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Assembleia Legislativa tem conjunto 
de Leis sancionadas pelo Governo

Divulgação

Mês começou com a publicação de um conjunto de Leis aprovadas

 

 
O mês de junho come-

çou com a publicação no 
Diário Oficial do Estado 
do Amazonas (DOE-AM) 
de um conjunto de Leis 
aprovadas pela Assem-
bleia Legislativa do Ama-
zonas (Aleam), oriundas 
de Projetos de Lei (PL) e 
sancionadas pelo gover-
nador Wilson Lima (UB), 
no dia 1º.

De autoria da deputa-
da Alessandra Campêlo 
(PSC), tornou-se Lei, a 
utilização de alternati-
vas tecnológicas, am-
bientalmente sustentá-
veis, nos conjuntos de 
moradias organizadas 
de forma horizontal ou 
vertical em todos os mu-
nicípios do estado. 

“Agora é fazer valer a 
Lei, procurando ajuda 
das secretarias de Meio 
Ambiente do Governo e 
da prefeitura, para que 
a legislação não fique 
apenas na teoria e, sim, 
tenha efeitos práticos na 
vida da população. Im-
portante ressaltar que, 
se colocada em prática, 
essa nova legislação tem 
efeito econômico na vida 

dos moradores de prédios 
verticais ou condomínios, 
pois as alternativas apre-
sentadas na proposta 
reduzem os custos com 
energia, por exemplo, em 
médio e longo prazos”, 
defendeu a deputada.

De acordo com o texto 
da Lei nº 5.913 de 2022, 
todas as construções de 
conjuntos habitacionais 
deverão ter sistema de 
captação de energia solar, 
lâmpadas de alta eficiên-
cia para iluminação em 
áreas comuns, medidor 
individualizado de consu-
mo de gás e água, sistema 
para a captação e utiliza-
ção de águas pluviais e de 
tratamento de efluentes 
e de reuso de água e por 
fim, sistema de coleta se-
letiva de resíduos sólidos 
e de óleo comestível.

Carrossel da Saudade
Também foi sancionado 

a Lei nº 5.910 de 2022 do 
deputado Tony Medeiros 
(PL), que tornou Patrimô-
nio Cultural e Imaterial 
do Amazonas o Carrossel 
da Saudade, programa da 
TV Encontro das Águas, 

que recorda os grandes 
momentos da música po-
pular brasileira que mar-
caram época nos anos 
1940, 50 e 60.

A concepção original, 
nascida no final dos anos 
70, teve o intuito de resga-
tar as modinhas de suces-
so do Rádio, interpretadas 
pelos cancioneiros ama-
zônicos. Com o passar do 
tempo, o programa foi se 
adaptando ao contexto 
mais atualizado sem per-
der sua identidade.

Empréstimos a apo-
sentados e pensionistas

Foi sancionada também 
a Lei nº 5.908, do deputa-
do João Luis (Republica-
nos), que proíbe as ins-
tituições financeiras de 
ofertar e celebrar contra-
to de empréstimo finan-
ceiro com aposentados e 
pensionistas por meio de 
ligação telefônica. 

“Em caso de descum-
primento, a instituição 
financeira será multada 
no valor de cinco mil re-
ais, cobrada em dobro no 
caso de reincidência até o 
limite de R$ 50 mil”, expli-
cou o parlamentar, que é 
presidente da Comissão 
de Defesa do Consumidor 
da Aleam.

João Luis acrescen-
ta que este tipo de con-
tratação desrespeita os 
princípios do Código de 
Defesa do Consumidor, 
bem como o Estatuto do 
Idoso. “Muitos contratam 
sem a plena capacidade 
de conhecimento do que 
se está contratando e a 
consequência é o grande 
acumulo de processos 
no Poder Judiciário, bem 
como o sofrimento do 
contratante em estar vin-

culado a prejuízos finan-
ceiros que geram muito 
estresse e comprometem 
a sua saúde”, advertiu.

Obras paralisadas
Partindo da iniciativa 

do deputado e líder do go-
verno na Aleam, Felipe 
Souza (Patriota), agora é 
Lei a obrigatoriedade da 
instalação de placa infor-
mativa em obra pública 
paralisada contendo a 
exposição dos motivos de 
sua interrupção.

A Lei nº 5.909 de 2022 
classifica como paralisa-
da a obra com atividades 
interrompidas por mais 
de 90 dias. “A placa de-
verá conter as seguintes 
informações: os motivos 
de interrupção da obra, 
data da paralisação, 
nome e telefone do órgão 
responsável ou da em-
presa contratada para 
execução, e a previsão de 
retomada dos trabalhos”, 
explicou Souza.

Orientação Profissional
De autoria da deputada 

Therezinha Ruiz (PL) e 
do presidente da Aleam, 
deputado Roberto Cidade 
(UB), foi sancionada a Lei 
nº 5.915 de 2022, que insti-
tui a “Semana Estadual de 
Orientação Profissional” 
para alunos do ensino 
médio em todas as unida-
des de ensino estadual e 
privada do Amazonas.

A expectativa é que 
anualmente, no dia 28 de 
abril, em alusão ao Dia 
Mundial da Educação, a 
Aleam realize a Semana 
Estadual de Orientação 
Profissional organizada 
pela Escola do Legislati-
vo Senador José Lindoso 
e Comissão de Educação 

da Casa Legislativa, em 
parceria com a Secreta-
ria de Estado de Educa-
ção e Desporto (Seduc), 
Sindicato das Escolas 
Particulares (Sinep), 
Centro de Educação Tec-
nológica do Amazonas 
(Cetam), Universidade 
Federal do Amazonas 
(Ufam), Universidade do 
Estado do Amazonas 
(UEA) e Instituto Federal 
do Amazonas (Ifam).

“Com a aprovação des-
ta Lei os alunos da rede 
de ensino terão mais 
uma contribuição para a 
orientação pessoal e pro-
fissional. Este programa 
é um conjunto de ações 
curriculares para possi-
bilitar a geração de co-
nhecimentos relaciona-
dos ao “Projeto de Vida” 
previsto na Base Nacio-
nal Curricular Comum 
(BNCC), para o mundo do 
trabalho e a escolha pro-
fissional dos Jovens do 
Ensino Médio”, explicou a 
deputada, que é presiden-
te da Comissão de Educa-
ção da Assembleia.

Therezinha Ruiz acres-
centa que o Programa de 
Orientação Profissional 
(POP) contará com ofici-
nas para que os alunos 
façam o vestibular ou se 
preparem para uma fa-
culdade. “Os estudantes 
brasileiros de escolas pú-
blicas e particulares vêm 
enfrentando dificuldades, 
no que diz respeito às es-
colhas profissionais e ao 
ingresso em cursos supe-
riores, devido à ausência 
de orientações e forma-
ções adequadas para a 
tomada de decisões em 
processos seletivos das 
universidades públicas e 
particulares”, avalia.

Manaus



 

Fernanda Lopes

Considerada a mais sen-
sível do Amazonas, a Re-
serva de Desenvolvimento 
Sustentável do Rio Negro 
(RDS do Rio Negro) tem sido 
alvo de ocupações ilegais 
por parte de populares vin-
dos de municípios vizinhos 
à Reserva. Criada em 2008 
por meio do decreto mu-
nicipal nº 3355, a área fica 
localizada a aproximada-
mente 78 km de Manaus e 
abrange os municípios de 
Manacapuru, Iranduba e 
Novo Airão.

O Amazonas tem grandes 
extensões de florestas, mas 
a RDS do Rio Negro vive 
um conflito ambiental. O 
ambiente comporta 103 mil 
hectares de flora e fauna na-
tivas e a falta de fiscalização 
adequada ao lado da ganân-
cia imobiliária promove as 
invasões da área por pesso-
as em busca de terras para 
sítios ou chácaras, peque-
nas plantações e atividade 
agropecuária, além da aqui-
sição de grandes lotes para 
a especulação imobiliária, 
quando o terreno é compra-
do visando uma futura ven-
da ou aluguel.

Atividades prejudiciais 

contra alguma Unidade de 
Conservação (UC) carac-
terizam uma série de in-
frações previstas pela Lei 
de Crimes Ambientais nº 
9.605/1998 e no Decreto 
Federal nº 6.514/2008. No 
início do Junho Verde – mês 
dedicado à conscientização 
ambiental – foi publicado o 
decreto nº 45.765, que decla-
ra situação de emergência 
nos municípios integrantes 
da Região Sul e da Região 
Metropolitana de Manaus 
que se encontram sob o im-
pacto negativo do desmata-
mento ilegal e queimadas 
não autorizadas e demais  
crimes relacionados.

Vale ressaltar que a ven-
da de terras dentro da RDS 
se enquadra como estelio-
nato – que de acordo com o 
artigo 171 do Código Penal 
(Decreto Lei nº2.848), é a 
venda ou permuta de um 
bem de outra pessoa como 
se fosse próprio. 

