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PF trabalha com hipótese de outros 
envolvidos nas mortes no AM

Divulgação

Corpos de indigenista e jornalista já estão em Brasília, onde serão adotados os procedimentos de perícia

 

 
Suyanne Lima

As investigações da 
Polícia Federal seguem a 
todo vapor na região do 
Vale do Javari, em Atalaia 
do Norte (distante a 1.136 
quilômetros de Manaus), 
para identificar envolvi-
dos nas mortes do indi-
genista Bruno Pereira e 
do jornalista inglês Dom 
Phillips. Após a confis-
são de Amarildo da Cos-
ta Oliveira, o ‘Pelado’, os 
restos mortais da dupla 
foram encontrados. A 
Policia Federal trabalha 
com a hipótese da par-
ticipação de pelo menos 
cinco suspeitos.

Três desses suspeitos 
teriam envolvimento di-
reto na morte de Bruno e 
Dom Phillips, um estaria 
envolvido na ocultação 
dos restos mortais das ví-
timas e um seria o supos-
to mandante do crime. 
Em coletiva à imprensa, a 
Polícia Federal informou 
que a investigação ocorre 
em sigilo, mas não des-
cartou novas prisões à 
medida em que as inves-
tigações avancem.

As provas continuam 
sendo recolhidas naquela 
região e, mesmo após o en-
contro dos restos mortais, 
equipes policiais perma-
necem no local recolhen-
do indícios e em busca dos 
rastros deixados pelos en-
volvidos no crime. Até o mo-
mento duas pessoas estão 
presas, são elas os irmãos 
Amarildo da Costa Oliveira, 
réu confesso, e Oseney da 
Costa de Oliveira, conhecido 
como “Dos Santos”.

Amarildo informou à Po-
lícia Federal que o Bruno e 
Dom Phillips foram mor-
tos a tiros. A motivação do 
crime ainda é desconheci-
da, mas a polícia apura se 
há relação com a atividade 
de pesca ilegal na região.

Na noite de quarta-feira 
(15), os corpos encontra-
dos foram levados até o 
Porto de Atalaia do Norte 
em sacos pretos, para se-
rem transportados de he-
licóptero para Tabatinga 
e, de lá, para Brasília, onde 
já estão para serem adota-
dos os procedimentos de 
perícia.

Apenas após identifica-
ção oficial dos restos mor-

tais e das circunstâncias 
em que os dois foram as-
sassinados é que os cor-
pos poderão ser entregues 
às famílias para velório e 
sepultamento.

A reportagem entrou 
em contato com a Polícia 
Federal para mais infor-
mações sobre esses novos 
suspeitos, mas ainda não 
obteve resposta.

Buscas
As buscas pelo indige-

nista e pelo jornalista in-
glês foram resultado de 
uma força-tarefa entre Po-
lícia Federal, Exército Bra-
sileiro, Marinha do Brasil, 
Polícias Civil e Militar e 
Secretaria de Seguran-
ça Pública do Amazonas. 
São aproximadamente 
250 servidores públicos, 
duas aeronaves, três dro-
nes, 16 embarcações e  
20 viaturas.

As equipes de busca re-
lataram dificuldades em 
virtude das característi-
cas do local onde a du-
pla desapareceu. “A área 
conta com vários braços, 
acessos, furos e desvios 
nas margens dos rios, 

sem contar na longa dis-
tância até o município de 
Atalaia do Norte”, diz a po-
lícia federal.

Repercussão interna-
cional

Manifestações em Lon-
dres, no Reino Unido, e em 
Los Angeles, nos Estados 
Unidos, cobraram respos-
tas sobre o desapareci-
mento do jornalista bri-
tânico Dom Phillips e do 
indigenista Bruno Araújo 
Pereira no Vale do Javari, 
no Amazonas. O caso teve 
repercussão mundial e foi 
manchete dos grandes ta-
bloides mundiais.  

Dom Phillips, jornalis-
ta experiente que vivia 
no Brasil há 15 anos e 
escrevia para The Guar-
dian e Washington Post, 
e Bruno Pereira, servidor 
de carreira da Fundação 
Nacional do Índio (Funai) 
e reconhecidamente de-
fensor das causas indíge-
nas, faziam, de barco, um 
trajeto entre a comuni-
dade Ribeirinha São Ra-
fael e a cidade de Atalaia 
do Norte, no Amazonas, 
quando desapareceram.

O Ministério de Rela-
ções Exteriores do Reino 
Unido afirmou estar em 
contato com as autorida-
des brasileiras durante 
toda a investigação.

Presidente se manifesta
O presidente da Repú-

blica, Jair Bolsonaro, se 
manifestou publicamen-
te, no início da tarde de 
quinta-feira (16), sobre 
as mortes do indigenista 
Bruno Araújo Pereira e 
do jornalista inglês Dom 
Phillips. Ele lamentou as 
perdas e pediu para que 
entidades divinas confor-

tem os parentes e amigos 
da dupla, que foi assassi-
nada na região do Vale do 
Javari, no Amazonas.

“Nossos sentimentos 
aos familiares e que Deus 
conforte o coração de to-
dos!”, comentou Bolsona-
ro, por meio do Twitter. A 
declaração não foi feita, 
porém, no perfil oficial do 
presidente, que conta com 
8,2 milhões de seguidores. 
Ele respondeu à mensa-
gem da Fundação do Índio 
(Funai), que tem mil vezes 
menos seguidores na pla-
taforma: 8,2 mil. A entida-
de lamentou as mortes e 
divulgou nota de pesar.

Ameaças
Segundo a União dos 

Povos Indígenas do Vale 
do Javari (Univaja) Bruno 
e Dom Phillips se desloca-
ram com o objetivo de visi-
tar a equipe de Vigilância 
Indígena que se encon-
tra próxima à localidade 
chamada Lago do Jaburu 
(próxima da Base de Vi-
gilância da Funai, no rio 
Ituí), para que o jornalista 
visitasse o local e fizesse 
algumas entrevistas com 
os indígenas.

Ainda segundo a entida-
de, conforme relatos dos 
colaboradores da Univaja, 
a equipe recebeu ameaças 
em campo. “A ameaça não 
foi a primeira, outras já 
vinham sendo feitas a de-
mais membros da equipe 
técnica da Unijava, além 
de outros relatos já oficia-
lizados para a Policia Fe-
deral, ao Ministério Públi-
co Federal em Tabatinga, 
ao Conselho nacional de 
Direitos Humanos e ao In-
digenous Peoples Rights 
International”, finaliza o 
órgão em nota.

Manaus



 
Fernanda Lopes

Mais mulheres ao redor 
do país estão interessadas 
em assumir o controle de 
suas finanças e, conse-
quentemente, investir os 
recursos em suas necessi-
dades e preferências. Atu-
ante na geração de renda 
para as mulheres, por meio 
a produção de artesanato 
e cursos de capacitação, 
a Associação de Amparo 
às Mulheres de Iranduba 
(AAMI) conta com mais de 
20 anos de história e ações 
voltadas ao empoderamen-
to financeiro feminino. A 
AAMI fica localizada Rua 
Arara, no bairro Novo Ama-
nhecer 2, no município de 
Iranduba (distante 19,94 km 
da capital amazonense).

A AAMI é uma Organi-
zação da Sociedade Civil/
OSC de caráter beneficente 
e sem fins lucrativos, cujo 
objetivo consiste em pro-
mover atividades sociais, 
culturais, educativas e de 
lazer que visam o desen-
volvimento socioeconô-
mico de crianças, adoles-
centes, mulheres e idosos  
do município. 

A associação oferece cur-
sos por meio de parceria 
com o Centro de Educação 
Tecnológica do Amazonas 
(Cetam) voltado às mulhe-
res que estão em vulnerabi-
lidade social, com baixa ou 
nenhuma renda.

Independência financeira
Um levantamento mos-

trou que quatro em cada 
dez mulheres brasileiras 
(40%) apontam a indepen-
dência financeira como 
principal motivo para co-
meçar a empreender. Outro 
motivo indicado pelas mu-

ONG incentiva mulheres a 
buscarem independência financeira
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lheres para começar um 
negócio é a flexibilidade de 
tempo (29%), seguido por 
fazer o que acredita (24%), 
ter renda complementar 
(21%) e ganhar mais (20%). 
Os dados são da pesquisa 
Serasa Experian, divulgada 
no mês de maio.

De acordo com a presi-
dente da AAMI, Alzira Fer-
reira Barros, a ONG tem o 
objetivo de auxiliar a mu-
lher a criar o próprio negó-
cio, com capacidade de de-
senvolver suas atividades 
no mercado de trabalho. 
Independente da fonte 
de renda, a associa-
ção ainda busca de-
senvolver a capaci-
dade de cada uma 
administrar o pró- 
prio negócio.

