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Prefeitura se reúne com o CAS para 
avaliar R$ 838 mi em investimentos

O encontro teve o objetivo de avaliar uma pauta com 31 projetos industriais

 

A Prefeitura de Manaus, 
por meio da Secretaria Mu-
nicipal do Trabalho, Em-
preendedorismo e Inova-
ção (Semtepi), participou 
nesta quinta-feira, (23), da 
304ª reunião ordinária do 
Conselho de Administra-
ção da Suframa (CAS), rea-
lizada de forma virtual, por 
meio de videoconferência.  
O encontro teve o objetivo 
de avaliar uma pauta com 
31 projetos industriais, de 
serviços e agropecuários, 
fortalecendo o desenvolvi-
mento econômico na capi-
tal e no Estado. 

O encontro contou com a 
participação do titular da 
Semtepi, Radyr Júnior, re-
presentando o prefeito de 
Manaus, David Almeida. 
Os projetos avaliados na 
reunião totalizam inves-
timentos superiores a R$ 
838 milhões, bem como 
estimam faturamento adi-
cional de R$ 2,83 bilhões e 
a geração de 1.392 empre-
gos na área incentivada 

da Zona Franca de Manaus 
nos próximos anos.

“Participamos da apro-
vação desses projetos de 
grande importância para o 
desenvolvimento econômi-
co da capital. A expectativa 
é de que mais de 1.300 em-
pregos sejam gerados na 
Zona Franca de Manaus. 
Seguindo a determinação 
do prefeito David Almeida, 
vamos defender esse mo-
delo econômico e mostrar 
esses grandes resultados”,  
afirmou Radyr.

A reunião foi presidida 
pela secretária especial de 
Produtividade e Competi-
tividade do Ministério da 
Economia, Daniella Mar-
ques Consentino. Também 
estiveram participando 
o titular da Superinten-
dência da Zona Franca de 
Manaus (Suframa), Alga-
cir Polsin, e demais conse-
lheiros representantes de 
órgãos ministeriais, gover-
nos estaduais e entidades 
de classe, entre outros.

Manaus

SSP deflagra operação Inquietação e reforça policiamento 

A Secretaria de Segu-
rança Pública do Ama-
zonas (SSP-AM) defla-
grou, na quinta-feira (23), 
a operação Inquietação 
que visa reforçar o poli-
ciamento nos 62 municí-
pios do Amazonas para 
combater o tráfico de dro-
gas e reduzir o registro de 
ocorrências policiais. A 
intensificação nas ações 
policiais é uma determi-
nação do governador Wil-
son Lima.

O anúncio da operação 

foi feito pelo titular da 
SSP, general Carlos Alber-
to Mansur, durante coleti-
va de imprensa ocorrida 
no Centro Cultural de Pa-
rintins – Bumbódromo.

“Essa operação que está 
sendo lançada hoje vai 
ter apoio aéreo, temos 
os nossos helicópteros, o 
apoio dos drones. Hoje os 
drones estão sendo muito 
importantes na utilização 
para podermos enxergar 
mais à frente. Estamos 
utilizando as lanchas 

blindadas, estamos usan-
do paredão, que hoje são 
mais de 500 câmeras. É 
um sistema inteligente 
que capta fotografias de 
carros e motos”, disse o 
general.

O reforço no policiamen-
to será feito de forma inte-
grada com a participação 
das forças de segurança 
do Amazonas: Polícia Ci-
vil, Polícia Militar, Corpo 
de Bombeiros e Departa-
mento Estadual de Trân-
sito (Detran).
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Reforço no policiamento será feito nos 62 municípios do Amazonas 

 



 

Cerca de 40 mulheres da 
Associação de Pescadores 
e Pescadoras Profissio-
nais Artesanais de Iran-
duba (Aspepi) serão be-
neficiadas com o curso “A 
propaganda é a alma do 
negócio: capacitação de 
mulheres indígenas e pes-
cadoras em E-commerce 
e marketing digital”.

Com a proposta de po-
tencializar a comercia-
lização dos produtos de 
artesanais e do pescado 
produzidos por esses res-
pectivos grupos, o curso 
é uma ação do campus 
avançado do Instituto Fe-
deral do Amazonas (Ifam), 
que iniciou na terça-feira 
(21). As aulas, no entanto, 
iniciam-se em julho pró-
ximo e vão até dezembro.

Mulheres pescadoras serão 
beneficiadas com qualificação
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Atividade tem como objetivo potencializar a comercialização dos produtos de artesanais e do pescado
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De acordo com o Ifam, os 
trabalhos didático-peda-
gógicos serão desenvolvi-
dos a partir da “Pedagogia 
da Alternância” combina-
da com a metodologia de 
Avaliação e Reconheci-
mento de Aprendizagem 
Prévia (Arap), num movi-
mento que levará em con-
sideração tanto as formas 
de organização dos gru-
pos contemplados quan-
to os seus respectivos  
conhecimentos.

Sob a coordenação do 
professor Paulo Nascimen-
to, o curso contará com 
o corpo docente formado 
pelas Professoras Roberta 
Neves e Débora Motta e o 
Professor Marcondes Fei-
tosa, além do discente bol-
sista Victor Holanda.

Governo executa obras no sistema viário de Iranduba
As obras de recupera-

ção das ruas e avenidas 
dos bairros Novo Ama-
nhecer, Morada do Sol 
e Graça Lopes, em Iran-
duba, conduzidas pelo 
Governo do Amazonas, 
por meio da Secretaria 
de Estado de Infraes-
trutura e Região Me-
tropolitana de Manaus 
(Seinfra), estão em ple-
no andamento.

Com investimento 
na ordem de R$ 15,2 
milhões, nesta etapa, 
estão em andamento 
os serviços de drena-
gem profunda, com a 
realização de escava-
ções e colocação da 
tubulação destinada 

ao escoamento das 
águas pluviais.

O sistema de drena-
gem garante mais se-
gurança à população 
e reduz os custos de 
conservação das vias, 
visto que a drenagem 
direciona corretamente 
a água, evitando dete-
rioração da pista.

Além disso, será rea-
lizada a pavimentação 
em 20,97 quilômetros 
das vias. A obra tem 
previsão de entrega 
para o primeiro trimes-
tre de 2023.

Outros investimen-
tos

Em Iranduba, o Go-

verno do Estado está 
executando as obras de 
recuperação do Ramal 
Uga-Uga; a pavimen-
tação do Ramal Santa 
Maria, no Km 13; a re-
cuperação da Rodovia 
Carlos Braga e a revi-
talização do trecho da 
cabeceira da ponte, na 
margem de Iranduba; e 
a reforma e ampliação 
do 31ª DIP de Iranduba.

O governador Wilson 
Lima também anun-
ciou, na última visita 
ao município, a pavi-
mentação dos ramais 
do Laguinho e da Ser-
ra Baixa e a pavimen-
tação da Comunidade 
do Janauary. Com investimento na ordem de R$ 15,2 mi, estão em andamento os serviços 
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O Corpo de Bombeiros 

Militar do Amazonas (CB-
MAM) realizou nesta sema-
na, nos municípios Irandu-
ba e Itacoatiara, a formatura 
geral das primeiras turmas 
2022 do Projeto Educacio-
nal Bombeiro Mirim (Proe-
bom). Cerca de 100 crianças 
e adolescentes receberam o 
certificado de concludentes.

Durante seis meses, os 
bombeiros mirins tiveram 
aulas de história dos Bom-
beiros e Defesa Civil, educa-
ção física, noções de salva-
mento aquático, noções de 
combate a incêndio, noções 
de salvamento em altura, 
noções de primeiros socor-
ros, estudo e prática Bom-
beiro Militar – Ordem Unida, 
ética e cidadania, e Estatuto 
da Criança e do Adolescen-
te.

Na grade curricular cons-
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taram, ainda, educação em 
saúde, musicalidade, no-
ções de educação ambien-
tal, noções de educação no 
trânsito, prevenção e com-
bate ao uso de drogas, além 
de palestras, formaturas, 
filmes, recreação, ativida-
des culturais e passeios.