O geógrafo, ambientalis-
ta e diretor da organização 
sem fins lucrativos WCS 
Brasil, Carlos Durigan, acre-
dita que existem muitas 
dificuldades das gestões 
dessas áreas para conter 
tais ações ilegais e desta-
cou que a pressão dessas 

Alvo de ocupações ilegais, RDS do 
Rio Negro vive conflito ambiental
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ocupações é tão forte que, 
por falta de recursos, a RDS 
sofre para se proteger. De 
acordo com o ambientalista, 
grande parte das invasões 
na região da RDS são rela-
cionadas à exploração ilegal 
de madeira e a caça ilegal.

“A RDS Rio Negro é par-
te de um conjunto de áre-
as protegidas que formam 
juntas o Mosaico de Áreas 
Protegidas do Baixo Rio Ne-
gro, mas, infelizmente, ape-
sar dos esforços existem 
muitas dificuldades das 
gestões dessas áreas para 
conter as ações ilegais. A 
pressão dessas ocupações 
ilegais é muito forte e a 
RDS sofre com a falta de re-
cursos para sua proteção. 
Grande parte dessas inva-
sões ocorrem em decorrên-
cia das madeireiras ilegais 
e a caça ilegal de animais 
silvestres”, apontou.

Dados apontam para au-
mento no desmatamento

Dados do Sistema de Aler-
ta de Desmatamento (SAD) 
do Instituto do Homem e 
Meio Ambiente da Ama-
zônia (Imazon) apontam 
que em 2021, o Amazonas 
estava no ranking como o 
segundo estado que mais 
desmatou e liderava como 
o que apresentou o maior 
crescimento na devastação 
em relação ao ano anterior. 
A destruição registrada em 
solo amazonense passou 
de 1.395 km² em 2020 para 
2.071 km² em 2021, uma 
alta de 49%.

Em relação aos dados, o 
ambientalista Carlos Du-
rigan destacou ainda que 
o cenário acontece pelas 
perdas das políticas so-
cioambientais e relatou 
que a situação aconte-
ce por vivermos em uma 
época em que os recursos 
naturais estão cada vez  
mais escassos.

As perdas ditas pelo am-
bientalista se dão pelo go-
verno federal se destacar 
constantemente no cená-
rio nacional e internacional 
pelos constantes ataques 
às políticas de proteção 
ambiental no Brasil, visto 
que Bolsonaro transferiu 
o Serviço Florestal Brasi-
leiro do Ministério do Meio 
Ambiente para o Ministério  
da Agricultura.

“Infelizmente vivemos 
um cenário de retrocessos 
no Brasil, com fortes per-
das nas políticas socioam-
bientais. Isso tem influen-
ciado negativamente na 
proteção de nosso patrimô-
nio ambiental, representa-
do nas áreas protegidas de 
todo estado, que sofrem por 
sua vez com o aumento de 
atividades ilegais”, disse  
o ambientalista.

Proteção ambiental
Para a equipe de jorna-

lismo do AGORA, a Funda-
ção Amazônia Sustentável 
(FAS) ressaltou que apoia a 
Associação de Comunida-
des Sustentáveis (ACS) Rio 
Negro, uma organização 
que representa os morado-
res da unidade de conser-
vação. Por meio da asso-
ciação, a FAS reforça que 
é realizado controle social, 
vigilância e monitoramen-
to da área, além do envol-
vimento com os órgãos de 
fiscalização e gestão via 
conselho gestor e outras 
instâncias da RDS.

“A FAS é contra qualquer 
atividade ilegal realizada 
dentro ou fora das unida-
des de conservação (UCs). 
Sobre o decreto em questão, 
a FAS informa que não re-
alizou uma análise técnica 
da medida para posiciona-
mento no tempo requisita-
do pelo veículo. Especifica-
mente na RDS Rio Negro, 

a FAS apoia a Associação 
de Comunidades Susten-
táveis (ACS) Rio Negro, or-
ganização que representa 
os moradores da unidade 
de conservação. Por meio 
da associação, é realizado 
controle social, vigilância 
e monitoramento da área, 
além do envolvimento com 
os órgãos de fiscalização e 
gestão via conselho gestor 
e outras instâncias da RDS. 
De 2009 a 2021, a institui-
ção apoiou no investimento 
de R$5.270.363,84 em pro-
jetos na UC em questão.

A FAS explicou também 
que apoia 16 unidades de 
conservação (UCs) no es-
tado do Amazonas onde 
trabalha, em parceria com 
a Secretaria de Estado do 
Meio Ambiente (Sema), 
com a implementação de 
projetos nas áreas de saú-
de, educação e cidadania, 
empoderamento, geração 
de renda, infraestrutura 
comunitária, conservação 
ambiental, gestão e trans-
parência, pesquisa, desen-
volvimento e inovação 
para realização da missão 
institucional de contribuir 
para a conservação am-
biental da Amazônia.

“Os projetos em parceria 
com a Sema buscam a va-
lorização da floresta em pé 
e sua biodiversidade e da 
melhoria da qualidade de 
vida das comunidades ri-
beirinhas associada à im-
plementação e dissemina-
ção do conhecimento sobre 
desenvolvimento sustentá-
vel”, destacou o represen-
tante da Fundação.

Fiscalização
A Sema, quanto respon-

sável pela gestão das Uni-
dades de Conservação Es-
taduais, informou que tem 
tratado de forma prioritária 
a situação das ocupações.
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As áreas de infraestru-
tura, segurança e educa-
ção estão contempladas 
no novo pacote de obras 
anunciado pelo governa-
dor Wilson Lima, na sex-
ta-feira (3) em Iranduba, 
durante edição do Gover-
no Presente na cidade. Ao 
todo, são R$ 44,2 milhões 
em obras de urbanização, 
pavimentação, implanta-
ção de iluminação de LED, 
reforma de delegacia e 
construção de Escola In-
ternato Agrícola.

Com o novo pacote, sobe 
para R$ 100 milhões o to-
tal investido pelo Governo 
do Amazonas em obras, 
em três anos e meio, para 
melhorar a vida da popu-
lação de Iranduba. Desse 
volume, R$ 14,4 milhões 
correspondem a serviços 
concluídos e outros R$ 
41,3 milhões em projetos 
em execução. Além disso, 
a cidade foi beneficiada 
com a conclusão da du-
plicação AM-070, no ano 
passado, com investimen-
tos de R$ 456 milhões.

“Alguém me pergun-
ta: como é que o senhor 
pode garantir que vai fa-
zer isso? O nosso governo 
é um governo de compro-
misso. Entregamos a AM-
070 como eu havia assu-
mido esse compromisso. 
E vamos entregar a Carlos 
Braga, o ramal do 13, o ra-
mal do 24, o ramal do 26. 
Nesse governo a gente 
tem disposição para tra-
balhar, para fazer entre-
gas”, frisou Wilson Lima.

O novo pacote de inves-
timentos apresentado por 
Wilson Lima contempla 
seis projetos. A pavimen-
tação dos ramais do La-
guinho e Serra Baixa, o 
asfaltamento da Comuni-
dade Janauary, a reforma 
da 31ª Delegacia Interati-
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va de Polícia Civil, a cons-
trução da Escola Estadual 
Internato Agrícola de Iran-
duba e a implantação do 
programa Ilumina+, com 
instalação de 2,4 mil pon-
tos de luz. 

Obras avançam 
Wilson Lima destacou 

que o Governo do Ama-
zonas mantém, em fase 
de execução, cinco obras 
para melhoria da infraes-
trutura de Iranduba, cida-
de com grande potencial 
de crescimento econômi-
co, sobretudo, nas áreas 
imobiliária, na produção 
rural e no turismo.

É o caso da recuperação 
do sistema viário dos bair-
ros Novo Amanhecer, Mo-
rada do Sol e Graça Lopes. 
Durante agenda na cidade, 
Wilson Lima visitou obras 
de asfaltamento e drena-
gem para levar dignidade 
aos moradores.

“É muito importante 
para a população de Iran-
duba e mesmo para aque-
les que vêm passear no 
fim de semana, tem que 
ter um município limpo 
e bonito. E fica mais fá-
cil as pessoas virem com 
os seus produtos dos ra-
mais”, destacou a dona de 
casa Josivalda Maria.

Outro investimento em 
andamento é na recupera-
ção da rodovia Carlos Bra-
ga, que conecta a região ur-
bana da cidade à AM-070. 
Após décadas esquecida 
e repleta de buracos, a ro-
dovia foi incluída no rol de 
investimentos do governo 
estadual e, agora, está reca-
peada e de cara nova.

As obras estão ocor-
rendo, ainda, no ramal do 
Uga-Uga, que fica no KM 
26 da AM-070. Dos mais 
de 8,6 quilômetros de pa-
vimentação previstos, o 

Governo já concluiu cerca 
de 74%, segundo a Secre-
taria de Estado de Infraes-
trutura e Região Metropo-
litana (Seinfra).