“O principal intui-
to do meu projeto 
em defesa da mulher 
é para que todas te-
nham sua renda própria 
para ter sua independên-
cia financeira. Essa é uma 

luta minha! Já formamos 
e já ajudamos várias mu-
lheres com a sua indepen-
dência, que hoje são donas 
de atelier, de comércios, de 
lanches e de restaurantes. 
Formamos mais de 30 as-
sistentes sociais na nossa 
Associação”, destacou.

Alzira destacou que a 
Associação de Amparo às 
Mulheres nasceu após ela 
p e r c e - ber a 

falta de uma organização 
desse porte para o muni-
cípio. A responsável ainda 
disse observar a neces-
sidade das mulheres em 
conquistar a liberdade e 
independência financeira, 
além do benefício dessas 
mulheres conversarem en-
tre si e se apoiarem.

“Sentia terem muitas mu-
lheres que precisavam sair 
de casa para conversar, 
contar o que estava aconte-
cendo e para compartilhar-

mos sobre a educação e 
políticas públicas volta-

das para isso. A Asso-
ciação foi feita para 
que essas mulheres 
conquistassem a 
sua liberdade, saís-
sem de casa, ven-
dessem o seu ar-
tesanato, tivessem 

sua renda própria, 
para comprassem seu 

perfume, sua bolsa, 
sua geladeira, seu fogão. 

Hoje todas me agradecem 
porque elas sabem que in-

centivei muito para que 
cada uma tivesse as suas 
próprias coisas”, pontuou.

Sempre com a aptidão 
para ajudar, Alzira Ferreira 
começou a caminhada vol-
tada para ações sociais em 
1982, enquanto era a pri-
meira-dama do município 
de Iranduba. A Associação 
de Amparo às Mulheres de 
Iranduba foi criada a partir 
de um clube para as mães 
que, com o aumento na pro-
cura, o espaço foi ampliado 
para se tornar uma ONG.

A chegada da terceira 
idade não deve, jamais, ser 
vista como um período de 
inércia e imobilidade, e as 
danças são atividades alta-
mente recomendadas por 
um conjunto de atividade 
física e lazer. Levantando 
o tópico de que “felicidade 
não tem idade, a Associa-
ção também propõe ativi-
dades direcionadas à tercei-
ra idade. Dentre as práticas 
para os idosos desenvolvi-
das pela ONG está a dança 
do carimbó.

Cursos oferecidos 
Os cursos oferecidos 

pela AAMI abrangem a 
área da costura, artesana-
to, arte culinária e curso 
para tirar espinha de pei-
xe, oferecido com o apoio 
da Serviço Brasileiro de 
Apoio às Micro e Pequenas 
Empresas (Sebrae).

A Associação de Ampa-
ro às Mulheres de Irandu-
ba desenvolve atividades e 
cursos voltados às mulhe-
res todas as segundas-fei-
ras, das 13h às 16h. Todas 
as quintas-feiras são reali-
zadas reuniões abordando 
questões sobre saúde, edu-
cação familiar e sobre polí-
ticas públicas.



 Fernanda Lopes

Conhecido por sua gestão 
que chama a atenção pelos 
contratos milionários e pe-
las denúncias de abuso de 
poder econômico e político, 
o prefeito de Iranduba, Au-
gusto Ferraz (Democratas), 
foi empossado presidente 
do Nacional Futebol Clube, 
no mandato de 2022 a 2025.

O Nacional FC é um clu-
be de futebol com sede em 
Manaus (AM) e foi o pri-
meiro clube do Norte do 
país a disputar a primei-
ra divisão do Campeonato 
Brasileiro. Após a cerimô-
nia de posse, que ocorreu 
no dia 28 de maio, Augus-
to Ferraz revelou como 
será sua gestão à frente do 
clube azulino, ao lado dos 
vice-presidentes José Ma-
ria Jr e Nazareno Pereira.

“A nossa gestão será com-
partilhada, onde nós vamos 
tomar decisões juntos, para 
que a gente possa realmen-
te dar uma qualidade me-
lhor ao nosso futebol. Com 
isso, a gente possa resgatar 
a nossa credibilidade fute-
bolística”, pontuou.

Diante da situação, popu-
lares de Iranduba demos-
traram insatisfação com a 
atitude do prefeito de co-
locar um clube de futebol 
manauara à frente das ne-
cessidades do município. 
Após passarem uma sema-
na sem água, moradores de 
Iranduba foram às ruas para 
protestar contra a gestão do 
prefeito, que os deixou em 
meio às moscas.

Morador de Cacau Pirêra – 
distrito de Iranduba – há 20 
anos, Frank do Cacau alegou 
que durante esse período 
nunca viu a população do 
município sofrer tanto como 
sofre atualmente. Além de 
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lidarem com a realidade 
presente na cidade, os iran-
dubenses também vivem 
outra dificuldade: terem 
suas casas invadidas pelas 
águas da cheia.

“É um descaso! Como que 
pode? O povo aqui sofrendo 
com a enchente, sem assis-
tência médica, sem água 
potável é uma situação crí-
tica e lamentável. Moro aqui 
há 20 anos e nunca vi isso 
acontecer. São vários proble-
mas e parece que o prefeito 
tem raiva de Cacau Pirêra, só 
pode. Com todos esses pro-
blemas, o prefeito de Irandu-
ba é empossado como presi-
dente de um clube de futebol 
da capital enquanto a popu-
lação segue desassistida. É 
muito triste, infelizmente o 
município está abandonado. 
Esse prefeito foca em coi-
sas que não são benéficas e 
nem prioritárias para a po-
pulação”, destacou.

A comunidade de Nova 
Veneza possui a maior área 
das comunidades do muni-
cípio e sofre com o descaso 
e o uso inadequado do di-
nheiro público. Apesar do 
distrito ficar situada próxi-
mo a Manaus e ao Irandu-
ba, padecem de problemas 
crônicos na área da saúde, 
educação e telefonia.

O morador Alceu Fer-
nandes, de 79 anos, afirma 
que anda mais de 2 km 
diariamente para ter água 
potável para os afazeres 
básicos na residência.

“Moro há 8 anos em Ca-
cau Pirêra e eu nunca tive 
água potável. Mesmo na 
cheia, tenho que me sacri-
ficar para buscar a água 
para os afazeres na minha 
residência”, pontuou.

Investigações
O Ministério Público do 

Amazonas (MP-AM) abriu 
investigação, no dia 23 de 
maio, sobre possíveis irre-
gularidades cometidas pela 
Prefeitura de Iranduba.

O prefeito Augusto Fer-
raz é investigado pelo MP-
-AM por um contrato feito 
com uma empresa de ser-
viços funerários pelo valor 
de R$ 300 mil. Segundo 
o MP, há suspeitas de ir-
regularidades no Pregão 
Eletrônico n 016/2021 por 
não mostrar clareza nos 
serviços de seriam reali-
zados pela empresa.

No documento, o Ministé-
rio Público afirma que vai 
apurar possíveis danos aos 
cofres públicos e danos co-
letivos na contratação da 
empresa pelo prefeito.

Gastos
A gestão de Ferraz tam-

bém chama atenção por 
conta de gastos milionários. 
Apenas no mês de junho, 
três contratações foram al-
vos de denúncias. A contra-
tação de transporte escolar 
terrestre nas escolas mu-
nicipais das zonas rurais 

custou mais de R$ 3,2 mi-
lhões, conforme pregão ele-
trônico nº 003/2022-CPL/
PMI, que indicou prestador  
de serviço.

Além disso, a aquisição 
de mobiliário escolar para 
a rede pública de ensino 
exigiu R$ 2,4 milhões dos 
cofres públicos, confor-
me pregão eletrônico nº 
005/2022 – SRP/CPL, que 
elegeu seis fornecedores.

A compra de equipamen-
tos médico-hospitalares 
para atender o Hospital Re-
gional Hilda Freire custou 
R$ 402 mil, no pregão ele-
trônico nº 009/2022 – CPL.

Ainda em março deste 
ano, o prefeito de Iranduba 
assinou um contrato sus-
peito com uma empresa 
investigada pelo Ministério 
Público Federal (MPF) e irá 
receber da prefeitura mais 
de R$ 119 mil. O proprietá-
rio da empresa beneficia-
da Yem Serviços Técnicos 
e Construções – Eireli já foi 
denunciado em 2020 por 
falsificação de documentos 
públicos em Urucurituba.

A empresa também já 
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como presidente do Nacional FC

teve o nome envolvido em 
uma investigação do MPF 
em 2018 em São Gabriel 
da Cachoeira para apurar 
denúncia sobre desvios de 
recursos do Fundo de De-
senvolvimento de Educação 
Básica (Fundeb) para refor-
mas e ampliação de escolas 
da cidade sem que as obras 
tivessem ocorrido.

Em abril, foi publicada a 
contratação de empresa de 
fora do Amazonas realizar 
serviços de reforma predial 
na cidade, que fica na Re-
gião Metropolitana de Ma-
naus. A empresa vencedora 
da licitação A L R M CONS-
TRUÇÕES, segundo dados 
da Receita Federal, fica em 
Cabedelo, interior da Para-
íba e receberá mais de R$ 
10 milhões para a execução 
dos serviços.