Daniele Melo Bezerra, 38, 
mãe de um bombeiro mirim 
em Iranduba, ficou emocio-
nada ao dizer que o Proe-
bom mudou a vida do seu 
filho e pediu ao comandan-
te-geral que o projeto não se 
acabe.

“Eu sinto muito orgulho 
do meu filho ter chegado 
até aqui no projeto bom-
beiro mirim, pois os conhe-
cimentos que ele adquiriu 
durante todo esse semestre 
vai ficar marcado para o 
resto da sua vida. Por isso, 
eu agradeço ao Corpo de 

Bombeiros e peço ao co-
mandante Muniz que esse 
projeto continue em frente, 
dando mais oportunidades 
a outras crianças”, disse 

Daniele
O comandante-geral do 

CBMAM, coronel Orleilso 
Ximenes Muniz, destacou 
que o projeto Proebom está 

 

Corpo de Bombeiros forma turmas 
de bombeiros mirins no interior

no seu plano estratégico de 
ações sociais desde que as-
sumiu o comando da Cor-
poração, em novembro do 
ano passado, e que a ideia é 
implantar em outros muni-
cípios do interior.

 “A partir de julho deste 
ano, o Proebom vai chegar 
a outros municípios do in-
terior que tenham unidades 
militares do CBMAM, para 
dar também oportunidades 
às crianças e adolescentes, 
que gostariam de aprender 
mais sobre o que é ser um 
bombeiro militar e outros 
assuntos sobre civismo e 
cidadania”, afirmou.

O Proebom é um proje-
to de responsabilidade so-
cial do CBMAM, que possui 
como foco a valorização 
dos ideais de cidadania e 
civismo na formação de 
crianças e adolescentes.

100 crianças e adolescentes receberam o certificado de concludentes
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Fazenda Escola em Iranduba recebe estudantes 
Em prol do desenvolvi-

mento sustentável e apren-
dizado sobre os animais e a 
natureza, estudantes da rede 
estadual do município de 
Novo Airão participaram do 
projeto prioritário do Gover-
no do Amazonas, “Fazenda 
Escola”, na quinta-feira (23). 
O município é o segundo do 
interior do Estado a ser con-
templado com o projeto.

Cerca de 330 estudantes 
das Escolas Estaduais de 
Tempo Integral (EETI) Balbi-
na Mestrinho e Joaquim de 
Paula, localizadas em Novo 
Airão, participaram do proje-
to na Fazenda Santa Rosa, no 
município de Iranduba, na 
Região Metropolitana de Ma-

naus. O projeto prioritário é 
voltado a alunos dos 3º ao 6º 
ano do Ensino Fundamental.

A iniciativa integra o pro-
grama Educa+Amazonas, 
lançado pelo governador 
Wilson Lima, em julho de 
2021, com investimento de 
R$ 400 milhões em projetos 
prioritários para as redes pú-
blicas de ensino do estado. 
Ao todo, mais de 12 mil estu-
dantes da rede estadual da 
capital e 647 alunos do mu-
nicípio de Iranduba já partici-
param do projeto.

Thelma Prado, coordena-
dora de educação ambiental 
da secretaria, comenta que a 
experiência e a vivência com 
a natureza são uma oportu-

nidade de ensinar os estu-
dantes sobre a importância 
da sustentabilidade e o meio 
ambiente. 

“Para os nossos alunos, 
quem nunca saiu da sua co-
munidade, do seu bairro, vir 
à fazenda e estar em um lo-
cal totalmente diferenciado, 
uma alimentação diferente, 
vai ser um dia que eles nun-
ca irão esquecer. E a ideia é 
exatamente essa, é por meio 
dessa experiência que bus-
camos transformar o futuro”, 
pontua Thelma.

Visita
Durante a visita à Fazenda 

Santa Rosa, os alunos pude-
ram andar a cavalo, plantar 

A iniciativa integra o programa Educa+Amazonas do governo
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mudas, alimentar peixes e 
ainda conhecer e interagir 
com diversas atividades do 
setor primário e animais, 
como porcos, ovelhas e gali-
nhas, dentre outros.

Para a estudante Flávia 
Alessandra, de 13 anos, o 

passeio foi uma experiência 
inesquecível. “Eu amei fazer 
esse passeio com meus co-
legas aqui na Fazenda San-
ta Rosa, amei conhecer um 
pouco sobre as vacas, como 
é tirado o leite delas”, diz a 
aluna.
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‘Teatro na Rede’ promove 
exercício cênico neste domingo (26)

Fotos: Divulgação

Projeto ocorrerá na Praça Manoel Chicó, Parque do Ingá, às 17h

 

 

O projeto “Teatro na Rede 
em Manacapuru - Mento-
ria Criativa”, realizado pelo 
Teatro na Rede iniciou em 
abril e tem prevista sua fi-
nalização em junho, com 
um exercício cênico final 
em Manacapuru, previsto 
para ocorrer neste domin-
go (26), na Praça Manoel 
Chicó, Parque do Ingá, às 
17h em Manacapuru. A 
atividade é gratuita.

As cenas a serem apre-
sentadas são “As Marias”, 
“A Trapa do Espelho Mági-
co”, “Meu Mundo” e “Sempre 
Há Um Jeito de Recome-

çar”. Durante a atividade, 
cada grupo apresentará 
uma cena. Ao final, serão 
três exercícios abertos ao 
público utilizando os co-
nhecimentos adquiridos ao 
longo desses meses. “Nossa 
equipe é formada por pro-
fissionais de Manaus e de 
Manacapuru, e queremos 
cada vez mais estreitar es-
ses laços”, explica a artista 
Dinne Queiroz, responsável 
pelo projeto Teatro na Rede.

Durante quase três me-
ses foi realizado um pro-
cesso artístico, idealizado 
e conduzido por artista 

Dinne Queiroz, voltado 
aos jovens da cidade de 
Manacapuru no intuito de 
formar um grupo de tra-
balho voltado ao teatro. 

Início do projeto
O desejo nasceu na ocasião 

do lançamento do livro da 
artista, em 2020, na cidade. 
Naquele ano, houve distribui-
ção de exemplares aos parti-
cipantes e em mais 10 cida-
des do interior do Amazonas. 
Dinne ministrou também 
uma palestra e uma oficina 
de iniciação teatral. 

“Percebi que havia um de-
sejo grande de continuidade, 
de troca. Muitos jovens rela-
taram que os projetos eram 
escassos e sentiam falta do 
fazer teatral enquanto mo-
vimento de grupo, para além 
de datas festivas na cidade. 
Foi aí que percebi que o Te-
atro na Rede, enquanto pla-
taforma que visa integrar e 
proporcionar conhecimentos 
diversos no campo teatral, 
poderia se expandir enquan-
to ação de mentoria e exercí-
cio cênico”, comenta Dinne.

O percurso incluiu men-
torias de acompanhamento 
com a artista que consis-
tiu na troca de materiais 
diversos: encontros online, 
áudios, vídeos e materiais 
de suporte aos participan-
tes. Além do acompanha-
mento, contaram também 
com uma oficina imersi-
va ministrada pelo artista 
Clayson Charles, voltada 
à atuação; uma oficina de 
produção conduzida pela 
artista Camila Maria, e dire-
ção e dramaturgia conduzi-
da pelo artista Jean Palladi-
no, todas presenciais. 

O grupo ainda contou com 
ensaios acompanhados, aju-
da na produção, no espaço 
de ensaio e ajuda de custo 
para os exercícios finais. 
“Há músicos, artistas plás-
ticos, atores, são pessoas 
dispostas ao fazer artístico 
e é ótimo fazer parte de um 
momento histórico como 
este. Nosso objetivo geral 
é fomentar nesses jovens 
o desejo e as ferramentas 
necessárias para continuar 
o trabalho para além deste 
processo, que possam levar 
para as suas atuações na 
vida”, finaliza Dinne Queiroz.
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Atividade beneficiou gratuitamente população com mais de 1000 exames 

Ação social realiza exames oftalmológicos e entrega de óculos
Em um segundo mo-

mento da ação social 
“Um olhar para o Ama-
zonas”, foi realizada na 
terça-feira (21), no Gal-
pão da Ciranda Guer-
reiros Mura, a ação 
de entrega, em uma 
iniciativa da ONG Re-
novatio e do deputado 
Capitão Alberto Neto, 
em parceria com a Pre-
feitura de Manacapuru.

