
RPE Parintins 
FC fará peneira 

gratuita para 
atletas em Rio 
Preto da Eva 

Sábado e 
Domingo

Ano 1  Nº 53

28 e 29 de 
Maio

de 2022

Rio PREto da Eva Página 8

Fome cresce com a 
subida dos rios no 
interior do Estado

Redução do iPi gera 
insegurança em 

trabalhadores no aM

itacoatiara atua na 
construção de UBS 

em comunidade

iRandUBa Página 5

Divulgação

D
iv

u
l

g
a

ç
ã

o

r
e

p
r

o
d

u
ç

ã
o

/a
r

q
u

iv
o

 p
e

s
s

o
a

l

itaCoatiaRa Página 11 PRESidEntE FigUEiREdo  Página 7

ElEiçõES 2022

Pesquisa aponta 
crescimento de Wilson 

lima no amazonas
iRandUBa Página 4



Manaus, Sábado e Domingo,
28 e 29 de Maio de 2022

Alessandra Campêlo comenta 
sobre combate à fome no AM 

Divulgação

Governo do Amazonas tomou medidas para combater a fome no estado

 

 
Em pronunciamento na 

quinta-feira (26), na Assem-
bleia Legislativa do Ama-
zonas, a deputada estadual 
Alessandra Campêlo (PSC) 
comentou sobre a pesquisa 
do FGV Social que apontou 
o crescimento histórico da 
situação de insegurança 
alimentar no Brasil. A parla-
mentar também elogiou as 
medidas tomadas pelo go-
verno para combater a fome 
no estado, entre elas a am-
pliação do programa social 

O último registro de sarampo no 
Amazonas foi em 2020 

Prato Cheio.
De acordo com o FGV So-

cial, a insegurança alimentar 
no país subiu quatro vezes 
mais em relação à média dos 
outros 120 países analisados. 
A parcela de brasileiros que 
não teve condições para se 
alimentar ou prover alimento 
à sua família em algum mo-
mento nos últimos 12 meses 
subiu de 30%, em 2019, para 
36%, em 2021.

Alessandra Campêlo, que 
durante um ano foi secretá-

ria de estado da Assistência 
Social, disse que trabalhou 
bastante junto com o gover-
nador Wilson Lima para en-
frentar o aumento da pobre-
za e da fome no estado. Ela 
destacou como um avanço 
histórico a ampliação do pro-
grama Prato Cheio. 

“Nós precisamos sim de 
políticas públicas que com-
batam a fome, daí a impor-
tância do programa social 
Prato Cheio, que saiu de 
sete unidades e vai chegar 
a 33, inclusive hoje (quinta-
-feira, dia 26) está sendo 
reinaugurada a unidade do 
Rio Piorini, em Manaus”, 
disse Alessandra. 

De fato, na gestão de Ales-
sandra na Seas o governa-
dor Wilson Lima orientou 
que fossem feitos todos os 
esforços para o atendimento 
dos segmentos sociais mais 
vulneráveis. O programa 
Prato Cheio, que tinha so-
mente sete restaurantes em 
Manaus, atualmente tem 19 
unidades entregues ou revi-
talizadas. 

Alessandra também apon-
tou a criação dos auxílios 

emergenciais (Pandemia, En-
chente e Permanente) como 
iniciativas que ajudaram a 
minimizar o aumento da si-
tuação de pobreza no estado. 
A deputada, entretanto, acre-
dita que o melhor programa 
social é o emprego. 

“A fome é um problema do 
país, e nós temos que dar as 
mãos para a criação de po-
líticas públicas que gerem, 
principalmente, empregos”, 
afirmou a deputada do PSC. 

A parlamentar salientou 
que os auxílios criados nos 
diferentes níveis da admi-
nistração pública são funda-
mentais para conter os im-
pactos sociais da pandemia 
da Covid-19. O momento é de 
controle da doença e de pla-
nejar a retomada do cresci-
mento social e econômico do 
Brasil. 

“Ninguém sair de casa só 
para receber um Auxílio Bra-
sil, um Auxílio Estadual ou 
uma cesta básica. O sonho 
das pessoas é poder, com o 
suor do seu trabalho, garan-
tir o sustento da sua famí-
lia. Porém, enquanto o Brasil 
passa por esse momento de 

Primeiro caso de sarampo confirmado no Amazonas
A Fundação de Vigilân-

cia em Saúde do Amazo-
nas- Dra. Rosemary Cos-
ta Pinto (FVS-RCP), órgão 
vinculado à Secretaria de 
Estado da Saúde (SES-AM), 
confirmou, na quarta-feira 
(25), o primeiro caso de sa-
rampo do Amazonas, re-
gistrado em Manacapuru.

Trata-se de uma criança 
de um ano de idade, sem 
histórico da aplicação da 
primeira dose de vacina 
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pós-pandemia, de queda dos 
índices de empregabilidade, 
nós precisamos sim de polí-
ticas públicas de combate à 
fome”, disse a deputada. 

Mulheres sofrem mais 
Outro recorte destacado 

pela FGV Social é a diferença 
entre homens e mulheres no 
Brasil.

Enquanto a atual taxa de 
insegurança alimentar entre 
as mulheres é de 47%, a entre 
os homens é de 26%. E essa 
distância aumentou ainda 
mais entre 2019 e 2021.

Em 2019 o índice entre mu-
lheres era de 33% e o entre os 
homens de 27%. Ou seja, en-
quanto houve aumento de 14 
pontos percentuais entre as 
mulheres, foi apontada que-
da de 1 ponto percentual den-
tre os homens.

“Cerca de 20 milhões de 
brasileiros estão passando 
fome, e   algo que me preo-
cupa ainda mais é que parte 
dessas famílias são dirigidas 
única e exclusivamente por 
mulheres. E é entre as mu-
lheres que a fome dói mais”, 
concluiu Alessandra.

de tríplice viral, residente 
da área rural do municí-
pio. A criança está está-
vel, sem complicações, em 
tratamento ambulatorial e 
isolamento social.

Técnicos do Departa-
mento de Vigilância Epi-
demiológica da FVS-RCP 
foram deslocados para 
o município, com objeti-
vo de apoiar a Secretaria 
Municipal de Saúde de 
Manacapuru (Semsa/Ma-

nacapuru) nas ações de 
contenção e controle da 
doença, por meio de busca 
ativa de novos casos sus-
peitos e bloqueio vacinal.

O secretário de Estado da 
Saúde, Dr. Anoar Samad, 
reforça que os pais devem 
levar as crianças para to-
marem a vacina tríplice 
viral, bem como os profis-
sionais de saúde também, 
pois é a única forma de 
evitar que a doença se pro-

pague.
“O sarampo é uma doen-

ça potencialmente grave e 
ao mesmo tempo prevení-
vel, então é dever de todos 
impedir que tenhamos um 
novo surto. A rede de vi-
gilância está atenta para 
identificar possíveis casos 
suspeitos e providenciar 
as medidas cabíveis de 
forma célere”, afirma o se-
cretário de estado de Saú-
de, Dr Anoar Samad.



Esportes de combate se fortalecem 
cada vez mais no Amazonas

Manacapuru contam com atletas que vêm conquistando sucesso dentro e fora do Amazonas

Manaus, Sábado e Domingo,
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As práticas esportivas 
principalmente na área de 
combate têm se fortalecido 
no município de Manaca-
puru, com grande desenvol-
vimento de atletas que são 
reconhecidos tanto no Ama-
zonas quanto fora do país. 
Isso demonstra a evolução 
do apoio ao esporte e o refor-
ço nos treinamentos que tem 
dado resultados positivos e 
reconhecimento aos atletas.

Um dos casos de suces-
so é do professor e atleta 
Allef Teles que atua no Jiu-
-Jitsu, condicionamento fí-
sico de boxe e MMA.

“Primeiro eu fui auxiliar 
nas aulas de Jiu-Jitsu desde 
2014 e em 2017 eu comecei 
a ser o professor na área do 
Jiu-Jítsu, condicionamento 
físico de boxe e MMA. Tra-
balhei por 2 anos na acade-
mia da UFC em Bahrain nos 
Emirados Árabes fazendo 
essas funções de professor. 
Comecei na luta aos 7 anos 
de idade, conquistei inú-
meros campeonatos 

importantes dentro e fora do 
Amazonas, dos principais 
aqui dentro eu conquistei a 
Copa Osvaldo Alvez (5 vezes), 
Campeonato Amazonense (5 
vezes), fora do estado já con-
quistei o Campeonato Brasi-
leiro, Estadual do Rio de Ja-
neiro, Mundial em São Paulo 

entre outros”, explicou.
Para ele, Manaca-
puru tem crescido 
muito em todos os 
esportes e há mui-
tos atletas que saí-

ram do município 
para uma carreira  
de sucesso.

