mes-
mo timidez ou vergonha 
excessiva. Sinais clínicos 
como ansiedade, presença 
de hematomas ou automu-
tilação também precisam 
ser investigados”, explica.

A médica acrescenta que 
a prevenção seria melhor, 
se feita por meio das infor-
mações sobre situações de 
abuso emocional, como rela-
cionamentos abusivos, abu-
so físico e o uso de canais de 
denúncia que é aberto e não 
identifica quem denunciou.

A violência sexual de 
crianças e adolescentes 
pode acontecer em várias 
idades (incluindo bebês), e 
em todas as classes sociais, 
podendo ser de várias for-

mas, como: Abuso sexual: a 
criança é utilizada por adul-
to, ou até um adolescente, 
para praticar algum ato de 
natureza sexual. 

Exploração sexual: usar 
crianças e adolescentes 
com propósito de troca ou 
de obter lucro financeiro ou 
de outra natureza em turis-
mo sexual, tráfico, porno-
grafia, ou também em rede 
de prostituição.

O ginecologista Dr. Robin-
son Dias de Medeiros, presi-
dente da Comissão Nacional 
Especializada em Violência 
Sexual e Interrupção Gesta-
cional Prevista em Lei, apon-
ta que a maioria das vítimas 
(57,9%) tem até 13 anos de 
idade. Medeiros explica que 
“os fatores que envolvem a 
prevenção de abusos e ex-
ploração sexual abarcam 
toda a cultura de um povo, 
o combate ao machismo es-
trutural”.

Dentre as consequências 
do abuso sexual figuram 
tendências depressivas e 
suicidas, do abuso de álcool 
e drogas à prostituição e, por 
vezes, dificuldade futura de 
desenvolver relações sexu-
ais desejadas.
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O município de Rio Preto 
da Eva irá sediar no dia 28 
de maio, o Amazon Talent 
BHJJ que contará com 35 
lutas casadas de Jiu-Jitsu 
com Kimono e sem Kimo-
no (Gi e No Gi). O evento 
ocorrerá no ginásio Day-
son Siqueira Pinto.

De acordo com o organi-
zador do evento, Sammy 
Dias, além das lutas casa-
das irá ocorrer um festi-
val para atletas crianças 
para que eles sintam a 
adrenalina de uma com-
petição. O intuito do even-
to é movimentar a cidade 
e dar oportunidade para 
atletas que não tem con-
dições de sair de Rio Preto 
da Eva para competir.

Amazon Talent BJJ terá 35 lutas 
de Jiu-Jitsu em Rio Preto da Eva

Evento terá lutas casadas e um festival para atletas mirins sentirem a adrenalina de uma competição

Divulgação
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em lutar na minha cida-
de novamente e, princi-
palmente, por poder ver 
meu filho lutando pela 
primeira vez no mesmo 
evento que eu”, disse.

Para concluir Sammy 
Dias ainda destacou o po-
tencial dos atletas do mu-
nicípio de Rio Preto da Eva.  
“Vamos dar oportunidades 
para atletas com grande 
potencial, alguns deles 
nunca saíram do seu mu-
nicípio. Quem sabe nesse 
evento apareça vários atle-
tas que possam no futuro 
representar nosso Estado e 
nosso país em competições 
importantes”, finalizou.

evento com um ginásio 
coberto renovado. O pre-
feito da cidade abraçou 
o evento e ajudou na es-
trutura”, afirmou.

O atleta Tubarão Batista 
que é de Rio Preto da Eva 
falou sobre a expectativa 
de participar do evento.  

“Eu mantenho minha 
preparação seja com luta 
marcada ou não.  Então 
é o de sempre, treino in-
tenso todos os dias, dedi-
cação e disciplina. Estou 
sempre preparado para 
as oportunidades que po-
dem aparecer. Minha ex-
pectativa é uma das me-
lhores, estou muito feliz 

“Há muitos anos o mu-
nicípio não tem nenhum 
tipo de campeonato e 
muitas crianças e adultos 
não tem condições de vir 
à Manaus para competir, 
pois não possuem trans-
lado e nem ajuda finan-
ceira. Nosso intuito é mo-
vimentar a cidade e fazer 
esse evento, já que nossa 
organização vem com um 
trabalho grande dentro 
do estado com lutas de 
MMA. Esse é o primeiro 
município a nos receber 
e, se Deus quiser, vamos 
abraçar outros municí-
pios do nosso Amazonas”, 
destacou Dias.

