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Setor primário recebe investimentos 
de R$ 4 milhões para desenvolvimento
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Repasse vai para o Instituto Sustentável do Rio Manacapuru

 

 
O Governo do Amazo-

nas, por meio da Secreta-
ria de Estado de Produção 
Rural (Sepror), assinou, na 
terça-feira (31), na sede da 
Casa Civil, um termo de fo-
mento com o Instituto de 
Desenvolvimento Susten-
tável do Rio Manacapuru 
(IDSRM), para custear des-
pesas com aquisição de 
equipamentos, materiais 
de consumo e contrata-
ção de serviços, voltadas 
à implementação do pro-

 A Mostra apresentou os Programas Federais em parceria com a Semec 

jeto Agro Fazenda da ins-
tituição. Ao todo, serão in-
vestidos R$ 4 milhões em 
recursos, beneficiando 150 
famílias que fazem parte 
do instituto.

O recurso financeiro é 
oriundo de emenda parla-
mentar do deputado esta-
dual Angelus Figueira, que 
atualmente ocupa o cargo 
titular da Secretaria de Es-
tado de Desenvolvimento 
Econômico, Ciência, Tec-
nologia e Inovação (Sedec-

ti). Assinaram o termo o 
titular da Sepror, Petrucio 
Magalhães Júnior, e o pre-
sidente do IDSRM, Gonza-
les Pinheiro Ferreira, com 
a presença de Figueira e 
do secretário executivo da 
Sedecti, Valdenor Cardoso.

“Nunca se investiu tan-
to em emendas parla-
mentares como nesse 
governo. Essas emendas 
parlamentares são muito 
importantes para fomen-
tar a atividade produtiva 
e os produtos agrossus-
tentáveis no interior do 
estado. Esse projeto é pi-
loto, que certamente será 
uma matriz e um modelo 
para o desenvolvimento 
de outros projetos simi-
lares em outras regiões 
do Amazonas”, comentou  
Petrucio Magalhães.

Fomento
O termo de fomento tem 

por objeto a conjugação 
de recursos financeiros 
para custear despesas 
com aquisição de equipa-
mentos, entre roçadeiras, 
enxadas com cabo, terça-

dos, carroças, lâminas, dois 
tratores agrícolas, assim 
como custear a aquisição 
de insumos como mudas, 
calcário, adubo, dentre ou-
tros; e a contratação de 
serviços para implementar 
o projeto Agro Fazenda.

Com o Agro Fazenda, o 
IDSRM busca implantar 
uma agrofazenda com os 
cultivos de açaí, cacau e 
café, que servirá de fonte 
de renda para contribuir na 
sustentabilidade da insti-
tuição, assim como servirá 
como Unidade de Observa-
ção, a ser utilizada também 
como jardim clonal e para 
coleta de sementes para 
produção de mudas no vi-
veiro, para atender outros 
agricultores da região.

“Nós sabemos que só a 
Zona Franca de Manaus 
não é o suficiente para de-
senvolver economicamen-
te nosso estado. Então, o 
pensamento é criar uma 
matriz econômica para 
Manacapuru”, destacou 
Gonzales Pinheiro, presi-
dente do IDRSM.

A meta é implementar 

Escola realiza I Mostra de Programas e Projetos desenvolvidos
Para socializar as ativida-

des desenvolvidas dentro dos 
programas e projetos para o 
ano de 2022, a Escola Muni-
cipal Zoraida Ribeiro Alexan-
dre, promoveu na terça-feira 
(31), a I Mostra de Programas 
e Projetos.

Mostra apresentou os Pro-
gramas Federais em parce-
ria com a Semec (Secretaria 
Municipal de Educação de 
Manacapuru), como PNAE e 
Brasil na Escola, Tempo de 
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atividades de campo na 
Agro Fazenda em 15 hec-
tares da propriedade, lim-
peza, preparação da área, 
coveamento, correção de 
solo e adubação das covas. 
Cada cultivo atenderá cin-
co hectares de área planta-
da, atendendo diretamente 
150 agricultores familiares 
com assistência técnica e a 
preparação da área de 1,76 
hectares por família, sendo 
um total de 264 hectares.

O projeto prevê ainda a 
implementação de parce-
rias diretas com produto-
res rurais que praticam a 
agricultura familiar em 
localidades e comunidades 
previamente selecionadas, 
oferecendo a eles assistên-
cia técnica, preparação do 
solo, doação de mudas, in-
sumos, e kits agrícolas.