“O esporte não é 
só na intenção de 

formar atletas para 
que destaquem por 
aí, mas também ti-
rar crianças das ruas 
para a prática esporti-
va e ensinar diversas 
formas para que pos-
sam ser um cidadão 
do bem, não só para 
as crianças e também 
para jovens e adoles-

centes que se perdem nes-
se mundo louco em que 
estamos vivendo. Como eu 
vivi muitos anos fora daqui, 
quero trazer algo diferente 
para cidade, trazer um pou-
co das experiências que tive 
e participei frequentemente 
fora do Brasil”, declarou.

Allef está prestes a fir-
mar uma parceria com a 
Prefeitura de Manacapuru. 
“Com a ajuda da prefeitura, 
eu pretendo entrar com um 
projeto inovador para a ci-
dade, não posso dizer o que 
é ainda, mas já tenho o pro-
jeto todo em mãos e se tudo 
der certo, vamos ter futuros 
campeões saindo da nossa 
cidade para representar bem 
nosso município, estado e  
país”, acrescentou.

Sucesso no esporte
Um dos exemplos de su-

cesso que saiu de Manacapu-
ru é o atleta de Jiu-Jitsu Ítalo 
Almeida de apenas 18 anos, 
que tem se destacado no ce-
nário nacional e internacio-

Fotos: Arquivo Pessoal

nal de Jiu-Jítsu. 
Ítalo começou a praticar 

Jiu-Jítsu em um 
projeto social 
promovido pelo 
vereador Júnior 
de Paula no bairro 
Biribiri, o mesmo onde o atle-
ta morava e desde então foi 
só conquistas. Ítalo Almeida 
é atualmente campeão bra-
sileiro de Jiu-Jítsu na catego-
ria azul/juvenil/galo, além de 
ser campeão sul-americano 
e campeão do Mundial de 
Jiu-Jítsu que ocorre em Du-
bai. Ele treina na academia 
Game Fight no Rio de Janeiro.

Whendel Cunha, de 17 
anos, também saiu de Ma-
nacapuru para treinar Jiu-
-Jitsu no Rio de Janeiro e fala 
sobre as dificuldades e ex-
pectativas para o futuro.

“Iniciei no esporte apenas 
por curiosidade e com o 
tempo eu comecei a gostar 
e me dedicar mais. Para in-
gressar no esporte em Ma-
nacapuru senti um pouco 
de dificuldade, mas com o 

tempo fui acostumando e 
persistindo no meu obje-
tivo. Também comecei no 
projeto do vereador Júnior 
de Paula e treino há sete 
meses na academia Game 
Fight. Me sinto muito bem e 
evoluído desde quando che-
guei. Meu sonho é são ser 
campeão em todos os cam-
peonatos que eu for lutar”, 
declarou o atleta.

Os três são exemplos de 
que o esporte pode trans-
formar a vida de atletas. 
No entanto ainda é neces-
sário mais investimento 
para atrair crianças e jo-
vens para a prática tornar 
Manacapuru berço de atle-
tas de sucesso.



 A pesquisa do Instituto 
Pontual, divulgada na quin-
ta-feira (26), mostra que o 
governador Wilson Lima 
(União Brasil) cresceu nas 
intenções de voto dos ama-
zonenses. Os principais ri-
vais de do atual chefe do 
Executivo estadual amar-
gam projeções inferiores: 
Amazonino Mendes (Cida-
dania) estagnou e Eduardo 
Braga (MDB) está ficando 
para trás. 

Dados mostram o ex-go-
vernador do Estado, Ama-
zonino Mendes (Cidadania) 
com 28,9% das intenções 
de votos, seguido do atual 
governador do Amazonas, 
Wilson Lima (União Brasil), 
com 23,3% da preferência 
do eleitorado. Wilson Lima 
subiu 2,4 pontos percentu-
ais e Amazonino desceu 
1,6% de março para maio 
deste ano.

O terceiro colocado, o 
atual senador pelo Ama-
zonas, Eduardo Braga 
(MDB), apareceu com 17,1% 
das intenções de votos. Já 
o deputado estadual Ricar-
do Nicolau (Solidariedade) 
apareceu com 4,5% das in-
tenções de votos.

A defensora pública do 
Estado, Carol Braz (PDT), 
aparece na pesquisa com 
4,1% das intenções de vo-
tos. O ex-vice-governador 
do Amazonas, Henrique Oli-
veira (Podemos), registrou 
3,0% das intenções.

O advogado Marcelo Amil 
(Psol) ficou com 0,7% das 
intenções. Brancos e nulos 
somaram 12,3%. Os indeci-
sos totalizaram 6,1%.

Wilson sobe 2,4% e 
Amazonino desce 1,6%, 
diz a Pontual

O governador Wilson 
Lima, que concorre à ree-
leição no pleito deste ano, 
subiu 2,4 pontos percentu-

Pesquisa aponta crescimento 
de Wilson Lima no Amazonas 

Manaus, Sábado e Domingo,
28 e 29 de Maio de 2022

bi dos Palmares (32), Maua-
zinho (18), Jorge Teixeira (83), 
Tancredo Neves (41), Gilber-
to Mestrinho (29) e Colônia 
Antônio Aleixo (14). Na Zona 
Norte as entrevistas passa-
ram pelo bairro Cidade Nova 
(122), Novo Aleixo (77), Novo 
Israel (19), Santa Etelvina 
(30), Colônia Terra Nova (30), 
Monte das Oliveiras (27), 
Nova Cidade (51), Cidade de 
Deus (37) e Lago Azul (12).

Pela Zona Oeste as entre-
vistas seguiram pelo bairro 
São Jorge (24), Santo Antônio 
(22), Compensa (69), Lírio do 
Vale (22), Santo Agostinho 
(17), Tarumã (37), Nova Espe-
rança (14) e São Raimundo 
(13). Pela Zona Sul seguiram 
pelo Centro (37), Cachoeri-
nha (19), Morro da Liberda-
de (14), Educandos (15), São 
Francisco (19), Japiim (49), 
Petrópolis (47), São Lázaro 
(13), Crespo (13), Raiz (12) e 
Betânia (11).

O resultado da pesquisa 
é referente ao estudo rea-
lizado entre os dias 12 e 19 
de maio deste ano em Ma-
naus e em outros 13 muni-
cípios do interior do Estado. 
A pesquisa foi registrada no 
Tribunal Regional Eleitoral 
do Amazonas (TRE-AM) e 
recebeu a numeração AM-
07029/2022.

 

ais, conforme dados divul-
gados pelo Instituto Pon-
tual nesta quinta-feira. A 
pesquisa mostra, ainda, a 
evolução dos candidatos ao 
cargo majoritário em pes-
quisa estimulada.

De acordo com o estudo, 
em março, o governador 
Wilson Lima tinha 20,9% e 
subiu para 23,3% em maio. 
Já o ex-governador Ama-
zonino Mendes (Cidadania) 
tinha 30,5% e desceu para 
28,9% no mesmo período.

O terceiro colocado na 
pesquisa, o atual senador 
do Amazonas, Eduardo Bra-
ga tinha 16,1% em março e 
subiu para 17,1% em maio.

Dados
A Pontual Pesquisas uti-

lizou questionários previa-
mente validados por meio 
de estudo piloto, por equipe 
treinada, “in loco” no for-
mato “face to face” (cara a 
cara). As entrevistas foram 

sobre os cargos ao governo 
do Amazonas.

De acordo com o diretor 
do Instituto Pontual, Eric 
Barbosa, foram realizadas 
2.685 entrevistas eleitorais, 
sendo 1.485 para Manaus 
(55,3%) e 1,2 mil indivíduos 
no interior (44,7%).

Conforme a pesquisa, a 
margem de erro máxima 
é de 1,89 ponto percentual 
para mais ou para menos, 
considerando o intervalo de 
confiança de 95%. As cole-
tas aconteceram em Itaco-
atiara (157), Manacapuru 
(157), Parintins (149), Coari 
(104), Tefé (102), Maués (80), 
Iranduba (79), Tabatinga 
(73), Manicoré (72), Humai-
tá (64), Autazes (63), São 
Gabriel da Cachoeira (32) e 
Nova Olinda do Norte (38).