O organizador disse ain-
da que Rio Preto da Eva é 
um dos municípios mais 
próximos via terrestre e 

que vários atletas que vão 
participar do evento já 
possuem experiências em 
lutas na capital. A maioria 
dos confrontos serão com 
atletas de Manaus contra 
Rio Preto da Eva. A entra-
da no evento será 1 kg de 
alimento não perecível 
para a arquibancada.

“Os preparativos estão 
sendo feitos com muito 
amor, carinho e experi-
ência dentro do ramo. A 
escolha dos atletas foi a 
dedo, Rio Preto da Eva se 
torna um município com 
bastante atletas de alto 
nível como atletas que 
lutaram em outros es-
tados do Brasil e até em 
outros países. A cidade 
tem um aparato muito 
grande para receber o 
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Cerca de 4,5 km de pontes 
de madeira são construídas

Divulgação

A fim de minimizar os 
problemas causados pelo 
grande volume de chuvas 
e o efeito provocado pela 
cheia do rio Amazonas, 
que banha a cidade, a pre-
feitura de Itacoatiara, por 
meio da Secretaria Mu-
nicipal de Infraestrutura 
(SEMINFRA), segue com 
as construções de pontes 
de acessos nos bairros e 
comunidades afetadas, 
com o objetivo de facilitar 
o acesso e trafegabilidade 
dos moradores às suas re-
sidências e aos estabele-
cimentos comerciais que 
atuam nessas áreas.

“Até agora, nós já cons-
truímos 4.352,00m de 
pontes de madeira em 
nosso município e vamos 
avançar na construção 
sempre que for neces-
sário. Nosso objetivo no 
momento é garantir o 
direito de ir e vir, e a se-
gurança de nossa gente, 
em mais esse desafio que 
a natureza nos impõe”, 

declarou o prefeito Má-
rio Abrahim, enquanto 
acompanhava os traba-
lhos das equipes da SEIN-
FRA, durante construção 
de passagem de madeira 
em um dos trechos.

Neste total de pontes 
construídas, foram aten-
didos 10 bairros e cinco 
comunidades: Sagrado 
Coração de Jesus (Lago 
de Serpa); Centenário; 
Boa Esperança; Santa 
Bárbara e Canaçari. Na 
sede do município, essas 
construções se deram em 
trechos críticos de becos 
e das ruas: Luzardo de 
Melo; Waldemar Pedrosa; 
Aquilino Barros; Manaus; 
Álvaro França; D. Pedro; 
Padre Calebe; Ayrton Sen-
na; Vitória; no Conjunto 
Jardim Amanda; Beco do 
Lelé; Moreira César c/ 5 de 
Setembro; Luís Vaz de Ca-
mões; Pedro Álvares Ca-
bral; Beco do Lápis; Stone; 
Ouro Verde; Beco do Coro-
ba; Rua 20; Acácio Leite; 

Manoel Moraes; Borba; 
Beco Oriental; totalizan-
do, até aqui, quase 4,5 km 
de pontes construídas 
pela prefeitura municipal.

Limpeza urbana
A Prefeitura de Itaco-

atiara, por meio da Se-
cretaria Municipal de In-
fraestrutura-SEMINFRA, 
segue realizando muti-
rões de limpeza por toda 
a cidade.

A Avenida Parque, por 
exemplo, que é o “cartão 
postal da cidade”, rece-
beu os serviços de roça-
gem, varrições e remoção 
de lixo, deixando o nosso 
túnel verde ainda mais 
agradável para o passeio 
da população.

Dia dos Garis
A prefeitura de Itacoa-

tiara realizou uma con-
fraternização com os 
servidores da limpeza 
pública, a fim de home-
nageá-los pela passagem 

do Dia do Gari, com direi-
to a bolos, refrigerante e 
distribuição de cestas bá-
sicas, além de carinho e 
grande reconhecimento a 
esses profissionais.