Escola Agrícola 
Para a construção da Es-

cola Estadual Internato de 
Iranduba serão investidos 
R$ 4,6 milhões. A unida-
de ocupará um prédio lo-
calizado no quilômetro 12 
da Rodovia AM-070, que 
será reformado, ampliado 
e adequado para abrigar 
uma escola especial com 
foco no ensino agrícola, 
para a formação de nível 
médio e técnico.

O projeto, que está sendo 
feito junto com a Secreta-
ria Estadual de Educação 
(Seduc), prevê uma escola 
ampla, com 6,8 mil m² de 
área construída, dividida 
em cinco blocos.

Moradores enaltecem 
Prato Cheio 

Moradores de Iranduba 
enalteceram a nova uni-
dade do Prato Cheio inau-
gurado no município. Na 
modalidade cozinha po-
pular, o restaurante vai 
oferecer 400 litros de sopa 
diariamente, de segunda-
-feira a sábado, de forma 
gratuita, atendendo à po-
pulação em situação de 
vulnerabilidade social e 
insegurança alimentar e 
nutricional.

Para o autônomo Moi-
sés Gonçalves da Silva, 
35 anos, a inauguração do 
Prato Cheio vai beneficiar 
muitas pessoas de baixa 
renda que não têm condi-
ções financeiras. 

“Legal, muito bom, aqui 
não tinha esse negócio de 
Prato Cheio aí o governador 
colocou um aqui, bem me-
lhor, agora sim. Tem muitas 
pessoas carentes aqui na 

comunidade que estavam 
precisando, muita gente 
precisava, pessoas de bai-
xa renda. É muito caro, as 
pessoas não têm 15,00 ou 
13,00 para comprar um pra-
to de comida ou uma sopa”, 
disse o morador. 

Mãe de dez filhos, a ven-
dedora Francilene de Cas-
tro Queiroz, 40, enalteceu a 
importância do restaurante 
popular na região. “É mara-
vilhoso, a comunidade pre-
cisava muito, são muitas 
pessoas necessitadas, de 
baixa renda, que não têm 
mesmo condições de ter 
um alimento dentro da sua 
casa. Isso foi maravilhoso, 
vai ajudar muito as pesso-
as, e já está ajudando desde 
hoje”, afirmou.

Essa é a 10ª unidade do 
programa social inaugu-
rada no interior, e a 20ª no 
estado. O programa é ad-
ministrado pela Secretaria 
de Estado da Assistência 
Social (Seas) e a Agência 
Amazonense de Desenvol-
vimento Econômico, Social 
e Ambiental (Aadesam).

Homenagem 
O Prato Cheio em Iran-

duba recebe o nome de 
Dirceu Vasconcelos dos 
Santos, em homenagem 
a uma liderança política 

 

Governo anuncia R$ 44,2 milhões 
em novas obras para Iranduba

bastante conhecida no 
município, que também 
chegou a ser candidato 
a vereador. Dirceu, que já 
foi responsável pelo time 
Iranduba, faleceu há pou-
co mais de dois anos.

“Para mim, é motivo de 
gratidão. O Dirceu foi um 
cara que sonhou muito 
em ver melhorias para o 
município, viveu por isso, 
amava ajudar, tinha um 
coração gigante. Tenho 
certeza que, se vivo esti-
vesse, estaria aqui come-
morando mais uma con-
quista para o município. 
Então, para mim como vi-
úva, para a família toda, é 
motivo de muita alegria e 
gratidão a Deus por essa 
homenagem a ele”, co-
mentou Samea Rocha da 
Silva, viúva de Dirceu. 

Prato Cheio
O programa Prato Cheio 

é dividido em dois serviços 
distintos: nos restaurantes 
populares, o almoço é ven-
dido pelo valor simbólico de 
R$ 1, de segunda a sexta-
-feira, das 11h às 13h. Nas 
cozinhas populares, a sopa 
é gratuita e cada pessoa 
atendida tem direito a 1 litro 
do alimento, de sabores va-
riados, de segunda a sába-
do, também das 11h às 13h.

Governo supera R$ 100 milhões em obras no município em três anos
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Bboy amazonense ganha destaque 
mundial na cena do Hip Hop

Fotos: Arquivo Pessoal

Ediomar Queiroz  é popular na cena da cultura Hip Hop mundial

 

 

Fernanda Lopes

Natural de Manacapu-
ru (AM), Ediomar Queiroz 
representou o Brasil no 
Festival Break The Floor, 
que ocorreu em feverei-
ro, em Cannes, na França. 
Mais conhecido como Bboy 
Tchantcho, o amazonense 
é popular na cena da cul-
tura Hip Hop por seus mo-
vimentos de grande impac-
to (power moves e saltos 
mortais). No campeonato, 
também formaram o time 
brasileiro o nortista Bboy 
Mascot, de Belém do Pará, e 
Klesio, de Brasília.

O evento foi realizado no 
Palais des Festivals et des 
Congrès, palco de grandes 

festivais internacionais, 
como de cinema e de pu-
blicidade. Para a equipe de 
jornalismo do AGORA, o 
Bboy Tchantcho não pou-
pou palavras para descre-
ver como foi a experiência 
em participar de uma com-
petição internacional.

“É uma das melhores 
expectativas que confes-
so que já tive. A gente se 
esforça e se dedica o tem-
po todo, e ao participar de 
uma competição inter-
nacional tudo o que você 
mais quer é fazer o melhor 
daquilo que você ama. A 
minha maior expectativa é 
em dar o meu melhor sem 
errar e deixar um legado de 
que não é impossível parti-

cipar de uma disputa a ní-
vel mundial. As pessoas do 
meu Estado [Amazonas] 
e da minha cidade Mana-
capuru precisam ver que 
representar a sua cultura 
em uma competição como 
essa não é algo impossível 
para os dançarinos de bre-
ak“, destacou.

“Bboy” é a abreviação de 
“break boy”, que são os pra-
ticantes do break dance 
que se expressam por meio 
das batidas do gênero mu-
sical. A cultura Hip Hop en-
globa muito mais que ape-
nas a dança e é composta 
por quatro elementos: DJ 
(disc jockey; MC (mestre 
de cerimônia/cantor de 
rap); break dance (a dança) 
e grafite (arte urbana com 
spray e tinta).

Como um dos elementos 
que compõem a cultura, o 
break dance carrega toda a 
ideologia que carrega esta 
manifestação. Geralmente 
praticado nas ruas, o bre-
aking é considerado a mãe 
das street dances.

“O break está passando 
por essa revolução sem 
perder a sua origem cultu-
ral e entrando para a parte 
mais esportiva. Gostei disso 
de que um cara como o eu e 
os outros Bboys serão reco-
nhecidos como atletas. Me 
sinto orgulhoso de repre-
sentar o break, que é uma 
das culturas do Hip Hop que 
eu pratico, do Amazonas 
para o mundo. Para mim, o 
break mudou a minha vida 
e isso é muito bom. Isso é o 
break, ele muda e transfor-
ma as nossas vidas”, disse.

Estilo de dança
A dança de rua, que foi 

criada nos anos 1970, no 
Bronx, na cidade de Nova 
York, e chegou ao Brasil nos 

anos 1980 foi confirmada 
pelo Comitê Olímpico Inter-
nacional (COI) como modali-
dade nas Olimpíadas de Pa-
ris, em 2024. A entrada nos 
Jogos Olímpicos significa 
um marco muito importan-
te para a cultura de rua, no 
entanto, a decisão levantou 
alguns questionamentos de 
que “dança não é esporte”.

“Quando a afirmação se re-
fere às danças normais está 
absolutamente certo, mas 
falando do break é comple-
tamente diferente. A mo-
dalidade exige muito movi-
mento, nós usamos muito o 
corpo para saltar, para fazer 
o power move (movimentos 
braçais) e se não tiver prepa-
ração física a pessoa não vai 
conseguir ser um bom Bboy. 

Para nós que praticamos, é 
essencial praticar algum es-
porte para desenvolver me-
lhor o break. O bom é que 
sendo modalidade olímpica, 
as empresas vão ter mais 
oportunidades de investir na 
gente”, destacou.

Bboy Tchantcho ainda 
destacou que acredita na 
evolução da cena do break 
dance no Amazonas e res-
saltou que espera que seja 
apenas uma ponte para co-
nectar e fortalecer os Bboys 
amazonenses ao entrarem 
no cenário mundial.

A participação de Tchan-
tcho no evento teve apoio 
do Governo do Amazonas, 
por meio da Secretaria de 
Estado de Cultura e Econo-
mia Criativa.
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Cantora manacapuruense 
investe na carreira musical gospel

Karolaine Cascaes tem um sonho, levar o louvor e a renovação da fé

Manaus, Sábado e Domingo,
11 e 12 de Junho de 2022

Com mensagens de es-
perança e paz, a jovem Ka-
rolaine Cascaes tem um 
sonho, levar o louvor e a re-
novação da fé para a popu-
lação, por meio da música.