Em Manaus, foram 1.485 
entrevistas, distribuídas 
nas seguintes zonas e bair-
ros: Zona Centro-Oeste: 
Dom Pedro (25), Alvorada 

(56), Planalto (17), Reden-
ção (26) e Bairro da Paz 
(12). No Zona Centro-Sul as 
entrevistas seguiram nos 
bairros Nossa Senhora das 
Graças (15), Parque 10 (42), 
Aleixo (21), Flores (34) e 
Adrianópolis (12).

Na Zona Leste as entrevis-
tas passaram pelo Coroado 
(45), São José Operário (68), 
Armando Mendes (23), Zum-  
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Governador Wilson Lima diminuiu a distância contra seu concorrente direto Amazonino Mendes 

RESULTADO GERAL AMAZONAS (MANAUS E MUNICÍPIOS)

AMAZONINO MENDES

WILSON LIMA

RICARDO NICOLAU

EDUARDO BRAGA

28,9%

23,3%

17,1%

4,5%



 Gabriela Brasil

A subida das águas dos 
rios nos municípios do 
Amazonas provoca uma 
série de dificuldades na 
vida de moradores da re-
gião, que têm suas casas 
invadidas pelas águas. As-
sim, a cheia dos rios tam-
bém intensifica outros an-
tigos problemas, como a 
fome. Conforme os dados 
do levantamento realiza-
do pelo Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística 
(IBGE), mais da metade da 
população do estado sofre 
com a falta de alimentação.

Cerca de 3,8 milhões de 
pessoas vivem no Ama-
zonas, segundo contabi-
liza o IBGE. Desse total, 
aproximadamente 65% 
das famílias vivem em es-
cassez de alimentos.

Uma das pessoas que 
vê de perto os impactos 
da cheia do Rio Negro é 
a moradora do municí-
pio de Novo Airão, Carina 
Desana. Há 28 anos, ela 
presencia todos os anos 
os efeitos do rio. Confor-
me a Defesa Civil, devido 
à cheia do rio, o município 
de Novo Airão se encon-
tra em situação de alerta.

“Eu sei o quanto é difícil a 
gente ver essa variação do 
rio, principalmente no nos-
so ambiente. É como efeito 
dominó, ela vai impactan-
do principalmente os mo-
radores da comunidade”, 
disse Carina.

Conforme Carina, as 
pessoas mais afetadas 
são aquelas de baixa ren-
da, e muitas delas vivem 
na zona rural do muníci-
pio. Além dos problemas 
provenientes da cheia, 
como o aumento de doen-
ças que surgem por conta 
do escoamento de água 
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contaminada do esgoto 
que se mistura com o rio 
que invade as casas, há 
também as dificuldades 
na obtenção de alimentos.

Muitas plantações são 
perdidas devido às inun-
dações. Além disso, a cheia 
também prejudica a pesca 
no rio, principal alimento 
local, pois, de acordo com 
Carina, os peixes somem, 
o que aumenta a fome na 
região. Assim, muitas pes-
soas precisam se deslocar 
para as cidades.

“É difícil pescar na cheia 
porque a quantidade de 
água é muito grande, en-
tão a gente não encontra 
com facilidade. Então afeta 
a visibilidade, pois a água 
é muito escura e é mais di-
fícil de encontrar o peixe, 
principalmente no Alto Rio 
Negro”, explica.

De acordo com Carina, 
antigamente as pessoas 
conseguiam prever o volu-
me de água que viria, com 
base na cheia do ano an-
terior. No entanto, nos úl-
timos anos, os moradores 
observam uma instabilida-
de na quantidade de água, 
sendo difícil prevenir os da-

nos, como nas plantações. 
“Muitas pessoas fizeram 
plantações hoje porque 
achavam que não ia inun-
dar, mas a água chegou e 
perderam tudo”, relata.

Cacau Pirêra
A cheia do rio Solimões 

também tem impactado 
de forma significativa os 
moradores do distrito de 
Cacau Pirêra, na Calha do 
Baixo Solimões, no municí-
pio de Iranduba.

Segundo o líder comu-
nitário do Cacau Pirêra, 
Frank Araújo, de 39 anos, 
a cheia do rio Solimões co-
meçou a invadir as casas 
desde março de 2022. Ape-
sar de algumas pessoas se-
rem atendidas pelo poder 

público, muitas outras fica-
ram sem qualquer auxílio.

“A gente precisa de algo 
que possa nos auxiliar. A 
gente busca se virar, fa-
zer algo, mas não é o sufi-
ciente. Diferente do poder 
público municipal, que 
tem condições e dever 
com a população”, disse 
o líder comunitário, cri-
ticando a falta de repre-
sentatividade de líderes 
políticos que atendam às  
necessidades locais.

Um dos lugares que não 
possui qualquer assistên-
cia de órgãos públicos é a 
comunidade Cidade Nova, 
próxima do Distrito de 
Cacau Pirêra. Conforme o 
líder, a região não possui 
pontes para a população 
transitar sobre a área ala-
gada, além de registrar 
falta de remédios acessí-
veis. Além disso, o líder 
ressalta que há 14 anos a 
população não recebe ne-
nhuma assistência. 

A calamidade que assola 
a população se intensifi-
ca com a cheia do rio Soli-
mões, fenômeno que afe-
ta todos os anos a região. 
Conforme 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-

 

Fome cresce com a subida dos 
rios no interior do Amazonas

tros serviços se torna ain-
da mais difícil. 

“Em época de cheia, o co-
mércio fecha, porque nin-
guém quer perder sua mer-
cadoria. Então para deixar 
a mercadoria na prateleira, 
eles aumentam o preço, 
porque eles correm esse 
risco de perder a mercado-
ria”, conta.

“Tem famílias que não 
têm dinheiro para com-
prar um ovo, que é um R$ 1. 
Não é brincadeira, imagina 
uma família que não con-
segue comprar uma sal-
sicha de R$ 1,50”, lamenta 
Frank, dizendo que muitas 
famílias desempregadas e 
sem recursos financeiros 
não conseguem comprar 
alimentos básicos, que fi-
cam encarecidos em época 
de cheia.

Para dar suporte, Frank 
se organizou com um gru-
po de pessoas para levar 
alimentação para as co-
munidades, próximas ao 
município de Cacau Pirêra, 
mais vulneráveis à fome.

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

População do Amazonas sofre com a falta de alimentação

Fotos: Arquivo Pessoal
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Com a proposta de incen-

tivar e fortalecer a produção 
de bovinos por pequenos 
pecuaristas de forma sus-
tentável, com o emprego de 
novas tecnologias, o Gover-
no do Amazonas, por meio 
da Secretaria de Estado de 
Produção Rural (Sepror), 
apoiou, na quarta-feira (25), 
a realização do 1° Dia de 
Campo: do Pasto à Mesa. A 
atividade ocorreu na Fazen-
da Agroindustrial São José, 
na rodovia AM-240, Km 45, 
em Presidente Figueiredo.

O evento, promovido pela 
prefeitura do município, 
por meio da Secretaria de 
Abastecimento e Desenvol-
vimento Agrícola, Aquícola 
e Pesqueiro (Semada), em 
parceria com o Serviço de 
Apoio às Micro e Pequenas 
Empresas no Amazonas 
(Sebrae/AM), compreendeu 
seis horas de atividades, 
entre palestras, orientações 

com os temas: Importância 
da Vacinação e Trânsito com 
Guia de Trânsito Animal 
(GTA) e Agrotóxicos.

O Dia de Campo também 
contou com o apoio do Ins-
tituto de Desenvolvimento 
Agropecuário e Florestal 
Sustentável (Idam), Instituto 
Federal do Amazonas (Ifam) 
e empresa Amazon Nat.

Novas tecnologias para pecuária 
sustentável são incentivadas
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Proposta incentiva a produção de bovinos por pequenos pecuaristas

“Nós já passamos por to-
das as dificuldades quanto 
ao que se deve e o que não 
se deve fazer na produção. 
Se alguém quiser conhecer 
nossa propriedade, as portas 
da fazenda estão abertas”, 
finalizou José Mário Resen-
de, proprietário da fazenda 
Agroindustrial São José e da 
empresa Amazon Nat.

técnicas e práticas em cam-
po, com o foco em lavoura 
de pastagem, pastejo rota-
cionado, genética, sanidade 
e conforto animal.