Ao falar sobre essa im-
portante comemoração, 
o prefeito Mário Abrahim 
disse: “Imagine uma casa 
que não tenha ninguém 
para limpá-la. Alguém 
que cuide com amor, que 
organize, mantendo tudo 
arrumado para que a fa-
mília possa viver de for-
ma agradável. Agora, 
imagine uma cidade sem 
o serviço de limpeza pú-
blica. Pois bem, esta é a 
responsabilidade desse 
servidor do município que 
muitas vezes a gente e 
não dá a devida importân-
cia. Não suje a sua cidade. 
Vamos zelar mais pela 
nossa querida Itacoatiara. 
Parabéns a todos os garis 
do município!”, finalizou o 
prefeito Mário Abrahim.

Diálogo Pedagógico na 
Educação do Campo

A Secretaria Municipal 
de Educação-SEMED rea-
lizou na quinta-feira (12), o 
“1º Diálogo Pedagógico na 
Educação do Campo”, na 
Escola Ivo Amazonense 
de Moura, com os profes-
sores e equipe pedagógica 
da zona rural com o obje-
tivo de orientar quanto 
ao retorno das aulas pre-
senciais, recomposição da 
aprendizagem e o com-
promisso com a educação.

A formação contou com 
a presença da equipe de co-
ordenação do Departamen-
to de Gestão Educacional 
(DGE), coordenação de En-
sino Rural do Campo, coor-
denação do Polo V, coorde-
nação da EJA e a Educação  
Para Diversidade. 

Na oportunidade, tam-
bém foi realizada a revi-
são e manutenção elétri-
ca, de ar-condicionado e 
parte hidráulica, visan-
do melhorias e seguran-
ça do ambiente escolar 
para nossos alunos.

Curso Guia de Pesca Es-
portiva

A Prefeitura Municipal 
de Itacoatiara, por meio 
da Secretaria Municipal 
de Produção, Abasteci-
mento e Políticas Fundi-
árias (SEMPAB), realizou 
nos dias 11 a 13 de maio, 
na Vila de Lindóia, o Curso 
“Guia de Pesca Esportiva”.

O curso foi ministrado 
pela Secretaria Executiva 
de Pesca e Aquicultura 
(SEPA/SEPROR), e contou 
com a participação de 28 
Guias de Pesca Esportiva 
das Comunidades da Vila 
de Lindóia, Ramal da Paz 
e Comunidade Nova Vida.

Entre os temas aborda-
dos, estavam: a legisla-
ção da pesca esportiva; 
peixe esportivo captura-
do e sua biologia; equi-
pamentos utilizados na 
pesca esportiva; arre-
messos; técnicas de uti-
lização; boas práticas no 
manuseio do peixe cap-
turado e monitoramento 
da atividade.

A ação teve como ob-
jetivo capacitar os pes-
cadores artesanais para 
a pesca esportiva com 
ênfase na importân-
cia econômica da ati-
vidade, melhorando o 
atendimento ao turista, 
gerando renda para o 
pescador e estimulando 
o turismo rural. 

Estas foram algumas das 
ações desenvolvidas pela 
prefeitura de Itacoatiara, 
nesta semana.                

Prefeitura está atuando 
para diminuir problemas 
ocasionados pela cheia

 

 

 

 

 



 

Desde que assumiu o 
mandato de prefeito mu-
nicipal de Itacoatiara, em 
janeiro de 2021, é comum 
encontrar Mário Abrahim 
em visita às comunidades 
rurais do município, onde 
aproveita para estabelecer 
contato com os comunitá-
rios, atualizar demandas e 
verificar os trabalhos que 
as equipes de servidores 
municipais precisão reali-
zar nesses locais.

Algumas comunida-
des que estão locali-
zadas no município de 
Itacoatiara têm acessos 
por meio de estradas vi-
cinais ou por rios e lagos 
da imensa região. 

O final de semana é es-

Mário Abrahim visita comunidades 
rurais no município de Itacoatiara

Fotos: Divulgação
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colhido estrategicamente 
pelo prefeito, por ser o dia 
em que a grande maioria 
dessas populações estão 
disponíveis, após a semana 
de trabalho. 