A cantora de 20 anos, 
nasceu em Manacapuru, 
no Amazonas, mas mora 
atualmente no estado de 
Roraima. Ela está em es-
túdio gravando seu pri-
meiro trabalho e já lan-
çou um clipe da canção 
“Boa Obra”, um cover de 
Valesca Mayssa por meio 
do estúdio PBF Music.

“Meu maior sonho é 
que através da minha 
voz e do louvor pesso-
as venham ser tocadas 
pelo Espírito Santo, em 
todos os cantos dessa 
terra. Também tenho 
objetivo de dar uma vida 
melhor para minha fa-
mília, creio que o senhor 
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está na frente de tudo”, 
comentou a cantora.

Para Karolaine, le-
tras que falam sobre o 
amor divino, a paz e a 
trajetória de Jesus têm 
um poder muito grande  
de confortar. 

“A música para mim, 
não são apenas melo-
dias e letras bonitas. Mas 
sim algo que me faz sen-
tir todos os sentimen-
tos que tem por trás da 
canção a música é a arte 
mais bela e verdadeira 
que existe”, explicou. 

A jovem artista co-
meçou a cantar há seis 
anos, quando ainda ti-
nha 14 anos. “Foi daí que 
eu descobri que a músi-
ca era o que trazia o me-
lhor de mim, desde então 
nunca parei”, lembrou.

Sua inspiração vem 
de artistas como a Can-

tora Damares, Jefferson 
e Suellen, Aline Barros 
e Valesca Mayssa. “Mas 
meu maior influencia-
dor é o Espírito Santo, é 
ele que me fortalece to-
dos os dias. É para ele 
que dou toda minha ado-
ração”, reforça.

Ouvir música gospel 
não é uma preferência 
apenas do público cris-
tão. Muita gente, mesmo 
sem uma religião defi-
nida, encontra nas can-
ções uma maneira de se 
sentir melhor, de reno-
var a esperança e a fé. 

“Comecei minha car-
reira esse ano, quando 
fiz meu primeiro video-
clipe. Depois daí comecei 
uma nova trajetória, es-
tou com o produtor Pa-
blo Ferreira. E o senhor 
só cumprindo suas pro-
messas”, finalizou.

Benefício é garantido a famílias 
com casas afetadas pela enchente

Famílias celebram Auxílio Enchente em meio à subida dos rios
O fenômeno natural acon-

tece todos os anos, com as 
águas invadindo as ruas 
de cidades amazonenses 
e trazendo prejuízos para 
a população. Neste cenário 
de enchentes, milhares de 
famílias ribeirinhas contabi-
lizam suas perdas e, agora, 
celebram o recebimento do 
Auxílio Estadual Enchen-
te, benefício do Governo do 
Amazonas que contempla as 
famílias afetadas pela subida 
das águas.

O cartão Auxílio Estadual 
Enchente já está disponível 
para 40 mil famílias do Ama-
zonas que sofrem os impac-
tos da cheia dos rios, confor-
me destacou o governador 
Wilson Lima. Os cartões já 
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estão sendo distribuídos em 
Eirunepé, Guajará, Ipixuna, 
Envira, Boca do Acre, Itama-
rati, Manacapuru, Benjamin 
Constant, Anamã, Juruá, Ita-
coatiara e Caapiranga.

O benefício foi criado para 
dar dignidade à população 
e minimizar os impactos da 
elevação do nível dos rios. 
Idealizado pelo governador 
durante a maior enchente do 
Amazonas, em 2021, o pro-
grama distribui os recursos 
para auxiliar famílias que ti-
veram suas casas invadidas 
pelos rios.

São famílias como a da Ma-
ria Auxiliadora da Silva, de 
62 anos, moradora do bairro 
Biriri, no município de Mana-
capuru (a 68 quilômetros de 

Manaus). O dinheiro na con-
ta será para comprar comida 
para a família.

 “Toda vez que ele (Auxílio 
Enchente) vem, vem em boa 
hora, e eu agradeço muito 
a Deus porque toda vez que 
nós estamos na enchente, 
chega esse benefício para 
nós. Ainda não tinha visto 
(um auxílio como esse). Às 
vezes chega o dia de você 
não ter nada para comer, 
nem para temperar, então 
o auxílio veio em boa hora, 
principalmente para quem 
tem criança”, disse.

Manacapuru foi o primeiro 
município a iniciar a distri-
buição dos cartões. No iní-
cio de maio, 9 mil famílias 
já haviam sido afetadas em 

12 bairros, onde mais de 60 
ruas estavam alagadas pe-
las águas dos rios Miriti, So-
limões e Manacapuru.

Morador do bairro Liber-
dade, o aposentado Rai-
mundo Conceição preten-
de iniciar a montagem das 
pontes de madeira para fa-
cilitar o transporte dentro 
da casa alagada.

“Com esse cartão, eu vou 
comprar madeira para fazer 
a minha ponte. Para quem 
mora aqui, em Manacapuru, 
que é ribeirinho como eu, que 
mora na margem do rio Miri-
ti, é meio triste, porque todo 
ano acontece a mesma coisa. 
A gente está sujeito a jacaré, 
a cobra, e as crianças que po-
dem cair e morrer afogadas.”
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Entre os dias 22 de mar-
ço e 2 de abril, o Serviço 
Geológico do Brasil (SGB-
-CPRM), representado por 
pesquisadores da Divisão 
de Geologia Aplicada (DI-
GEAP) do Departamento 
de Gestão Territorial (DE-
GET), realizou uma visi-
ta técnica no município 
de Presidente Figueiredo 
(AM) - conhecido também 
como Terra das Cachoei-
ras - para avaliação de ris-
cos geológicos e hidrológi-
cos nos principais pontos 
turísticos da cidade.

A vistoria foi motivada 
pela queda de um blo-
co rochoso no Cânion de 
Furnas, município de Ca-
pitólio (MG), que atingiu 
embarcações de turistas. 

redo é formada por duas 
unidades geotectônicas: o 
embasamento cristalino 
do Cráton das Guianas e a 
Bacia Sedimentar do Ama-
zonas. A área cratônica 
é composta por granitos, 
gnaisses, xistos e migma-
titos de idade paleoprote-
rozoica e aflora na porção 
norte do município. Já os 
terrenos sedimentares, 
predominantes na área 
de trabalho, são de idade 
paleozoica, compostos por 
arenitos e folhelhos, repre-
sentativos das unidades 
mais antigas desta bacia 
intracratônica.

Foram avaliados, nesse 

Relatório identifica locais de risco em 
atrativos turísticos em Figueiredo

Fotos: Divulgação

Na Gruta da Judéia foi apontado risco alto de queda de bloco 

Esse evento catastrófico 
em uma região com atra-
tivo turístico natural, for-
mado por um sistema de 
cânions e desfiladeiros 
do lago da Usina Hidrelé-
trica de Furnas, motivou 
uma ação emergencial 
do SGB-CPRM para o re-
conhecimento, identifica-
ção e avaliação dos riscos 
geológicos nesse e em 
outros locais.

Resultados
Foram classificadas 

como de alto risco para 
queda e tombamento de 
blocos as bases dos pare-
dões rochosos, como as 
do Maruaga, Judeia, Três 
Arcos e Batismo. As que-
das d’água com maior am-

plitude, na vertente do rio 
Uatumã, como as do Ipy e 
Sussuarana, apresentam, 
também, risco alto para 
queda de blocos, que pode 
ser potencializada pela 
corrente de água, em épo-
cas de vazão alta.

A bacia do Igarapé San-
ta Cruz (Urubuí), com as 
cachoeiras de Iracema, 
Araras e corredeira do 
Urubuí, apresenta ris-
co hidrológico alto para 
águas que fluem torren-
cialmente, com vazão 
elevada. A mesma clas-
sificação foi dada para a 
cachoeira do Santuário, 
no igarapé do Mutum.

Os pesquisadores sa-
lientam que o “alto ris-
co” não se refere a toda a 
extensão do atrativo em 
análise, mas apenas a de-
terminados pontos, fato 
que não inviabiliza a con-
tinuidade da visitação a 
esses locais, mas implica 
na adoção de medidas de 
segurança sugeridas.

Geologia da região
Geologicamente, a re-

gião de Presidente Figuei-
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Relatório apontou que a Cachoeira do Santuário tem grande volume de água e escarpa íngreme

estudo, 22 atrativos ge-
oturísticos do município 
de Presidente Figueiredo, 
como cachoeiras, corre-
deiras, cavernas, grutas, 
paredões rochosos e câ-
nions. Para cada atrativo 
foi feita uma caracteriza-
ção dos fatores de risco 
geológico e hidrológico 
que pudessem provocar 
acidentes fatais. A pre-
sença de fatores de risco, 
associada à probabilidade 
de ocorrência do evento 
e suas consequências, le-
varam à classificação da 
situação de risco, em cada 
atrativo, nos graus alto, 
médio e baixo.