As equipes da Secre-
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taria de Assistência So-
cial e a secretaria das 
mulheres e gabinete 
segurança cerimonial 
estiveram atuando no 
decorrer do dia nesta 
ação de entrega, que be-
neficiou gratuitamente 
mais de 1000 exames 
oftalmológicos e os 
óculos que foram en-
tregues na terça-feira, 
além de RG’s que foram 
emitidos durante ação.

Os contemplados 
passaram por uma 
triagem, exames of-
talmológicos e aten-
dimento com espe-
cialistas no primeiro 
momento da ação, que 
ocorreu em abril, para 
então receberem a 
doação dos óculos de 
grau, que foram enco-
mendados e reajusta-
dos de acordo com as 
consultas realizadas. 



Cerca de 400 jogadores participam 
da 1ª Copa Manacapuru de Free Fire

A competição inédita reuniu mais de 400 jogadores de 72 equipes
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O município de Manaca-
puru sediou, no sábado, a 1ª 
Copa Manacapuru de Free 
Fire. A atividade foi realiza-
da no ginásio da Escola Es-
tadual André Vidal, sendo a 

Divulgação/Faesp

R$ 1 mil, além do troféu. A 
vice-campeã Tropa North 
e mais o terceiro colocado, 
Rio Negro E-Sports, com-
pletaram o pódio da Copa 
Manacapuru de Free Fire.

O torneio full presen-
cial contou com a atração 
nacional do narrador da 
Liga Brasileira de Free Fire 
(LBFF), Samuca e reuniu 
cerca de 600 pessoas.

Competições
Antes do torneio em Ma-

nacapuru, apenas o mu-
nicípio de Tefé havia re-
cebido eventos oficiais da 
federação. Recentemente, 
a Faesp promoveu a Sea-
son 2 da Copa Tefé de Free 
Free, no dia 11 de junho, 
com uma premiação de R$ 
5 mil para ser disputada 
por 32 times do município. 
O evento também teve a 
presença do narrador da 
LBFF, Samuca.

Para o futuro, a ideia da 
Faesp é realizar a 2ª edi-
ção da Copa Manacapuru 

de Free Fire somente com 
equipes da cidade e orga-
nizar campeonatos em Co-
dajás, Parintins, Itacoatia-
ra e Urucurituba, entre os 
meses de julho e agosto.

Jogos virtuais
A Câmara Municipal de 

Manacapuru aprovou e 
enviou, no dia 17 de junho, 
para a sanção do prefeito 
Beto D’Ângelo um projeto 
de lei (PL), de autoria do 
vereador Wanderley Bar-
roso (PSC), que legaliza o 
e-Sports no município. O 
parlamentar marcou pre-
sença na 1ª Copa de Free 
Fire da cidade, no último 
sábado, e previu com oti-
mismo o desenvolvimento 
dos jogos eletrônicos no 
cenário local.

Atualmente, a expectati-
va é que a Lei que regula-
menta o e-Sports em Ma-
nacapuru entre em breve 
em vigor sem nenhum 
veto pelo Poder Executivo 
Municipal.

Mais de 9 mil famílias afetadas pela cheia dos rios serão beneficiadas 

Entregas do Auxílio Estadual enchente continuam no AM
O cartão Auxílio Estadu-

al Enchente começou a ser 
entregue, na segunda-feira 
(20), em sete cidades do 
Amazonas, anunciou o go-
vernador Wilson Lima. Ao 
todo, cerca de nove mil fa-
mílias serão contempladas 
com o apoio financeiro nas 
cidades de Atalaia do Norte, 
Santo Antônio do Içá, Ama-
turá, Japurá, Uarini, Canu-
tama e Novo Aripuanã.

A ação faz parte da Opera-
ção Enchente 2022 monta-
da para atender municípios 
afetados com a elevação 

Divulgação

do nível dos rios. A entrega 
dos cartões está em anda-
mento em outras 14 cida-
des do Amazonas, são elas 
Manacapuru, Eirunepé, Ipi-
xuna, Guajará, Envira, Boca 
do Acre, Itamarati, Anamã, 
Caapiranga, Itacoatiara, 
Benjamin Constant, Juruá, 
Borba e Manaquiri.

A estimativa da Defesa 
Civil do Estado é que 100 
mil famílias que sofrem os 
impactos da cheia sejam 
contempladas, com o bene-
fício no valor de R$ 300 em 
parcela única.

Panorama atual
A Defesa Civil do Ama-

zonas acompanha, diaria-
mente, a situação meteo-
rológica e hidrológica do 
estado, enviando alertas 
e informativos para que 
as entidades municipais 
possam organizar seus 
planos de prevenção e 
resposta para eventuais 
situações adversas. Um 
total de 552.482 pessoas 
e 138.121 famílias já foram 
afetadas pela enchente 
deste ano no estado do 
Amazonas.
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organização e chancela da 
Federação Amazonense de 
e-Sports (Faesp).

A competição inédita 
reuniu mais de 400 joga-
dores de 72 equipes, sendo 

48 times da própria cida-
de-sede e outros 24 fede-
rados vindos de Manaus.

A RS Logistic foi a gran-
de campeã do evento e 
levou ainda o prêmio de 
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Fernanda Lopes 

Cansados de esperar por 
promessas da prefeita Pa-
trícia Lopes, professores 
do município de Presiden-
te Figueiredo entraram em 
greve na quarta-feira (21). 
Os profissionais da educa-
ção exigem o cumprimen-
to, por parte da chefe do 
executivo, da Lei do Piso 
Nacional do Magistério que 
instituiu o piso salarial da 
categoria. A paralisação é 
por tempo indeterminado.

Durante o protesto, os 
professores ocuparam o 
hall de entrada da prefei-
tura e passaram a noite 
no escuro e sem acesso 
aos banheiros, após a pre-
feita exigir que a luz fosse 
desligada e que os banhei-
ros ficassem trancados na 
tentativa de que os profes-
sores saíssem do local.

A paralisação, que hoje 
entra no terceiro dia, foi 
mantida após reunião en-
tre a categoria, o Sindica-
to dos Trabalhadores em 
Educação do Amazonas 
(Sinteam), a Câmara de 
Vereadores e a Promoto-
ria do Ministério Públi-

dade e incapacidade junto 
ao Ministério da Educação 
que pode complementar o 
valor a ser pago aos profis-
sionais do magistério.

O piso nacional da ca-
tegoria é o valor mínimo 
que deve ser pago aos pro-
fessores do magistério pú-
blico da educação básica, 
em início de carreira, para 
a jornada de no máximo 
40 horas semanais. A Lei 
11.738 de 2008, que institui 
o piso, estabelece que os 
reajustes devem ocorrer a 
cada ano, em janeiro.

Outras denúncias
Não é a primeira vez 

que os profissionais da 
educação se sentem pre-
judicados pela gestão do 
município de Presidente 
Figueiredo. Em dezembro 
de 2021, os professores da 
rede municipal foram pe-
gos de surpresa ao serem 
informados pela prefei-
ta Patrícia Lopes que não 
receberiam o abono do 
Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Edu-
cação Básica e de Valori-
zação dos Profissionais da 
Educação (Fundeb).

Como justificativa, a pre-
feita alegou que o dinheiro 
foi usado para pagar o sa-
lário dos profissionais ao 
longo de 2021.

“Esse ano nós utilizamos 
o percentual de mais de 
70% pagando os salários 
dos profissionais da edu-
cação. Vocês trabalharam 
e receberam e entendemos 
que melhor do que pagar 
uma parcela única que se-
ria do rateio é valorizar a 
carreira de vocês”, declarou 
a prefeita Patrícia Lopes.