Posicionamento
O AGORA entrou em con-

tato com a assessoria de co-
municação da Prefeitura de 
Iranduba. Até o fechamento 
desta matéria não houve 
retorno da comunicação do 
prefeito Augusto Ferraz.

Moradores de Iranduba reclamam de problemas na cidade enquanto Augusto Ferraz toma posse em clube

Divulgação
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Câmara homenageia enfermeiros, 
técnicos e auxiliares de enfermagem

Fotos: Divulgação

Os parlamentares enalteceram a importância do trabalho desta classe 

 

 
Os vereadores de Ma-

nacapuru realizaram, na 
terça-feira (14), no Plenário 
da Câmara Municipal de 
Manacapuru, além votação 
de matérias de interesse da 
população, ainda uma ho-
menagem aos enfermei-
ros, técnicos e auxiliares de 
enfermagem, com entrega 
de certificado de mérito.

Os parlamentares enal-
teceram a importância do 
trabalho desta classe de 
trabalhadores da saúde, 

sobretudo no período de 
enfrentamento à pande-
mia da Covid-19. A Casa fez 
a homenagem ao Dia Inter-
nacional da Enfermagem, 
proposta pelo vereador Ja-
ziel Alencar. 

Homenagem
No dia 12 de maio, foi ce-

lebrado o Dia Internacional 
da Enfermagem e no dia 20 
de maio, o Dia do Técnico e 
Auxiliar de Enfermagem. 
São mais de 800 mil ins-

critos no Conselho Federal 
e que buscam aperfeiçoa-
mento. Eles ocupam uma 
posição da qual têm moti-
vos para se orgulhar. 

O Brasil já é a 5ª força 
mundial de trabalho nessa 
área, reforçando a tendên-
cia de uma participação 
mais marcante. A enfer-
magem é a maior força de 
trabalho na saúde e, em 
meio a um conjunto de 14 
carreiras, participa com 
mais de 50% da mão de 
obra empregada.

Representando os home-
nageados, estiveram os 
profissionais da Saúde, En-
fermeiros Reginaldo Viana, 
Valmir Lima, Obecir Nasci-
mento e Aldenor Gonçal-
ves, que receberam certifi-
cado de mérito.

Data comemorativa
O dia 12 de maio foi esco-

lhido para homenagear a 
inglesa Florence Nightin-
gale, considerada a mãe da 
enfermagem moderna. No 
Brasil, a data foi instituída 
pelo Decreto nº 2.956, de 
10 de agosto de 1938. E, en-

tre os dias 12 e 20 de maio, 
comemora-se a Semana da 
Enfermagem no país, em 
homenagem à Nightinga-
le e Ana Néri, enfermeira 
brasileira e a primeira a 
se alistar voluntariamente 
em combates militares.

O reconhecimento da 
categoria foi reforçado em 

4 de maio de 2022, com a 
aprovação do PL n° 2564, 
de 2020, que cria o piso 
salarial dos enfermeiros. 
Garantia da aplicação 
depende, no entanto, de 
aprovação de proposta de 
emenda à Constituição 
e de indicação de fontes  
de financiamento.
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Idosos estiveram participando 
deste momento de mobilização

Mobilização de conscientização sobre a violência ao idoso
Dedicado à mobilização 

e conscientização sobre a 
violência contra a pessoa 
idosa, ocorreu na terça-feira 
(14), em frente ao terminal 
rodoviário, um grande apita-
ço, alusivo ao Junho Violeta, 
seguindo o cronograma da 
semana de enfrentamento, 
em uma iniciativa do Espa-
ço Acolher - Casa de Sara. 

Idosos estiveram partici-
pando deste momento, por 
meio dos grupos do Centro 

Divulgação

de Referência de Assistên-
cia Social (CRAS) Manacá 
e Centro de Convivência 
do Idoso (CCI) Eliza Quei-
roz Maciel. 

Campanha
O objetivo da campanha 

é sensibilizar a sociedade 
para o combate das diversas 
formas de violência come-
tida contra a pessoa idosa 
e ampliar o debate sobre o 
assunto, considerando o alto 

número de registros ocorri-
dos, especialmente, no perí-
odo de isolamento social. 

Buscando também me-
didas para prevenir e iden-
tificar situações de violên-
cia, negligência e abuso 
contra os idosos do nos- 
so município.

Junho Violeta
Junho Violeta é o mês des-

tinado a conscientização so-
bre a violência contra os ido-

sos. O dia 15 dia junho marca 
o Dia Mundial de Conscien-
tização da Violência contra 
essa parcela da população. 
Esta data foi declarada em 
2006 pela Organização das 
Nações Unidas (ONU) e pela 
Rede Internacional de Pre-
venção à Violência à Pessoa 
Idosa. O principal objetivo do 
dia é criar uma consciência 
mundial, social e política, da 
existência da violência con-
tra a pessoa idosa.

Servidores do município na área da enfermagem representaram o grupo



Gameficação como ferramenta 
pedagógica de aprendizagem

Game educacional é um recurso que vai ajudar aluno a superar desafios

Manaus, Sábado e Domingo,
18 e 19 de Junho de 2022

A prefeitura de Manaca-
puru, por meio da Secreta-
ria Municipal de Educação 
e Cultura (Semec), está lan-
çando o projeto de “Game-
ficação”, ação que alinha 
os jogos virtuais ao apren-
dizado. O projeto tem o ob-
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gica é um dos recursos que 
vai ajudar o aluno a supe-
rar ou amenizar as dificul-
dades de aprendizagem de 
forma desafiadora, intera-
tiva, a torna a exploração 
dos objetos de conheci-
mento menos complexos 
e de fácil entendimento, 
permitindo a participação 
ativa no aprendizado de 
maneira criativa e autô-
noma. Também é uma das 
ferramentas digitais pe-
dagógicas que o professor 
pode utilizar com os alu-
nos desta nova geração, 
onde a tecnologia faz parte 
do seu cotidiano.

Objetivo
O objetivo é amenizar 

as dificuldades de apren-
dizagem e aprimorar os 
conhecimentos escolares 
tendo como ferramenta 
pedagógica o game edu-
cacional, fazendo com 
que o estudante se torne 
protagonista do seu pro-
cesso de aprendizagem e 

o professor um mediador 
para ajudar a superar os 
entraves que impossibili-
tam o conhecimento ne-
cessário para o aprimo-
ramento do desempenho 
escolar do aluno.

A secretaria de educação 
propõe utilizar os recursos 
digitais como estratégias 
inovadoras no processo de 
ensino e aprendizagem de 
forma autônoma, criativa, 
prazerosa, desafiadora e 
na resolução de situações-
-problemas. Além de inte-
grar nas perguntas objeti-
vas do game educacional 
objetos de conhecimento 
essenciais para o desen-
volvimento do desempe-
nho escolar do aluno, bem 
como motivar respostas de 
cunho pessoal. 

O estudante desenvol-
verá habilidades variadas, 
como atenção, interação, 
memória, raciocínio lógico, 
planejamento, tomadas de 
decisão, seleção visual, en-
tre outras.

Reunião discutiu questões relativas 
ao setor oleiro e ao polo de olarias

Sedecti debate com setor de olarias sobre gás natural 
Em reunião na segunda-

-feira (13), representantes 
da Secretaria de Estado de 
Desenvolvimento Econô-
mico, Ciência, Tecnologia e 
Inovação (Sedecti) e do Sin-
dicato da Indústria Cerâmi-
ca e Olarias do Amazonas 
(Sindicer-AM) discutiram 
questões relativas ao setor 
oleiro e ao polo de olarias, 
que abrange os municípios 
de Iranduba e Manacapuru.

Segundo o titular da Se-
decti, Angelus Figueira, o 
Governo do Amazonas, por 
meio da Sedecti, tem o pa-
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pel de formular uma pro-
posta junto ao Sindicato 
para que se possa avançar 
com as questões do setor 
das olarias.

“Nossa ideia é deslanchar 
com o setor, que gera qua-
se 3 mil empregos no eixo 
Iranduba-Manacapuru. O 
governo está comprometi-
do com o setor, comprome-
tido com a geração de em-
prego e renda no estado”, 
frisou o secretário.

Definição
O vice-presidente do Sin-

dicer-AM, Sandro Augusto 
Lima dos Santos, disse que 
o objetivo da reunião com 
a Sedecti foi para “uma de-
finição da implantação do 
distrito cerâmico oleiro da 
região, que contempla as 
indústrias de Iranduba e 
Manacapuru, e sobre o uso 
do gás natural e uso de no-
vos produtos”.

“A intenção é que a gente 
produza aqui no Amazonas 
a nossa linha de cerâmica 
branca, dado que se tem 
um custo de quase 70% só 
de frete para esse produto 

chegar ao nosso estado”, 
revelou o vice-presidente.