Cachoeira Berro D’água, onde não foram observados fatores de risco
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A prefeitura de Presidente 

Figueiredo realizou, nessa 
semana, uma reunião na 
busca por um Acordo de 
Cooperação Técnica (ACT) 
com a Superintendência de 
Patrimônio da União (SPU) 
para dar início ao processo 
de regularização fundiária 
do Distrito de Balbina, onde 
hoje vivem mais de 3 mil 
pessoas, amontadas em 
pouco mais de 400 casas, a 
maioria, ribeirinhos, do ra-
mal da Morena, que tiveram 
suas terras alagadas pela 
Usina Hidrelétrica de Balbi-
na (UHB), no final da década 
de 1980.

De acordo com a prefei-
tura do município, a regu-
larização fundiária da Vila 
de Balbina vai permitir que 
o órgão municipal coloque 
em prática uma política ha-
bitacional, com a constru-
ção de moradias populares, 
por meio de programas ha-
bitacionais do governo fe-
deral, promovendo a efetiva 
compensação às famílias 
impactadas pela constru-
ção da hidrelétrica.

Segundo a prefeita, hoje, 
na Vila, existem cerca de 
460 moradias, sendo 211 
casas de alvenaria (Vila 
Waimiri), parte delas ocu-
padas por funcionários de 
carreira e terceirizados da 
Eletronorte, que adminis-
tra a hidrelétrica, e outras 
235 casas de madeiras (Vila 
Atroari), construídas de for-
ma provisória, para abrigar 
os operários que trabalha-
vam no canteiro de obras, 
que estão ocupadas por 
mais de 300 famílias, que 
vivem aglomeradas, por fal-
ta de moradia.

“As casas de alvenaria, 
elas não podem ser doa-
das, porque consta como 
patrimônio da Eletrobras e 
casas de madeira, constru-
ídas como alojamentos pro-
visórios, para controladoria 
da Eletrobrás, não existem 
mais. Então, fechada a ne-
gociação entre SPU e pre-
feitura, vamos elaborar e 
pôr em pratica, um plano 
de distribuição das casas 
de madeira e, na paralela-
mente, vamos trabalhar um 
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Regularização vai permitir que haja uma política habitacional na região

Patrícia Lopes explica 
que o primeiro passo para 
construção desse projeto já 
foi dado. Durante encontro 
com o titular da Superin-
tendência de Patrimônio da 
União (SPU), Otacílio Neves, 
ficou acertada a assinatu-
ra de um Acordo de Coope-
ração Técnica (ACT), para 
realização de um levanta-
mento socio-econômico e 
georeferenciamento da Vila 
de Balbina

“De posse desse levanta-
mento, a SPU vai se reunir 
com Defensoria Pública da 
União (DPU) e também a 
Advocacia da União (AGU), 
para deliberar o processo 

de desmembramento das 
posses da União e superin-
tendência sobre as terras 
onde está fincado o distrito 
de Balbina. Concluída essa 
etapa, partiremos para ne-
gociação direta sobre a ter-
ras entre SPU e prefeitura 
de Presidente Figueiredo”, 
adianta a prefeita.

Patrícia Lopes explica ain-
da que, vencida essa etapa, 
será colocado em prática um 
plano de distribuição das 235 
casas de madeira, onde vi-
vem hoje cerca de 70% das 
famílias distrito, a maioria 
ribeirinhos do ramal da Mo-
rena, que tiveram suas terras 
inundadas pela hidrelétrica.

Negociação com a União para 
regularizar terras da Vila de Balbina
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convenio com um agente 
bancário para financiar ou 
leiloar as casas de alvena-
ria”, informa Patrícia Lopes.

E para abrigar as demais 
famílias, a ideia da prefeitu-
ra é aproveitar as fundações 
de outras 600 casas, tam-
bém provisórias, que foram 
desmontadas, à época da 
conclusão da obra, e levadas 
para o estado de Roraima.

“Vamos elaborar um pla-
no habitacional de distri-
buição dos lotes com esses 
alicerces inservíveis, a par-
tir de programas de casas 
populares através do gover-
no federal, como o Casa Ver-
de Amarela, que substituiu 
o Minha Casa Minha Vida”, 
antecipa a prefeita.

Da primeira reunião de 
trabalho com a SPU, realiza-
da no dia 30 de maio, acom-
panharam Patrícia Lopes, 
o vereador César Amaral 
(PSC), do procurador-geral 
do município, João Bosco 
Maia Jr e secretário adjunto 
Paulo Roney, chefe do Es-
critório da Representação 
da Vila de Balbina.

As inscrições vão até o dia 15 
deste mês

IBGE abre processo seletivo com mais de 100 vagas no AM
O IBGE abriu na quinta-

-feira (9) inscrições para 
um processo seletivo com-
plementar com 119 vagas 
no Amazonas. As oportu-
nidades de emprego tem-
porário são para trabalhar 
no Censo 2022, no cargo 
de recenseador, que é o res-
ponsável por realizar as 
entrevistas nos domicílios.

As inscrições vão até o 
dia 15 deste mês. O candi-
dato deve se inscrever pelo 
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site http://www.ibge.gov.br/
pss-complementar. Não há 
pagamento de taxa, nem re-
alização de provas. A sele-
ção será feita por análise de 
títulos. O requisito mínimo 
para o cargo é ter o ensino 
fundamental completo.

O recenseador tem como 
principal função entrevis-
tar os moradores durante 
a coleta. Como a remune-
ração é por produção, ela 
pode variar de acordo com o 

tempo dedicado ao trabalho 
e o grau de dificuldade na 
abordagem aos domicílios. 
É possível calcular uma es-
timativa neste simulador. A 
previsão de duração de con-
trato do recenseador é de 
até três meses.

As vagas
As vagas estão distribu-

ídas entre 16 municípios 
amazonenses. O maior 
número de vagas se con-

centra em Manaus (104), 
sendo 102 destinadas a 
área de trabalho Manaus. 
As demais vagas são para 
os municípios de Anamã, 
Apuí, Atalaia do Norte, 
Barreirinha, Boca do Acre, 
Careiro da Várzea, Maués, 
Nhamundá, Novo Airão, 
Presidente Figueiredo, Rio 
Preto da Eva, Santa Isabel 
do Rio Negro, São Paulo de 
Olivença, São Sebastião do 
Uatumã e Urucurituba.



 

O prefeito de Rio Preto da 
Eva, Anderson José de Sou-
sa, foi condecorado com a 
Medalha Ruy Araújo em 
Sessão Especial na Assem-
bleia Legislativa do Amazo-
nas realizada na tarde des-
ta quinta-feira (9) às 14h. O 
autor da propositura é o de-
putado estadual Belarmino 
Lins (Progressistas).

A sessão foi acompanha-
da por autoridades do par-
lamento estadual, federal 
e vereadores do município 
de Rio Preto da Eva, além 
de familiares do homena-
geado e contou ainda com 
a exibição de um vídeo 
para representar a história 
de Anderson.

“Anderson é a figura hu-
mana de homem simples, 
afeito a respeitar e preser-
var amizades, dedicado as 
causas populares. Um ho-
mem que ama à terra e o 
seu povo rio-pretense. No 
ano que Rio Preto da Eva 
celebra 40 anos, esta As-
sembleia Legislativa se 
reúne para homenageá-
-lo, homem brilhante, com 
felicidade, admiração e re-
conhecimento. Pela garra 
e dedicação doada ao seu 
povo, pelo amor incondi-
cional à sua pátria. Certa-
mente, tem realizado uma 
administração transfor-
madora para que Rio Preto 
venha se tornando um dos 
mais prósperos municípios 
do Amazonas. Um dos mais 
eficientes administradores 
do norte do Brasil”, destacou 
o autor da propositura Be-
larmino Lins em discurso.

O deputado Sinésio Cam-
pos (PT) também elogiou 
Anderson Sousa por con-
ta da administração que 
vem desenvolvimento o 

Prefeito Anderson Sousa 
recebe Medalha Ruy Araújo 
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O prefeito Anderson Sousa recebeu com muita alegria a condecoração na presença de amigos e familiares
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município. “O turismo está 
crescendo em Rio Preto, o 
distrito agroindustrial de 
lá é modelo para o Brasil. 
Anderson sempre teve mui-
tos projetos, você trabalha 
sempre para fazer o impos-
sível. Você tem o meu afeto, 
carinho, respeito e admira-
ção”, destacou.