O Fundeb é um conjun-
to de recursos destinados 
para investimentos no 

Professores relatam descaso 
e paralisam as atividades

Divulgação

Os profissionais da educação do município anunciaram greve geral 

co do Estado no municí-
pio. Não houve avanços  
na negociação.

A categoria pede 20,8% 
de reajuste salarial para 
equiparação com o piso 
nacional que é de R$ 
3.845,63 para 40h de tra-
balho. A prefeitura propôs 
o reajuste de 10%, mas os 
professores pedem que os 
10,8% restantes sejam pa-
gos, pelo menos de forma 
escalonada. Conforme o 
presidente do Sinteam em 
Presidente Figueiredo, pro-
fessor Mauro Amazonas, a 
categoria tenta realinhar o 
reajuste com a Prefeitura 
desde janeiro.

“Estamos com esse sen-
timento de indignação, 
pois desde janeiro esta-
mos tentando ver com a 
prefeita a questão do nos-
so reajuste. A Prefeitura 
deu o reajuste de 10% sem 
sentar para conversar com 
a categoria e não foi aceito 
pela classe. Mas o Projeto 
de Lei desse percentual 
foi aprovado pela Câma-
ra. Sem contar que deve-
ria ser pago agora nesse 
mês com o retroativo de 
maio e nós estamos em 

busca dos 10,8% restantes 
para equiparar ao piso na-
cional. Até então, estamos 
procurando a prefeita des-
de janeiro e só estão nos 
‘empurrando com a barri-
ga’. Permanecemos até o 
dia de hoje sem nenhum 
posicionamento por parte 
do poder executivo e vale 
ressaltar que nós sempre 
estivemos de portas aber-
tas para discutir essas 
questões”, destacou.

Além do reajuste, os gre-
vistas pedem mais con-
dições para os alunos das 
redes municipais, envol-
vendo a infraestrutura das 
estradas do município e a 
alimentação oferecida nas 
instituições de ensino.

Lei do Piso Nacional do 
Magistério

A Lei 11.738, de 16 de julho 
de 2008, que estabelece o 
novo valor do Piso Salarial 
Profissional Nacional para 
os Profissionais do Magis-
tério Público da Educação 
Básica altera valor míni-
mo do salário da categoria 
para R$ 3.845,63.

Para 2022 ficou esta-
belecido o valor de R$ R$ 
3.845,63 após o reajuste de 
33,24% no valor anual mí-
nimo por aluno referente 
aos anos iniciais do ensino 
fundamental urbano, de-
finido nacionalmente, nos 
termos da Lei no 11.494, de 
20 de junho de 2007.

Em 2022, o reajuste foi 
maior porque em 2021 não 
houve reajuste, por causa 
da Lei que impediu novos 
gastos públicos com folha 
de pagamento durante a 
pandemia.

Caso o ente federativo 
alegue que não consegue 
cumprir a Lei do piso, este 
deve justificar sua necessi-
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setor da educação. Com 
base no art. 70 da Lei de 
Diretrizes e Bases da Edu-
cação Nacional, 70% dos 
recursos devem ser usa-
dos para a remuneração 
dos profissionais e quan-
do o percentual sobra no 
final do ano é pago aos 
profissionais como forma  
de abono.

Quem também é prejudi-
cado pelo descaso da pre-
feitura são os estudantes, 
que enfrentam uma rotina 
humilhante causada pe-
los ramais intrafegáveis 
do município. No último 
dia 3 de junho, viralizou 
nas redes sociais algumas 
imagens das dificuldades 
enfrentadas pelas crian-
ças ao passarem pelo ra-
mal do Urubuí 2.

A rotina dos alunos para 
chegar à escola em meio 
aos ramais lamacentos e 
repletos de crateras é de 
descer do transporte esco-
lar para ajudar a desatolar 
os veículos. Nas imagens 
é possível ver uma kombi, 
usada no transporte dos 
alunos, atolada na lama e 
mostra um aluno tirando a 
farda para ajudar.

“Esse aluno tirou a far-
da dele para poder ajudar, 
olha a situação que ele 
está! Olha o perigo que 
ele está passando para 
poder puxar o carro para 
ir para a escola” diz uma 
moradora que estava pre-
sente no local.

Pronunciamento
O AGORA entrou em con-

tato com a assessoria de 
comunicação da Prefeitura 
de Presidente Figueiredo. 
Até o fechamento desta 
matéria não houve retorno 
da comunicação da prefei-
ta Patrícia Lopes.



Divulgação

 
Suyanne Lima

Um produtor rural de 
Presidente Figueiredo foi 
até a porta da prefeitura 
do município na manhã 
de quarta-feira (22) para se 
manifestar e cobrar da pre-
feita Patrícia Lopes melho-
res condições em ramais 
do município. Revoltado, 
ele levou parte da sua pro-
dução de verduras perdi-
das por não conseguir tra-
fegar nos ramais e fazer o 
escoamento e jogou os ali-
mentos na rua em frente 
ao prédio púbico. 

“Quatro horas da manhã, 
eu tinha que estar em Ma-
naus. Os carros estão aqui, 
meus carros são 2019, des-
truídos. O cara não tem 
estrada para rodar. As má-
quinas estão no Rio Pardo, 
se você for lá as máquinas 
estão lá, só três atoleiros. 
As máquinas estão lá e eu 

iria ficar calado. “A gen-
te trabalha com sacrifício 
para comprar as coisas e 
tudo é caro. O mínimo que 
eles deveriam dar, não dão. 
Uma estrada para você 
rodar, uma. É uma falta 
de respeito com a gente”,  

Manaus, Sábado e Domingo,
25 e 26 de Junho de 2022

 

Produtor rural foi até a porta da prefeitura se manifestar cobrando melhores condições em ramais do município

acho que é ganhando diá-
ria, só pode ser, porque para 
dar condições para a gente 
que está lá dentro, para as 
famílias que estão lá den-
tro, para os pais que estão 
lá dentro, para os trabalha-
dores, eles não dão condi-

ções”, gritou o homem du-
rante a manifestação.

Enquanto jogava as ver-
duras na rua, o homem 
ainda declarava que, se as 
autoridades quisessem po-
deriam prendê-lo, mas que 
ele estava cansado e não 

Produtor rural joga verduras na 
sede da prefeitura e cobra melhorias 
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argumentou. 
O homem ainda gravou 

um vídeo onde estava em 
um dos ramais do muni-
cípio mostrando as condi-
ções de trafegabilidade. 

“A única coisa que a pre-
feitura pode fazer e não 
faz é isso aqui. Isso aqui 
não é de hoje, é uma vida 
toda. São 20 anos desse 
jeito aqui”, disse.

Após o manifesto na fren-
te da prefeitura, populares 
recolherem as verduras 
deixadas pelo agricultor. 
Sabendo da situação dos ra-
mais, uma moradora ainda 
questionou: “Quando é que 
vai vir os produtores da ba-
nana e da macaxeira? Hoje 
é muito cheiro verde”, rela-
tou em vídeo divulgado. 

A prefeita Patrícia Lopes 
não se manifestou sobre 
as cobranças feitas pelo 
agricultor na porta da pre-
feitura.

Profissionais apontam deficiências em hospital, diz pesquisa
Divulgação

Segundo o Simeam, há profissionais venezuelanos atuando sem o CRM

Entre as unidades com 
problemas apontados pelos 
trabalhadores está o Hospi-
tal Eraldo Neves, de Presi-
dente Figueiredo.

Desde o início de maio 
deste ano o Sindicato dos 
Médicos do Amazonas 
(Simeam) deu início a 
uma pesquisa junto aos 
trabalhadores de saúde 
que atuam em unidades 
hospitalares, com o en-
vio de um e-mail com 
formulário contendo cer-
ca de 10 perguntas.

De acordo com o presi-
dente do Simeam, Dr. Ma-
rio Vianna, a iniciativa tem 

como intenção aprimorar 
as visitas técnicas realiza-
das pelo sindicato nas uni-
dades de saúde. “Por isso 
elaboramos uma pesquisa 
para que os trabalhadores 
que estão na ponta infor-
mem e denunciem a situ-
ação das unidades previa-
mente”, explicou Vianna.