Para Mário Abrahim 
existe também uma van-
tagem em razão de que a 
rotina de expediente se-
manal em seu gabinete, 
de atendimento ao povo, 
despacho com os seus se-
cretários e os vereadores 
da base política deman-
dam tempo e dificultam o 
seu afastamento da sede, 
a não ser em caso de ex-
ceção, ou de acompanhar 
a implantação e supervi-
são de projetos específi-
cos nas áreas rurais.

Atuação da prefeitura
O prefeito Mário Abrahim 

diz por que escolheu os fi-
nais de semana para pas-
sar junto aos comunitários. 
“Muitos aproveitam para 
passar esses dias de des-
canso em sítios, balneários 
ou viajando. Mas, optei por 
visitar esses amigos em 
suas comunidades para 
poder ouvir suas deman-
das e ver de perto os pro-
blemas de cada localidade. 
Isso tem nos ajudado mui-
to com as soluções técni-
cas necessárias por nosso 
secretariado, que em se-
guida vão à localidade para 
fazer o diagnóstico e defi-
nir um plano de trabalho 
para responder a contento 

às expectativas de cada 
população”, explicou Má-
rio Abrahim. E prosseguiu, 
“acaba sendo um momento 
de congraçamento, de en-
contro fraterno com ami-
gos e no final acaba, nor-
malmente, em um pelada 
de futebol, que gosto mui-
to”, sorri, enquanto revela.

Sempre durante essas vi-
sitas, moradores de outras 
comunidades próximas 
também vêm para partici-
par desses encontros com 
o prefeito e, além de desfru-
tarem do clima amistoso e 
acolhida, aproveitam para 
expor suas demandas ao 
chefe do executivo, devido 
à sua simplicidade e afabi-
lidade em receber a todos 
com respeito e carinho.

“O prefeito Mário Abrahim 
é sempre bem-vindo à nos-
sa comunidade. Ele se com-
porta como um de nós, não 
mostra diferença. Quando 
a gente pensa que não, lá 

está ele jogando boa, no 
meio dos jovens e crianças. 
Acho que é um momento 
em que aproveita também 
para relaxar, embora os 
problemas que apresenta-
mos, e que são muitos”, dis-
se uma comunitária que é 
professora na região.

“Foi para isso que fui elei-
to, para atender às pesso-
as onde elas estiverem no 
âmbito de nosso municí-
pio. Por isso, vamos até 
eles cumprindo o nosso 
papel que é de bem servir 
ao povo itacoatiarense, da 
cidade ou da zonas rural, 
trabalhando para o desen-
volvimento e promovendo 
o bem estar social de nossa 
gente. Neste um ano e meio 
de gestão já temos feito al-
gumas coisas, e juntos va-
mos avançar ainda mais. É 
como sempre digo: vamos 
juntos, pra gente crescer!”, 
finalizou o prefeito Mário 
Abrahim.

Prefeito de Itacoatiara aproveita para estabelecer contato com os comunitários e atualizar demandas



 

 

Sebastian Viana

O grupo Amigos do Es-
porte realizou o 1º Cam-
peonato de Handebol Jonh 
Lima, com apoio de empre-
sários e tendo contrapar-
tida da Prefeitura de Novo 
Airão, por meio da Secreta-
ria Municipal de Juventude, 
Esporte e Lazer (Semjel). 
Evento esportivo foi reali-
zado em homenagem ao 
John Lima. 

A abertura foi realizada, 
no sábado (14), no Ginásio 
Municipal Jorge Ferrari, e 
contou com a participação 
de atletas, novo airãoenses, 
que integram a equipe da 
Universidade Nilton Lins.