Já o deputado federal 
Marcelo Ramos (PSD-AM) 
aprovou a liderança de An-
derson Sousa no comando 
do município do interior 
do Amazonas.

“Anderson dialoga com 
fraternidade, companhei-
rismo e estende a mão aos 
seus companheiros de tra-
balho. É a forma de gover-
nar e o bem que você faz 
a Rio Preto da Eva que im-
põe a sua liderança. É um 
exemplo que deve ser se-
guido, pois sua liderança é 
permanente e duradoura. 
Você recebe a Medalha Ruy 
Araújo, uma grande comen-
da desse parlamento, por 
merecimento”, disse.

Honraria
O prefeito Anderson Sou-

sa recebeu com muita ale-
gria a condecoração e ini-
ciou o discurso cantando 
uma música para Rio Preto 
da Eva. “Quero agradecer a 
todos aqui presente que es-
tão representando Rio Preto 
da Eva e aqui vieram dar 
sua parcela de gratidão a 
tudo que construímos jun-
tos. Quero agradecer ao de-
putado Belarmino Lins, au-
tor dessa comenda ao qual 
eu serei eterno devedor. 
Tenho amizade, respeito e 
carinho pela vossa excelên-
cia”, frisou o prefeito de Rio 
Preto da Eva.

Anderson falou sobre 

sua trajetória e do seu 
amor pelo município. “Aos 
seis anos de idade eu já 
sabia ler, escrever, taboa-
da. Comecei a vender pi-
colé e din-din para pagar 
meus estudos e aprendi a 
ler na Bíblia. Tudo que eu 
fiz na minha vida foi por-
que gosto, porque eu amo. 
É o sentimento que guardo 
para transbordar alegria 
a todos que convivem ao 
meu lado. A verdadeira sa-
bedoria da vida não é fazer 
o que se gosta e sim gostar 
que se faz, com amor, res-
peito e carinho por todos. 
Dia a dia vou atrás de par-
lamentares em busca de 
recursos, levando projetos 
de vida para o município. 
Temos vários programas 
dentro do Rio Preto e é 
porque nós estamos tra-
balhando com amor. Me 
sinto feliz em receber essa 
medalha, uma avaliação 
grandiosa de respeito e 
carinho por mim e minha 
família”, destacou.

Trajetória
Filho do saudoso Mano-

el José de Sousa e de dona 
Maria Nascimento de Sou-
sa, nascido no dia 23 de no-
vembro de 1962, no Careiro 
da Várzea/AM. Casado com 
a Dra. Soraya Almeida de 
Sousa e pai de seis filhos: 
Thalyta, Ana Clara, Esther, 
Aline, Emyle e Maurício. 
Formado em Pedagogia no 
Instituto Adventista de En-
sino IAE-São Paulo e em 
Letras na Faculdade de Ci-
ências e Letras Hebraico 
Brasileiro Renascença em 
São Paulo.

De 1984 a 1987 exerceu 
a função de Secretário de 
Educação e nos anos de 
1985 e 1986 foi condecora-
do como o melhor secretá-
rio municipal de educação 
de todo o Amazonas. Com-
petente e sempre cheio 
de sonhos, de 1992 a 1996 
tornou-se microempresá-
rio na indústria de polpas 
de frutas, sorvetes, picolés 
e doces.

Foi Secretário Municipal 
de Administração e Finan-
ças na Prefeitura de Rio 
Preto da Eva entre os anos 
1993 e 1994; vice-Prefeito de 
Rio Preto da Eva em 1997; 
prefeito eleito de Rio Preto 
da Eva em 2004; foi o 16• 
Presidente da Associação 
Amazonense dos Municí-
pios de 2007 a 2008; prefei-
to eleito de Rio Preto da Eva 
em 2016 e reeleito em 2020, 
sua função atualmente.

A Medalha
A Medalha Ruy Araújo, a 

maior comenda concedida 
pelo Poder Legislativo Es-
tadual, foi instituída pelo 
Projeto de Resolução Legis-
lativa (PRL) 1/1981, que após 
aprovado tornou-se a Reso-
lução Legislativa (RL) de n.º 
105/81.

A comenda homenageia 
pessoas que atuam nas áre-
as política, jurídica ou cultu-
ral, realizando ações que se 
revertem em benefícios para 
população amazonense.
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O governador Wilson 
Lima e o prefeito de Rio 
Preto da Eva, Anderson 
Sousa, deram a ordem de 
serviço, no domingo (5), 
para início das obras de 
recuperação de parte do 
sistema viário da sede da 
cidade e do ramal ZF-7, 
que fica no município (a 57 
quilômetros de Manaus).

As ações fazem parte do 
Programa de Melhorias de 
Ramais e Recapeamento 
dos Bairros, que será exe-
cutado com recursos de 
R$ 18 milhões repassados 
pelo Governo do Amazo-
nas ao município.

As duas ordens de ser-
viço foram assinadas pelo 
governador e o prefeito, 
durante reunião com re-
presentantes de 99 co-
munidades rurais de Rio 
Preto da Eva. O deputado 
federal Marcelo Ramos 
esteve presente na reu-
nião. Os recursos serão 
repassados por meio de 
convênios firmados pela 
Unidade Gestora de Proje-
tos Especiais do Governo 
do Amazonas (UGPE).

Em seguida, governador 
e prefeito foram ao bairro 

Wilson Lima e Anderson Sousa 
dão ordem de serviço para obras

ZF-7 vai beneficiar 1.510 
pessoas, que poderão es-
coar a produção agrícola 
pela via pavimentada.

“A pavimentação será 
um grande avanço. Hoje 
nós temos a plantação de 
cana, nós temos a planta-
ção de macaxeira. Somos 
agricultores familiares e 
algumas pessoas vivem 
do extrativismo da flo-
resta. Eu encomendei um 
engenho que está fican-
do pronto e falta só um 
pequeno detalhe que vai 
sair: o nosso ramal”, disse 

Monte Castelo 2 e ao ra-
mal ZF-7. “As máquinas 
estão aqui, a gente só pre-
cisa que faça um pouco 
mais de sol. Estou conver-
sando com os moradores 
e são ruas que há muito 
tempo não recebem pavi-
mentação e o que a gente 
está trazendo é respeito, é 
dignidade para as pesso-
as”, disse Wilson Lima.

“Hoje começa a se tornar 
realidade aquilo que era 

sonho. O governador está 
dando oportunidade de 
fazer um convênio direto 
com a prefeitura, conse-
guimos fazer a licitação, 
hoje estamos trazendo a 
empresa e o governador 
deu a ordem de serviço”, 
comemorou o prefeito An-
derson Sousa.

De acordo com o coorde-
nador da UGPE, Marcellus 
Campêlo, o Governo do 
Amazonas já repassou a 
primeira parcela dos dois 
convênios, para a Prefei-
tura de Rio Preto iniciar o 
trabalho de recuperação 
do sistema viário e do ra-
mal ZF-7.

Ao todo serão recupe-
rados 31,2 quilômetros 
do ramal ZF-7. O valor 
total de investimento 
deste convênio é de R$ 
10,2 milhões, sendo R$ 10 
milhões do Governo do 
Amazonas e R$ 216,8 mil 
da Prefeitura de Rio Preto 
da Eva. A primeira parce-
la repassada pelo Estado 
foi de R$ 2,1 milhões.

A recuperação do ramal 

o agricultor Francisco Ma-
rinho, de 55 anos.

Sistema viário
Para o convênio que vai 

permitir a recuperação do 
sistema viário, o Estado 
vai repassar um total de 
R$ 7,7 milhões e R$ 157 
mil será a contrapartida 
da Prefeitura. Já foi repas-
sada pelo Estado ao mu-
nicípio a primeira parcela 
de R$ 1,5 milhão. Além do 
Monte Castelo 1 e 2, o pro-
jeto da prefeitura prevê a 
recuperação das ruas dos 
bairros da Paz, Carlos Bra-
ga, Coqueiral e Conjunto 
Sebastião Ferreira.

Ilumina+ Amazonas
Ainda em Rio Preto da 

Eva no domingo, Wilson 
Lima anunciou o início do 
programa de moderniza-
ção da iluminação pública 
Ilumina+ Amazonas, para 
este mês.

Serão substituídos 1.613 
pontos de iluminação por 
luminárias de LED, com 
investimentos de R$ 3,5 
milhões. O trabalho de 
substituição das lâmpa-
das convencionais por 
LED na “terra da laranja” 
está programado para ser 
iniciado ainda em junho.

Fotos: Divulgação

As ações fazem parte do Programa de Melhorias de Ramais e Recapeamento dos Bairros 
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O governador anunciou ainda a instalação de 1.613 pontos de iluminação 
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Mais 30 mil pessoas são aguardadas 
na grande Marcha para Jesus

Fotos: Divulgação

O prefeito Mário 
Abrahim se reuniu com 
os líderes das igrejas 
evangélicas de Itacoa-
tiara, na segunda-feira 
(6), onde foi apresenta-
da a programação para 
a realização do grande 
evento, que é conhecido 
mundialmente. Os or-
ganizadores da Marcha 
para Jesus, que esperam 
receber público estimado 
de mais de 30 mil pesso-
as que percorrerá ruas 
da cidade, culminando 
com um show gospel. 