No primeiro levantamen-
to a pesquisa apontou uma 
série de irregularidades. 
São deficiências que envol-
vem desde a falta de insu-
mos a falta de mão de obra 
qualificada, problemas 
estruturais, falta de remé-
dios, ausência de exames, 

e até perseguição no local 
de trabalhado.

O município de Presiden-
te Figueiredo conta com o 
Hospital Eraldo Neves. Lá 
a situação é alarmante. 
Segundo resposta à pes-
quisa, há profissionais ve-
nezuelanos atuando sem 
o CRM, que utilizam carim-
bo de outros profissionais, 
fazendo o atendimento e 
até cirurgias.

“São situações apontadas 
pelos próprios trabalhadores 
que vão nos ajudar no diálo-
go com a gestão durante as 
visitas técnicas que o sindi-
cato faz durante o ano todo, 

justamente para encontrar 
soluções para os profissio-

nais e para os usuários”, ob-
servou Mario Vianna.



 

Fernanda Lopes

A Prefeitura de Rio Preto 
da Eva lançou, nesta terça-
-feira (21), a 22ª Feira da La-
ranja, Circuito de Motocross 
e Circuito de Vaquejada. O 
lançamento ocorreu duran-
te o Auditório Senai Arivaldo 
Silveira Fontes, na Avenida 
Rodrigo Otávio, 2394, bairro 
Distrito Industrial I, zona sul 
de Manaus. A Feira ocorrerá 
nos dias 19, 20 e 21 de agosto. 
O prefeito do município An-
derson Sousa, o vice-prefeito 
Neto do Baixo Rio, secretá-
rios municipais e os verea-
dores da cidade estiveram 
presentes na cerimônia.

O cantor João Gomes deve 
ser a principal atração do 
evento. O show do artista 
será realizado em Rio Preto 
da Eva no dia 21, último dia 

Prefeito Anderson Sousa 
lança a 22º Feira da Laranja 

Manaus, Sábado e Domingo,
25 e 26 de Junho de 2022

de evento. A cantora Solange 
Almeida se apresenta no pri-
meiro dia de evento, na sex-
ta-feira (19) e o cantor Dorgi-
val Dantas se apresenta na 
festividade no sábado (20).

A cultura da laranja é a 
principal atividade de Rio 
Preto da Eva, seguido da 
piscicultura. A estimativa 
da Prefeitura neste ano é 
de 150 mil pessoas presen-
tes no município para pres-
tigiar o evento, geração de 
500 empregos diretos e 1000 
empregos indiretos. Uma 
associação de catadores de 
lixo também será beneficia-
da pelo evento. A Prefeitura 
deve injetar por volta de R$ 
20 milhões na economia 
do comércio e dos servi-
ços locais e por volta de R$ 
10 milhões serão liberados 
para garantir o investimen-

to no setor primário geran-
do emprego e renda para  
o município.

Durante a cerimônia de 
lançamento, o secretário de 
turismo Ronisley Martins 
destacou a importância da 
realização desses eventos 
que promovem o turismo e 
a movimentação econômica 
para o interior do Amazonas. 
O secretário comentou sobre 
o programa “Acolher” e “Aco-
lher Rural”, que hospeda os 
trabalhadores e empreende-
dores que desejam trabalhar 
no evento.

“A marca do município é o 
turismo de eventos, que pro-
move o maior fluxo de pesso-
as do nosso Estado, de outros 
estados e de outros países 
para poder vivenciar esse 
momento único. A Secreta-
ria pensou em estratégias 
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para que os empreendedores 
não ficassem desabrigados. 
Foi quando surgiu a criação 
do programa ‘Acolher’, que 
tem mais de 21 casas cadas-
tradas para receber as pesso-
as que vêm aos eventos. Em 
parceria com a Secretaria 
de Produção Rural, também 
lançamos o ‘Acolher Rural’, 
que são meios de hospeda-
gem alternativos”, destacou.

O prefeito de Rio Preto da 
Eva, Anderson Sousa des-
tacou o trabalho dos agri-
cultores e do setor primário 
e apontou a necessidade de 
maior investimento no setor 
primário gerando emprego e 
renda para o município. 

“Temos que agradecer aos 
mais de 23 mil agricultores 
da área rural, que produzem 
o alimento para que Manaus 
abasteça os supermercados. 
Juntos estamos fazendo uma 
gestão para o produtor. De 
forma correta, o Estado e a 
Prefeitura, se colocam à dis-
posição para conseguirmos 
fazer a agricultura caminhar 
em passos largos. Rio Pre-
to se destaca como o maior 
produtor de laranja, verduras, 
mamão, bananas e diver-
sas outras frutas da nossa 
região. Precisamos investir 
mais no setor primário em 
todos os munícipios do Ama-
zonas, para que possamos 
ter independência”, pontuou.

Este ano, além da já tra-

dicional Feira da Laranja, 
o evento ainda vai con-
tar com um circuito de 
motocross e um circuito  
de vaquejada.

Estimativa superior ao 
ano passado

A 21ª Feira da Laranja e 4ª 
Feira da Piscicultura, reali-
zadas em 2021, movimen-
taram aproximadamente 
R$ 16.268.441,66 (dezesseis 
milhões, duzentos e ses-
senta e oito mil, quatrocen-
tos e quarenta e um reais 
e sessenta e seis centavos) 
na economia local, além da 
geração de mais de 600 em-
pregos diretos e 1000 empre- 
gos indiretos.

No segmento do agrone-
gócio, houve a liberação de 
créditos no valor de R$ 9 
milhões de recursos finan-
ceiros gerados. O evento, que 
teve a presença de 100 mil 
pessoas, contou com apre-
sentação da atração nacio-
nal Xandy Aviões, além de 
atrações locais do município 
e capital.

Tradicional Feira da La-
ranja 

A Feira da Laranja é uma 
das mais tradicionais festas 
do interior do Amazonas. 
Reúne milhares de pessoas 
em três dias de evento, e mo-
vimenta a economia de Rio 
Preto da Eva.

Divulgação

A estimativa da Prefeitura neste ano é de 150 mil pessoas presentes no município para prestigiar o evento



Convênios na ordem de 
R$111,6 milhões em inves-
timentos foram assinados 
entre Governo do Amazo-
nas e prefeituras de 17 ci-
dades do interior do estado, 
na quarta-feira (22). Os re-
cursos vão apoiar projetos 
na área de produção rural 
e obras de infraestrutura e 
foram autorizados pelo go-
vernador Wilson Lima.

Os convênios foram assi-
nados em solenidade reali-
zada na sede do Governo do 
Estado, no bairro da Compen-
sa, zona oeste de Manaus. O 
secretário de Governo, Sérgio 
Litaiff Filho, representou o 
governador durante a ação.

A maior parte dos recursos 
é destinada às obras de in-
fraestrutura. Ao todo, serão 
R$ 108 milhões para essa 
finalidade, sendo R$ 105,8 
milhões de verbas do Esta-
do e R$ 2,2 milhões de con-
trapartida dos municípios. 
No setor primário, serão re-

Governo destina R$ 111 milhões 
para obras em 17 cidades do AM

passados mais de R$ 3,6 mi-
lhões originados de emendas 
parlamentares e proposta 
voluntária dos deputados Be-
larmino Lins, Saulo Viana e  
Adjuto Afonso.

Para o setor primário, a 
finalidade é a aquisição de 
materiais como motores es-
tacionários, roçadeiras moto-
rizadas, equipamentos para 

fabricação de gelo, além de 
apoio à realização da 22ª Fei-
ra da Laranja do município 
de Rio Preto da Eva.

