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Mais de 460 mil refeições foram servidas

no restaurante popular Prato Cheio
Divulgação

Restaurantes Populares estão em Manacapuru, Autazes, Itacoatiara, Tefé, Barreirinha e Parintins

O restaurante popular
Prato Cheio, do Governo do
Amazonas, já serviu mais
de 460 mil refeições nos
quatro primeiros meses de
2022. Programa de destaque na política de combate
à fome estabelecida pelo
governador Wilson Lima,
o restaurante popular am-

pliou sua presença em Manaus e, de forma pioneira,
está sendo implantado no
interior.
Sob gestão da Secretaria
de Estado de Assistência
Social (Seas), foram distribuídas 460.738 refeições
pela capital e interior, tanto nas Cozinhas Populares,

quanto nos Restaurantes.
Os números compreendem
o período de janeiro até abril
deste ano.
Segundo a secretária titular da Seas, Kely Patrícia,
mesmo com o planejamento do programa pronto em
2019, a pandemia expandiu
a necessidade de criação e

ampliação do Prato Cheio.
“Nós estamos levando
comida, depois de 18 anos,
não só para a cidade de Manaus, mas também para os
interiores. No início, nós tínhamos um planejamento,
em 2019, muito tímido do
aumento do quantitativo de
segurança alimentar no estado, mas depois da pandemia, com tudo que aconteceu, a necessidade explodiu.
Então hoje, na capital, nós já
temos inaugurado um Restaurante Popular no Alvorada, e uma Cozinha Popular
no bairro da União”, afirmou
a secretária.
Todos os dias, em todo o
Amazonas, são servidas
400 refeições nos restaurantes populares, e aproximadamente 400 litros de
sopa nas cozinhas, atendendo à população em situação de vulnerabilidade
social e insegurança alimentar e nutricional.
De forma inédita, o Governo do Amazonas já
inaugurou oito unidades
do Prato Cheio pelo interior do estado. Com os

Restaurantes Populares,
foram contemplados os
municípios de Manacapuru, Autazes, Itacoatiara,
Tefé, Barreirinha e Parintins. Já as duas unidades
de Cozinha Popular foram
inauguradas em Rio Preto
da Eva e Tabatinga.
As unidades do Prato
Cheio, na capital ou no interior, mantêm o mesmo
padrão de atendimento e de
qualidade da refeição, com
acompanhamento de nutricionistas.
Nas oito cidades, entre janeiro e abril, o Governo do
Estado distribuiu um total
de 90.440 refeições, e 10.918
litros de sopa.
Na capital, foram inauguradas duas unidades do
Prato Cheio. Um Restaurante Popular no bairro Alvorada, e uma Cozinha Popular
no bairro da União. Entre
refeições e sopas, mais de
359 mil refeições já foram
distribuídas somente em
Manaus, nas duas unidades
inauguradas, e em outras
sete revitalizadas nesta
gestão.

Alternativa para melhorias e desenvolvimento do AM
O Governo do Amazonas,
por meio da Secretaria
de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação
(Sedecti), recebeu a visita
do vice-presidente da Federação das Indústrias do
Estado do Amazonas (Fieam), Nelson Azevedo, em
reunião ocorrida na quinta-feira (5).
A reunião teve como assunto principal novas matrizes econômicas para
interior do estado, além de

salientar a importância de
ambas as instituições agirem em conjunto visando
melhorias ao Polo Industrial de Manaus (PIM). Também foram discutidas melhorias no setor primário
para o interior do estado.
“Em nome do Governo do
Amazonas, agradecemos
a disponibilidade dos representantes da Fieam em
visitar a Sedecti e trazer
esse manifesto de apoio.
A Federação da Indústria
tem dado grande contri-

buição tanto para a capital
quanto para o interior”, disse Valdenor Cardoso, secretário executivo de Desenvolvimento da Sedecti.
Fieam
Para o vice-presidente
da Fieam, Nelson Azevedo, apesar de os segmentos da indústria e do setor
primário terem visões distintas da economia, ambos
se empenham para trazer
benefícios ao estado do
Amazonas.

“Viemos reforçar nossa
disposição em ajudar no
que for possível em prol
da nossa região. Todos nós
temos que estar juntos e
lembrar que o nosso grande partido é o Amazonas, e
que o nosso principal candidato é a Zona Franca de
Manaus (ZFM)”, apontou o
representante da Fieam.
Portas abertas
Para o representante da
Sedecti, Jones Lima, que
também participou da reu-

nião, é importante destacar a união de esforços
nos segmentos da economia em prol do desenvolvimento.
“É com a união de esforços e estratégias que o
desenvolvimento acontece, e a Fieam pode contar
com toda nossa reciprocidade. É essa manifestação
mútua e com trabalho em
conjunto que vai nos fortalecer. Por isso, nossas portas estão sempre abertas”,
disse.
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Criador de conteúdo gera
entretenimento para seguidores
Fotos: Reprodução/Instagram

levei minha Manacapuru
e o meu Amazonas e ganhei o troféu daquela edição. Sempre fui de família
bem humilde filho de um
pescador e uma dona de
casa, sem muitas condições passava algumas
necessidades. Depois da
internet melhorou bastante, trabalho com divulgação e publicidades.
Quero realizar vários sonhos ainda com o meu
trabalho”, concluiu.

Suyanne Lima

Ultrapassar as fronteiras do Amazonas e atingir
outros públicos com o uso
do humor é um dos feitos
realizados pelo criador de
conteúdo Danilo Lima dos
Santos, de 27 anos, de Manacapuru. Mais conhecido nas redes sociais como
@deusadaamazônia, Danilo tem mostrado que é
possível enfrentar as dificuldades e fazer sucesso
na internet.
“Eu comecei com fotos e
vídeos, que viraram memes na minha cidade e
então fui ficando conhecido. Comecei a gravar
stories em 2018 porque
só postava fotos e vídeos.
Sempre mostrei a minha
realidade, nunca tive vergonha de quem eu sou.
Meus vídeos sempre foram de bois, cirandas, vídeos conceituais sempre
falando muito da nossa
Amazônia”, relatou.
A dificuldade no início
da carreira como criador
de conteúdo foi grande,
mas foi superada com

Danilo tem mostrado que é possível enfrentar as dificuldades e fazer sucesso na internet

muito trabalho. “Poucas
pessoas acreditavam em
mim, mas eu fui o suficiente para não desistir.
Era cada palavra, cada
coisa que me desejavam,
que eu preferia pegar
uma pisa do que ouvir algumas coisas. Eu sempre
tive um coração muito
bom e uma boa educação
dos meus pais, que são
tudo para mim”, destacou.