A iniciativa, conforme 
Figueira, “não é só uma 
matriz que se estabele-
ce, mas é um norte para 
o produtor amazonense”. 
“São produtos da maior 
relevância econômica, so-
cial e ambiental”, comen-
tou Figueira.

Aprender.  Apresentou tam-
bém os projetos da Semec 
em parceria com a escola, 
como Ciranda Literária, Mú-
sica na Escola (Bandas Mar-
ciais e Fanfarra) e robótica.

Além dos projetos desen-
volvidos por professores e 
funcionários da escola como 
xadrez, dama; canto coral, 
inglês, capoeira, inclusão, in-
glês, futsal, jaz e de leitura, 
como o Projeto MEL “Minha 
Escola Lê”.

A construção desses pro-
jetos contribui para convi-
vência no ambiente escolar, 
criando respeito mútuo e 
resgatando valores sociais, 
fatores que favorecem ao 
aprendizado por meio de um 
trabalho coletivo no processo 
de construção do conheci-
mento. Além de diminuir o 
abandono e as faltas diárias 
dos alunos, pois a escola se 
torna um ambiente agradá-
vel e atrativo aos alunos.



Termo de cooperação para mobilidade 
urbana é discutido entre prefeitos 

D’Angelo participou do encontro e enalteceu o acordo entre os gestores
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A Prefeitura de Manaus, 
por meio do Instituto Mu-
nicipal de Mobilidade Urba-
na (IMMU), promoveu um 
encontro entre os prefeitos 
que administram as cida-
des que compõem a Região 
Metropolitana de Manaus, 
com o objetivo de debater a 
mobilidade urbana no mo-
dal de táxi intermunicipais 
que atendem os municípios. 
O encontro ocorreu na tarde 
de terça-feira (31), na aveni-
da Urucará, bairro Cachoei-
rinha, zona Sul.

Na reunião foi discutida 
a elaboração de um termo 
de cooperação operacional, 
para que os taxistas que 
atuam no atendimento in-
termunicipal possam circu-
lar nos municípios vizinhos 
levando passageiros.

Para o diretor-presidente 
do IMMU, Paulo Henrique 
Martins, a reunião é um 
marco para a organização 

do transporte intermunici-
pal de táxi entre Manaus e 
os municípios vizinhos.

“Com a liderança de Da-
vid Almeida e o entendi-
mento entre os demais 
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prefeitos, formularemos 
um acordo operacional 
capaz de atender aos 
anseios dos usuários do 
modal em questão”, infor-
mou Paulo Henrique.

O prefeito de Rio Preto da 
Eva, Anderson Sousa, sa-
lientou que a cooperação 
técnica entre os municípios 
é importante para trazer 
harmonia, ordenamento do 
serviço de táxi-lotação e a 
garantia de ir e vir sem so-
frer sanções.

“O prefeito David Almei-
da está de parabéns por ter 
aberto as portas aos outros 
prefeitos da RMM e enten-
der que o serviço é essencial 
e vai beneficiar a população 
que utiliza o transporte e 
que muitas vezes os traba-
lhadores são prejudicados 
por falta de espaço e intri-
gas entre motoristas de ou-
tras áreas, como também 
vai ajudar os municípios na 

questão da mobilidade ur-
bana”, disse Anderson.

O prefeito de Manacapu-
ru, Beto D’Angelo, também 
participou do encontro e 
enalteceu o acordo que será 
firmado entre as prefeitu-
ras, para beneficiar a popu-
lação e os taxistas.

“Ficamos certos que 
será feito o termo de coo-
peração técnica onde ten-
taremos alcançar a sa-
tisfação dos municípios, 
para que todos possam 
trabalhar de forma tran-
quila, dentro da legalida-
de e com isso a popula-
ção ganha um transporte 
com qualidade”, frisou.

Participaram do encon-
tro, o diretor-presidente do 
IMMU; o prefeito de Ma-
nacapuru, Beto D’Angelo; 
o prefeito de Rio Preto da 
Eva, Anderson Sousa; e o 
prefeito de Autazes, An-
dreson Cavalcante.