Distrito
O Distrito de Desenvolvi-

mento Regional Manaca-
puru e Iranduba (DDRMI) 
é um projeto sob a coorde-
nação da Sedecti, visando 
promover o desenvolvi-
mento regional dos muni-
cípios e adjacências, que 
são cortados pelo traçado 
do gasoduto e onde se con-
centra um dos principais 
polos do setor oleiro cerâ-
mico da região Norte.
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jetivo amenizar as dificul-
dades de aprendizagem e 
aprimorar os conhecimen-
tos tendo como ferramenta 
pedagógica os games edu-
cacionais, para amenizar 
as dificuldades de aprendi-
zagens dos alunos. 

Para iniciar a implanta-
ção, a ação ficou disponí-
vel, nessa semana, para 
teste entre os professores, 
pedagogos e gestores de 
escolas de Manacapuru. 
Com o intuito de conhe-
cer a ferramenta e o que 
ela dispõe para integrar no 
plano de aula.

Projeto
O projeto de game nas-

ceu após o gestor muni-
cipal, Raimundo Conde, 
verificar que o número de 
alunos que por mais que 
estejam avançando nos 
anos e séries, não domi-
nam os conhecimentos 
essenciais para uma boa 
base de ensino e aprendi-
zagem. Essas dificuldades 
perduram por toda a vida 
escolar, fazendo com que o 
discente não tenha o ren-
dimento esperado.

De acordo com o plano 
do projeto, o game educa-
cional como Ferramenta 
de Aprendizagem Pedagó-
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Em Presidente Figueire-
do, o governador do Ama-
zonas, Wilson Lima, anun-
ciou na segunda-feira (13) 
um novo pacote de R$ 43,5 
milhões em obras e a im-
plantação do programa de 
iluminação pública Ilumi-
na+ Amazonas, que vai 
substituir as lâmpadas 
antigas por luminárias 
modernas de LED.

Convênios firmados com 
a Prefeitura de Presidente 
Figueiredo vão garantir a 
pavimentação de ruas e 
ramais em comunidades 
rurais e a construção do 
Mercado Municipal.

“Assinamos aqui um 
convênio para pavimen-
tação do Ramal do Rumo 
Certo, pavimentação da 
comunidade Boa União. 
Anunciei também a co-
locação de LED aqui no 
município de Presidente 
Figueiredo, agora no mês 
de julho. Enfim, uma sé-
rie de ações que estamos 
fazendo aqui no municí-
pio”, destacou o governa-

e Tabatinga; em dezem-
bro, Boca do Acre, Ca-
rauari e Eirunepé.

O município de Maués já 
possui 100% da ilumina-
ção pública em LED desde 
2019. Os serviços foram 
realizados pela UGPE, por 
meio do Programa Social 
e Ambiental do Interior 
(Prosai Maués) e serviu 
de piloto para o Ilumina+ 
Amazonas. O Governo do 
Amazonas também fir-
mou convênios com as 
Prefeituras de Atalaia do 
Norte e Alvarães, e está 
repassando os recursos 
que irão utilizar para efe-
tuar a implantação do 
novo sistema de ilumina-
ção pública.

14ª unidade do Prato 
Cheio no interior 

A garantia de uma boa 
alimentação com preço 
acessível agora é realida-
de para pessoas em situ-
ação de vulnerabilidade 
social em Presidente Fi-
gueiredo. A 14ª unidade 
do programa Prato Cheio 
foi inaugurada pelo go-
vernador Wilson Lima, na 
avenida Joaquim Cardoso, 
bairro José Dutra. O espaço 
servirá 400 refeições por 
dia, de segunda a sexta-
-feira, no valor simbólico 
de R$ 1.

“O tempo que a gente 
tem aqui é para trabalhar. 
A gente não tem dispo-
sição para atacar quem 
quer que seja. O nosso 
tempo é para trabalhar, 
é para matar a fome das 
pessoas e é isso que nós 
estamos fazendo”, desta-
cou o governador.

Na certeza de que ago-
ra terá uma alimentação 
de qualidade e com valor 
acessível durante toda a 

Wilson Lima anuncia R$ 43,5 mi
em infraestrutura para Figueiredo
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Wilson Lima também inaugurou a 14ª unidade do programa Prato Cheio

dor durante ações do Go-
verno Presente.

Os recursos serão re-
passados para o municí-
pio executar as obras. Já 
a implantação do Progra-
ma Ilumina+ Amazonas 
e a recuperação viária, 
na sede do município, se-
rão viabilizados por exe-
cução direta da Unidade 
Gestora de Projetos Espe-
ciais (UGPE).

“Nós temos projetos 
grandiosos e é exatamen-
te isso que nos uniu. E 
essa parceria vem, com 
certeza, fazendo a diferen-
ça e nós iremos mostrar 
ainda mais essa diferença 
no decorrer dos dias, por-
que já nos compromete-
mos com muitos projetos 
e ainda tem muito mais 
por vir”, enfatizou a pre-
feita de Presidente Figuei-
redo, Patrícia Lopes.

Para a pavimentação 
de ramais e ruas de co-
munidades rurais, o go-
verno amazonense está 
destinando cerca de R$ 

32,5 milhões do novo pa-
cote de investimentos. A 
medida vai beneficiar o 
ramal de acesso à comu-
nidade Rumo Certo, a re-
cuperação de vias da Co-
munidade Boa União e a 
recuperação das vias na 
Comunidade Maroaga.

Para a construção do 
complexo do Mercado 
Municipal, o investimen-
to é de R$ 11 milhões. Em 
todos os convênios há 
previsão de contraparti-
da da prefeitura.

Ilumina+ Amazonas
Em Presidente Figuei-

redo, o Governo do Estado 
vai substituir 1.471 pon-
tos de iluminação, colo-
cando luminárias de LED 
em 100% da área urbana 
do município. Os investi-
mentos são de R$ 3,1 mi-
lhões e o início dos traba-
lhos está previsto para o 
mês que vem.

Até o final do ano, as 26 
maiores cidades do estado 
terão iluminação pública 
em LED implantadas pelo 
Governo do Amazonas. Os 
investimentos no progra-
ma são de R$ 110 milhões. 
O Ilumina+ Amazonas 
já chegou a Barreirinha, 
Tefé, Parintins e Itacoa-
tiara e ainda neste mês de 
junho chegará a Rio Preto 
da Eva.

Em julho vai para Hu-
maitá, Autazes, Boa Vis-
ta do Ramos, Nhamundá 
e Presidente Figueiredo. 
Em agosto, o programa 
chega a Iranduba, Mani-
coré e Urucurituba; em 
setembro, vai para Beru-
ri, Borba, Coari e Codajás; 
em outubro, Manacapuru 
e Novo Airão; em novem-
bro, Benjamin Constant, 
São Gabriel da Cachoeira 
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semana, Joana Cavalcan-
te, 62, aguardava ansiosa 
a inauguração da unida-
de. Ela relata a importân-
cia e o impacto positivo 
que a unidade do Prato 
Cheio trará.  

“Está sendo muito bem-
-vindo na nossa cidade 
de Presidente Figueire-
do, até porque não só eu, 
como muitas pessoas 
precisam. O governador 
Wilson Lima pensou na 
população e que nunca 
falte”, disse Joana.

O programa é adminis-
trado pela Secretaria de 
Estado da Assistência So-
cial (Seas) e Agência Ama-
zonense de Desenvolvi-
mento Econômico, Social 
e Ambiental (Aadesam). 
O Prato Cheio é dividido 
em dois serviços distin-
tos: nos restaurantes po-
pulares, o almoço é ven-
dido pelo valor simbólico 
de R$ 1 real, de segunda a 
sexta-feira, das 11h às 13h. 
Nas cozinhas populares, a 
sopa é gratuita e cada pes-
soa atendida tem direito a 
1 litro do alimento, de sa-
bores variados, de segun-
da a sábado, também das 
11h às 13h.

Unidades entregues
O Governo do Amazo-

nas já implantou, desde o 
ano passado, 16 unidades 
do Prato Cheio no interior. 
Receberam restaurantes 
populares as cidades de 
Manacapuru, Autazes, Ita-
coatiara, Tefé, Barreirinha, 
Parintins, Humaitá e, ago-
ra, Presidente Figueiredo. 
Já os municípios de Rio 
Preto da Eva, Tabatinga, 
Manicoré e Lábrea, Maués, 
Iranduba, Borba e Careiro 
Castanho ganharam uma 
cozinha popular.
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Com capacidade para 

atender até três mil pesso-
as por mês, o Pronto Aten-
dimento ao Cidadão (PAC) 
abriu as portas nesta segun-
da-feira (13), em Presidente 
Figueiredo. Inaugurado pelo 
governador Wilson Lima, o 
PAC garante acesso da po-
pulação a diversos serviços 
de cidadania, como emissão 
de Registro Geral (RG).

O PAC de Presidente Fi-
gueiredo, situado na rua 
Uatumã, bairro Centro, é o 
segundo inaugurado este 
ano no interior.