A dificuldade na carreira como criador foi grande, mas foi superada

O intuito do perfil @
deusadamazonia, segundo Danilo, é levar alegria
em forma de humor, fazer
as pessoas rirem e apoiar
seguidores que passam
por momentos difíceis.
“Eu recebo cada mensagem de pessoas dizendo
que eu as ajudei a sair
da depressão, que muitas estão passando por
momentos difíceis, mas
que ajudo a mudar o sentimento deles. Converso
muito com meus seguidores, respondo a todos.
Tenho uma missão na
terra que é compartilhar
alegria carinho e muito
amor. Por meio das minhas redes sociais, com
fotos e vídeos faço o meu
melhor, sou grato por
todo o carinho recebido
do público. ”, declarou.
Famosos na Internet
@DeusadaAmazônia já
participou do quadro Famosos da Internet no Programa da Eliana no SBT.

“Foi uma experiência
inacreditável, eu nunca
imaginava que iria lá no
palco do SBT no programa
da Eliana. Lembro como
se fosse hoje, eu estava
assistindo a Ruivinha
de Marte no programa e
disse quem sabe um dia
não vou estár aí também.
Passou umas 3 semanas
eles entraram em contato. Deu tudo certo, fui lá,

Deusa tem como objetivo levar alegria em forma de humor
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Projeto incentiva a equidade de
gênero para jovens em comunidades
Divulgação

Em atividade externa, a
deputada estadual Alessandra Campêlo (PSC) participou na quinta-feira (5)
do evento de encerramento
do projeto “Uma vitória leva
a outra” – ‘Deixa a Mana
Jogar’, uma realização da
Fundação Amazônia Sustentável (FAS), em parceria
com a Secretaria de Estado da Educação e Desporto
(Seduc).
O projeto, que recebeu
emenda parlamentar indicada pela deputada Alessandra, visa reduzir os estereótipos de gênero nocivos
e comportamentos por
meio da promoção de atividades esportivas, colaborativas e oficinas de conceitos
de gênero, autoestima, liderança, saúde e violência.
“Uma vitória leva a outra”
virou realidade com a ação
esportiva ‘Deixa a Mana Jogar’. Impactou a vida de jovens estudantes da Escola
Estadual Doutor Thomas
Lovejoy (Comunidade Tumbira, na Reserva de Desenvolvimento Sustentável do
Rio Negro, no município do
Iranduba) e da Escola Es-

forme Alessandra, é que a
iniciativa social liderada
pela FAS alcance outras comunidades e áreas ribeirinhas do Amazonas.
“Quero me colocar à disposição da FAS para que
esse projeto não pare. Além
de trabalhar com as meninas nas comunidades”, comentou Alessandra.

Ação visa reduzir os estereótipos de gênero por meio do esporte

tadual Samsung (Comunidade Três Unidos, Reserva
APA do Rio Negro).
“As minhas palavras são
de gratidão, de poder ter um
espaço onde a gente coloque tudo isso, todo o preconceito, todas as dificuldades que nós, mulheres,
sofremos. Ter um espaço
onde a gente possa traba-

lhar isso de forma didática
e pedagógica como foi o
‘Deixa a Mana Jogar’”, disse
Alessandra.
Mais apoio
A deputada adiantou que
ainda este ano pretende renovar a indicação de uma
emenda para a continuidade do projeto. A ideia, con-

Projeto
O projeto ‘Deixa a Mana
Jogar’ conta com uma metodologia inovadora que conecta práticas esportivas
com oficinas que promovem equidade de gênero.
Ao todo, a iniciativa beneficiou 59 jovens entre meninos e meninas.
Além de desenvolver estratégias de construção de
ferramentas para discutir equidade de gênero em
comunidades vulneráveis
no interior do Amazonas,
o projeto teve o objetivo de
comunicar e engajar diferentes atores na temática
de gênero e deseja expandir para outras localidades
do Amazonas.
As modalidades ofereci-

das pelo projeto foram futebol e voleibol. De acordo com
a gestora do projeto na FAS,
Juliana Gonçalves, o ‘Deixa a
Mana Jogar’ foi inspirado na
metodologia proposta pela
Organização das Nações
Unidas (ONU) Mulheres, que
visa criar espaços seguros e
inclusivos para meninas e
mulheres por meio do desporto escolar.
FAS
A Fundação Amazônia
Sustentável (FAS) contribui para a conservação
ambiental da floresta por
meio da valorização da biodiversidade e da melhoria
da qualidade de vida das
comunidades ribeirinhas.
“A Fundação Amazônia Sustentável tem como
desafio fazer com que a
floresta permaneça viva.
Dependemos, todos, da floresta para manter o planeta com a esperança de ter
sucesso no enfrentamento
das mudanças climáticas,
que é o grande desafio da
humanidade”, destaca o
superintendente geral da
FAS, Virgílio Viana.

Comitiva visita cadeias produtivas de bioeconomia e turismo
Uma comitiva composta
por membros da Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema) e do Banco
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
(BNDES) realizou, entre
quarta e quinta-feira (4 e
5), uma série de visitas
estratégicas a modelos
de cadeias produtivas de
bioeconomia e turismo do
Amazonas, nos municípios de Manaus, Novo Airão e Iranduba.

O secretário de Estado do
Meio Ambiente, Eduardo
Taveira, explica a proposta das visitas. “O objetivo
da vinda da equipe do BNDES aqui, ao Amazonas, é
ajudar a construir modelos de financiamento que
possam impactar diretamente cadeias produtivas
e trazer geração de renda
para o estado”, afirmou.
De acordo com o titular
da Sema, esta é uma primeira etapa de sondagem

da equipe técnica e também da diretoria do Banco,
para entender as oportunidades disponíveis no estado. “A escolha do Amazonas se deu pela relação
que o Governo do Amazonas tem com o BNDES, do
ponto de vista da construção de projetos”, disse.
“Fomos um grande executor - e ainda executamos - um programa do
Fundo Amazônia. Então
todo esse compromisso e

expertise ajudou a trazer
o Banco para cá”, acrescentou Taveira ao referir-se ao ProjeCAR - Projeto
de Implementação do Cadastro Ambiental Rural
(CAR), que tem apoiado a
ampliação de inscrições,
análises e retificações em
36 municípios do interior.
A agenda com o BNDES
iniciou na segunda-feira
(2), com uma reunião na
sede da Sema, envolvendo secretários e repre-

sentantes de agências do
Governo do Amazonas.
O encontro se estendeu a
uma visita ao Centro de
Biotecnologia da Amazônia (CBA).
A ideia é que, a partir
destas visitas, o Governo
do Amazonas e o BNDES
possam encontrar mecanismos de financiamento
rápidos e robustos para
gerar emprego e renda,
aliados à conservação
ambiental.
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Jovem desenvolve sua paixão pela
escrita em Iranduba
Fotos: Arquivo Pe
ssoal

gio se comoveu com a minha história e contou para
uma jornalista que veio ao
meu encontro em novembro de 2016. Depois que a
matéria saiu, em menos
de 24 horas eu consegui
patrocínio dos advogados Júlio Antônio Lopes e
Cassius Clei para publicar
meu livro no dia 16 de junho de 2017. São muitas
dificuldades, mas desde o
começo tive muito apoio
de empresários da cidade e professores que me
aconselharam, apoiaram e
incentivaram como o professor Jan Martinot e Inês
Soares”, declarou.