Probabilidade de rio atingir a cota 
histórica é pequena

Alerta de cheia aponta para previsão de 20,15m para o Rio Solimões
A cota máxima a ser atin-

gida para o rio Solimões, em 
Manacapuru, é de cerca de 
20,15m, variando entre 19,90 
e 20,50m. A cota de inunda-
ção (18,20m) e a cota de inun-
dação severa (19,60m) já fo-
ram superadas no município. 
A probabilidade de que o rio 
venha atingir a cota máxima 
histórica (20,86m em 2021) é 
de 2%. Os dados foram emi-
tidos pelo terceiro alerta de 
cheia divulgado pelo Serviço 
Geológico do Brasil (SGB – 
CPRM), na terça-feira (31).

Para o Rio Negro em Ma-
naus a cota deve ser de, 
aproximadamente, 29,65 
metros neste ano, a nova 
análise é 15 centímetros me-
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nor que os dados divulgados 
em abril. O levantamento 
destaca que a probabilida-
de de que o rio atinja a cota 
máxima histórica (30,02 
metros em 2021) é de 8%.

Conforme dados do Por-
to de Manaus, o nível do Rio 
Negro na capital já chega a 
29,47 metros na terça-feira. 
Desde o dia 7 de maio, a cota 
da água ultrapassou a mar-
ca de inundação severa, que 
é de 29 metros.

O projeto que anuncia a 
magnitude das cheias para 
Manaus, Itacoatiara e Ma-
nacapuru apresentou que os 
munícipios já ultrapassaram 
tanto a cota de inundação 
quanto a cota de inundação 

severa. A previsão é que o 
Rio Negro, em Manaus, atinja 
29,65m, variando entre 29,47 
e 30,00m. Tanto a cota de 
inundação (27,50m) quanto 
a cota de inundação severa 
(29,00m) já foram superadas 
no município.

Já em Itacoatiara, a previ-
são é que o rio Amazonas 
atinja a cota de 14,85m, po-
dendo variar entre 14,76 e 
15,00m. A cota de inundação 
(14,00m) e a cota de inunda-
ção severa (14,20m) já foram 
atingidas no município. Se-
gundo o modelo utilizado, a 
probabilidade de que o rio ve-
nha superar a cota máxima 
(15,20m em 2021) é de 2%.

O meteorologista do Insti-

tuto Nacional de Pesquisas 
da Amazônia (INPA), Rena-
to Senna, explicou que os 
oceanos Pacífico e Atlântico 
exercem forte influência no 
comportamento das chuvas 
da região Amazônica e faz 
com que o fenômeno das 
cheias seja diretamente re-
lacionado à quantidade de 
chuvas que ocorre em toda a 
sua área.

No Estado do Amazonas, o 
SGB-CPRM desenvolve des-
de 1989 o “Sistema de Alerta 
Hidrológico do Amazonas” 
onde se realiza o serviço de 
monitoramento dos proces-
sos anuais de cheias e va-
zantes no sistema Solimões/
Negro/Amazonas.



 Reconhecido por muitos 
anos como um dos maio-
res pontos turísticos do 
mundo, o Hotel de Selva 
Ariaú possui uma lon-
ga história marcada pela 
presença de celebridades, 
artistas e esportistas in-
ternacionais que se hos-
pedaram no espaço loca-
lizado no meio da floresta 
amazônica. Atualmente, 
o primeiro hotel de selva 
se encontra em ruínas, e a 
empresa enfrenta falência 
decretada pela Justiça.

A empresa River Jungle 
Hotel Ltda, conhecida po-
pularmente como Hotel 
de Selva Ariaú recebeu, 
nesta terça-feira (31), o de-
creto do Tribunal de Jus-
tiça do Amazonas (TJAM) 
que determinou a falência 
do empreendimento lo-
calizado no município de 
Iranduba, a 19 quilômetros 
de Manaus.

A condenação exige que 
a empresa apresente re-
lação nominal de credo-
res, listagem de bens para 
promover a arrecadação, 
e lacração da estrutura do 
hotel para a preservação 
do patrimônio que ainda 
resiste aos anos sem ne-
nhuma reforma.

O espaço do hotel passou 
a ficar abandonado após 
fechar as portas em 2015, 
em razão do acumulado de 
dívidas e problemas finan-
ceiros que se intensifica-
ram com a saída do empre-
sário e fundador do hotel 
Ritta Bernadino.