“Hoje nós estamos fazen-
do entregas importantes 
aqui em Presidente Figuei-
redo. Inauguramos o PAC 
para fazer aqueles atendi-
mentos ao cidadão, como 
emissão da carteira de 
identidade e alguns outros 
serviços, que são essen-
ciais na garantia do acesso 
a programas e projetos so-
ciais, por exemplo”, desta-
cou Wilson Lima, durante 
ações do Governo Presente 
no município.

Alegre pela inaugura-
ção da unidade que reúne, 
em um só lugar, diversos 
serviços do governo esta-
dual, Rizoleta Moreira, 35, 
levou as duas filhas, de 
15 e 17 anos, para fazer a 
emissão da primeira via 
do RG.  Ela e as filhas re-
sidem no quilômetro 178, 
da rodovia federal BR-174, 
e com a abertura do novo 
PAC tiveram acesso mais 
rápido ao serviço.

“Foi uma coisa maravilho-
sa porque para a gente, que 
mora na zona rural, tudo é 
muito dificultoso. Mas hoje 
está sendo melhor mesmo, 
está sendo maravilhoso. 
Fica tudo mais fácil para a 
gente”, disse.

com a inclusão da categoria 
B na sua CNH, vai procurar 
emprego de motorista.

“Eu tenho carteira ‘A’ mas 
queria colocar a ‘B’ só que 
não tinha dinheiro, mas 
graças a esse projeto do go-
vernador Wilson Lima, eu 
estou podendo realizar meu 
sonho”, comemorou a tec-
nóloga em gestão pública 
Izaildes Mendonça.

Além de Izaildes e Antô-
nio, a CNH foi entregue para 
Luciene Paiva da Souza. Ou-
tras 183 pessoas ainda estão 
em processo de habilitação.  
Elas foram selecionadas em 
dezembro do ano passado e 
em maio deste ano.

O “CNH Social” é conside-
rado o maior projeto de in-
clusão social no trânsito já 
implantado no Amazonas. 
Desde que foi lançado, o 
projeto já selecionou 10 mil 
pessoas em todo o Estado. 
São pais e mães de família 
em vulnerabilidade social.

Motociclista Legal
O Governo do Amazo-

nas, por meio do Detran, 
também já beneficiou 220 
mototaxistas de Presidente 
Figueiredo com o kit de se-
gurança, composto por ca-
pacete e colete. Eles foram 
entregues no final do mês 
de maio.

Essas entregas fazem 
parte do projeto “Motociclis-
ta Legal”, que juntamente 
com o “CNH Social”, compõe 
o Programa Detran Cidadão. 

Crédito Rosa
Um dos órgãos partici-

pantes da ação do Governo 
Presente em Presidente Fi-
gueiredo, na segunda-feira 
(13), a Secretaria de Estado 
de Assistência Social (Seas), 
em parceria com a Agência 

Manaus, Sábado e Domingo,
18 e 19 de Junho de 2022

 

Unidade facilitará acesso aos serviços de cidadania para população 

Estrutura e serviços
Com 335 metros quadra-

dos, o espaço tem capaci-
dade de atender até três 
mil pessoas por mês, al-
cançando moradores das 
zonas urbana e rural, além 
da Vila de Balbina e comu-
nidades próximas. Entre os 
serviços prestados na uni-
dade está a emissão de 1ª 
e 2ª vias de Registro Geral 
(RG), com a expectativa de 
emitir até dois mil docu-
mentos por mês.

A implantação é resulta-
do do Termo de Coopera-
ção Técnica firmado entre 
Governo do Amazonas e a 
Prefeitura do município. A 
unidade será coordenada 
pela Secretária Executiva 
de Cidadania (Secid), vincu-
lada à Secretaria de Justiça, 
Direitos Humanos e Cidada-
nia (Sejusc).

Unidades do PAC
Essa é a segunda unida-

de do PAC inaugurada pelo 
governador, este ano, no 
interior do Amazonas. Em 
março, Wilson Lima entre-
gou o PAC Tefé. Ao todo, são 
seis unidades instaladas 
em municípios do estado, 

sendo elas em Parintins, 
Iranduba, Manacapuru, Ita-
coatiara, Tefé e Presidente 
Figueiredo.

CNH Social em Presiden-
te Figueiredo

Dona Izaildes Mendonça, 
de 52 anos, e Antônio de 
Jesus Soares, de 26, foram 
os primeiros moradores 
de Presidente Figueiredo a 
receber a Carteira de Ha-
bilitação pelo projeto CNH 
Social. Eles são mãe e filho 
e fazem parte do grupo de 
186 pessoas contempladas 
no município pelo Governo 
do Amazonas.

Eles se inscreveram no 
projeto CNH Social logo que 
foi lançado pelo Departa-
mento Estadual de Trânsito 
do Amazonas (Detran-AM), 
em novembro do ano passa-
do. Mãe e filho só não ima-
ginavam que ambos seriam 
selecionados.

“Quando eu vi o meu 
nome fiquei emocionado. Aí 
quando soube que a minha 
mãe também tinha sido 
contemplada, foi uma emo-
ção em dobro”, revelou o co-
zinheiro Antônio de Jesus, 
que está desempregado e 

Inaugurado PAC com capacidade 
para três mil atendimentos
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de Fomento do Amazonas 
(Afeam), realizou a entrega 
simbólica de três cheques 
no valor de R$ 4 mil para 
mulheres que empreendem 
e que foram contempladas 
pelo programa Crédito Rosa.

Moradora do bairro Galo 
da Serra em Presidente Fi-
gueiredo, a empreendedora 
do ramo de artesanatos e 
bijuterias, Aureliane de Cas-
tro, de 29 anos, expressou 
gratidão com a chegada 
do fomento, que vai ajudar 
com o aumento das vendas.

“Vai ser uma grande ajuda 
porque eu vou poder inves-
tir em vários materiais no-
vos, como miçangas e em-
balagens novas, para deixar 
os meus produtos mais 
bonitos e assim conseguir 
mais clientes. Estou muito 
feliz de ter sido contempla-
da hoje aqui”, disse.

Outra contemplada foi a 
autônoma empreendedora 
no ramo de papelaria, Daya-
ne Souza, de 29 anos, que 
contou que a chegada do fi-
nanciamento vai proporcio-
nar a abertura de uma loja 
on-line.

“Eu já estava em mente 
com essa ideia de abrir uma 
loja on-line para vender aqui 
mesmo no município, mas 
para isso eu precisava de 
novos produtos para serem 
apresentados e assim ven-
der mais. Foi quando soube 
do Crédito Rosa, resolvi ten-
tar e agora estou aqui sendo 
contemplada”, pontuou.

O Crédito Rosa é um fo-
mento voltado a mulheres 
empreendedoras que tive-
ram suas atividades afeta-
das pela pandemia de Co-
vid-19. Os financiamentos 
variam de R$ 500 a R$ 21 
mil, de acordo com a análi-
se de crédito da solicitante.



 

Fernanda Lopes

A natureza proporciona 
toda a diferença para saúde 
e para o bem-estar de quem 
consegue manter uma co-
nexão maior com o meio 
ambiente. Estudos apontam 
que tirar um tempo para 
permitir essa aproximação 
com a natureza é funda-
mental para ter uma saúde 
em dia e cabeça em ordem, 
além de fazer toda diferen-
ça para encarar a rotina dos 
dias corridos de uma outra 
forma. A quem buscar, a 
região Amazônica também 
proporciona esses prazeres. 
Localizado a poucos minu-
tos de Manaus, o município 
de Rio Preto da Eva disponi-
biliza inúmeras opções para 
quem busca uma maneira 
simples de relaxar e ter uma 
folga da correria cotidiana.

Uma pesquisa confirmou 
os benefícios do convívio 
da natureza para a saúde 
mental. Pesquisadores da 
Universidade de Chiba, no 
Japão, reuniram 168 volun-
tários e colocaram metade 
para passear em florestas 
e o grupo restante para an-
dar nos centros urbanos. As 
pessoas que tiveram con-
tato com a natureza mos-
traram em geral uma dimi-
nuição de 16% no cortisol 
(hormônio do estresse), 4% 
na frequência cardíaca e 2% 
na pressão arterial.

Outro estudo, realizado em 
conjunto pela Universidade 
de Harvard e o Brigham and 
Women’s Hospital, feito com 
mais de 108 mil mulheres, 
mostra que a taxa de mortali-
dade das que viviam em áre-
as mais verdes era 12% mais 
baixa do que aquelas que vi-
vem em centros urbanos.

Um levantamento aponta 

Turismo no AM proporciona 
benefícios para a saúde mental
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O município de Rio Preto da Eva disponibiliza opções para quem busca uma maneira simples de relaxar 
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ainda que pessoas que pas-
sam pelo menos 120 minu-
tos, por semana, na nature-
za são significativamente 
mais propensas a terem boa 
saúde e maior bem-estar 
psicológico do que aquelas 
que não o fazem. O estudo 
foi publicado na revista Na-
ture em 2019.