Suyanne Lima

Maria Luiza Brasil, de 23
anos, é escritora, poetisa,
e acadêmica em Pedagogia e Produtora Cultural.
Ela vem desenvolvendo
sua paixão pela escrita em
Iranduba, onde mora desde
os sete anos de idade e já
tem dois livros publicados,
“Pensamentos de Mim,
Você e Todos Nós” (Ed. Sejamos Luz, 2017) e “Ela
mora – Crônicas, Contos e
Cartas”, pela Filos Editora.
A história dela é de luta,
superação e demonstra
uma verdadeira vocação
para escrita.
Ao AGORA, Maria contou que começou a escrever em 2013 para não entrar em depressão. Eram
de quatro a seis textos
por dia. “Descobri que era
epiléptica aos 15 anos de

idade e tive que parar de
fazer muitas coisas que
fazia. As pessoas que entenderam pelo o que eu
estava passando me incentivaram a escrever. De
dezembro de 2013 a maio
de 2014 eu já havia escrito
300 textos, mas fui roubada por uma pessoa que se
aproveitou da minha dificuldade de subir no ônibus. Até resgatei o celular,
mas os conteúdos foram
todos perdidos”, contou.
Após perder seus conteúdos, Maria quase desiste
de escrever, mas em 2015
inicia o livro “Pensamentos de mim, você e todos
nós”, baseado nos jovens.
Ela decidiu vender bombons na escola para tentar
pagar uma editora para
publicar o livro.
“A secretária de um colé-

Livros
Maria também é autora
da página “Pensamentos
de mim, você e todos nós”,
– essa que leva o título do
primeiro livro dela.
“A minha mãe e meu padrasto começaram a me
acompanhar nos eventos que comecei a ser
convidada para ir em
Manaus. Quase todos
os eventos que vou
são em Manaus. Através das academias
conheci grandes autores amazonenses
que me incentivaram a querer cada
vez mais conhecê-los, foi aí que tive
a ideia de criar a página
‘Pensamentos
Maria Luiza Brasil, de 23
anos, é escritora, poetisa, e acadêmica

de mim, você e todos nós’,
– essa que leva o título do
meu primeiro livro, para
divulgar os autores amazonenses e nacionais pois eu
acredito que os autores, sobretudo, os amazonenses
merecem reconhecimento
e respeito”, disse.
“Ela Mora – Crônicas,
Contos & Cartas” também
foi publicado por Maria e
pode ser adquirido pela
Amazon.
“Infelizmente
não tenho mais exemplares do primeiro livro.
Foram quase 400 exemplares vendidos de forma
independente a partir dos
eventos que participei em
Manaus, exposições que
fiz em supermercados, lojas, feiras e nas ruas. Mes-

mo com dificuldade de
andar e com o preconceito
que as pessoas têm com a
leitura eu consegui vender
e até começar meu curso
de Pedagogia através das
vendas dos livros. A literatura quando a gente conhece, não consegue mais
soltar. É um vício e um
amor constante que mais
pessoas deveriam se deixar levar”, destacou.
Recursos financeiros
Maria pediu apoio aos
empresários e amantes da
literatura para conseguir
recursos para conseguir
imprimir a terceira tiragens do Ela Mora para levar
para a exposição na bienal
do livro em São Paulo em
julho. Quem quiser colaborar pode entrar em contato
pelo e-mail marialuizabrasil60@gmail.com.
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Trabalhadores protestam
contra decreto de Bolsonaro

Fotos: Divulgação

Carlos Araújo
A população de Presidente Figueiredo teme
pelo impacto que o decreto 11.052/22, assinado pelo
presidente Jair Bolsonaro,
vai causar no Polo de Concentrados, com a redução
do IPI (Imposto Sobre Produtos Industrializados).
Nesta quarta-feira (4),
trabalhadores da empresa
Jayoro ergueram cartazes
nas proximidades da rodoviária de Presidente Figueiredo, na BR 174, e pediram que o Governo Federal
reveja a decisão. Mais de
600 pessoas participaram
da manifestação.
“Bolsonaro, nós do Amazonas queremos continuar
verdes! Nos ajude a preservar a floresta amazônica
de pé. Mantenha o Polo de
Concentrados em Manaus”,
dizia um dos cartazes.
Em outro, palavras mais
duras dirigidas ao presidente e o ministro da economia, Paulo Guedes.
“Bolsonaro e Guedes, na
véspera do dia do trabalho,
vocês demitiram o povo do
Amazonas para sempre!
Não abandonem o futuro
de nossos filhos”, afirma.

Presente na manifestação, a dona de casa Antônia Maia, 57, disse que foi
pedir ao presidente que
“não tire” o emprego do
seu filho.
“Eu não acredito que isso
está acontecendo. Estou
muito revoltada, porque
acho isso injusto com o
povo do Amazonas. Meu filho trabalha nesse ramo e
todos dependem dele. Bolsonaro, não tire o emprego
do meu filho”, desabafa.
Outro que comenta é Fernando Santos, 43 anos, que
trabalha com concentrados de xarope.
“Fazemos esse apelo
por socorro aos nossos
deputados estaduais, federais e senadores. Defendem, agora, aqueles
que vocês procuram na
hora do voto”, afirma.
Jhon Lira é químico e
um dos líderes dos trabalhadores. Segundo ele, o
medo dos manifestantes
é que o decreto force uma
saída da empresa na região, gerando uma onda
de desemprego.
“O governo federal zerou
o IPI e isso nos afeta diretamente porque nós somos a
única agroindústria no es-

População de Presidente Figueiredo teme pelo impacto do decreto

Trabalhadores da empresa Jayoro ergueram cartazes nas proximidades da rodoviária de Figueiredo

tado do Amazonas e tanto
na produção de extrato de
guaraná quando na produção do guaraná mais açúcar. Sem o incentivo nós
corremos um grande risco
de as empresas não conseguir se manter por conta
da questão logística que é
muito difícil”, aponta.
Segundo com estimativas da Prefeitura de Presidente Figueiredo, atualmente, a produção de
concentrados representa
um importante polo de desenvolvimento local e a redução do IPI poderá causar
a perda de 1,1 mil empregos
diretos na cidade, impactando a renda de inúmeras
famílias e prejudicando a
economia do município.
A prefeita da cidade, Patrícia Lopes (União Brasil),
compareceu a manifestação e disse que também
entrou em contato com os
membros da bancada federal no Amazonas para
lutar contra a decisão do
Governo Federal.
“Vocês não estão sozinhos. Contam com apoio
da prefeitura de Presidente Figueiredo. Desde o mo-

mento que soube da publicação do decreto, comecei
a buscar o apoio da bancada do Amazonas no Congresso Nacional. Essas
pessoas que estão lá fora,
e não conhecem a nossa
realidade, precisam compreender e entender que o
estado Amazonas possui
uma logística diferenciada, o que torna tão importante os incentivos fiscais
para que as empresas se
instalem e permaneçam
aqui, gerando emprego e
renda ao nosso povo. Para
se ter uma floresta em pé,
é preciso dar oportunida-

des aos amazonenses”,
destacou a chefe do executivo municipal de Presidente Figueiredo.
A coisa é séria
Recentemente, o deputado federal Marcelo
Ramos (PSD) comentou
sobre o assunto. Para ele,
a saída de fábricas como
Ambev e Coca-Cola é de
natureza grave.
“Isso não beneficia nenhuma indústria fora da
Zona Franca, porque não
existe produção de concentrados de refrigerantes
fora de Manaus”, avalia.