No entanto, o hotel car-
rega um legado histórico, 
cultural e turístico na re-
gião do Amazonas. Mes-
mo abandonado e com a 
estrutura desgastada e em 
destroços, muitas pessoas 
ainda vistam o local, por 
meio de passeios turísti-

Em meio a ruínas, Hotel Ariaú 
guarda passado luxuoso e visionário

Manaus, Sábado e Domingo,
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duas vezes em 2016 e leilo-
ado sem sucesso.

Hoje, as ruínas do anti-
go luxuoso hotel no meio 
da selva amazônica ainda 
podem ser vistas por aque-
les que se interessam em 
ver o espaço requisitado 
por tantas personalidades 
e que empregou centenas  
de pessoas.

 

cos realizados por outros 
hotéis da região.

História do Hotel de Sel-
va Ariaú

Construído na margem 
direita do Paraná do Ariaú, 
um canal natural localiza-
do entre os rios que for-
mam o rio Amazonas, no 
município de Iranduba, o 
Hotel Selva Ariaú inicial-
mente foi idealizado pelo 
empresário Francisco Rit-
ta Bernadino, que buscava 
um local onde as pessoas 
pudessem se aproximar 
da natureza.

Assim, em 1986 o que era 
uma ideia se materializou 
com a edificação de uma 
torre que continha ape-
nas quatro apartamentos, 
além de um restaurante 
que funcionava dentro de 
um barco.

Para o empresário Ritta 
Bernadino, a pauta am-
biental possuía potencial 

de crescer como interes-
se da população, algo que 
se concretizou com o au-
mento massivo das bus-
cas pelas hospedagens, 
que cresciam a cada ano. 
A medida que a demanda 
do hotel crescia, a estrutu-
ra do estabelecimento se 
tornava também cada vez 
mais luxuosa.

O sucesso do primeiro 
hotel de selva do mundo 
foi tão grande que muitos 
famosos se hospedaram 
no local, como o dono da 
empresa de software Mi-
crosoft, Bill Gates, e es-
trelas do cinema como 
Jenifer Lopez e Arnold 
Schwarzenegger. O esta-
belecimento também con-
tou com a presença de lí-
deres políticos poderosos, 
entre eles o ex-presidente 
dos Estados Unidos da 
América Jimmy Carter.

Além de receber astros 
de Hollywood, o local tam-

bém apareceu em diversas 
telas de cinemas do Brasil 
e do mundo ao fazer parte 
do plano de fundo do fil-
me Anaconda. O hotel foi 
usado pela equipe do filme 
para gravar as cenas do 
longa-metragem.

Nos anos de apogeu do 
hotel, entre 1995 e 2001, 
a receita chegou a US$ 1 
milhão mensalmente. As-
sim, com uma grande es-
trutura e orçamentos mi-
lionários, o hotel também 
empregava mais de 400 
pessoas e recebia 3 mil tu-
ristas por mês.

No entanto, após a que-
da das Torres Gêmeas em 
Nova York, em setembro 
de 2001, o hotel enfrentou 
uma brusca queda na ob-
tenção de dinheiro em dó-
lar. Dessa forma, com a di-
minuição dos lucros e com 
o contínuo gasto do hotel a 
situação ficou insustentá-
vel, ao ponto de ser fechado 
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Hotel  de Selva Ariaú foi idealizado para ser um ponto turístico para quem buscava se aproximar da natureza 



 

O governador Wilson 
Lima leva o mutirão de ser-
viços públicos do Governo 
Presente para Iranduba 
(a 27 quilômetros de Ma-
naus), nesta sexta-feira (3). 
A agenda na cidade inclui 
inaugurações, entregas de 
equipamentos de saúde, 
crédito para empreende-
dores, fomento agrícola e 
o anúncio de um pacote de 
investimentos da ordem 
de R$ 44,2 milhões para 
novos projetos de infraes-
trutura, segurança pública 
e educação.

A caravana de atendimen-
tos do Governo Presente 
ocorrerá, a partir das 8h, no 
Centro Educacional de Tem-
po Integral (Ceti) Professo-
ra Maria Izabel Desterro e 
Silva, localizado no KM 01 
da Rodovia Carlos Braga. 
Além da emissão de RG, a 
população vai participar do 
mutirão de exames, proce-
dimentos e consultas espe-
cializadas, oferecidos tanto 
pela Secretaria de Estado de 
Saúde (SES-AM) quanto pelo 
projeto Chamas de Saúde, 
do Corpo de Bombeiros. O 
Vampirão, ônibus para cole-
ta de sangue, também esta-
rá no lugar.