Segundo o secretário titu-
lar da Sepror, Petrucio Maga-
lhães Júnior, o Dia de Campo 
serviu para apresentar ao 
pequeno produtor um siste-
ma de produção adotado na 
Fazenda Agroindustrial São 
José, mostrando que é perfei-
tamente possível conciliar a 
pecuária sustentável com a 
preservação da floresta.

“O produto criado aqui na 
fazenda é um produto regio-
nal, de qualidade, que che-
ga à mesa do amazonense. 
Por isso, o Governo do Esta-
do criou o programa Agro 
Amazonas, para diversificar 
a matriz econômica, geran-
do emprego e renda, melho-
rando a vida das pessoas 
que estão no município”, 
afirma Petrucio.

Na ocasião, participaram 
cerca de 130 pessoas, entre 
representantes de órgãos es-
taduais e municipais, empre-
sários do setor, estudantes e 
produtores rurais da região.

A secretária titular da Se-
mada, Inês Sampaio, ressalta 
a importância da parceria do 
Governo do Amazonas, para 
somar forças e para fortale-
cer os pequenos pecuaristas 
de Presidente Figueiredo.

“Estamos aqui reunidos 
em uma fazenda de grande 
porte, porém o proprietário 
também já foi um pequeno 
pecuarista. E hoje buscamos 
incentivar nossos pequenos 
pecuaristas a desenvolver 
e fortalecer seu gado, para 
que eles futuramente sejam 
grandes produtores da área 
da pecuária”, disse Inês.

A Agência de Desenvolvi-
mento Agropecuário e Flo-
restal (Adaf) também reali-
zou oficinas de capacitação 
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30 horas para Enfermagem é sancionada em Figueiredo

Categoria é a maior em números dentre os profissionais da saúde

 

 

O município de Presidente 
Figueiredo, no Amazonas, 
deu um novo e importante 
passo para mudar a história 
da Enfermagem: por meio 
da Lei 967/2022 ficou de-

terminada, oficialmente, a 
regulamentação da jornada 
de trabalho de 30 horas se-
manais para os profissio-
nais da Enfermagem.

A jornada, conquistada 

na segunda-feira (23), está 
em consonância com o que 
a atual gestão do Conselho 
Regional de Enfermagem do 
Amazonas (Coren-AM), que 
tem defendido enfaticamen-
te nos últimos quatro anos 
os pleitos da categoria. Em 
setembro de 2021, reuniu-se 
com a prefeita de Presiden-
te Figueiredo, Patrícia Lopes, 
para apresentar propostas 
de melhorias aos profissio-
nais de Enfermagem que 
atuam no município, dentre 
elas as 30 horas de jornada.

Na época, o presidente do 
Coren-AM, Sandro André, 
destacou a importância da 
valorização dos profissio-
nais de Enfermagem e su-

geriu a criação e aprovação 
da Lei. “Temos como parte 
da nossa missão a valori-
zação profissional, acredi-
tamos que pautas como as 
30 horas para os municípios 
sejam de extrema impor-
tância. Nos últimos anos 
temos buscado sensibilizar 
os gestores municipais em 
relação à carga horária da 
Enfermagem. Esta é uma 
grande vitória para a cate-
goria e fruto de um longo 
processo de articulação, em 
trabalho árduo”, disse.

O presidente ainda lembra 
que a categoria de Enferma-
gem é a maior em núme-
ros dentre os profissionais 
da saúde, especialmente, é 

aquela que assiste ao pa-
ciente durante as 24 horas, 
estando à beira do leito. “Ain-
da assim, diante de tamanha 
importância, precisamos 
lutar pelo devido valor, mas 
acredito que vitórias como 
esta passarão a ser uma 
constância”, enfatiza.

O Coren-AM permanece-
rá direcionando todos os 
esforços possíveis para que 
outros municípios do esta-
do possam votar e aprovar 
a jornada de 30 horas, bem 
como a luta pelo piso sala-
rial da Enfermagem, que 
no dia 4 de maio foi apro-
vado na Câmara dos Depu-
tados e aguarda aprovação 
da PEC 11/2022.



 Arquivo pessoal

 

Gabriela Brasil

 
O decreto do Governo Fe-

deral que reduziu a zero a 
alíquota dos Impostos so-
bre Produtos Industrializa-
dos (IPI) dos concentrados 
de refrigerantes despertou 
incertezas na economia 
do interior do Amazonas.  
Mesmo com a suspensão 
do decreto 11.052/2022 pelo 
ministro Alexandre de Mo-
raes, o clima de inseguran-
ça ainda persiste. 

Isso porque há municípios 
do estado que são produto-
res de insumos que alimen-
tam a produção das em-
presas instaladas na Zona 
Franca de Manaus (ZFM), e 
com a competitividade das 
empresas na região em xe-
que, muitos produtores do 
interior seriam afetados.

Além disso, conforme o 
economista Mourão Júnior, 
o IPI é um dos impostos 
que o Governo Federal uti-
liza para fazer repasses aos 
municípios, ou seja, quando 
eles são reduzidos, há o im-
pacto direto na distribuição 
de recursos para as regiões 
que são dependentes des-
ses repasses.

“Nesse momento em que 
várias alíquotas estão sen-
do reduzidas para 35% e 
outras estão sendo zeradas, 
o repasse aos municípios 
será afetado. O problema é 
que entre os 62 municípios 
do estado do Amazonas, 
tirando a capital, Coari, e 
mais outros dois, os demais 
são dependentes desses re-
passes da União e do Esta-
do. Então, provavelmente, 
o resultado seria as prefei-
turas no interior do estado 
passando dificuldades pela 
queda do repasse da União”, 
explica o economista.

Ele alerta a respeito 
da queda de repasses de 

to. Caso se concretize a re-
dução do IPI, não apenas 
a Zona Franca de Manaus 
seria prejudicada, como al-
gumas agroindústrias do 
interior do Amazonas se-
riam afetadas e, como con-
sequência, muitos empre-
gos acabariam ameaçados.

Presidente Figueiredo
Conforme a prefeita de 

Presidente Figueiredo, Patrí-
cia Lopes, a redução coloca 
em risco cerca de 1,1 mil tra-
balhadores do município de 
Presidente Figueiredo, que 
atuam na empresa Jayoro, 
único complexo industrial 
do Amazonas responsável 
pela produção de açúcar, 
álcool e extrato de guaraná. 
Muitos destes insumos são 
utilizados como matéria-
-prima pela Coca-Cola.

“Essa é uma situação que 
muito me preocupa. Além 
dos empregos diretos e indi-
retos, a Agropecuária Jayoro 
dá oportunidade para mais 
de 30 jovens por meio do 
programa menor aprendiz. 
Isso quer dizer, que mais de 
mil pessoas, pais e mães, 
chefes de família, ficarão 
desempregados, com isso 
suas famílias passarão ne-
cessidades e serão mais de 
mil pessoas que deixarão 
de consumir no comércio 
local e vão precisar de ajuda 
assistencial do poder públi-
co para sobreviver”, afirma.

Segundo a prefeita, além 
do impacto nos empregos, a 
diminuição do IPI também 
afetaria a área do comércio, 
assim como a arrecadação 
do município, visto que a 
empresa injeta cerca de R$ 
360 milhões mensalmente 
na região, conforme as in-
formações da prefeitura de 
Presidente Figueiredo.

Dessa forma, com a pouca 
arrecadação do Imposto So-
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Produtores que geram insumos para ZFM seriam afetados no interior

verbas aos municípios 
do Amazonas também é 
mencionado pelo secre-
tário de desenvolvimento  
de Itacoatiara.  

A redução do IPI significa 
queda (repasse) de verbas 
ao município.   Melhor, aos 
municípios amazonenses.

“O IPI faz parte de um 
grupo de receitas, de trans-
ferências estaduais, que 
são divididas entre os mu-
nicípios. A redução do IPI 
afetará Itacoatiara assim 
como o restante dos mu-
nicípios do estado que de-
pendem dos repasses para 
o investimento em vários 
setores como educação e 
saúde”, afirma.

Suspensão
A redução de 25% da alí-

quota do IPI na indústria 
de concentrados em todo 
país veio com o decreto do 
presidente Jair Bolsonaro, 
em fevereiro. Em seguida, 
dois meses depois, o Gover-
no Federal ampliou a dimi-
nuição do IPI, no dia 29 de 
abril, para 35%, e zerou a 
alíquota de IPI relativa aos 
concentrados para a produ-
ção de refrigerante.