Moradores pediram que o Governo Federal reveja a decisão sobre a ZFM
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Casal de atletas conquista medalhas

no Arnold South America
Fotos: Divulgação

Suyanne Lima
O casal de atletas Alexssia Moreira e John William
representaram o município
de Presidente Figueiredo no
Arnold South America, o
maior evento multiesportivo da América Latina, que
ocorreu entre os dias 29 de
abril e 1º de maio. O evento
reuniu aproximadamente
85 mil pessoas no complexo do Expo Center Norte, em
São Paulo. A competição é
um enorme sucesso entre
atletas e apaixonados pela
área esportiva.
Alexssia competiu e ganhou nas categorias Master1
e open até 75kg de Power
Bíceps categoria do esporte
de força Powerlifting, cujo
objetivo do atleta é levantar
o maior peso possível em
cada um dos movimentos
pelos quais este esporte é
composto: o movimento de
agachamento, supino e o
peso morto.
Já John garantiu duas medalhas de ouro nas categorias até 100kg open e Master

Casal de Figueiredo garantiu medalhas no maior evento multiesportivo da América Latina

de Power Bíceps. Para o AGORA o casal contou detalhes
da trajetória deles e da conquista alcançada representando o município de Presidente Figueiredo.
Alexssia
Para a atleta Alexssia Moreira, chegar até o Arnold
South America foi uma grande conquista. “Confesso que
não foi fácil, se tratando da
logística até São Paulo o custo foi alto, até porque existe
um processo preparatório até
o dia do campeonato. Mas
Deus me abençoou com o
patrocínio do Governo do
Amazonas e outros patrocinadores que fazem parte dessa história e minha
mãe que de forma muito especial tem me ensinado a lutar pelos meus sonhos todos
os dias”, destacou.
Alexssia avalia a musculação como um esporte que
contribui para a saúde do

corpo e da mente. A preparação de Alexssia foi acompanhada pelo professor atleta
e campeão internacional Washington Silva na academia
Monteiro Gym em Manaus e
nos finais de semana em Presidente Figueiredo na academia Combate Camping.
“Me sinto muito honrada e
realizada, como mulher sabemos das nossas lutas diárias e preconceito na área
do esporte quando você está
treinando cargas pesadas,
muitos não entendem o motivo do treino de força. Mas o
importante é fazer com amor
sem pensar nos julgamentos
e fazer o melhor que você
pode fazer até o seu limite ultrapassando barreiras que te
impede e vencendo todos os
desafios”, disse a atleta.
“Represento o município
de Presidente Figueiredo e
nossa classe, vencendo limites com um Deus na frente de tudo, porque somente

pode nos dar a capacidade
e sabedoria em momentos
de competição. Uma atleta é
atleta não só no dia que ganha, mas sim no seu dia a
dia quando decide vencer”,
destacou.
John
John começou no Jiu-Jítsu
onde é faixa roxa, mas em
2010 largou o esporte e foi
para musculação. Há dois
anos que ele compete no esporte de força Powerlifting
na modalidade Power Bíceps.
“Recebi um convite da academia Monteiro Gym do professor Washington Silva que
hoje é meu treinador e fui
fazer um treino experimental no qual ele gostou muito
do meu desempenho e me
fez o convite para competir
pela academia dele. Desde lá
para cá venho colecionando
títulos, sou campeão Brasileiro de supino, campeão
pan-americano de supino e

também sou campeão Brasileiro de Power Bíceps de
repetição”, disse.
“Também fui também campeão Mundial ano de 2021
pela FIP (Federação Internacional Power Bíceps) e agora
fui campeão por duas categorias no evento do Arnold
South América internacional
de Power Bíceps, sendo um
dos meus maiores desafios”,
acrescentou John William.
Para John representar Presidente Figueiredo é uma honra. “Foi um ano de preparação,
de muitos treinos, superando
até a mim mesmo esse título pois eu já almejava queria
trazer essa medalha para o
nosso estado e para meu município. Hoje em dia muitas
pessoas estão procurando
muito a área da musculação
tanto na capital quanto no interior virou o esporte do momento e está crescendo cada
vez mais. Representar meu
município de Presidente Figueiredo é uma honra imensurável”, comentou.
Treinador
O treinador do casal Washington Silva parabenizou o esforço dos atletas.
“Percebi o desempenho do
casal muito forte e eles fizeram ótimos resultados em
eventos anteriores que me
impressionaram. Fizemos
uma preparação e o desempenho deles sempre indicou
que iria dar em pódio. Gostei
muito de ver a dedicação dos
dois no treinamento, a correria no dia a dia empenhados para trazer esse título ao
Amazonas e eu fiquei muito
feliz porque tudo que nós fizemos deu certo, foi tudo de
excelência e estou orgulhoso com eles dois. Dedicação
é um dos pontos fundamentais para um bom desempenho do atleta”, finalizou.
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Estádio Francisco Garcia será reformado

e prefeitura fortalecerá área esportiva
Divulgação

A Prefeitura de Rio Preto
da Eva recebeu, na última
semana, representantes da
Fundação Mathias Machline. Eles vieram conhecer o
município e visitar as instalações do Estádio Francisco Garcia e Centros de
Treinamentos de futebol. A
ideia é firmar uma parceria
público-privada para a disputa do Campeonato Amazonense Série B.
A Digitron da Amazônia,
mantenedora da Fundação
Mathias Machline, está investindo em um novo time,
o Parintins Esporte Clube. A
equipe já está inscrita para
a disputa da Série B do Estadual, que tem previsão para
começar em julho. A expectativa é de que o time tenha
Rio Preto da Eva como sede
para realizar os treinos, e
“mandar” os jogos.
“Eles estão aqui para fazer
parceria com a prefeitura,
para que possamos reestruturar o nosso estádio, trazer
um clube para disputar a
série B, depois irmos para
a série A do amazonense, a
série D do Brasileiro, e quem
sabe chegarmos a uma série A do Brasileiro. Esse é
um sonho da Fundação Ma-