Mesmo que você não viva 
em uma região mais arbori-
zada, frequentar locais ver-
des já é um grande benefício 
para a saúde. Localizado em 
Rio Preto da Eva, o balneário 
Apoema fica no km 8 da es-
trada do Alto Rio e é referên-
cia no “turismo sustentável”. 
Conforme a proprietária do 
estabelecimento, Daniela 
Oliveira Branicio, a maioria 
das pessoas que buscam 
passar o fim de semana no 
local são oriundas da capital 
amazonense.

“Temos uma procura mui-
to grande. As pessoas pro-
curam muito porque aqui 
mal pega internet. Aqui é 
um lugar muito rústico e ru-
ral, percebo que esse tipo de 
turismo está pegando força. 
As pessoas querem mais 
essa atmosfera e é bastan-
te procurado. Acredito que 
se tivessem tempo, já que a 
vida na cidade não nos per-
mite tanto, ficariam mais 
nesses locais, nesses luga-
res assim. Quando as pes-
soas vêm da capital sempre 
ficam maravilhados”, disse.

Viver em áreas urbanas 
afetadas pela poluição do ar, 
entre outras ameaças am-
bientais, é particularmente 
prejudicial, tanto fisicamen-
te quanto mentalmente. Há 
alguns anos, costumava-
-se ver pessoas saindo do 
interior para tentar uma 
vida melhor nas grandes 
metrópoles, mas, em busca 

de maior qualidade de vida, 
atualmente é natural ver o 
caminho contrário seguido.

“Quando estamos no inte-
rior nós desaceleramos e nos 
desestressamos bastante. É 
muito bom estar em contato 
com a natureza. É tudo mais 
calmo e tranquilo do que na 
capital, e é por isso que mui-
tas pessoas nos procuram. 
Quando se está na cidade, é 
possível ter acesso a muitas 
coisas boas, mas também a 
muitas prejudiciais à saúde 
de cada um. A qualidade de 
vida de quem vive no interior 
é bem melhor. Essa energia 
pura vinda na natureza é 
muito forte e nós nos senti-
mos mudados”, destacou Da-
niela Branicio.

Especialista confirma be-
nefícios da natureza

De acordo com o psicólogo 
Eduardo Alves de Almeida, o 
ser humano costuma repro-
duzir o ambiente em que ele 
vive por meio das suas rela-
ções interpessoais, seja um 

local caótico ou tranquilo. O 
psicólogo ressalta ainda que 
os pontos que proporcionam 
esse bem-estar estão lida-
dos ao relaxamento e aos 
estímulos (visuais, sonoros, 
olfativos) que os ambientes 
da cidade normalmente não 
propiciam.

“Se um indivíduo vive 
em um ambiente caótico, 
barulhento, carregado de 
ansiedade, ele reproduzirá 
tudo isso através do próprio 
comportamento com outras 
pessoas, até mesmo geran-
do questões psicológicas 
negativas para si, ou seja, 
se estamos em ambientes 
que são saudáveis e me-
nos caóticos, nosso com-
portamento será o oposto, e 
nossas relações serão mais 
saudáveis”, pontuou.

Turismo no município de 
Rio Preto da Eva

O titular da Secretaria 
Municipal de Planejamento, 
Agroindústria, Comércio e 
Turismo de Rio Preto da Eva 

(Semplactur), Ronisley da 
Silva Martins, explicou que 
o turismo no município pro-
porciona o benefício a saúde 
mental da população devido 
aos inúmeros balneários, 
cachoeiras, corredeiras e 
propriedades rurais.

“Sair da rotina já é motivo 
para melhorar o humor e 
deixar as pessoas mais feli-
zes. Se for junto a natureza, 
melhor ainda. O município 
de Rio Preto da Eva oferece 
isso em decorrência dos bal-
neários, cachoeiras, corre-
deiras e propriedades rurais 
que provocam uma deman-
da significativa nos finais 
de semana e principalmente 
nos finais de mês com fluxo 
de aproximadamente 10 a 
20 pessoas, em cada local”, 
ressaltou o secretário.

Ao todo, Rio Preto da Eva 
reúne 47 cachoeiras, grutas, 
corredeiras e cavernas que 
se somam aos inúmeros 
balneários e pontos turísti-
cos do município que valem 
a pena ser visitados.
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No dia 15 de junho é ce-
lebrado o Dia Mundial de 
Conscientização e Combate 
à Violência Contra a Pessoa 
Idosa, e para alertar a popu-
lação sobre casos de violên-
cia envolvendo pessoas da 
terceira idade, foi realizado 
na terça-feira (14), na Câma-
ra Municipal de Rio Preto da 
Eva, o Manifesto Junho Vio-
leta, uma ação da Prefeitura 
de Rio Preto da Eva, por meio 
da Secretaria Municipal de 
Assistência Social, Centro de 
Convivência do Idoso, CRAS, 
CREAS e Coordenação de 
Cultura, com uma vasta 
programação direcionada a 
esse público-alvo. 

“Nós temos muitos proble-
mas no município, de filhos, 
netos, que sacam o dinheiro 
dos idosos, que fazem em-
préstimo no nome deles, 
esse é um tipo de violência, 
infelizmente muito comum, 
a gente precisa falar sobre o 
assunto. Os idosos precisam 
entender que eles estão ten-
do os seus direitos negligen-
ciados, e essa programação 
foi voltada para isso”, infor-

Rio Preto adere à campanha Junho 
Violeta, de Combate à Violência contra idoso

mou Ana Reis, coordenadora 
do Centro de Convivência do 
Idoso de Rio Preto da Eva. 

Durante toda o dia foram 
realizadas palestras com psi-
cólogos e assistentes sociais 
da Rede de Proteção, encena-
ção de peças teatrais, muita 
música e dança, tudo para 
acolher os idosos e informar 
de forma descontraída, sobre 
os direitos que são assegura-
dos a eles. Dona Telma, de 56 
anos, se emocionou com a 

peça de teatro que retratava 
uma avó violentada física e 
financeiramente pela neta. 

“Essa peça mexeu muito 
comigo, mexeu tanto que 
deu vontade de subir lá no 
palco e bater nessa neta. Eu 
já presenciei muitas vezes 
esse cenário de violência, 
minha avó, meus pais, então 
esse assunto sempre me dei-
xa emocionada”, disse ela. 

A coordenadora do Cen-
tro de Referência Especiali-

zado de Assistência Social 
(CREAS) de Rio Preto da Eva, 
Kézia Carneiro, explicou 
como é feito o atendimento 
às vítimas de violência. 

“A gente conta com o apoio 
de toda a rede de proteção, 
de um vizinho, um agente 
comunitário, um presiden-
te de comunidade, que te-
nha identificado algum tipo 
de violência contra o idoso, 
que leve essa denúncia até 
o CRAS, CREAS, a assistên-

cia social do município, que 
a gente vai estar atendendo 
essas demandas, fazendo as 
visitas, e tomar as medidas 
cabíveis, caso se confirme a 
negligência”, frisou ela. 

Durante o evento ainda 
foram servidos lanches e 
sorteados brindes para os 
idosos. As ações do Junho 
Violeta vão continuar duran-
te todo o decorrer do mês. 

Atenção aos Idosos 
Em Rio Preto da Eva atu-

almente são atendidos 298 
idosos no Centro de Convi-
vência da zona urbana, al-
guns são acamados e rece-
bem visitas dos agentes em 
casa. Já na zona rural, estão 
cadastrados 130 idosos. 

Eles participam de aulas 
de ginástica, atividades 
físicas, zumba, grupo de 
canto coral, bailes, brinca-
deiras e alguns estão até 
concluindo o ensino médio 
por meio do EJA, Educação 
de Jovens e Adultos. Uma 
piscina também está sendo 
construída para as aulas 
de hidroginástica.

DIVUlgAçãO

Dia 15 de junho é celebrado o Dia Mundial de Conscientização e Combate à Violência Contra a Pessoa Idosa

 

 

10 Manaus, Sábado e Domingo,
18 e 19 de Junho de 2022

No último fim de semana, 
a Prefeitura de Rio Preto da 
Eva, por meio das Secreta-
rias Municipal de Assistên-
cia Social (Semas) e de Saú-
de (Semsa), realizou uma 
ação de cidadania para os 
moradores da zona urbana 
e zona rural do município. 
Foram oferecidos exames 
de vista gratuitos por meio 
do Programa Enxerga Mais 
Rio Preto, consultas derma-
tológicos com o apoio do 
Projeto APElI, Ação para Eli-
minação da Hanseníase, da 
Fundação Alfredo da Matta, 

Ação de cidadania atende mais de 800 pessoas
Divulgação

Exames de vista, consultas e 
vacinação foram oferecidos 

 

e o Dia D da Campanha de 
Multivacinação. Os atendi-
mentos se concentraram na 
Escola Municipal Alegria de 
Saber, das 8h às 17h, tanto no 
sábado, quanto no domingo. 