“Rio Preto tem recebido 
apoio do governador Wilson 
Lima. Nós conseguimos fa-
zer todo o sistema viário, o 
governador deu ordem de 
serviço para a recuperação 
de ramais e, hoje, nós assi-

namos aqui o convênio para 
a Feira da Laranja, que vai 
acontecer em agosto. Esse 
grande evento que marca a 
vida do nosso produtor rural, 
aqueles que no dia a dia es-
tão no campo para produzir 
e trazer essa grande produ-
ção a Manaus”, comemorou 
o prefeito de Rio Preto da Eva, 
Anderson Sousa

Os convênios na área 
de infraestrutura contem-
plam diversos serviços 
como recapeamento, cons-
trução e recuperação de 
calçadas, recuperação do 
sistema viário, pavimenta-
ção em concreto, pavimen-
tação asfáltica, construção 
da Câmara Municipal de 
Guajará, revitalização de 
praça e campo de futebol 
em São Paulo de Olivença. 
O repasse ocorre por meio 
da Unidade Gestora de Pro-
jetos Especiais (UGPE).

“Isso vai beneficiar uma 
população de quase 22 mil 
pessoas na cidade e vai che-
gar numa hora certa, quan-
do estamos precisando aqui 
em Beruri. Então, o que 
mais a população espera no 
município hoje é o concreto, 
e ele será investido, porque 
o governador está liberan-
do hoje o recurso”, afirmou 
a prefeita de Beruri, Maria 
Lucir dos Santos.

DIVULGAÇÃO

A parceria com a prefeitura é apoio à realização da 22ª Feira da Laranja do município de Rio Preto da Eva
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Mais de 100 atletas de Rio 
Preto da Eva foram ao mu-
nicípio de São Sebastião do 
Uatumã (distante 203 quilô-
metros de Rio Preto) no sá-
bado (18) para participarem 
do 43o Jogos Escolares do 
Amazonas – Polo 2. Coman-
dados pelo Professor Moisés 
de Souza, os adolescentes e 
jovens vão competir nas mo-
dalidades futsal masculino, 
handebol masculino, vôlei 
feminino, vôlei de praia, tênis 
de mesa, xadrez e atletismo.

“Nós gostaríamos de tra-
zer muito mais atletas para 
a competição, mas devido à 
distância até São Sebastião, 
a logística, a rodovia AM-010 

Atletas representam o município no 43o Jogos Escolares
Divulgação

110 atletas de Rio Preto da Eva representaram o município no evento

 

não está tão boa, é preciso 
pegar barco para chegar ao 
município, não pudemos tra-
zer todo mundo. Mas a gente 
acredita que os atletas que 
vieram vão representar mui-
to bem o nosso município”, 
disse o professor.

A Prefeitura de Rio Pre-
to da Eva, por meio da 
Secretaria Municipal de 
Educação, deu apoio aos 
atletas. Os jogos escolares 
do Amazonas não aconte-
ciam há 2 anos por causa 
da pandemia da Covid-19. 

Cerimônia de Abertura
A abertura do 43o Jogos 

Escolares do Amazonas – 

Polo 2, ocorreu na noite de 
domingo (19) no Centro de 
Eventos de São Sebastião 
do Uatumã. Com o espaço 
lotado, a organização dos 
jogos não decepcionou.

A abertura começou com 
um casal de atletas segu-
rando uma faixa de boas-
-vindas as delegações dos 
demais municípios. Em se-
guida duas alunas levaram 
o estandarte da fanfarra 
Professor Erasmo Braga, 
seguida por outras três alu-
nas levando as bandeiras 
do Brasil, do Amazonas e do 
município sede. 

A sexta delegação a en-
trar foi a de Rio Preto da 

Eva, que entrou ao som 
da música Conquistando 
o Impossível. 

Para finalizar a cerimônia 

uma atleta de São Sebas-
tião acendeu a pira olímpi-
ca do JEAS, dando início aos 
jogos escolares.
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Prefeitura coordena obras de 
infraestrutura em várias zonas

Fotos: Divulgação

O município de Itacoa-
tiara segue com frentes 
de obras em todo canto e 
em várias áreas de atua-
ção. Mesmo com um aci-
dente que resultou em 
uma fratura de uma das 
pernas, o prefeito Mário 
Abrahim não para e vai 
à frente das equipes que 
estão trabalhando, além 
de percorrer secretarias 
estaduais em busca de 
recursos para trazer mais 
melhoria para Itacoatiara. 

AM-010
Nesta semana, mesmo 

usando muletas, o pre-
feito Mário acompanhou 
o governador na Vila de 
Lindóia, oportunidade em 
que Wilson Lima fez a re-
abertura dos trabalhos de 
recuperação da rodovia 
AM-010, que se encontra a 
cada dia em situação ain-
da mais intransitável. 

A promessa do gover-
nador é de ainda este ano, 
os 100 km noticiados no 
início de 2022, serão cum-
pridos, reduzindo o tempo 
de viagem da capital ao 
município, em uma hora. 
Hoje, para percorrer os 265 
km de extensão da estrada, 
leva-se mais de 5 horas, e 
ainda com riscos de vida e 

danos materiais aos pro-
prietários de veículos que 
precisam se deslocar por 
esta rodovia. 

O prefeito Mário agra-
deceu mais um vez esse 
compromisso. “A respon-
sabilidade de manutenção 
dessa rodovia é de exclusi-
va competência do gover-
no do estado, embora corte 
parte do município de Ita-
coatiara. Mesmo se assim 
não fosse, não teríamos 
com fazer esses reparos 
como nossos recursos”, ex-
plicou Mário Abrahim

Manutenção 
A Secretaria de Infraes-

trutura do Município conti-
nua atuardo diuturnamen-
te na recuperação de vias 
da cidade e manutenção 
dos sistemas viário e de 
esgoto. Nesta semana, as 
obras de recuperação che-
garam às ruas do bairro 
Santo Antônio.

Na quarta-feira (22), as 
equipes deram início à apli-
cação da massa asfáltica 
na Avenida Mário Andre-
azza, que era há muito re-
clamada pela população de 
moradores, comerciantes e 
de quem precisa trafegar 
por essa importante arté-
ria da cidade, que é via de 

acesso a bairros e conjun-
tos habitacionais. 

Os serviços de asfalta-
mento desta área, bem 
como o recapeamento de 
outras fazem parte de re-
cursos do Governo Estadu-
al do Amazonas, em parce-
ria com a prefeitura local.

A extensa avenida rece-
beu serviços de terraplana-
gem, drenagem e o asfalta-
mento, na sequência. 

Assim, uma das princi-
pais vias está sendo recu-
perada para a melhoria da 
trafegabilidade, segurança 
e qualidade de vida. 

A alegria está no rosto 
dos moradores e comer-
ciantes da grande Avenida 
Mário Andreazza, pois o 
tão sonhado asfalto chegou 
e vai melhorar a vida de 
todos. “Com esta parceria 
estamos devolvendo digni-
dade, conforto, segurança 
é mais qualidade de vida 
para a nossa gente. Graças 
aos esforços do governa-
dor Wilson Lima, o nosso 
município se transformou 
em um grande canteiro de 
obras. São serviços de re-
cuperação, construções e 
manutenções que transfor-
mam para melhor a vida 
dos cidadãos itacoatiaren-
ses”, disse o prefeito Mário.

Lâmpadas Led
O projeto Ilumina Mais 

Amazonas, de substitui-
ção de lâmpadas de vapor 
por led, que é resultado de 
parceria entre o município 
e o governo do estado, se-
gue modernizando a cida-
de e transformando a vida 
das pessoas. 

Os trabalhos estão con-
cluídos nos conjuntos Ja-
carezinho e Poranga, e 
Bairro da Paz. Nesta sema-
na, foram instaladas mais 
de 1470 lâmpadas led, até 

Mário Abrahim não para e vai à frente das equipes que estão trabalhando

 

 

 

 

quarta (22). Estão em an-
damento os trabalhos nos 
bairros: Tiradentes, Ma-
moud Amed, Eduardo Bra-
ga, Prainha, Conjunto Novo 
Horizonte, Araújo Costa, 
Santo Antônio, e os bairros 
Jauary 1 e 2.