Estádio Francisco Garcia passará por uma reforma básica

thias Machline, é um projeto já estabelecido por eles,
e estamos aqui procurando
áreas e meios para que possamos fechar essa parceria”, disse o Prefeito de Rio
Preto da Eva,
Anderson Souza.
A comitiva visitou o estádio Francisco Garcia e dois
campos que podem servir
como possíveis Centros de
Treinamento, além de conhecer escolas, quadras e
ginásios esportivos, para o
desenvolvimento de programas sociais para adolescentes e jovens do município.
Reforma do Estádio Francisco Garcia
O estádio Francisco Garcia passará por uma re-

forma básica para atender
aos requisitos da Federação
Amazonense de Futebol
(FAF) para a disputa da série B deste ano. Após isso, o
local deve passar por uma
reestruturação geral.
O projeto do novo estádio foi apresentado por um
engenheiro aos representantes da Fundação Mathias Machline. O gramado é o principal problema,
portanto, será feita toda a
recuperação do solo e instaladas 18 redes de drenagem para não deixar esse
solo encharcado.
Além disso, serão acrescentadas mais 2 bilheterias, totalizando 4 no total,
e construídas lanchonetes
dentro do estádio. Também
serão recuperadas as es-

truturas das arquibancadas, da sala de imprensa e
dos camarotes, vestiários,
e construído um estacionamento amplo para atender a população de Rio Preto e torcedores de outros
municípios, como Manaus,
por exemplo. O banco de
reserva será rebaixado, a
nível profissional, e serão
construídas rampas de
acessibilidade para pessoas com deficiência.
Boas Impressões
Luís Cláudio, diretor de
esportes da Fundação Mathias Machline gostou do
que viu.
“A visita foi boa para gente conhecer bem a cidade,
as estruturas que são perfeitas para a atividade física
e do futebol. A gente gostou
muito, a cidade bem receptiva, um clima gostoso, você
vê que tem a necessidade
do futebol aqui”, disse ele.
Uma segunda visita a Rio
Preto da Eva deve ser feita
ainda em maio. “Nós vamos
sentar com toda a diretoria, conversas os próximos
passos. O prefeito vai estar
com a gente na semana que
vem, eu vou voltar ao mu-

nicípio pra visitar dois lugares que ficaram faltando,
mas tem tudo pra dar um
namoro bacana essa parceria”, concluiu ele.
Holanda Esporte Clube
Em 2007, o Holanda Esporte Clube se tornou um
time profissional e foi o representante de Rio Preto da
Eva no futebol amazonense. O clube estreou na série
B e foi o campeão.
Em 2008, já na primeira divisão, foi campeão
amazonense e chegou a
participar de competições
nacionais como a Série C
do Brasileirão e a Copa do
Brasil. Os jogos do clube lotavam o estádio Francisco
Garcia, e gerava emprego e
renda para a população.
Para Paulo Radin, ex-presidente do Holanda é importante que Rio Preto da Eva
tenha um novo clube representando o município.
“A expectativa é que esses contatos feitos pelo Prefeito Anderson Sousa sejam efetivados, porque traz
uma esperança para que
o Rio Preto da Eva volte a
pontuar com bastante força
no cenário.”

Crianças recebem fardamento e kits escolares
O prefeito de Rio Preto da
Eva, Anderson Sousa, juntamente com a equipe da
Secretaria Municipal de Educação, participou, na segunda-feira (2), da entrega do fardamento e dos kits escolares
para as crianças da educação
infantil. A entrega ocorreu
durante a reunião de pais e
mestres na Creche Vereador
Antônio Henrique de Aguiar.
Cada aluno recebeu a farda e um kit escolar, conten-

do caderno, lápis, borracha,
apontador, giz de cera, lápis
de cor, massinha de modelar,
tinta guache, cola e uma resma de papel ofício. Todas as
crianças também receberam
uma mochila padronizada,
parceira da prefeitura do município com a Câmara de Desenvolvimento Internacional
Brasil/China.
“É muito legal o que o prefeito tem feito, na cidade tem
muita família que não tem

tantas condições para comprar o material escolar, e com
essa entrega, ele faz com que
todas as crianças recebam o
fardamento igual e os materiais escolares iguais, padronizado, sem que haja distinção entre as crianças, isso é
muito bom”, disse a mãe de
uma das alunas da creche.
O prefeito Anderson Sousa comentou sobre a importância da educação infantil.
“Nós faremos bons cidadãos,

teremos boas pessoas, bons
técnicos, engenheiros, professores, médicos, bons profissionais, se formarmos
crianças agora nessa idade,
porque é nessa idade que a
criança aprende os bons costumes, a dar um bom dia, boa
noite, obrigado, é nessa idade
que a criança consegue memorizar as suas atividades
futuras, é por isso que o Rio
Preto dá importância à educação infantil”, destacou.

Divulgação

Cada aluno da Creche Vereador
Antônio Henrique recebeu o kit
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Dia das Mães em Rio Preto
terá show de José Augusto
Divulgação

O Dia das Mães, neste domingo (8), terá uma grande
celebração em Rio Preto da
Eva. Para comemorar esta
data especial de uma forma
ainda mais marcante, a prefeitura de Rio Preto da Eva
montou uma programação
que conta, entre outras atrações, com o show do cantor
José Augusto, que traz ao
município, a turnê “Um brinde ao amor”.
“É um momento muito
importante. A gente vem de
dois anos sem atividades,
sem festas, isolados dentro de casa, comemorando muitas vezes de forma
virtual, por causa de uma
pandemia que enfrentamos
duramente. Foram muitas
perdas, e agora que estamos
conseguindo superar tudo
isso, é mais do que justo que
possamos comemorar com
um show super especial. As

mães de Rio Preto merecem,
a população de Rio Preto
merece tudo isso”, declarou
o prefeito Anderson Sousa.
A estrutura já está sendo montada no Centro de
Eventos da cidade, e deve
reunir muitas famílias de
Rio Preto da Eva e de cidades vizinhas. Além do
show de José Augusto, a
programação ainda conta
com apresentações de DJ’s,
de alunos e funcionários
das escolas municipais e
claro, sorteio de brindes
para as mães.
O evento é uma realização da prefeitura de Rio
Preto e da Câmara de Vereadores, com o apoio do
Governo do Amazonas e
empresas parceiras.

Durante o evento serão sorteados brindes para as mamães

Cantor José Augusto
José Augusto é um cantor
e compositor brasileiro de

68 anos. Estourou no Brasil
nos anos 70, sendo um dos
artistas com mais cópias
vendidas da época. Suas letras românticas embalam
muitos casais apaixonados
até hoje. É um dos recordistas de músicas em trilhas de
novela. Entre os seus maiores sucessos estão as canções “De que vale ter tudo
na vida”, “Aguenta coração”,
“Por eu ter te machucado”,
“Juro que não vou mais chorar” e “ A minha história”.
Programação
16h DJ’s Nike Seven e Cláudio Roberto;
17h Apresentação das Escolas Municipais;
18h30 Sorteio de brindes;
19h30 José Augusto e Banda (Atração Nacional);
21h30 Diana Camilo e Banda;
23h Encerramento.