Os coordenadores do 
grupo Amigos do Espor-
te, Adenilson Viana e Ja-
ckson Freitas, explicaram 
que o campeonato reúne 

Novo Airão sedia o Primeiro 
Campeonato de Handebol John Lima

Divulgação

O grupo Amigos do Esporte é um projeto voltado para os jovens 

A 15ª Mostra de Teatro 
do Amazonas (XV MTA) 
encerrou a temporada em 
Novo Airão, no último final 
de semana, no anfiteatro 
da Praça Municipal Hugo 
Carlos Frederico, com os 
espetáculos “O Sarau do 
Feupuudo” e a peça “Ainda 
Bem que Não Tivemos Fi-
lhos”, do Grupo Garagem.

A mostra, realizada nos 
dias 13 e 14, foi promovida 
pela Federação de Teatro 
do Amazonas (Fetam), com 
apoio do Governo do Esta-
do, por meio da Secretaria 
de Estado de Cultura (SEC) e 
Secretaria Municipal de Cul-
tura e Eventos (Semuc) de 
Novo Airão, que entrou com 
apoio logístico e estrutural.  

O secretário municipal de 

Mostra de Teatro leva diversão e entretenimento para moradores
Divulgação

15ª Mostra de Teatro do Amazonas encerrou a temporada em Novo Airão

 

Cultura, Aroldo Júnior, pa-
rabenizou a Federação de 
Teatro pela proposta que foi 
abraçada pela Prefeitura de 
Novo Airão. 

“Hoje a agente está as-
sistindo a Mostra de Teatro 
graças à sensibilidade do 
prefeito Frederico Júnior que 
reconhece a importância da 
arte para a construção social 
e educacional no nosso mu-
nicípio”, disse.

O Sarau do Feupuudo en-
cena a performance de um 
palhaço, interpretado por 
Marcos Efraim, que tenta 
mostrar habilidades, mas es-
barra em trapalhadas, fazen-
do a interação e alegria do 
público infantil e adulto.

A professora, Dalgiza dos 
Anjos, afirmou que o projeto 

é importante nesse momen-
to pós-pandemia. Ela ainda 
destacou que o espetáculo 
levou a possibilidade dos 
moradores assistirem e par-
ticiparem de uma apresenta-
ção teatral.

“As crianças vêm passan-
do que somente iram as-
sistir, mas de repente, elas 
fazem parte do show. Para-
béns à prefeitura por nos 
proporcionar esse momen-
to”, destacou.

A peça Ainda Bem Que 
Não Tivemos filhos, encena-
da pela atriz Priscila Conser-
va, é um monologo, apresen-
tado com fundo musical em 
violoncelo. E narra os sonhos 
e decepções de relaciona-
mentos de uma mulher que 
busca encontrar o grande 
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município.
O também coordenador 

do Amigos do Esporte, Ro-
drigo Araújo, destacou a 
participação dos atletas 
Júlio Gabriel, Caio Gabriel e 
Vitor Santana, nascidos em 
Novo Airão, que integram a 
equipe de handebol da Nil-
ton Lins.

Júlio Gabriel disse ser gra-
tificante jogar para o públi-
co do município e elogiou 
o nível técnico dos atletas. 
“É gratificante representar 
o handebol airãoense no 
Amazonas”, destacou.

O atleta Caio Gabriel pa-
rabenizou a organização 
e ressaltou a importância 
do incentivo ao esporte 
que está se fortalecendo 
no município. “Quero mos-
trar o handebol de Novo 
Airão nas disputas em 
Manaus”, pontuou.

O atleta revelação da 
abertura do Campeonato 
foi o goleiro Lineker Sil-
va. Ele contou que estava 
há mais de seis anos sem 
jogar e que esta foi uma 
oportunidade para a volta 
ao esporte. “O torneio está 
muito bem organizado e 
estamos felizes pela vitó-
ria”, disse após a conquista 
nos jogos.

O grupo Amigos do Es-
porte é um projeto voltado 
para os jovens que fomenta 
o desporto em todas as mo-
dalidades. O campeonato 
tem como patrocinadores os 
vereadores Marcley Castro e 
Nerita de Castro, e as empre-
sas Gelo Awa, Évila Mayara, 
Felipe Andrio Designer, Ai-
rão Fatos e Notícias, Val Es-
portes Ny Viana, Zzig Even-
tos, Papelaria Safira Maia e 
Darlan e Nádia Alberta.

seis equipes masculinas e 
quadro femininas ao lon-
go de 45 dias de disputas 
que ocorreram aos sába-
dos à tarde.