No entanto, no dia 6 de 
maio, o ministro Alexan-
dre de Moraes, do Supremo 

Tribunal Federal (STF), sus-
pendeu os trechos do úl-
timo decreto em relação à 
redução do IPI em produtos 
fabricados em todo o país.

De acordo com o econo-
mista Wallace Meirelles, 
a redução do IPI impac-
taria diretamente a Zona 
Franca, pois sem os in-
centivos fiscais, o Polo In-
dustrial perde sua compe-
titividade contra os outros  
centros industriais.

“Se você tiver redução 
de tributos, as empresas 
podem considerar que ou-
tros lugares próximos da 
grande área de consumo 
no Brasil ficam muito mais 
fácil. Então, já temos um 
problema seríssimo de lo-
gística. De Manaus para 
qualquer parte do Brasil a 
logística é terrível, se faz 
principalmente por meio 
fluvial e transporte aéreo 
que é extremamente caro. 
Nessas circunstâncias fica 
difícil manter as empresas 
aqui e os empregos”, expli-
ca o economista.

Nesse sentido, ainda com 
a suspensão do decreto pelo 
judiciário, alguns municí-
pios do Amazonas temem 
pela reversão do decreto, 
visto que o caso ainda vai 
para julgamento de méri-

Redução do IPI gera insegurança 
a trabalhadores no AM bre Serviço (INSS), haverá 

uma queda nos investimen-
tos em saúde, educação e 
segurança no município.

Há 18 anos, Luiz Henrique 
trabalha na agropecuária 
Jayoro. Hoje, aos 38 anos, 
atua na manutenção in-
dustrial como líder de ins-
trumentação e eletrônica. 
Conforme Luiz, a medida 
que reduz o IPI prejudica di-
retamente os trabalhadores 
da empresa.

“Muitos de nossos clien-
tes optaram por mudar 
suas unidades de produção 
de concentrado para outros 
estados ou até mesmo ou-
tros países. Isso levará a 
uma redução significativa 
na produção de açúcar e ex-
trato de guaraná, pois não 
teremos para quem forne-
cer o nosso principal produ-
to, levando a demissão em 
massa”, conta.

Ele afirma que é impor-
tante que a alíquota do IPI 
não diminua para permitir 
a garantia e continuidade 
de empregos. Como conse-
quência também movimen-
ta o comércio local.

“Não são apenas as empre-
sas que sofrerão as consequ-
ências com a redução do IPI, 
mas sim a comunidade local 
como um todo”, destaca.

Assim como Luiz Hen-
rique, o trabalhador Flávio 
Henrique Lopes de Oliveira, 
de 47 anos, também acredi-
ta que a redução vai impac-
tar, de imediato, toda uma 
cadeia produtiva de guara-
ná no estado do Amazonas.

Há 20 anos, Flávio atua 
na área do guaraná e há 24 
anos trabalha na Usina Jayo-
ro. Ao longo do ano, trabalha 
com a produção do extrato 
de guaraná que é vendido 
ao polo de concentrados de 
refrigerante em Manaus. 

“No período da colheita do 
guaraná, trabalhamos com 
o beneficiamento dos frutos 
de guaraná que servirão de 
matéria-prima para a produ-
ção do extrato de guaraná.”



 
Em busca de novos 

talentos, o RPE Pa-
rintins Futebol Clube 
anunciou a realiza-
ção de uma peneira 
gratuita em Rio Preto 
da Eva, no dia 29 de 
maio, próximo domin-
go. A seletiva ocorrerá 
no Campo do Instituto 
Adventista Agroin-
dustrial (IAAI), no KM 
74 da rodovia AM-010, 
quase na entrada da 
cidade. Podem parti-
cipar jovens entre 17 e 
25 anos, que sonham 
em se tornar jogador 
profissional. 

A seletiva começa-
rá às 8h30 e seguirá 
até às 11h. No local da 
peneira, será necessá-
ria a apresentação de 
um documento com 
foto. Todos os atletas 
devem levar calção, 
meião e chuteira.

Os jogadores que 

RPE Parintins FC fará peneira gratuita 
para atletas entre 17 e 25 anos 
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Podem participar jovens entre 17 e 25 anos, que sonham em se tornar jogador profissional
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quiserem participar 
da peneira do time 
precisam confirmar 
presença por meio do 
WhatsApp (92) 99401-
3821.

A intenção do RPE 
Parintins FC é encon-
trar jovens talentos 
do futebol para inte-
grar o elenco do time 
para a disputa da Sé-
rie B do Barezão 2022, 
que começa no dia 
13 de julho e tem fi-
nal agendada para 21 
de setembro. O RPE 
Parintins estreia na 
competição no dia 17 
de julho contra o Ta-
rumã, em Manaus.

Estreia Profissional 
e parceria com Rio 
Preto da Eva 

O RPE Parintins FC 
foi fundado em 2021. 
A disputa da série B 
deste ano é a primeira 

competição oficial do 
time no cenário pro-
fissional. 

O clube fechou par-
ceria com a prefei-
tura de Rio Preto da 
Eva para a tempora-
da 2022. A equipe vai 
usar o município para 
treinamentos e para 
mando de campo. O 
Estádio Francisco 
Garcia está em refor-
ma e deve ser libera-
do a tempo da compe-
tição. 

Apesar de ser um 
clube novo, a expec-
tativa é muito grande 
para que o time des-
lanche no cenário do 
futebol amazonense 
e até nacional. O Ba-
rezão série B é só o 
primeiro passo para 
o clube chegar, quem 
sabe, a disputa de um 
campeonato brasilei-
ro.

Foi inaugurada na quin-
ta-feira (26), por meio de 
uma parceria entre o Juízo 
da Vara Única de Rio Pre-
to da Eva e a Prefeitura do 
município, a Sala de Toma-
da de Depoimento Especial 
para a escuta de crianças 
e adolescentes vítimas ou 
testemunhas de violência, 
no Fórum de Justiça Sena-
dor Jefferson Péres. 

A inauguração ocorreu 
em meio à campanha Maio 
Laranja, de Combate ao 
Abuso e Exploração Sexual 
de Crianças e Adolescen-
tes, que é considerada uma 
grande conquista para Rio 
Preto da Eva. 

Inaugurada sala para ouvir crianças vítimas de violência

A inauguração ocorreu em meio à campanha Maio Laranja

DivulgaçãoParticiparam da cerimô-
nia de inauguração o Ex-
celentíssimo Senhor Juiz 
Titular Carlos Henrique Jar-
dim da Silva do Fórum de 
Justiça de Rio Preto da Eva; 
o Prefeito Anderson Sousa; 
a Primeira-dama e Secre-
tária de Assistência Social, 
Soraya Almeida; Valda Cal-
deraro, da Vara da Infância 
e Juventude; Major Jaison 
Souza, Comandante da 3a. 
Companhia de Polícia Mi-
litar/RPE; Silvania Hall, Di-
retora do Abrigo Coração 
do Pai; Dra. Luíza Simonete, 
da OAB Amazonas; Emer-
son Lima, Secretário da 
SEJUSC/AM; Erlan Roberto, 

Secretário de Comunicação 
de Rio Preto da Eva; Henri-
que Brasil, Delegado de Po-
lícia Civil do 36ª DIP/RPE; 
Eliete Cunha, Secretária 
de Educação; Daniel Deron, 
Conselheiro Tutelar/RPE, e 
demais representantes da 
Rede de Apoio à Criança e 
Adolescente. 

A sala especial recebeu 
uma pintura lúdica e foi 
decorada com brinquedos, 
ursos de pelúcia, um am-
biente acolhedor que trans-
mite paz e calma para as 
crianças e adolescentes. 
Além disso, o espaço foi 
equipado com aparelhos 
eletrônicos para gravar os 

depoimentos das vítimas 
perante a autoridade judi-
cial e os órgãos da rede de 
proteção, caso necessário. 
Esse processo minimiza os 
efeitos psicológicos da re-
vitalização e da exposição 

contínua da intimidade da 
vítima ou testemunha. Na 
prática, com essa gravação, 
a criança é ouvida apenas 
uma única vez, sem preci-
sar repetir o mesmo relato 
para diferentes órgãos. 