Nos dois dias, o prefeito do 
município Anderson Sousa 
esteve presente. “Esse fim 
de semana será uma ver-
dadeira ação de cidadania. 
Tem café da manhã, almoço 
servido para a população. 
Quem veio fazer o exame 
de vista, já pode aprovei-
tar para fazer um exame 
de pele, tomar uma vacina 

atrasada, realmente é uma 
oportunidade para todos 
que precisam de um desses 
serviços”, frisou ele. 

Enxerga Mais Rio Preto 
O programa em parceria 

com o governo do Amazo-
nas chegou a sua terceira 
edição só este ano. Até o mo-
mento já foram entregues 
mais de 1 mil óculos de graus 
aos moradores de Rio Preto 
da Eva. 

Nesta terceira edição, 400 
senhas foram entregues 
para a população que já ha-

via feito um cadastro prévio. 
Os exames de vista são fei-
tos na hora, e em seguida, a 
pessoa já escolhe a armação. 
Em no máximo 20 dias, os 
óculos são entregues. 

Dona Rosângela Barbosa 
de 65 anos, saiu cedo do KM 
137, só para garantir a sua 
consulta oftalmológica. “Eu 
sou dependente de óculos, 
tanto para perto quanto para 
a longe, e o que eu usava já 
não prestava mais. graças a 
Deus que tem esse projeto, 
que está ajudando muitas 
pessoas“, disse ela. 
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Educação é uma das prioridades 
da prefeitura de Itacoatiara

Fotos: Divulgação

Entre as ações para 
melhorar a cidade, um 
avanço que se destaca 
é a atuação da prefeitu-
ra de Itacoatiara na área 
da educação. Itacoatiara 
conta com obras de re-
cuperação das escolas 
de toda a rede municipal, 
que é composta por mais 
de 100 locais dedicados 
ao ensino fundamental. 

Desse total, 80% encon-
tra-se na zona rural do 
município. O municí-
pio tem área de 8.891,91 
km2, assim a densidade 
demográfica é de 9,77 
habitantes por km2. 

Quatro escolas já fo-
ram recuperadas e en-
tregues à população es-
tudantil. São elas: Chibly 
Abrahim, Aydée Cha-

con, Maria Nira e Jamel 
Amed, cujas obras foram 
realizadas com recursos 
da própria prefeitura. 

Para o mês de julho es-
tão sendo aguardados re-
cursos oriundos de con-
vênio com a Secretaria 
de Estado da Educação 
(SEDUC), a fim de dar iní-
cio à recuperação de mais 
101 escolas localizadas na 
zona rural do município.

Nestas obras de re-
cuperação das escolas 
municipais os trabalhos 
incluem: serviços de dre-
nagem hidro sanitária, 
inclusive limpeza de fos-
sas e sumidouros, insta-
lações elétricas, reforma 
de telhados, banheiros, 
salas de aula, áreas co-
muns, cozinhas e finali-
zando com a pintura dos 
prédios, muros e cercas.

Segundo o prefeito Má-
rio Abrahim, “com essa 
ação de recuperação de 
nossas escolas munici-

Itacoatiara conta com várias obras de recuperação das escolas 

 

 

 

 

pais, estamos resgatan-
do o respeito, a dignidade 
e conforto aos professo-
res, alunos e servidores 
da educação; devolvendo 
a nossa gente o que lhe 
foi negado há dez anos. 
Essa é a diferença de 
uma gestão sensível às 
questões sociais e que as 
expertises como educa-
dor me permitem, graças 
a Deus. É por isso que 
digo: Vamos Juntos pra 

gente crescer!”, concluiu 
o prefeito Mário.

Itacoatiara é um mu-
nicípio brasileiro locali-
zado na Região Metro-
politana de Manaus, no 
estado do Amazonas. É 
a terceira cidade mais 
populosa do estado, com 
104 046 habitantes, de 
acordo com estimativas 
do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística 
em 2021.

 

Os estudantes da Secre-
taria de Estado de Educa-
ção e Desporto do interior 
do estado podem concorrer 
a vagas específicas para 
os polos de Itacoatiara, 
Benjamin Constant, Coari, 
Humaitá, e Parintins, por 
meio do Processo Seleti-
vo para o Interior (PSI), da 
Universidade Federal do 
Amazonas (Ufam). No to-
tal, 600 vagas estão sendo 
ofertadas a esse público.

A secretária executiva 
adjunta do Interior, Ana 
Maria Freitas, frisa que o 
processo seletivo é uma 
oportunidade para os 

Estudantes do interior podem concorrer a vagas para universidade
Divulgação

Inscrições devem ser realizadas até as 17h do dia 28 de junho
 

alunos desenvolverem 
as habilidades em sua 
própria região, excluin-
do a necessidade de vir 
a Manaus para cursar o 
ensino superior.

“Os estudantes preci-
sam de oportunidades, de 
saber suas possibilidades. 
Muitas vezes eles não sa-
bem que há um campus 
próximo do seu município 
e que oferta um curso que 
ele vai poder aplicar ali 
mesmo na sua cidade. En-
tão estamos incentivando 
a participação deles para 
que possam chegar a pa-
tamares mais altos”, pon-

tua a secretária.

Polos
As vagas são destinadas 

às unidades acadêmicas 
nos municípios de Benja-
min Constant (Instituto de 
Natureza e Cultura/INC); 
de Coari (Instituto de Saú-
de e Biotecnologia/ISB); 
de Humaitá (Instituto de 
Educação Agricultura e 
Ambiente/Ieaa); de Itacoa-
tiara (Instituto de Ciências 
Exatas e Tecnologia/Icet), 
e no município de Parin-
tins (Instituto de Ciências 
Sociais, Educação e Zoo-
tecnia/ICSEZ).

A inscrição tem o custo 
de R$ 100 e deve ser rea-
lizada até as 17h do dia 28 

de junho, via Internet, no 
endereço eletrônico: ht-
tps://compec.ufam.edu.br.



 

Em Itacoatiara, 27 bairros 
da cidade estão incluídos na 
programação de substitui-
ção das lâmpadas de vapor 
de mercúrio, que apresenta-
vam luminosidade de baixa 
qualidade, ao contrário das 
de led que transformam a 
noite em dia.

“Itacoatiara avança levan-
do mais iluminação de suas 
ruas com o programa Ilu-
mina Mais que é uma par-
ceria desta prefeitura com 
o governo Wilson Lima. 6 
mil pontos de iluminação 
pública serão substituídos 
por lâmpadas de led, que vai 
proporcionar mais confor-
to, segurança e valorização 
imobiliária, tudo isso sem 
contar com o fato de que a 
cidade fica mais bonita, e 
ainda por cima, a tecnologia 
empregada representa mais 

de 60% de economia no con-
sumo de energia elétrica do 
município”, informou o pre-
feito Mário Abrahim.

Em bairros que já recebe-
ram os serviços, a popula-
ção está eufórica e expressa 
o seu contentamento com a 
inovação tecnológica. “Nos-
sa! Parece dia. A gente con-
segue ver até o final da rua”, 
disse uma moradora antiga 
do bairro Mamoud Amed. 
Quem também está feliz é a 
criançada que pode esticar 
por mais tempo o horário 
das brincadeiras nas ruas 
de bairros mais distantes.

O prefeito informou ainda, 
que: “tudo vai mudar com as 
novas lâmpadas de led que 
o programa Ilumina Mais 
trouxe para Itacoatiara, 
num trabalho conjunto com 
o governo do estado.”

Nesta programação es-
tão incluídas as ruas: Rua 
Macacaúba, Uatumã, São 
Nicolau, São Paulo e rua rio 
Solimões no bairro Mamoud 
Amed. No bairro Araújo Cos-
ta o beco São Valério, Beco 
Fast e Osório Fonseca. No 
bairro Tiradentes as ruas 
contempladas serão Acá-
cio Leite, Nelson Neto e Rua 
Olga Figueiredo. Ganha ilu-
minação de led, também, 
o beco do César, no bairro 
Prainha, a rua Nhamundá e 
TV 22 no bairro São Francis-
co e por fim, a rua Adamas-
tor, em 2 pontos, no bairro 
Jauary 1”, complementou 
Mário Abrahim.

Recuperação de ramal na 
zona rural

A prefeitura, por meio da 
Secretaria Municipal de In-

Bairros iluminados com led por conta 
da parceira entre prefeitura e governo

Fotos: Divulgação
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fraestrutura (SEMINFRA), 
está com várias frentes de 
trabalho na sede e zona ru-
ral, como é o caso do ramal 
do Inajatuba que liga a co-
munidade por 6 km, desde a 
AM 010, no km 30, até o rio 
Urubu, onde serão realiza-
das obras de recuperação da 
vicinal com terraplenagem 
para dar mais conforto e se-
gurança ao fluxo de ônibus 
que transitam para buscar 
alunos e levá-los à escola.