500 óculos de grau são entregues para população

Divulgação

Na última semana, foi realizada na Escola Municipal
Alegria de Saber, a entrega
de 500 óculos de grau para
as pessoas que participaram do 1º mutirão de 2022
do Programa Enxerga Mais
Rio Preto, uma parceria da
Prefeitura do município por
meio das Secretarias de
Saúde, Educação e Assistência Social, e do Governo
do Estado.
Dona Vilma Maria, de 46
anos, moradora do bairro
Carlos Braga, foi uma das
beneficiadas. “Eu estou
muito feliz, porque melhorou muito a minha visão.
Os meus óculos já tinham
vencido e ainda não tinham

dados para comprar outro,
mas agora com esse aqui ficou muito bom, eu vou conseguir ler a palavra de Deus
que é o que eu mais gosto
de fazer”, relatou ela.
“Essa entrega que aconteceu neste sábado é do
mutirão que aconteceu no
último dia 16. Chegou bem
rápido, apenas duas semanas, e isso é muito importante para os beneficiários
que foram contemplados”,
disse a secretária executiva
de Assistência Social (Semas), Néia Souza.
A cerimônia de entrega
contou com a presença do
prefeito Anderson Sousa, do
vice-prefeito Neto do Baixo

Rio, de vereadores e autoridades. Para o Presidente da
Câmara, Aurélio Nogueira,
essa iniciativa é muito importante. “A câmara aqui participando, prestigiando esse
projeto que já beneficiou milhares de pessoas, mais de 3
mil pessoas no município. A
gente fica feliz, só temos que
agradecer a Deus por esse
projeto, que dá a oportunidades de as pessoas viverem
melhor, então a gente apoia
a prefeitura na realização
desses programas sociais”,
salientou ele.
As pessoas que não foram
buscar os óculos no sábado,
podem procurar a Secretaria
de Assistência Social de Rio

Preto da Eva durante a semana para fazer a retirada.
Novo mutirão em maio
O segundo mutirão do
Enxerga Mais Rio Preto já
tem data para ocorrer, dia
14 de maio. Dessa vez, os
beneficiados serão os estudantes da rede municipal de ensino que apresentem alguma dificuldade de
aprendizagem por causa
de problemas de visão.
Até o fim do ano, a prefeitura de Rio Preto da Eva
pretende realizar cinco
mutirões do programa, beneficiando mais de 3 mil
pessoas com óculos de
grau, em todo ano de 2022.

Segundo mutirão do Enxerga
Mais Rio Preto ocorrerá dia 14
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AM dá início ao programa que vai

melhorar iluminação do interior
Divulgação

Novo sistema vai gerar economia de energia, menor impacto ao meio ambiente e segurança nas ruas

O governador do Amazonas, Wilson Lima, deu
início ao programa Ilumina+ Amazonas, que vai
modernizar o sistema de
iluminação pública do
interior do estado. Os primeiros municípios a receberem o programa serão
Itacoatiara, Tefé e Parintins. Serão substituídas,
por luminárias de LED, as
lâmpadas a vapor de sódio, de mercúrio ou mistas, que são tradicionalmente usadas.
Até o fim do ano, o Estado pretende modernizar a iluminação pública
urbana das 20 maiores
cidades do estado, com
investimento inicial de
R$ 110 milhões.
“A lâmpada de LED economiza em até 60% o custo com a energia elétrica,
a luminosidade é maior,
dá mais qualidade de vida
para as pessoas. Melhora na questão da segurança pública”, afirmou o

governador Wilson Lima
que, na terça (3), ao lançar o programa, acompanhou o embarque de 600
toneladas de material,
equipamentos e veículos
para Tefé e Parintins. O
deputado estadual Saullo
Vianna também acompanhou a operação.
Para os dois municípios
estão sendo embarcados equipamentos como
8.544 pares de luminárias e braços; 17 veículos,
sendo sete caminhões,
oito Pickups, dois carros
utilitários tipo Fiorino; e
três triciclos, além de 60
operários. O investimento
nos dois municípios é de
R$ 18,9 milhões.
Conforme o cronograma da Unidade Gestora de
Projetos Especiais (UGPE),
responsável pela execução do programa, Tefé e
Parintins serão os primeiros municípios a receber
o programa, seguido de
Itacoatiara. Serão, no mí-

nimo, 2.744 pontos de iluminação substituídos em
Tefé e pelo menos 5.800
em Parintins, alcançando
todas ruas do perímetro
urbano desses municípios. Até o Festival Folclórico de Parintins, no fim
de junho, os serviços serão concluídos.
O coordenador executivo da UGPE, engenheiro
Marcellus Campêlo, ressalta que o programa também contribui com o meio
ambiente, tendo em vista
que no interior do estado
há muitas termelétricas,
nas quais o óleo diesel é
utilizado e, com as lâmpadas de LED, o consumo do
combustível irá reduzir.
“Quando a gente deixa
de consumir energia elétrica, principalmente no
interior do Amazonas,
onde tem muita termoelétrica ainda consumindo
óleo diesel, a gente deixa
de consumir mais, protege o meio ambiente. O

programa está completamente coadunado com as
políticas de meio ambiente hoje em voga no mundo”, disse Campêlo.
Inicialmente, o Governo do Amazonas instalou
luminárias de LED como
parte de um projeto piloto
que deu origem ao Ilumina+. Um desses municípios é São Sebastião do
Uatumã, cidade que foi
beneficiada com iluminação de LED, por meio de
convênios com o Governo
do Estado.
Segundo o prefeito Jander Barreto, as ruas de
São Sebastião do Uatumã
há muito tempo estavam
no escuro e, agora, a ação
chega a comunidades rurais como os distritos de
Santana, Santa Helena e o
Bacabau. Os trabalhos na
cidade ainda continuam.
“Confesso para você que
foi uma felicidade muito grande de todo o povo
que foi beneficiado nessa
primeira etapa. Cheguei
em alguns momentos lá
a cair lágrimas, junto com
eles, pela felicidade de São
Sebastião à noite ficar dia
com a iluminação de LED”,
disse o prefeito de São Sebastião do Uatumã.
Em Maués, o serviço já
foi concluído como parte
do projeto piloto. Na localidade, a UGPE já implantou 100% de iluminação
em LED, quando executou
as obras do ProsaiMaués,
concluído em 2019. Atalaia do Norte, Alvarães e
Novo Airão estão sendo
contemplados por convênios através dos quais
o Governo do Estado vai
repassar o recurso e as
próprias prefeituras irão
realizar o serviço.
Nos municípios onde