Suyanne Lima

O projeto Travinha Raiz 
surgiu em 2004 e desde 
então tem movimentado 
a rotina de crianças e ado-
lescentes residentes no 
município de Rio Preto da 
Eva levando à prática de 
esportes. As atividades re-
alizadas têm contribuído 
para ocupar os alunos e 
retirá-los das ruas.

O professor Alex Souza, 
um dos responsáveis pelo 
projeto explicou que as-
sim que surgiu, o Travinha 
Raiz tinha como objetivo 
reunir amigos no final de 
tarde em um pedaço de 
quadra que tinha no mu-
nicípio. Havia torneios e 
premiações abertos ao pú-
blico tanto para crianças 
quanto para adultos que 
esperavam para partici-

Projeto Travinha Raiz movimenta 
crianças e adolescentes 
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dos vários equipamentos 
para os treinos dos alu-

nos que ajudarão no 
desenvolvimento 

das atividades fí-
sicas.

“Nesse ano de 
2022 vamos 
dar incentivo 
à essas crian-
ças promo-
vendo cada 
vez mais ati-
vidades. Que-

remos que as 
crianças conti-

nuem frequen-
tando o Travinha 

Raiz e esses ma-
teriais conquistados 

são de total apoio para 
esse objetivo. Ainda preci-
samos de mais ajuda para 
continuar seguindo, como 
adquirir calçados esporti-
vos, mas estamos seguin-

par. O objetivo era ge-
rar entretenimento 
para esse público 
no tempo livre 
deles.

“ A t u a l -
mente o 
T r a v i n h a 
Raiz é re-
alizado na 
rua 29 de 
Julho, do 
bairro da 
Paz e aten-
de cerca de 
70 crianças. 
Nosso objeti-
vo é não deixar 
nossas crianças 
nas ruas para os 
índices errados. Ofe-
recemos atividades de 
futebol de travinha, tênis 
de mesa e voleibol de rua 
e sempre incentivamos 
os nossos alunos a segui-

rem nos bons caminhos”, 
declarou Souza.

Alex destacou ainda que 
é cobrado que os alunos 
estejam estudando e que 
eles não faltem às aulas. 
Todos são monitorados 
por adultos enquanto pra-
ticam as atividades físicas.

“Conseguimos beneficiar 
essas crianças e jovens 
que estão ali conosco pra-
ticando esportes e ficando 
saudáveis. As atividades 
físicas são oferecidas com 
segurança e toda a equipe 
do projeto é incentivado-
ra desses jovens para que 
eles estudem para realizar 
seus sonhos e no futuro 
possam se tornar pessoas 
de bem”, disse.

O projeto Travinha Raiz 
ainda tem pouco apoio, e 
atualmente conta com a 
parceria do vereador de 
Rio Preto, Betinho ML. Com 
apoio dos deputados esta-
duais Saullo Viana e Ro-
berto Cidade foram recebi-

do firme no nosso propósi-
to”, concluiu Alex.

Desenvolvimento de 
crianças e adolescentes 

Para Josiana Nascimen-
to, mãe de um aluno de 16 
anos que faz parte do Tra-
vinha Raiz, o projeto tem 
sido muito positivo para o 
desenvolvimento do filho.

“O projeto tem ocupa-
do as crianças no esporte 
tirando elas da má influ-
ência e levando elas para 
uma boa direção, com res-
peito e educação. Meu fi-
lho só tem aprendido bons 
valores e se desenvolvido 
no esporte com o Travi-
nha Raiz”, apontou.

Quem quiser apoiar o Tra-
vinha Raiz pode entrar em 
contato com o número (92) 
98456-6778 para mais in-
formações sobre o projeto.

Fotos: Divulgação
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Itacoatiara recebe edição 
do Turismo em Movimento

Divulgação

O Governo do Amazonas, 
por meio da Empresa Esta-
dual de Turismo (Amazo-
nastur), realizou, na quarta-
-feira (25), a décima edição 
do Turismo em Movimento, 
desta vez em Itacoatiara, lo-
cal onde é realizado o maior 
festival de música da região 
Norte do Brasil, o Fecani.  A 
programação contou com o 
atendimento aos empresá-
rios e demais interessados 
em empreender no turis-
mo, além de visitas técnicas 
pelos principais atrativos 
turísticos da região, atendi-
mentos do Cadastur e trei-
namento da Polícia Turísti-
ca da Polícia Militar (Politur).

O presidente da Amazo-
nastur, Gustavo Sampaio, 

afirma que o Turismo em 
Movimento é fundamental 
para regularizar e preparar 
o trade turístico local para 
a chegada de novos turistas 
com a retomada de eventos 
e festividades para a ge-
ração de emprego e renda. 
Além de promover o setor 
nos municípios do interior 
do estado.

“É uma ação integrada 
com as instituições parcei-
ras que nos ajudam a ter 
um olhar mais atencioso 
ao interior do Amazonas. 
Nesta ação, a Amazonas-
tur tem como objetivo 
realizar visitas técnicas, 
orientar e principalmente 
regularizar o trade turístico 
local”, destacou.

Nesta edição, a equipe 
técnica da Amazonastur 
foi composta por membros 
do Diretoria de Turismo, 
Diretoria de Marketing, De-
partamento de Estatísti-
ca, Diretoria de Negócios e 
Eventos e o Departamento 
de Infraestrutura e Serviço. 
E conta com a parceria da 
Agência de Fomento do Es-
tado do Amazonas (Afeam), 
da Comissão de Turismo da 
Assembleia Legislativa do 
Estado (Aleam), do Banco da 
Amazônia (Basa), do Institu-
to de Proteção Ambiental do 
Amazonas (Ipaam), do Cor-
po de Bombeiros, da Caixa 
Econômica e da Prefeitura 
de Itacoatiara.

Segundo o Secretário de 
Cultura, Turismo e Eventos 
de Itacoatiara, Bosco Borges, 
o foco da gestão é voltar a 
realizar eventos musicais e 
culturais após dois anos de 
pandemia da Covid-19.

“O trabalho da secretaria 
de turismo sempre foi vol-
tado para as festividades, 
como o carnaval, o festival 
folclórico e o Fecani, mas 
com a pandemia tivemos 
que ficar parados por dois 
anos, mas com a retomada 
das atividades, com a cria-

Durante o evento, foram atendidos prestadores de serviços turísticos

 

 

 

 

O Governo do Amazonas, 
por meio da Secretaria de 
Estado de Infraestrutura e 
Região Metropolitana de Ma-
naus (Seinfra), assinou a Or-
dem de Serviço para o início 
da obra de construção de um 
poço artesiano na Comuni-
dade Nossa Senhora do Per-
pétuo Socorro, localizado na 
Vila Batista, na orla do Rio 
Arari, zona rural do municí-
pio de Itacoatiara.

Construção de poço na Comunidade Nossa Senhora do Perpétuo Socorro 

 

Divulgação

Novo sistema de abastecimento de 
água vai beneficiar 356 famílias

ção do Conselho de Turismo 
e com a parceria da Amazo-
nastur, o desenvolvimento 
do turismo em Itacoatiara 
irá fluir muito mais, vamos 
conseguir fazer mais even-
tos, atrair mais turistas e 
trabalhar com mais artis-
tas”, afirmou.

Durante o evento, fo-
ram atendidos mais de 20 
prestadores de serviços 
turísticos. Como é o caso 
do Coordenador do Grupo 
Formigueiro, Moisés Aze-
vedo, que participou do 
evento para saber mais so-
bre os benefícios ofertados 
e levar para a comunidade 
Vila de Lindóia.

“Estou muito encantado 
com todas as informações 
que pegamos. Nós precisa-
mos muito, pois temos um 
potencial turístico inter-
nacional por conta da pes-
ca esportiva e turismo de 
natureza. Voltarei para a 
comunidade com informa-
ções sobre a regularização 
dos empreendimentos e fi-
nanciamentos. Agradeço 
por esse evento realizado 
pelo Governo do Estado por 
meio da Amazonastur e em 
parceria com a Prefeitura de 
Itacoatiara”, disse.

O Governo do Amazo-
nas, por meio da Defesa 
Civil do Estado do Ama-
zonas, já entregou 13.209 
cartões do auxílio Estadu-
al Enchente para morado-
res das localidades afe-
tadas pela cheia dos rios 
este ano, até esta quinta-
-feira (26). O benefício foi 
instituído pelo governador 
Wilson Lima e representa 
investimento de R$30 mi-
lhões para a distribuição 
de aproximadamente 100 
mil cartões voltados para 
o suporte de famílias afe-
tadas pela enchente.