Outra importância deste 
ramal, por exemplo, é o es-
coamento da produção agrí-
cola dos colonos que traba-
lham na lavoura.

As obras são de correção 
de erosão de ravina devi-
do à falta de sarjetas, que 
permitiriam o escoamento 
dirigido do fluxo das águas 
intensas das chuvas desta 

época do ano, e as “panelas” 
de poças d’água causadas 
por excesso de areia, devido 
ao trânsito de veículos.

Os bueiros antigos, que 
não suportam mais a carga 
de chuva e ficam desalinha-
dos pelo peso dos ônibus, 
serão substituídos por no-
vos de maior bitola, e assim 
poder suportar o trânsito de 
veículos pesados.

A SEMINFRA continua 
também com o programa 
de recuperação de ruas de 
Itacoatiara, executando os 
serviços de asfaltamento, 
recapeamento e operação 
tapa-buracos no piso de ro-
dagem, o que também só 
está sendo possível graças a 
recursos oriundos de Emen-
das Parlamentares, em par-
ceria com a administração 
municipal.

Novos bairros iluminados com led, resultado de parceria com o governo do estado
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A Fundação Almerinda 
Malaquias (FAM) realizou, 
na quarta-feira (15), uma so-
lenidade de homenagem às 
pessoas, da primeira gera-
ção, que moldaram a histó-
ria de Novo Airão.  

A solenidade, realizada 
na Fundação, contou com 
as presenças dos secretá-
rios municipais de Turis-
mo (Semintur), Suzianne 
Fonseca, e de Cultura (Se-
muc), Aroldo Júnior, edu-
cadores e estudantes da 
FAM, dos homenageados e 
familiares.

O projeto Memórias de 
Nossa História é de autoria 
da turma do Pro Futuro do 
Programa Educação Am-
biental, da FAM. Um traba-
lho mediado pelo educador 
Miguel Alfaia Souza, em 

Memórias de Nossa História: 
Homenagem aos fundadores

Divulgação

A solenidade de homenagem às pessoas, da primeira geração, que moldaram a história de Novo Airão

O município de Novo Ai-
rão está sendo contemplado 
com a proposta do Projeto 
Potencial Geoturístico no En-
torno do Parque Nacional de 
Anavilhanas – Uso sustentá-
vel dos recursos naturais.

O projeto visa à formação 
de grupos de trabalho para 
troca de conhecimentos 
e posterior construção de 
metodologia para forma-
ção de professores, bem 
como o envolvimento da 
comunidade com aplicação 
de experiências científicas 
(socioeducativas) para o 
aprendizado sobre a impor-
tância e potencialidade dos 
elementos da geodiversida-
de (rochas, minerais, águas, 
solos, praias, cavernas e 
outros), que propiciam o de-

Projeto para exploração do potencial geoturístico
Divulgação

Projeto visa à formação de grupos de trabalho para troca de experiências
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manifestação de gratidão. 
Eles merecem o nosso cari-
nho e respeito.”

O professor da FAM, Mi-
guel Alfaia, também enalte-
ceu a justa homenagem em 
vida às personalidades his-

tóricas e, sobretudo, a parti-
cipação dos jovens e fami-
liares dos homenageados. 
“São senhoras e senhores 
que construíram um legado 
de grande importância para 
o município”.

parceria com as famílias e 
homenageados.

A secretária Suzianne 
Fonseca parabenizou a 
FAM e os alunos pela ini-
ciativa e falou da emoção 
de ter a oportunidade de 
poder conhecer um pouco 
sobre a criação e história 
de Novo Airão. “Saber da 
energia que cada uma des-
sas pessoas empreendeu 
para escrever a história do 
município”, destacou.

O secretário Aroldo Júnior, 
da Semuc, também parabe-
nizou às pessoas que cons-
truíram Novo Airão. “Pes-
soas como dona Dorvalina 
Cardoso Peres, dona Man-
cilha, dona Idelfina e seu 
Gabriel que merecem nossa 
parabenização, assim como 
a FAM”, afirmou.

A diretora da FAM, Tel-
ma Brasilino, ressaltou a 
missão de fazer o resgate e 
homenagear em vida cada 
uma das pessoas que cons-
tituem a primeira geração 
do município. “Essa é uma 
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senvolvimento da vida na 
terra (biodiversidade).

O projeto é uma proposta 
desenvolvida pelas universi-
dades Federal do Amazonas 
(UFAM), do Estado do Ama-
zonas (UEA), de Campinas 
(Unicamp/SP) e de São Paulo 
(USP), e Serviço Geológico do 
Brasil SGB/CPRM e ICMBio.

A proposta foi apresen-
tada, na terça-feira (14), em 
reunião entre professores 
da Unicamp/Ufam e UEA e 
as secretarias municipais de 
Turismo, (Semintur). Educa-
ção (Semed), Meio Ambiente 
(SEMMA) e ICMBio.

A professora da Unicamp/
Ufam, Vânia Maria Nunes 
dos Santos, explicou que o 
primeiro passo é ouvir as 
informações, experiências 

e expectativas da popula-
ção e a realização de um 
inventário (levantamento) 
das potencialidades. 

Em seguida vem a cons-
trução coletiva de conhe-
cimento trazendo o co-
nhecimento científico das 
instituições de ensino e 
pesquisa para desenvolver 
ferramentas de aprendiza-
gens sociais. O projeto tam-
bém visa a realização de 
pesquisas pelas universida-
des e escolas públicas.   

“A partir da construção 
de uma metodologia parti-
cipativa, vamos trabalhar 
a formação de professores 
e multiplicadores (mora-
dores) para que o conheci-
mento seja compartilhado 
com todos (socialização co-

letiva)”, afirmou.
O secretário municipal de 

Educação, professor Hum-
berto Lima, firmou o pro-
pósito de participação dos 
professores e estrutura da 
Semed para o desenvolvi-
mento do projeto.

“A educação é a estrutu-

ra chave para o desenvolvi-
mento da proposta que visa 
educação, sensibilização e 
o compartilhamento social 
do conhecimento científico 
sobre o potencial de nossa 
geodiversidade (atrativos) e a 
responsabilidade de conser-
vação do patrimônio”, disse.
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VIP’S Metropolitanos

Neste sábado a partir das 15 horas 
o Pelotão Solidário Iranduba e o 
Grupo da Fanfarra do Cacau Pirera 
convidam os moradores e comer-
ciantes a ajudar com doações de 
alimentos para ajudar as famílias 
afetadas pela cheia do rio Negro 
no Distrito de Cacau Pirêra. A ca-
minhada solidária percorrerá as 
principais ruas do Cacau e Nova 
Veneza.

A Festa Junina Escolar 2022 teve a par-
ticipação de 100 estudantes nas apre-
sentações (quadrilhas) das escolas mu-
nicipais e de público que prestigiou o 
evento, no último final de semana, em 
Novo Airão. A festa foi promovida pela 
Prefeitura de Novo Airão, por meio da 
Secretaria Municipal de Educação (Se-
med), com o tema “Memórias que nun-
ca esqueci”.

O prefeito Beto D’Ângelo juntamente com o 
Secretário Municipal de Educação e Cultura, 
professor Raimundo Conde, estiveram, na ter-
ça-feira (14), na Zona Rural no município, na 
Comunidade do Ajaratubinha. A visita teve o 
objetivo de verificar o andamento da constru-
ção da EMEF Presidente Kennedy e de mais 
um Ginásio coberto sobre laje, que em breve 
serão entregues. Um sonho antigo dos comu-
nitários que se realiza e que trará muitos be-
nefícios à comunidade.

Nessa semana, no dia 15, foi comemorado o aniversário 
do cinegrafista Lucinei Silva, da Assessoria de Comunica-
ção da Prefeitura. O profissional recebeu parabenização e 
agradecimentos por conta dos serviços relevantes presta-
dos ao governo municipal em nome do prefeito Anderson 
Sousa, da primeira-dama Soraya Almeida, do vice-prefei-
to Neto e esposa Valéria  e o secretário de Comunicação 
Erlan Roberto e equipe da SECOM.

A garantia de uma boa alimentação com preço 
acessível agora é realidade para pessoas em si-
tuação de vulnerabilidade social em Presidente 
Figueiredo. O governador Wilson Lima inaugurou 
a 14ª unidade do programa Prato Cheio e garantiu 
dignidade aos moradores em situação de vulne-
rabilidade social na região.

O dia 15 de junho é o Dia Mundial de 
Conscientização e Combate à Violência 
contra a Pessoa Idosa. Por conta disso, 
nos dias 14 e 15, a Prefeitura de Itacoa-
tiara, por meio da Secretaria Municipal 
de Saúde (SEMSA), realizou palestras 
para a população a respeito do Dia D nas 
Unidades Básica de Saúde. A Campanha 
tem como objetivo conscientizar a popu-
lação como um todo no processo de sen-
sibilização para coibir, diminuir e ameni-
zar o sofrimento da pessoa idosa vítima 
de violência.
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