já foi feita a substituição
parcial das lâmpadas pela
prefeitura local, será realizado o complemento,
e outros terão 100% de
substituição. Uma equipe técnica realiza vistoria in loco para verificar
os pontos que precisam
ser substituídos.
Vantagens
Conforme o governador
Wilson Lima, o programa
Ilumina+ Amazonas proporcionará a modernização de todo o sistema de
iluminação pública do
interior, com inúmeras
vantagens
econômicas
para as prefeituras, além
de representar mais segurança e bem-estar para
a população.
Além de representar um
significativo ganho de luminosidade e ter maior
eficiência energética, a
iluminação em LED contabiliza inúmeras vantagens: produz mais luz por
watts consumidos, gera
economia de energia, reduz custos, tem maior duração, reduz emissão de
carbono e não emite raios
ultravioletas. Estima-se
uma economia de até 65%
no consumo de energia.
O projeto está alinhado
às práticas de ESG (sigla
de termo em inglês que
se refere à governança
social e ambiental), conceito bastante difundido
na iniciativa privada, que
se traduz na adoção de
medidas direcionadas ao
meio ambiente, responsabilidade social e governança. A medida está em
consonância com as políticas de sustentabilidade
e a adoção de providências para racionalização
dos gastos públicos.
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Prefeitura realiza ações para

conter danos causados pela cheia
Para conter os transtornos e estragos provocados
pelas chuvas intensas que
caem no município de Itacoatiara, neste período do ano,
causando inclusive alagamentos das áreas mais baixas da cidade, a prefeitura
de Itacoatiara, por meio da
Secretaria Municipal de Infraestrutura (SEMINFRA),
vem tomando as medidas
necessárias, com um plano
de ações para corrigir esses problemas que afligem
a população.
O planejamento de infraestrutura inclui a construção de pontes, serviços de
limpeza de ruas e calçadas,
desobstrução de bueiros,
instalação de drenagens e
tapa buracos, entre outros.
Construções de pontes
A Prefeitura de Itacoatiara, por meio da Secretaria
de Infraestrutura, por medida de precaução, está realizando a construção de
várias pontes de madeira,
nas áreas de alagamentos
da cidade, para facilitar o
acesso dos moradores às
suas casas.
“A enchente histórica de
2021 causou transtornos
e danos materiais para a
nossa população, e nos deixou ensinamentos. Naquele
ano, para resolver o problema a prefeitura precisou
construir 11 quilômetros de
pontes”, disse o prefeito Mário.
Este ano a prefeitura está
alerta para os efeitos do
aumento no volume das
águas, e por isso já adquiriu a madeira necessária e
começou a construção de
pontes para atender aos
moradores das áreas historicamente alagadas. É claro
que não se pode conter o
avanço das águas, mas po-

demos minimizar seus efeitos. E isso, nós já estamos
fazendo”, afirma o prefeito
Mário Abrahim, que vem
visitando as regiões, conversando com moradores e
orientado os servidores.
Mais 2 mil metros de ponte de madeiras já foram
construídos nas ruas alagadas nos bairros Jauari,
Centenário, Jardim Adriana,
Mamoud Amed e Colônia.

radouras e eficazes sejam
tomadas.
A ideia da prefeitura é
substituir toda a galeria
antiga da sede do município que não atende mais a
crescente demanda, com o
aumento da população. Por
isso, a administração municipal tem executado ações
com capacidade superestimada para que as obras tenham maior vida útil.

Obras de drenagens
As obras de drenagens
seguem corrigindo os problemas de escoamento de
água pluviais do município.
Paralelamente, a prefeitura
vem avançando cada vez
mais, com as obras de drenagens para corrigir problemas antigos da cidade. As
obras ocorrem nas regiões
propensas a alagamentos,
ou de águas estagnadas,
que servem de criadouros
de mosquitos da dengue e
outras doenças.
Para o diretor do departamento de limpeza pública, e
responsável pelos serviços
de drenagem, o engenheiro Jonathan Soares, devido
à intensidade de chuvas e
para não deixar os moradores do centro e bairros alagados, mais de 3 mil metros
de pequenas galerias que
cortam a cidade foram desobstruídos.
A instalação de tubos de
concreto, com bitola específica, construção de novos
bueiros com maior capacidade de vazão, além de sarjetas e meio fio, facilitaram
o fluxo evitando os alagamentos que vêm de décadas, mas que agora vão dar
mais tranquilidade à população dessas áreas. Se as
fortes e intensas chuvas
causam problemas, permitem que soluções mais du-

Limpeza pública
O Departamento de Limpeza Pública segue realizando mutirões de limpeza
em todos os bairros. Esta
semana, os bairros localizados no Centro da cidade,
que receberam os serviços
de roçagem, varrição e remoção de lixo, deixaram as
ruas ainda mais agradáveis
à população.
A coleta de entulho provenientes de quintais das
residências, restos de podas,

capinas e roçagem, estão
sendo coletados durante o
período da noite, quando a
secretaria de infraestrutura
disponibiliza recursos de pás
carregadeiras e equipes responsáveis para essa tarefa.
“Nunca tinha visto Itacoatiara tão bem cuidada
quanto hoje”, disse uma
moradora ao observar os
trabalhadores em ação. A
coleta do lixo doméstico
também está sendo realizada de maneira regular,
durante os dias da semana, conforme calendário já
estabelecido e de conhecimento da população.
Mais 50 toneladas de asfalto
A dando sequência aos
serviços de tapa buracos,
a SEMINFRA retornou esta
operação de forma intensificada, aproveitando curtos
períodos nesta época do
ano, visando à recuperação

de vias, que vão proporcionar a melhoria na trafegabilidade de pessoas e veículos. Na terça-feira (3), os
serviços foram realizados
nas ruas Benjamin Constant, no Centro, General
Carneiro e as adjacentes no
Bairro Colônia.
Para isso, a prefeitura disponibilizou 50 toneladas de
asfalto frio, o mais para ser
aplicado, no momento.
“O certo é que estamos
atentos às demandas, que
na maioria das vezes são
urgentes, para que a nossa
população se sinta assistida
pela administração municipal, que busca corrigir problemas anteriores e atender
aos anseios de todos. Quem
vê a nossa forma de gestão,
de atacar os problemas com
coragem e determinação,
sabe do nosso compromisso com o povo e o município de Itacoatiara”, finalizou
o prefeito Mário Abrahim.
Divulgação

Planejamento de infraestrutura da prefeitura inclui
construção de pontes e obras
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Atletas conquistam oito medalhas

no Campeonato de Taekwondo
Divulgação

Sebastian Viana

A Associação Novo Airão
de Taekwondo da Academia Ércules participou, no
domingo (1º), do 28° Campeonato Amazonense de
Taekwondo e da primeira
edição do Camping Amazonas de Taekwondo, no
Centro Estadual de Convivência da Família Magdalena Arce Daou, em Manaus. Competição reuniu
atletas de Manaus, Novo
Airão, Tabatinga, entre outros municípios.
Os atletas de Novo Airão conquistaram sete
medalhas de ouro e uma
de prata, totalizando oito
medalhas. Outra conquista foi as classificações de
dois atletas para o Supercampeonato
Brasileiro
de Taekwondo 2022, que
ocorrerá de 22 a 26 de junho, em Brasília.
O município já foi referência na modalidade, 18
vezes campeão intermu-