A entrega do benefício 
de R$300, em parcela úni-
ca, já foi iniciada em Ma-
nacapuru, Eirunepé, Ipixu-
na, Guajará, Envira, Boca 
do Acre, Itamarati, Anamã 
e Caapiranga. Itacoatia-
ra, Benjamin Constant e 
Juruá devem dar início à 
entrega nesta sexta-feira 
(27). Até o momento, 12 
municípios estão sendo 
atendidos com a ação que 
faz parte da Operação En-
chente 2022.

A operação prevê tam-
bém a entrega de cestas 
básicas, kit higiene e kit 
dormitório, além do refor-
ço do abastecimento de 
água potável.

Com investimento no va-
lor de R$ 779.880,11, o pro-
jeto prevê a construção de 
um sistema simplificado de 
abastecimento de água, be-
neficiando 356 famílias que 
vivem na comunidade.

A obra contempla a cons-
trução de um poço com 100 
metros de profundidade 
com instalação de bomba, 
um reservatório com capa-
cidade de armazenamento 

de 20 m³ e um chafariz com 
cinco torneiras para atender 
os moradores.

Haverá ainda a instalação 
de um dosador automático 
de cloro para o tratamento e 
desinfecção microbiana da 
água. A obra tem previsão de 
conclusão para o segundo se-
mestre de 2022.

Para o secretário de Infra-
estrutura, Carlos Henrique 
Lima, as obras de abasteci-

mento de água têm o obje-
tivo de aumentar a oferta 
do recurso para a população 
interiorana.

“Estamos avançando com 
as obras de abastecimento 
de água em todo o Estado. 
Essa é uma determinação do 
governador Wilson Lima em 
levar água tratada para todos, 
melhorando, assim, a quali-
dade de vida dessas comuni-
dades”, explicou o secretário.

Entrega do Au-
xílio Estadual 
Enchente segue 



 

Ações diversas e atendi-
mento amplo de deman-
das marcaram a semana 
de Itacoatiara.

O prefeito Mário Abrahim 
e uma equipe de secre-
tários e do procurador do 
município, Ramon Caggy, 
estiveram na comunidade 
São Pedro do Iracema para 
acompanhar a execução da 
obra da Unidade Básica de 
Saúde (UBS), que está sen-
do construída no local e irá 
atender aos comunitários 
da costa do Amazonas. 

Ao todo serão dez comu-
nidades assistidas, evitan-
do assim que moradores 
dessas localidades preci-
sem se deslocar para aten-
dimento médico. “Tendo em 
vista a atenção básica, a 
obra trará qualidade de vida 
e saúde para a nossa gen-
te”, declarou o prefeito Má-
rio Abrahim, que também 
agradeceu ao deputado es-
tadual Saullo Viana, que é 
parceiro neste projeto.

“Esta obra tem uma im-
portância vital para os mo-
radores ribeirinhos desta 

Prefeitura atua na construção de UBS 
na comunidade São Pedro do Iracema
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região do município de Ita-
coatiara. Ela vai trazer saú-
de e comodidade para esse 
povo e, agora, durante a 
construção já está gerando 
emprego para os moradores 
do local”, disse.

“Nosso objetivo maior é 
garantir saúde e dignidade 
a você cidadão da costa do 
Amazonas que em uma si-
tuação de emergência não 
precisará mais se deslocar 
até à sede de Itacoatiara, 
pois iremos manter médi-
co, enfermeira e atendentes 
nesta UBS. Este é mais um 
compromisso cumprido de 
minha gestão para com o 
povo de Itacoatiara que vive 
às margens de nossos rios. 
Isso sim é preocupação de 
garantir dignidade ao povo 
do nosso município”, com-
pletou o prefeito.

Comunidade
Em seguida, o prefeito e 

sua comitiva se deslocaram 
até a Comunidade Benja-
mim Constant, onde está 
sendo perfurado um poço 
artesiano, para ver o an-

damento dos serviços, que 
atenderá todo o povo da co-
munidade, com água potá-
vel de qualidade. A popula-
ção espera pela finalização 
dos serviços; e vários po-
pulares, ao acompanharem 
o prefeito na inspeção da 
obra, agradeceram por esse 
importante benefício que a 
comunidade logo terá. 

Vitória na Justiça
Nesta segunda-feira, (23), 

a Justiça determinou que a 
Amazonas Energia repasse 
o COSIP, imposto pago pelos 
cidadãos, para o município 
de Itacoatiara. 

A ação foi movida pela 
procuradoria do municí-
pio, que constatou que o 
imposto, que deveria ser 
destinado a manutenções 
e melhorias da iluminação 
pública, nunca chegou aos 
cofres da prefeitura. 

A partir de agora, todos 
os repasses serão reali-
zados, ajudando a garan-
tir uma Itacoatiara muito 
mais iluminada. Esta foi 
mais uma recompensa 
pelo trabalho de buscar o 
melhor para a nossa gente, 
disse Mário Abrahim. 

Nivelamento e terrapla-
nagem nas ruas

A manutenção e recape-
amento na Avenida 7 de 
Setembro visa melhorar a 
trafegabilidade e dá mais 
segurança e conforto para 
à população de Itacoatiara. 

A prefeitura, por meio 
da Secretaria Municipal 
de Infraestrutura (SEMIN-
FRA), mantém os serviços 
acelerados na recuperação 
de ruas da nossa cidade. 
Neste momento, as ações 
acontecem com a manu-
tenção e recapeamento 
da Avenida 7 de Setembro. 
Essas obras são realizadas 

com recursos provenientes 
do governo do estado do 
Amazonas e executados 
pela secretaria de infraes-
trutura do município. Toda 
a ação tem como objetivo 
melhorar a tranquilidade.

Rota da limpeza urbana 
Por meio do Departamen-

to de Limpeza Pública da 
Secretaria Municipal de In-
fraestrutura (SEMINFRA), a 
prefeitura segue realizando 
mutirões de limpeza por 
toda a cidade. 

O bairro da Paz e o con-
junto Novo Horizonte, por 
exemplo, receberam os 
serviços de roçagem, var-
rição e remoção de lixo. Os 
serviços de roçagem, var-
rição, remoção de lixo e 
recolhimento de entulhos 
já foram executados em 19 
bairros e oito comunidades 
atendidas com estes servi-
ços, por meio de rota de tra-
balho diário definido pala 
SEMINFRA. Atualmente, as 
caçambas estão pesando 
as quantidades de entulho 
produzido pelos bairros, o 
que vai permitir à secre-
taria de infraestrutura um 
diagnóstico completo do 
lixo no município.

Plano de retorno às aulas 
presenciais

O plano de retorno das 
aulas presenciais, garan-
tiu à Escola Municipal Ivo 
Amazonense de Moura, no 
dia 16 deste mês, como a 
primeira escola do Polo V, 
da zona rural do município 
de Itacoatiara, a volta das 
atividades presenciais com 
os alunos em sala de aula, 
após o fim da “Emergência 
em Saúde Pública de impor-
tância Nacional” (Espin), de-
terminada pelo ministro da 
Saúde, no dia 17 de abril, em 
cadeia nacional.

Anteriormente, esta dire-
ção escolar recebeu a visita 
do prefeito Mário Abrahim 
e da Secretária de Assis-
tência Social do Município 
(SEMAS), Cristiany Costa, 
juntamente com a equipe 
técnica da infraestrutura, 
firmando um compromis-
so de iniciar, o mais breve 
possível, os reparos para 
receber os alunos e poste-
riormente vir a grande e 
esperada reforma do prédio 
escolar. 

A secretária de educação 
Vanessa Miglioranza agra-
deceu diretamente ao pre-
feito Mário Abrahim, pelo 
respeito, seriedade e com-
promisso com a educação 
desta comunidade e de ou-
tras circunvizinhas que são 
atendidas por esta escola. 

Agricultores do rio Arari
A Prefeitura de Itacoatia-

ra, por meio da Secretaria 
Municipal de Abastecimen-
to e Produção Rural (SEM-
PAB), realiza nos dias 31 de 
maio a 3 de junho, a segun-
da edição do “Curso de Boas 
Práticas na produção e me-
lhoria na qualidade da fari-
nha de mandioca”.