Durante o encontro 
com as lideranças evan-
gélicas, o prefeito falou 
da satisfação de recebê-
-los para tratar de um 
evento tão significante.

“Nos reunimos com os 
líderes das igrejas evan-
gélicas do nosso mu-
nicípio para firmamos 
parceria na realização 
do evento Marcha para 
Jesus. Entendo que é 
uma Importante celebra-
ção de fé que terá todo 

o apoio da prefeitura de 
Itacoatiara. No decorrer 
de minha gestão, temos 
apoiado eventos de vá-
rias naturezas:  cultu-
rais, esportivos, de lazer 
e entretenimento, dentre 
outros. Do mesmo modo, 
as manifestações popu-
lares de cunho religioso 
merecem a nossa aten-
ção, independentemente 
de denominação. E um 
evento com a dimensão 
e importância mundial, 
como é a Marcha para Je-
sus, não poderia ser dife-
rente”, declarou o prefei-
to Mário Abrahim.  

Realização do evento
De acordo com o pastor 

Francisco Mendonça, da 
Assembleia de Deus, que 
foi o primeiro presidente 
da Ordem dos Ministros 
Evangélicos no Amazo-
nas – OMEAM, seccional 
Itacoatiara, fundada em 
2010, e que hoje é presidi-
da pelo pastor Aldo Sou-
za, o evento ocorrerá no 

próximo dia 18 e contará 
com as participações es-
peciais de duas atrações 
nacionais: Izabelly Ribei-
ro e do cantor Klev Soa-
res, da Banda 4 por 1, do 
Rio de Janeiro. 

A expectativa de pú-
blico é de 35 mil pesso-
as, quando celebrar ao 
Senhor, com uma ca-
minhada pelas ruas de 
Itacoatiara. A concen-
tração será no Centro de 
Eventos, onde terá ainda 
a participação do grupo 
de danças “Flash Mobi”, 
que é composta por  
200 integrantes.

“A nossa expectativa é 
grande de que teremos 
um evento exitoso e que 
possamos nos reunir 
para louvar e engran-
decer ao Senhor Jesus. 
Destaco que, o apoio do 
prefeito Mário Abrahim é 
muito significativa para 
nós. Ao ensejo, quero 
agradecer, também, ao 
vereador Júnior Galvão, 
presidente da Câmara 

Prefeito Mário Abrahim se reuniu com os líderes das igrejas evangélicas de Itacoatiara

 

 

 

 

Municipal que está pre-
sente de maneira ativa 
na organização do even-
to, e participou conosco 
da reunião, no gabinete 
do prefeito, nesta sema-
na. Quero agradecer a 
todas as igrejas evan-
gélicas do município, 
que já confirmaram a 
participação na Marcha 
para Jesus”, disse o pas- 
tor Mendonça. 

Todos os anos a Ome-
am, seccional Itacoatia-
ra, e a Associação das 
Igrejas Evangélicas de 
Itacoatiara-Assiedi vêm 
realizando a Marcha 
para Jesus, no entan-
to, os dois últimos anos 
de pandemia da Covid 
e do isolamento social, 
impossibilitaram que o 
evento acontecesse, nes-
se período.  

Como surgiu a Marcha 
para Jesus

No Brasil, a primeira 
marcha ocorreu em São 
Paulo, em 1993, quando 
foram reunidas cerca de 
300 mil pessoas na Ave-

nida Paulista. A Marcha 
para Jesus, segundo pu-
blicou Angélica Favret-
to (2017), é um evento 
que reúne multidões de 
evangélicos todos os 
anos, de diferentes igre-
jas, em várias cidades 
numa festiva caminha-
da por Jesus nasceu em 
Londres, em 1987, e tem 
seu início atribuído ao 
pastor neopentecostal 
Roger Forster. Sete anos 
depois, em 1993, na déca-
da que registrou um sur-
preendente crescimento 
de evangélicos no país. 

O Brasil promoveu a 
primeira edição do even-
to inspirado nos cristãos 
ingleses. O responsável 
por trazer a marcha ao 
país foi o pastor Este-
vam Hernandes, líder 
da Igreja Renascer em 
Cristo que tem sede em 
São Paulo. Hoje, 29 anos 
depois, a Marcha para Je-
sus de São Paulo tornou-
-se uma das maiores do 
mundo, o que despertou 
o interesse de líderes re-
ligiosos de vários países.



 

Itacoatiara recebeu na 
última quinta-feira (2), o 
Programa Ilumina Mais, 
onde 6 mil pontos de ilu-
minação pública serão 
substituídos por lâmpa-
das led, reduzindo assim 
mais de 60% do consumo 
de energia elétrica do mu-
nicípio. É mais uma ação 
que a prefeitura de Itaco-
atiara realiza em parceria 
com o Governo do Estado 
do Amazonas. 

A iluminação da cidade 
com luz de led também 
será estendida às vilas de 
Lindóia, Engenho e Novo 
Remanso, além de bene-
ficiar com as lâmpadas 
que estão sendo substi-
tuídas, às comunidades 
ribeirinhas que sofrem 

com a precariedade de 
iluminação pública. Isso 
vai trazer mais seguran-
ça, tecnologia e ilumina-
ção para toda a cidade. 

Para o prefeito Mário 
Abrahim, “isso era um so-
nho almejado da popula-
ção e de nós da prefeitura 
que queríamos a substi-
tuição de lâmpadas anti-
gas, que não oferecem o 
mesmo lume das de led. 
Além de ultrapassadas, 
as lâmpadas que estão 
sendo substituídas ilu-
minam menos e gastam 
mais. Não vejo segurança 
pública sem uma ilumi-
nação decente que inibe 
a ação de malfeitores. A 
parceria com o governo 
do estado, através da vi-

são do governador Wilson 
Lima vai possibilitar que 
toda a cidade de Itacoa-
tiara passe a ter ilumi-
nação de qualidade com 
lâmpadas led, que além 
da sensação de seguran-
ça, vai dar melhor estéti-
ca para a nossa cidade”, 
explicou Mário Abrahim.

A previsão é de que em 
60 dias toda a cidade já 
tenha recebido a nova ilu-
minação pública de led, 
cobrindo todos os 26 bair-
ros. Até agora, os bairros 
da Paz, Jardim Lorena, os 
conjuntos Jacarezinho e 
Poranga já foram bene-
ficiados com as ações do 
Programa Ilumina Mais, 
fruto da parceria do go-
verno do estado com a 

Parceria do governo e prefeitura vai 
iluminar Itacoatiara com lâmpadas leds

Divulgação
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prefeitura municipal de 
Itacoatiara. No total serão 
substituídas as lâmpadas 
de 6000 postes, sem con-
tar com as vilas do muni-
cípio, o que elevará ainda 
mais esse número.

Secretaria Municipal 
de Saúde

Na terça-feira (7), as Uni-
dades Básicas de Saúde 
(UBS) de Itacoatiara rece-
beram a equipe da Coor-
denação Estadual de IST/
Aids e Hepatites Virais da 
Fundação de Vigilância 
em Saúde (FVS). O objeti-
vo foi apresentar o proje-
to “SÍFILIS NÃO!”, que tem 
o intuito de informar e 
contribuir para a redução 
da sífilis no município.

A sífilis é uma infecção 
sexualmente transmis-
sível (IST) causada pela 
bactéria Treponema palli-
dum. Além do contágio 
por relação sexual, ela 
também pode ser passa-
da adiante pelo compar-
tilhamento de seringas 
contaminadas ou da mãe 
para o bebê, durante a 
gestação ou o parto.

Ações da Secretaria de 
Educação

A Prefeitura de Itaco-
atiara, por meio da Se-
cretaria Municipal de 
Educação (Semed), pro-
porcionou nos dias 6 e 7, 
deste mês, uma formação 
com foco na alfabetiza-
ção voltado para coorde-
nadores pedagógicos e 
supervisores de Polo Ru-
ral. Foram momentos de 
grande aprendizado para 
os profissionais da edu-
cação do município.

“A medida que contri-
buímos para aumentar 
e aprimorar a capacita-

ção de nossos servidores 
da educação, melhora-
mos a didática e apren-
dizado de nosso aluna-
do. Isso é compromisso 
de nossa gestão que tem 
encontrado na educado-
ra professora Vanessa 
Miglioranza, secretária 
municipal da Semed, a 
resposta competente em 
sua área de atuação, de 
acordo com o nosso pla-
nejamento administra-
tivo macro”, comentou o 
prefeito Mário Abrahim.