Limpeza urbana
A Prefeitura de Itacoa-

tiara, por meio do Depar-
tamento Municipal da 
Limpeza Pública, um dos 
braços da SEMINFRA, se-
gue realizando mutirões 
de limpeza por toda a ci-
dade. Nessa semana, foi 
a vez dos bairros Iracy e 
Santa Luzia que recebe-
ram os serviços de roça-
gem, varrição e remoção 
de lixo e entulho.

Ainda, como parte das 
ações de infraestrutura, 13 
ruas da cidade estão pro-
gramadas para receber 
os serviços de melhorias 
viárias, com as etapas de 
terraplenagem, pavimenta-
ção, bueiros, sarjetas, meio 
fios e calçadas.

As ruas Nossa Senhora 
do Rosário, Borba, Chibly 
Abrahim, José Tadros e Má-
rio Andreazza estão no pla-
nejamento de drenagens 
profundas, que vão corrigir 
os problemas de escoa-
mento de águas pluviais e 
de esgotos.

“Um Olhar Para o Ama-
zonas” 

Na segunda-feira (20), a 
prefeitura de Itacoatiara, 
por meio da Secretaria de 
Assistência Social (SEMAS) 
realizou a entrega de ócu-
los “Um Olhar Para o Ama-
zonas” é uma ação que faz 
parte do programa “Acesso 
à Saúde Visual”, e atendeu 
gratuitamente pacientes 
com exames de vista e ócu-
los de grau.

Os atendimentos, benefi-
ciaram cerca de 1500 pesso-
as, e hoje mais de 800 pes-
soas receberam os óculos, 
e agora, com certeza vão o 
olhar o mundo de uma for-
ma diferente e agradável. 

Vacina liberada 
As doses de reforço da Co-

vid-19 para adultos a partir 
de 40 anos já estão disponí-
veis em todas as Unidades 
Básicas de Saúde do mu-
nicípio (UBS’s). Esta ação 
é para atender ao público 
que já está com 4 meses ou 
mais que recebeu a última 
dose do esquema vacinal. 

Para atualizar as doses 
de vacina, basta se dirigir à 
UBS de sua área de abran-
gência. A secretaria pede 
às pessoas que não deixem 
pra depois, afinal as vaci-
nas salvam vidas, informa 
a SEMSA.  



 

Operários e máquinas 
vão transformar a rodovia 
estadual AM-010, uma das 
mais importantes estradas 
do Amazonas, em um can-
teiro de obras. Com o fim do 
período de chuvas intensas, 
o governador Wilson Lima 
determinou a retomada dos 
trabalhos, que, dessa vez, 
serão executados por uma 
nova construtora. O consór-
cio anterior teve o contrato 
rescindido de forma ami-
gável devido ao ritmo lento  
da intervenção.

“A gente está trabalhan-
do na base e sub-base. É 
por isso que a gente tem 
que tirar esse asfalto que 
estava aqui antes. Há 40 
anos não havia nenhuma 
intervenção. O asfalto que 
estava aqui era uma ver-
gonha. O que a gente vai 
colocar aqui não pode ter 
menos de cinco centíme-
tros”, enfatizou o governa-
dor Wilson Lima, durante 
vistoria na frente de obra 
instalada no Km 166 da ro-

dovia estadual, na quarta-
-feira (22).

Até o final do ano, a meta 
do governo é que as obras 
sejam concluídas em cerca 
de 100 quilômetros da ro-
dovia, que liga Manaus ao 
município de Itacoatiara 
(a 176 quilômetros da capi-
tal). Serão montadas qua-
tro frentes de pavimenta-
ção, além de tapa-buraco, 
limpeza de dispositivos de 
drenagem, roçagem e lim-
peza lateral ao longo de 
toda a rodovia.

O projeto de moderniza-
ção da AM-010 é de respon-
sabilidade da Secretaria de 
Estado de Infraestrutura 
e Região Metropolitana de 
Manaus (Seinfra) e prevê 
intervenção em 250 qui-
lômetros da rodovia. Ele 
compreende o trecho que 
vai do Km 13 ao Km 263 e 
inclui terraplanagem, pa-
vimentação, drenagem e 
sinalização. O investimen-
to total planejado é de R$ 
366 milhões.

“Até 20 de julho teremos 
dez frentes de trabalho 
para executar as obras da 
rodovia AM-010. É mais 
do que uma expectativa, 
é um planejamento que 
a gente tem para essa 
região”, explicou Carlos 
Henrique Lima, secretário 
de Infraestrutura.

Antes da rescisão con-
tratual, a obra estava sen-
do tocada pelo Consórcio 
AM, que venceu o processo 
licitatório. Formado pelas 
empresas Pomar Constru-
ções; Compasso Constru-
ções; Iza Construções; Eco-
agro Comércio e Serviços 
e Best Construções, o gru-
po cumpria, entre outros, 
o requisito de capacidade 
técnica e econômica para 
execução de uma obra 
dessa complexidade.

Os trabalhos do consór-
cio na rodovia começaram 
em julho de 2021, mas tive-
ram de ser interrompidos 
em dezembro por conta 
das chuvas. Antes da pa-

Retomadas as obras de 
recuperação da rodovia AM-010

Divulgação
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rada, as máquinas avan-
çaram em três trechos 
equivalentes a 33,4 quilô-
metros de extensão não 
linear da estrada.

Conforme a Seinfra, em 
cinco meses, o consórcio 
executou obras nos trechos 
que vão do Km 13 ao Km 32; 
do Km 225 ao Km 228; e do 
Km 254 ao Km 263,40.

Em maio deste ano, o Go-
verno do Estado determi-
nou a volta dos trabalhos 
de recuperação da rodovia, 
já que as chuvas começa-
ram a cessar. O grupo de 
construtoras, contudo, não 
conseguiu dar ritmo ade-
quado. Oficiado pela Sein-
fra, o Consórcio apresentou 
diversas alegações, entre 
as quais, a de que o projeto 
era de grande complexida-
de e que a rodovia recebia 
fluxo intenso de veículos 
pesados, como caminhões 
e carretas. Por isso, pedi-
ram a rescisão amigável.

A partir disso, análises 
técnica e jurídica realizadas 
pela Seinfra e Procuradoria 
Geral do Estado (PGE) conclu-
íram que, neste momento, a 
rescisão causaria menos 
prejuízos sociais à popula-
ção, diante da possibilidade 
jurídica de convocar a se-
gunda colocada no certame, 
a construtora Etam Ltda.

Novo contrato
A mudança na empresa 

responsável pela execu-
ção dos trabalhos de mo-
dernização da AM-010 im-
plicou em novo contrato. 
O orçamento para a obra 
pela nova construtora é de 
R$ 343,9 milhões. Os três 
trechos executados pelo 
consórcio anteriormente 
à frente do serviço foram 
descontados do valor ini-

cial do projeto.
Com a nova constru-

tora, os trabalhos foram 
iniciados imediatamente, 
com o levantamento em 
campo, mobilização de 
equipamentos e mão de 
obra para realização dos 
serviços mais urgentes, 
visando a melhoria da 
trafegabilidade e a pre-
paração para terraplana-
gem e pavimentação.

A partir do novo contrato, 
o operador de trator, Mira-
cildo Félix, 44, conseguiu 
emprego. “É emprego para 
pais de família, jovens que 
estão trabalhando aqui 
com a gente. E a melhora 
de todo o povo porque o 
trânsito fica melhor para 
Itacoatiara, Silves e Itapi-
ranga, que precisam dessa 
estrada para ir para Ma-
naus. Nós estamos aqui 
para concluir mais uma 
obra”, disse.

Metas de trabalho
O Governo do Estado es-

tabeleceu como meta a 
conclusão dos trabalhos 
de pavimentação em 100 
quilômetros da rodovia, em 
três trechos distintos.

O plano de trabalho 
apresentado pela Seinfra 
prevê intervenções do Km 
117 ao Km 167; do Km 187 
ao Km 224; e do Km 243 ao 
Km 253.