A capacitação será re-
alizada na comunidade 
Tiradentes, com a carga 
horária de 30 horas, des-
tacando o setor primário, 
modernizando o manejo e 
o desenvolvimento econô-
mico para o agricultor ru-
ral itacoatiarense.

“Tivemos uma semana 
muito produtiva em diver-
sas áreas e atendimento 
de muitas demandas. Com 
ações assertivas assim, va-
mos levando melhor quali-
dade de vida à população do 
município de Itacoatiara, re-
afirmando o compromisso 
de nossa gestão”, destacou 
o prefeito Mário Abrahim.

Unidade de saúde irá atender os comunitários da costa do Amazonas



 

 

Sebastian Viana

O prefeito Frederico Jú-
nior assinou, na quarta-
-feira (25), com o governa-
dor do Amazonas, Wilson 
Lima, o convênio para a 
construção do Parque do 
Pinheiral em Novo Airão.

Na ocasião, o governador 
também celebrou convê-
nios com os municípios de 
São Paulo de Olivença e 
Anamã para incrementar 
o turismo, melhorias de in-
fraestrutura e fomento ao 
setor primário. Os recur-
sos, da ordem de R$ 2 mi-
lhões, projetam a geração 
de emprego, renda e me-
lhoria da qualidade de vida 
da população.

Para Novo Airão, este 
convênio impacta mais 
embelezamento para nos-
sa cidade que tem uma 

Prefeito assina convênio para a 
construção do Parque do Pinheiral 
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Frederico Júnior firmou convênio com o governador Wilson Lima

O prefeito Frederico Jú-
nior teve a prestação de 
contas aprovada pelo Ple-
no do Tribunal de Contas 
do Estado do Amazonas 
(TCE/AM). O processo foi 
aprovado, em 10 de maio, 
na 16ª Sessão Ordinária 
do Pleno do TCE. Na pauta, 
foram julgados diversos 
processos de prestação de 
contas e atos praticados 
por instituições públicas.

Na sessão, foram aprecia-
dos os processos de Pres-
tação de Contas Anuais, 
referentes ao ano de 2018 e 
2019.

Sobre as contas de 2018, 
foram analisados proces-
sos de prestação de contas 
de três administradores do 
município de Novo Airão. 

TCE-AM aprova contas da prefeitura de Novo Airão
Divulgação

Prefeito Frederico Júnior teve a prestação de contas aprovada pelo TCE

 

Destas, apenas as contas 
apresentadas pelo atual 
gestor, Frederico Júnior, fo-
ram aprovadas. As demais, 
apresentadas pelos ex-
-gestores Wilton Santos e 
Rosivaldo Santos (Maçari-
co) foram reprovadas pelo 
Pleno do TCE.

Pareceres prévios, do TCE, 
recomendam à Câmara 
Municipal a desaprovação 
das contas da Prefeitura de 
Novo Airão, sob responsa-
bilidades, de Wilton Pereira 
dos Santos, referente ao pe-
ríodo de janeiro a julho 2018, 
e de Rosivaldo Souza dos 
Santos, referente ao perío-
do de julho a dezembro de 
2018, em decorrência das ir-
regularidades não sanadas, 
impropriedades do Relató-

rio Técnico Conclusivo nº 
124/2021-DICET no que tan-
ge à Transparência Pública.

O atual prefeito, Frede-
rico Júnior, também rece-
beu aprovação, com res-
salvas, no julgamento das 
contas de 2019.

“Isto demonstra compro-
misso da administração 
Frederico Júnior e Baliza. O 
cumprimento da legislação 
e a responsabilidade com o 
erário municipal, priman-
do pela legalidade dos atos 
praticados pela adminis-
tração. Portanto, trata-se 
de uma grande vitória para 
o município de Novo Airão, 
que vinha colecionando re-
provações de contas apre-
sentadas pelas últimas ad-
ministrações”, disse.
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O convênio assinado 
pelo prefeito, Frederico 
Júnior, para construção 
do Parque Pinheiral, des-
tina R$ 679.130,95, sendo 
R$ 668.470,14 oriundos do 
Governo do Estado e R$ 
13.642,19 de contrapartida 
da prefeitura do município.

O prefeito Frederico Jú-
nior falou da gratidão que 
nós airãoenses temos aos 
tantos investimentos que 
o governo Wilson Lima 
vem fazendo no nosso 
município. Por exemplo, 
Portal da Cidade, Parque 
Linear, calçadas e sarjetas 
e iluminação de led que, no 
máximo em 40 dias, estará 
chegando no município.

“Os investimentos desse 
governo vêm, com certe-
za, fortalecendo cada vez 
mais a economia e o turis-
mo em nosso município. 

Pela assinatura do convê-
nio que contempla Novo 
Airão com mais uma obra 
de embelezamento, só te-
nho a dizer obrigado go-
vernador Wilson Lima e ao 
secretário de Estado de In-
fraestrutura, Carlos Hen-
rique Lima, pelo empenho 
que têm dedicado a todos 
os municípios do Amazo-
nas”, disse.

O governador do Ama-
zonas, Wilson Lima, des-
tacou que o projeto do 
parque atende ao con-
ceito de sustentabilidade 
para garantir qualidade 
de vida à população.

“É mais um atrativo a 
quem visita o município 
que tem forte vocação 
para o turismo. Novo Ai-
rão estou chegando aí. 
Contem comigo”, afir-
mou o governador.

vocação turística. Além do 
embelezamento vai gerar 
emprego e renda ao povo 

de Novo Airão. O parque do 
Pinheiral vai ter uma área 
de 5.014 metros quadrados.
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VIP’S Metropolitanos

No dia 22, o time Sub-18 de 
basquetebol da Escola Es-
tadual Isaías Vasconcelos 
de Iranduba participou do 
torneio de basquete na fase 
seletiva de Manaus para o 
Campeonato Brasileiro de 
Basquetebol 3x3. Os atletas 
Kevin, Luigi, Joelson e Mikael 
participaram da competição.

Destaque à atuação do prefeito de Novo 
Airão, Frederico Júnior, pelo desenvol-
vimento do município, junto ao gover-
nador do Amazonas, Wilson Lima. Por 
meio de convênio com a prefeitura, o 
governo fortalecerá a economia local, 
gerando emprego e renda para a popu-
lação, além de evidenciar a beleza da 
cidade que tem vocação turística. 

A Escola Maria do Socorro Queiroz foi reinau-
gurada e entregue para a população. Na noite 
de terça-feira (24), o prefeito Beto D’Ângelo en-
tregou para a população manacapuruense a 
escola, que passou por revitalização e está apta 
para atender com dignidade os mais de 600 
alunos matriculados. A nova estrutura permi-
tirá que nossos alunos e servidores tenham 
uma melhor qualidade no ensino e aprendiza-
gem. A gestão do prefeito Beto D’Ângelo e Valci-
leia tem se destacado por conta da quantidade 
de obras inauguradas, principalmente na área 
da educação. 

Os alunos da Escola Estadual Raimundo Paz que se desta-
caram no desempenho escolar do 1º bimestre receberam, 
na quarta-feira (25), certificados de honra ao mérito. A ação 
visa dar visibilidade aos alunos com boas notas, além de 
comportamento e assiduidade boas. Atividade também 
busca incentivar outros estudantes a buscarem um bom 
desempenho. Os alunos destaques ganharão um piqueni-
que no Mirante Cristo, ponto turístico de Rio Preto da Eva.

Uma Operação integrada realizada, no domingo (22), no 
Parque do Urubui em Presidente Figueiredo, envolveu a 
Polícia Militar, Guarda Municipal e o EMTU, com o objeti-
vo de intensificar o policiamento e se aproximar, cada vez 
mais, da população de Presidente Figueiredo e turistas, e 
levar segurança e tranquilidade à região.

Itacoatiara recebe o belo presente de um filho 
da terra, com a bondade que um apóstolo pode 
oferecer aos seus irmãos itacoatiarenses. O livro 
“Pedras do Rosário”, do escritor doutor Francisco 
Gomes, será lançado na próxima terça-feira (31). 
A obra é uma produção histórica, ecumênica e 
memorável, uma doce harmonia que perpassa o 
elogio e a glória, faz uma integração do espiritu-
al e do intelectual, do eterno e do temporal, mas 
também de maneira profunda, a integração do 
visionário e do prático, por isso, todos podem se 
beneficiar dessa obra que já é considerada uma 
eterna sabedoria histórica. 
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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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confirmado em 
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esportes de combate se fortale-
cem cada vez mais no amazonas