O secretário municipal de 

Esporte, Marcos Sarmento, 
explicou que o campeonato 
é mais um evento dos ami-
gos do esporte que recebe 
o apoio da Prefeitura em 
incentivo ao desporto no 

amor da vida.
A coordenadora da 15ª 

Mostra de Teatro do Ama-
zonas, Ana Oliveira, diz que 
o objetivo, após o período 
de restrição da pandemia, 
relacionamento digital e 
tela de computador, é de 
voltar à arte de presença, 
promover diversão e o re-
encontro das pessoas.

“Todos estávamos ansio-
sos pelo contato, o abraço e o 
olho no olho. O teatro é isso, 
uma experiência coletiva 
que cura as nossas ansieda-
des emocionais. E o desejo 
da Fetam é de descentralizar 
a produção cultural e artísti-
ca da capital. A proposta é de 
trazer e buscar artistas nos 
municípios”, pontuou.
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VIP’S Metropolitanos

Na madrugada da última 
segunda-feira, um grave 
acidente envolvendo uma 
moto e um carro, próximo ao 
CETI, deixou uma vítima fa-
tal, identificada como Char-
les Souza, que era filho do 
saudoso Paraíba, fundador 
do Restaurante Sertanejo na 
Rodovia Carlos Braga. Senti-
mentos aos familiares e ami-
gos do Charles.

Com o objetivo de levar qualificação aos habitan-
tes de Novo Airão, a Prefeitura, por meio da Secre-
taria Municipal de Indústria, Comércio e Turismo 
(Semintur), em parceria com o Sebrae, finaliza, 
nessa semana, o curso de gestão financeira, na 
Sala do Empreendedor. O conteúdo orienta os em-
presários do setor, sobre ferramentas financeiras 
que facilitam a tomada de decisões.

O governador Wilson Lima 
confirmou, em reunião com 
os representantes da Tradicio-
nal, Flor Matizada e Guerreiros 
Mura, que o Festival de Ciran-
das está confirmado após dois 
anos sem realização por conta 
da pandemia. Na edição deste 
ano, o festival ocorrerá nos dias 
26,27 e 28 de agosto.

A coordenadora de Cultura de Rio Preto da Eva, Valeria No-
gueira, participou ativamente, na última semana, de uma 
ação em comemoração à Páscoa, ao Dia do Trabalho e ao 
Dia das Mães no ramal do Baixo Rio. A Segunda-Dama de 
Rio Preto, junto com outros servidores da Prefeitura, reali-
zou a entrega de cestas básicas e brindes aos moradores da 
comunidade. A ação foi uma parceria da Prefeitura de Rio 
Preto da Eva, do Vice-Prefeito Neto e do vereador Marcelo 
Costa Santos. 

A figueiredense Raylla Araújo destacou nas redes sociais, nesta 
semana, as belezas da “Terra das Cachoeiras”. A cantora, conhe-
cida nacionalmente pela participação em 2019 no The Voice Kids, 
programa de música da Rede Globo que reúne talentos mirins de 
todo o Brasil, lançou no mês de abril o novo trabalho musical da 
carreira, o EP “Momentos”, que conta com um clipe gravado em 
Presidente Figueiredo.

O prefeito de Itacoatiara, Mário 
Abrahim, segue ouvindo as de-
mandas da população e traba-
lhando para atender aos morado-
res itacoatiarenses. Em visita à 
comunidade na zona rural do mu-
nicípio, o gestor foi recebido com 
alegria dos comunitários. O res-
peito ao povo é a marca do prefei-
to Mário Abrahim.
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O Parque Nacional do Jaú é uma unidade de conser-
vação brasileira de proteção integral da natureza lo-
calizada no estado do Amazonas, com território dis-
tribuído pelos municípios de Barcelos e Novo Airão, 
em plena floresta Amazônica. Fotos de Raffaello Di 
Ponzio @dronello_

Turismo

Parque Nacional do Jaú
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Amazon Talent BJJ terá 35 lutas 
de Jiu-Jitsu em Rio Preto da Eva