Para alcançar esses nú-
meros, o governador de-
terminou a mobilização 
de cinco frentes de pavi-
mentação. Em cada trecho, 
haverá disposição de duas 
equipes trabalhando, no 
sentido Manaus–Itacoa-
tiara e a outra em sentido 
contrário. A medida deve 
conferir maior celeridade 
aos serviços.

Em maio deste ano, o Governo do Estado determinou a volta dos trabalhos de recuperação da rodovia
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Sebastian Viana

As comunidades ribeiri-
nhas de Novo Airão estão 
sendo contempladas pelo 
Projeto Educação Ribei-
rinha – Fortalecimento 
da Educação Básica nas 
Comunidades de Novo 
Airão, que visa atender 
740 estudantes, 65 pro-
fessores, beneficiando  
6.460 comunitários.

A Prefeitura de Novo Ai-
rão, por meio da Secretaria 
Municipal de Educação (Se-
med), é favorável à propos-
ta para a construção de 25 
escolas nas comunidades. 
Para isso está entre os par-
ceiros (patrocinadores), dis-
ponibilizando apoio logísti-
co (transporte) de pessoal e 
material para a execução 
do projeto.

O projeto, de autoria da 
Fundação Almerinda Ma-
laquias (FAM), visa à cons-
trução e reforma de escolas 
com objetivo de melhorar a 

Projeto propõe a construção de 
novas escolas nas comunidades

Divulgação

Comunidades ribeirinhas de Novo Airão estão sendo contempladas 

As equipes Euro e-Sports, 
FG Gaming e Dominus Ga-
ming, de Novo Airão, estão 
confirmadas no Amazon 
Tecno Game que será dispu-
tado em Manaus, nos dias 30 
e 31 de julho.

As equipes Euro e FG Ga-
ming chegaram à semifi-
nal da 1ª Copa Manacapu-
ru de Free Fire, realizada, 
no sábado (18), no ginásio 
da Escola estadual André 
Vidal, no município de Ma-
nacapuru. Edição que teve 
como campeã a RS Logis-
tic, levando o prêmio de R$ 

Novo Airão está confirmado no Amazon Tecno Game
Divulgação

Equipes Euro e-Sports, FG Gaming e Dominus Gaming estão confirmadas
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destes e processo de lici-
tação. Mas, tudo depende 
de aceitação e participa-
ção da comunidade, bem 
como das parcerias com a 
Prefeitura e empresas pa-
trocinadoras”, destacou.

O projeto arquitetônico 
do prédio, que está sendo 

disponibilizado pela FAM, 
apresenta características 
modernas apropriadas para 
a região. A concepção tem 
como base a habitação ri-
beirinha. São três modelos 
de plantas com uma, duas e 
três salas de aula, de acordo 
com a demanda.

educação básica das comu-
nidades ribeirinhas promo-
vendo a melhoria da infra-
estrutura e casas de apoio 
para os professores, além 
de promover cursos de for-
mação e intercâmbios.

O professor Glênio Bezer-
ra de Lima, coordenador de 
Educação Rural da Semed, 
informou que o projeto já 
está em execução nas co-
munidades de Sobrado, Re-
nascer e Caioé. A próxima 
comunidade a ser benefi-
ciada, com a construção de 
uma unidade educacional, 
será Jaú Lázaro, no Rio Jaú. 
As primeiras inaugurações 
no Renascer e Sobrado, es-
tão previstas para este ano.

“Dentro de 10 dias have-
rá uma excursão ao Láza-
ro, com a participação da 
FAM para apresentação da 
proposta aos comunitários 
e verificar se há aceitação 
destes sobre a metodolo-
gia de execução do proje-
to”, disse.

O diretor Administrati-
vo da FAM, Paulo Henrique 
Queiroz da Silva, reforça que 
o primeiro passo é levar o 
projeto para ser apresenta-
do à comunidade que apro-
va ou recusa a proposta.

O projeto também deman-
da mobilização coletiva 
para o fornecimento volun-
tário (extração) da madeira 
a ser utilizada na constru-
ção da escola. Atividade 
que tem o consentimento 
do ICMBio, por ter um apelo 
social. A mão de obra para a 
construção é de trabalhado-
res, da própria comunidade, 
que são remunerados pelas 
diárias trabalhadas. A parti-
cipação de empresas priva-
das é apenas no patrocínio 
para o custeio de mão de 
obra, materiais adicionais  
e combustível.

“A vantagem do proje-
to para o município é a 
economia de recursos e a 
eliminação da parte bu-
rocrática para a liberação 
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1 mil, além do troféu.
A prefeitura de Novo Ai-

rão prestou apoio logístico, 
disponibilizando transporte 
das equipes a Manacapu-
ru. O prefeito também já se 
comprometeu em repetir a 
logística para o transporte e 
alimentação dos players que 
vão ao Amazon Tecno Game, 
em julho.

A disputa em Manacapu-
ru foi organizada pela Fe-
deração Amazonense de e-
-Sports (Faesp) e reuniu 400 
players (jogadores) de 72 
equipes de Manaus e muni-

cípios do Estado. Além das 
equipes semifinalistas, mar-
caram presença no evento a 
Euro Psicos e Dominus.

A secretária do Gabine-
te da Prefeitura, Ana Paula 
Souza, que acompanhou os 
jogadores, destacou o de-
sempenho dos jogadores de 
Novo Airão que conquista-
ram a semifinal.

Novo Airão vem acumu-
lando desempenho positivo 
nesta modalidade de esporte. 
Em abril, as equipes Tropa da 
Iêshidriane e Os Psico con-
quistaram o primeiro e se-

gundo lugares do 1° Campe-
onato Presencial de Free Fire, 
modalidade 4 X 4 Full Mobile.

“O e-Sports é uma modali-
dade que deixou de ser ape-
nas diversão. Hoje represen-

ta uma opção profissional 
promissora, que precisa ser 
incentivada nos jovens, Mas 
observando os devidos cui-
dados com a saúde física e 
mental”, disse Ana.



Manaus, Sábado e Domingo,
25 e 26 de Junho de 2022

VIP’S Metropolitanos

O Governo do Amazonas, por meio 
da Seinfra, iniciou as obras de re-
forma e ampliação da 31ª DIP de 
Iranduba. O projeto inclui a revi-
talização de estações como sala 
de permanência, Cartório, sala de 
investigação, salas dos delegados, 
sala do escrivão, celas de detenção, 
estacionamento, entre outros itens. 
A previsão de entrega é para o se-
gundo semestre de 2022.

O Governo do Estado e a Prefei-
tura de Novo Airão firmaram 
um convênio com o objetivo de 
estender, para toda a cidade, as 
obras de recuperação do sistema 
viário com a construção de cal-
çadas, meio–fio e sarjeta.

O condomínio Frazão recebeu a im-
plantação do projeto coleta seletiva so-
lidária. O objetivo é o descarte correto 
dos materiais recicláveis que são reco-
lhidos e revertidos para comprar ração 
e outros materiais para o projeto BIDU-
GA e conscientizar os moradores acer-
ca do descarte correto de cada resíduo.

Com o objetivo de fortalecer a economia do município, o 
prefeito de Rio Preto da Eva, Anderson Sousa fez o lan-
çamento oficial da 22ª Feira da Laranja, que terá ainda o 
Circuito de Motocross e Circuito de Vaquejada nos dias 19, 
20 e 21 de agosto.

O Ifam Campus Presidente Figueiredo participou 
da seletiva dos Jogos Escolares do Amazonas Eta-
pa Presidente Figueiredo e teve excelente resulta-
dos. Além das muitas vitórias, os alunos tiveram 
também muitos vice-campeonatos. Agora, a dele-
gação de 42 alunos vai até o município de Novo 
Airão representar o município de Presidente Fi-
gueiredo na etapa polo.

O prefeito Mário 
Abrahim e a Primeira 
dama acompanhan-
do as ações de assis-
tências do município. 
“Enquanto repousa, a 
gente trabalha”, disse 
Mário Abrahim, que 
se recupera de uma 
lesão na perna, e por 
ordem médica, deve-
ria estar de repouso.
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Governo destina R$ 111 milhões 
para obras em 17 cidades do AM