Manaus, Sábado e Domingo,
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A escola vai receber, ainda, 
uma solenidade para mar-
car a entrega de cerca de R$ 
800 mil em implementos 
para produtores da agricul-
tura familiar, a concessão 
de R$ 777 mil em operações 
de crédito da Agência de Fo-
mento do Estado do Amazo-
nas (Afeam) e a liberação de 
R$ 1,2 milhão em recursos 
para organizações do setor 
primário, contempladas em 
editais do Fundo de Promo-
ção Social e Erradicação da 
Pobreza (FPS).

Depois disso, o governador 
fará a inauguração do Espa-
ço Maker do Ceti Professora 
Maria Izabel Desterro e Silva. 
Trata-se de um laboratório 
tecnológico com estações 
de robótica e eletrônica, vi-
deomaker, carpintaria, corte 
e montagem, impressão 3D, 
pesquisa e leitura, realidade 
virtual e aumentada, e pro-
jeção midiática. Será o oita-
vo deste tipo entregue pelo 
governador no estado.

Na sequência, Wilson 
Lima inaugura a cozinha 
popular Prato Cheio na rua 
Canumã, n°3920, bairro 
Alto. Esta é a décima unida-
de do programa de combate 
à fome no interior e vai ser-

vir, gratuitamente, mais de 
400 litros de sopa por dia. 
Os atendimentos ao público 
ocorrerão de segunda a sá-
bado, das 11h às 13h.

Saúde em destaque 
A saúde ganhará destaque 

durante as ações do Gover-
no Presente em Iranduba. 
Serão ofertados consultas 
e procedimentos aos pa-
cientes que aguardam no 
Sistema Nacional de Regu-
lação (Sisreg). Entre as es-
pecialidades, de acordo com 
as principais demandas do 
município, estão: clínico ge-
ral, ortopedia, urologia, fisio-
terapia, dermatologia, pedia-
tria, psiquiatria, cardiologia, 
neuropediatria, endocrino-
logista, reumatologia, oftal-
mologia com realização de 
exames e cirurgias, além de 
cirurgia geral. 

A Fundação de Vigilância 
em Saúde Dra Rosemary 
Costa Pinto (FVS-RCP) irá 
atuar com suporte vacinal 
contra a Covid-19, Influenza 
e Tríplice Viral no município. 
Serão disponibilizadas 1ª, 2ª, 
3ª e 4ª doses; além da vaci-
na pediátrica em menores 
de 12 anos. 

A ação contará ainda com 

o ônibus de testagem para 
Infecções Sexualmente 
Transmissíveis (IST) com 
profissionais para aconse-
lhamento e testagem rápida 
para sífilis, hepatites e HIV.

O ônibus de coleta externa 
da Fundação Hospitalar de 
Hematologia e Hemoterapia 
do Amazonas (Hemoam), 
conhecido como ‘Vampirão’ 
estará presente em Irandu-
ba para reforçar o estoque do 
banco de sangue do Hemo-
centro. A doação de sangue 
é um procedimento seguro, 
rápido e não causa nenhum 
efeito colateral ao doador.

Para doar, é preciso: ter 
idade entre 16 e 69 anos; 

 

Wilson Lima anuncia investimentos em 
infraestrutura, educação e segurança 

peso mínimo de pelo menos 
50 kg; dormido pelo menos 
seis horas consecutivas nas 
últimas 24 horas; estar bem 
alimentado, evitar o consu-
mo de alimentos gorduro-
sos um dia antes da doação; 
apresentar documento de 
identidade original com foto 
emitido por um órgão oficial 
(RG, Carteira de Habilitação, 
Carteira de Trabalho ou Pre-
vidência Social); não ter in-
gerido bebida alcoólica nas 
últimas 12 horas; não ter fu-
mado tabaco por no mínimo 
duas horas antes da doação; 
e não ter praticado exercí-
cios físicos exagerados nas 
últimas 24 horas.

Governador anunciou investimentos da ordem de R$ 44,2 milhões
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Campêlo diz que o transporte in-
termunicipal apresenta desafios

Alessandra solicita apoio do governo para melhorar transporte 
Melhorar o transporte cole-

tivo intermunicipal de Iran-
duba a Manaus. Essa é pro-
posta da deputada estadual 
Alessandra Campêlo (PSC) 
ao fazer na quarta-feira (1º) 
indicativo ao Governo do Es-
tado no qual solicita a cria-
ção do Programa Estadual 
de Assistência ao Transpor-
te Intermunicipal Semi ur-
bano entre Iranduba e Ma-
naus, por meio do custeio 
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das gratuidades destinadas 
aos idosos acima de 65 anos, 
deficientes e estudantes do 
município localizado na Re-
gião Metropolitana.