Projeto Plantar Educação
“Nesta semana, con-

cluímos uma importan-
te etapa de formação do 
‘Projeto Plantar Educa-
ção’, em parceria com 
Instituto Gesto, Instituto 
Avisa Lá e Semed Itacoa-
tiara. Sabe-se que vencer 
os desafios da Alfabeti-
zação na rede municipal 
são gigantes, mas com 
a certeza da união e en-
gajamento das equipes 
escolares vamos avançar 
para que nossos estu-
dantes aprendam mais e 
melhor”, disse secretária 
a Vanessa Miglioranza.

Na ocasião, a secretária 
Vanessa agradeceu aos 
idealizadores do Projeto 
Plantar Educação, Ins-
tituto Gesto e Instituto 
Avisa Lá e com o apoio da 
prefeitura de Itacoatiara, 
servidores da educação 
e toda equipe do DGE, co-
ordenadores pedagógi-
cos das escolas e super-
visores de ensino rural, 
que se esforçaram para 
participar desse grande 
momento de reflexão, es-
tudo e direcionamento de 
ações com foco na alfa-
betização dos estudantes 
da rede municipal. 

Na cidade, 6 mil pontos de iluminação pública serão substituídos por lâmpadas led
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Sebastian Viana

Um grupo de 15 despor-
tistas profissionais, inte-
grado por triatletas e repre-
sentantes da Federação de 
Triathlon do Amazonas (Fe-
triam) que vão disputar a 2ª 
Prova do Triathlon Airão-
Man 2022, esteve em Novo 
Airão, no domingo (5), para 
a validação do percurso da 
competição, que ocorrerá 
nos dias 16 e 17 de julho. 

A visita também contou 
com a participação de re-
presentantes da Escola de 
Atletismo PIT TRI e da em-
presa de turismo de aven-
tura Sandventure.

O AirãoMan é uma dispu-
ta organizada em parceria 
pela Prefeitura de Novo Ai-
rão, por meio da Secretaria 
Municipal de Indústria, Co-
mércio e Turismo (Semin-

Atletas definem o trajeto do 
Triathlon AirãoMan 2022

Divulgação

A competição terá 10 categorias de idades, que vão dos 16 aos 60 anos ou mais idade

O município de Novo Ai-
rão cumpre mais uma etapa 
de ações, promovidas pelos 
jovens integrantes do Nú-
cleo de Cidadania dos Ado-
lescentes (NUCA), em busca 
do Selo Unicef.

O NUCA faz parte do Pro-
jeto Selo Unicef. Uma ini-
ciativa do Fundo das Na-
ções Unidas para a Infância 
(UNICEF) para estimular e 
reconhecer avanços reais 
e positivos na promoção, 
realização e garantia dos 
direitos de crianças e ado-
lescentes em municípios do 
Semiárido e da Amazônia 
Legal brasileira. 

A secretária municipal de 
Indústria Comercio e Tu-
rismo, Suzianne Fonseca, 
explica que o Núcleo é uma 

NUCA de Novo Airão busca certificação do Selo Unicef
Divulgação

O NUCA abrange jovens com idades de 12 a 18 anos
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de para a volta do triathlon 
de Novo Airão. Contamos 
com a participação de atle-
tas do município, de Ma-
naus e de outros estados”, 
destacou.

Nesta edição de 2022, 
a prova será realizada na 
modalidade olímpico, onde 
os atletas poderão contem-

plar parte da beleza do Rio 
Negro durante a prova. Os 
percursos serão: natação 
1.500 metros, ciclismo 40 
quilômetros e corrida 10 
quilômetros.

As inscrições estão aber-
tas até 4 de julho, ou até 
atingir o limite técnico de 
vagas – 150 (cento e cin-
quenta). Os interessados 
devem acessar os ende-
reços eletrônicos (sites) 
www.novoairao.tur.br/aira-
oman ou www.ticketagora.
com.br, e efetuar o paga-
mento.

A competição terá 10 ca-
tegorias de idades, que vão 
dos 16 aos 60 anos ou mais 
idade. Os valores da inscri-
ção são de R$ 180 (individu-
al) e R$ 100 por atleta que 
deverá participar do reve-
zamento, podendo ser dois 
e até três por prova, um em 
cada modalidade.

tur), Federação de Triathlon 
do Amazonas (Fetriam) e 
Governo do Estado.

A secretária municipal 
de Turismo, Suzianne Fon-
seca, relatou que os atletas 
fizeram a avaliação dos 
locais disponibilizados às 
provas e, em seguida, o ba-
lizamento do trajeto.

O atleta João Pereira de 
Oliveira adiantou que a pro-
va vai ter um diferencial, 
da disputa realizada ante-
riormente em 2018, quando 
a modalidade foi de short 
(curto) triathlon. 

“O percurso foi aumenta-
do para desafiar o triatleta. 
A expectativa é muito gran-
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responsabilidade de todas 
as secretarias municipais 
que têm o dever de cuidar 
do bem-estar, desenvolvi-
mento social, de saúde e ci-
dadania. 

Para o cumprimento desta 
etapa, os jovens participa-
ram de atividades que en-
volvem a realidade de Novo 
Airão. Ações voltadas para a 
semana do Meio Ambiente 
com apresentações, envol-
vendo poesia e textos, abor-
dando questões ambientais. 
O objetivo foi sensibilizar a 
população sobre a impor-
tância do tema, levando em 
conta que Novo Airão é um 
polo turístico, onde o meio 
ambiente é um dos princi-
pais atrativos.

A secretária Suzianne 

Fonseca também ressalta 
que todo município precisa 
ter uma equipe interseto-
rial, que mobilize toda a rede 
para que sejam cumpridas 
as metas estabelecidas pelo 
selo. A equipe de busca ati-
va escolar e Conselho Muni-
cipal dos Direitos da Criança 
e do Adolescente (CMDCA) é 
formada por um represen-
tante da saúde, da educação, 
da assistência social, um 
mobilizador de adolescente 
e um articulador municipal.

“Isso significa que todo o 
sistema de garantia de di-
reitos (rede de proteção) está 
diretamente envolvido para 
que de fato sejam alcança-
das as metas para a certifi-
cação”, destaca.

A próxima atividade será 

o 1º Fórum Comunitário, que 
ocorre nesta sexta-feira (10). 
O evento vai debater melho-
rias para qualidade de vida 
dos jovens e a apresenta-
ção e votação do Plano de 
Participação Cidadã de Ado-
lescentes (PPCA). O plano 
é elaborado pelos próprios 
participantes do Núcleo es-

tabelecendo as atividades 
que serão desenvolvidas ao 
longo do ano.

O NUCA abrange jovens 
com idades de 12 a 18 anos. 
As inscrições podem ser fei-
tas pelo site U-Report Brasil 
ou presencialmente na co-
ordenação do Núcleo, que 
fica na sede da Semintur.
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VIP’S Metropolitanos

A Secretaria de Estado de Produção 
Rural (Sepror), por meio da Agência 
Amazonense de Desenvolvimen-
to Econômico, Social e Ambiental 
(Aadesam), deu início ao primeiro 
dia de capacitação de novos cola-
boradores que atuam no interior do 
estado, contratados pelo Projeto de 
Apoio ao Fortalecimento das Ações 
de Fomento e à Produção Sustentá-
vel Rural do Amazonas.

O prefeito em exercício, José Sales Nu-
nes (Baliza), e o secretário municipal 
de Agricultura e Abastecimento (Se-
mab), Ângelo Medeiros, realizaram, na 
quarta-feira (8), visita técnica aos ra-
mais dos Freitas e Três Fronteiras e à 
comunidade São Domingos.

O prefeito Beto D’ângelo está acompanhando 
os trabalhos para a realização do Festival de 
Cirandas 2022. Nessa semana, o prefeito se 
reuniu com os presidentes e representantes 
das danças folclóricas de Manacapuru, para 
alinhar a realização do Festival deste ano.

O prefeito de Rio Preto da Eva, Anderson Sousa foi home-
nageado na Assembleia Legislativa do Amazonas, com a 
Medalha Ruy Araújo, que é a maior comenda concedida 
pelo Poder Legislativo do Estado aos que atuam em bene-
fício da população.

Durante a programação de ordenamento do trân-
sito da zona rural de Presidente Figueiredo, agen-
tes da EMTU estiveram na quinta-feira (9) no 
Ramal da Micade, executando a sinalização dos 
pontos críticos de forma prevenir a ocorrência de 
acidentes e consequentemente a perda de vidas.

O prefeito Mário Abrahim 
vem atuando de maneira a 
garantir que os eventos de 
Itacoatiara ocorram da me-
lhor forma. Nessa semana, 
o prefeito se reuniu com os 
líderes das igrejas evangé-
licas de Itacoatiara, onde foi 
apresentada a programação 
para a realização do gran-
de evento, que é conhecido 
mundialmente. 
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