Dois atletas ainda foram selecionados para o Supercampeonato

lugar que é nosso. Atualmente o projeto com conta 70 atletas, divididos em
duas categorias, crianças
de 5 a 15 anos e adultos”,
explica Hércules Alves, 6º
Dan em Taekwondo e diretor de artes marciais.
Itauane Vinhorte se
classificou para o supercampeonato
brasileiro
(lutas e performance). “Já
iniciei meus treinamentos e quero chegar forte
na competição e sair de lá
com bom resultado, que é
o título”, disse.

nicipal, 14 vezes campeão
do Amazon Open, 10 vezes da copa cidade de Manaus, 17 vezes campeão
amazonense entre outros
campeonatos. A academia já contou com mais
600 atletas treinando.
Teve a primeira atleta
da região norte convocada para treinar na seleção
Brasileira, Ingledis Vinhort,
mesmo com todo esse cur-

Apoio
O mestre Ércules Alves agradeceu o apoio da
Prefeitura de Novo Airão
que, por determinação do
prefeito Frederico Júnior,
concedeu transporte para
Manaus, ao deputado
Pablo Souza, a confiança dos pais dos atletas, e
parabenizou a diretoria
técnica da Federação de
Taekwondo do Amazonas

riculum a associação Novo
Airão de Taekwondo passou por momentos difíceis.
“Ficamos muitos anos
parados por falta de apoio
e pensei parar com o projeto, porém percebi que
não poderia acabar com
um de mais de 30 anos,
estamos retornando novamente e esse campeonato nos motivou a continuar a lutar e resgatar o

(Ftkdam) pela realização
do evento estadual.
Durante o evento foi realizado também o 1º Camping Amazonas de Taekwondo, ministrado pelo
coach da Seleção Brasileira, grão-mestre Rodney
Saraiva, que durante os
dois dias, realizou treinos
técnicos e táticos, além de
compartilhar suas experiências com a Seleção Brasileira de Taekwondo. Para
a presidente da FTKDAM,
Itala Rodrigues, o camping
serviu como uma forma de
elevar o nível dos treinadores com seus alunos.
“O camping foi uma forma
de motivar os professores
a se qualificarem, porque
as regras de Taekwondo
depois das olimpíadas sofreram alterações. A ideia
foi trabalhar quem prepara
os alunos, para que a gente
possa colher futuramente
bons resultados, atletas de
alto rendimento”, destacou
a presidente.

Festa do Padroeiro Santo Ângelo agita cidade
O município de Novo Airão
comemora a Festa do Padroeiro Santo Ângelo, celebrada
no dia 5 de maio. A programação iniciou na segunda-feira (2), e segue neste sábado (7). Uma semana de
homenagens e devoções.
Nos dias 2, 3 e 4 foram dedicados ao tríduo (três dias)
preparatório da Festa de Santo Ângelo, nos horários e locais de costume das missas.
No 5 de maio (quinta-feira),
dia do padroeiro, foi dedicado
às celebrações de procissão,
e Santa Missa, seguidas pelo
arraial, programação cultu-

ral e religiosa com leilão, boneca viva e venda de comidas regionais.
Na sexta-feira (6), às 15h,
adoração do Santíssimo Sacramento, pelas graças alcançadas e, às 19h, celebração da Santa Missa, seguida
de arraial.
O encerramento ocorre
neste sábado (7), a partir das
19h, com celebração de missa, arraial e um bingão.
Santo
Santo Ângelo era carmelita e morreu como mártir.
A devoção ao santo che-

gou a Novo Airão por meio
das missões carmelitas no
rio Negro no século 18. Documentos relatam que os
carmelitas tiveram uma
missão em Airão e que o
padroeiro era Santo Elias.
Seu nome inicial foi Santo
Elias do Jaú e está situada
na margem direita do rio
Negro. Anteriormente, havia
uma aldeia na margem esquerda e se chamava aldeia
de Tarumã, que tinha sido
fundada por um mercedário
(ordem das Mercês).
Posteriormente a aldeia
Santo Elias do Jaú recebeu

Divulgação

Novo Airão comemora a Festa do Padroeiro Santo Ângelo

o nome de Airão. As reformas pombalinas provocaram a ruína da maioria das
missões. Com Airão não foi
diferente. Provavelmente foi

um missionário carmelita
do Airão quem fundou uma
missão ou construiu uma
capela onde está o Novo Airão dedicada a Santo Ângelo.

Manaus, Sábado e Domingo,
7 e 8 de Maio de 2022

VIP’S Metropolitanos
A Escola Estadual Prof. Mirtes Rosa
elegeu seus representantes para o
Parlamento Jovem 2022. Na quarta-feira (4), foi realizado o processo de
eleição dos alunos, que participarão
do Parlamento Jovem em Itacoatiara.
O projeto, coordenado pela jornalista Veluma Menezes, tem por objetivo
fomentar o protagonismo juvenil e
a participação político-democrática,
proporcionando aos estudantes de ensino médio a vivência do trabalho dos
Vereadores, por uma semana, na Câmara Municipal de Itacoatiara.

No dia 5 de maio foi celebrado o padroeiro do município de Novo Airão,
Santo Ângelo. “Infundi, Senhor, em
nossos corações a vossa graça, vo-lo
suplicamos, a fim de que, conhecendo a anunciação do Anjo e a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho, pelos
merecimentos de sua paixão e morte
cheguemos à glória da ressureição.
Pelo mesmo Cristo Senhor Nosso. ”

O vereador Danison Negrão e o prefeito Anderson Sousa
atenderam os moradores da Zona Rural de Rio Preto da Eva.
Representantes dos moradores Ramal ZF-6 vieram em busca para que se desenvolvam ações na comunidade. A reunião foi proveitosa e todos saíram confiantes de que futuros
trabalhos de melhorias e desenvolvimento serão realizados.

O Pelotão Solidário Iranduba
celebrou com o time Sub14
que ficou em 1° lugar no torneio início que o Pelotão Solidário Iranduba realizou no
último mês, na Ação Social
no Cacau Pirêra. Parabéns
aos jogadores que representaram o Bairro São José
(Mutiraozinho).

Eduardo Maximiano 19 anos,
atleta da equipe AMAESA de
Atletismo na Categoria Sub20,
participou do Campeonato Brasileiro Caixa de Atletismo em
São Paulo e conseguiu passar
para final do Brasileiro e ficou
entre os 10 melhores do país.
Eduardo é habitante e treina em
Manacapuru.

O deputado federal Marcelo Ramos se manifestou, nessa semana,
em defesa da empresa Jayoro, e a favor dos trabalhadores que serão afetados com a perda de empregos caso o decreto que prejudica a Zona Franca de Manaus continue em vigor.

CAÇA-PALAVRAS
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Turismo

Parque Nacional de Anavilhanas é o segundo maior
arquipélago
fluvial
do
mundo. É como o coração
da mata e da água que se
estende por 100 km numa
área de 350 mil hectares
preenchida por 400 ilhas.
Fotos: @anavilhanaslodge.

Parque Nacional de Anavilhanas
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