Segundo a deputada, é ob-
jetivo do programa a realiza-
ção de parcerias estratégicas 
de forma a garantir o equilí-
brio econômico-financeiro 
do sistema de transporte 
intermunicipal semiurbano 
entre Iranduba e Manaus e, 

consequentemente, sua rees-
truturação e requalificação, 
proporcionando a gratuidade 
de 100% dos usuários idosos, 
deficientes e estudantes.

Na justificativa do indica-
tivo ao Governo do Estado, 
Alessandra diz que o trans-
porte intermunicipal se-
miurbano entre Iranduba e 
Manaus apresenta desafios 
estruturais históricos: perda 
de passageiros e aumento 

dos preços dos insumos; e 
conjunturais: pandemia cau-
sada pela Covid-19.

“A solução para isso é que 
o Governo faça, a exemplo de 
Manaus, um convênio com a 
prefeitura (de Iranduba). As-
sim como foi feito para o Pas-
se Livre, assim como foi feito 
para garantir a manutenção 
do preço da passagem, que 
seja feito (esse convênio)”, 
disse Alessandra.
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O cartão Auxílio Estadual 
Enchente já está disponí-
vel para 40 mil famílias do 
Amazonas que sofrem os 
impactos da cheia dos rios, 
destacou o governador Wil-
son Lima. O benefício so-
cial está incluído no pacote 
de ações para enfrentar a 
subida das águas e, nesse 
momento, está em fase de 
distribuição em 12 municí-
pios que decretaram situa-
ção de emergência.

Conforme a Defesa Civil 
do Amazonas, a previsão 
é que o benefício alcance, 
ao todo, 100 mil famílias, 
totalizando R$ 30 milhões 
injetados na economia dos 
municípios. Cada família 
recebe uma parcela única 
de R$ 300.

Os cartões já estão sen-
do distribuídos em Ei-
runepé, Guajará, Ipixu-
na, Envira, Boca do Acre, 
Itamarati, Manacapuru, 
Benjamin Constant, Ana-
mã, Juruá, Itacoatiara e 
Caapiranga. Do total de 
40 mil benefícios desti-
nados a estes municípios, 

nicípios do interior do es-
tado, este ano. As medidas 
seguem determinação do 
governador Wilson Lima de 
minimizar os impactos so-
ciais da cheia.

As cidades atendidas já 
decretaram situação de 
emergência devido à cheia 
e receberam ações que 
compõem a Operação En-
chente 2022.

A ajuda é repassada às 
prefeituras municipais, por 
meio de um Termo de Coo-
peração entre a Defesa Civil 
do Amazonas e a Secreta-
ria de Estado de Assistência 
Social (Seas). Depois de ter 
a situação de emergência 
decretada, os municípios 
fazem um diagnóstico so-
cioterritorial para apurar a 
quantidade de famílias a 
serem atendidas.

Já receberam cestas bá-
sicas os municípios de 
Manacapuru, Anamã, Au-
tazes, Barreirinha, Beruri, 
Boa Vista do Ramos, Boca 
do Acre, Caapiranga, Canu-
tama, Carauari, Eirunepé, 
Envira, Fonte Boa, Iranduba, 
Itacoatiara, Itamarati, Juruá, 
Lábrea, Manicoré, Maués, 
Novo Airão, Parintins, Pre-
sidente Figueiredo, Santa 
Isabel do Rio Negro, São Ga-
briel da Cachoeira, Tapauá, 
Tonantins e Urucurituba.

Operação Enchente
As ações incluem, ainda, 

a instalação de sistemas 
simplificados do projeto 
Água Boa, da Companhia 
de Saneamento do Ama-
zonas (Cosama); e o envio 
de hipoclorito de sódio por 
meio da Secretaria de Esta-
do de Saúde (SES-AM) e da 
Fundação de Vigilância em 
Saúde Dra. Rosemary Costa 
Pinto (FVS-RCP), para puri-
ficar a água.

Auxílio Estadual Enchente está 
disponível para 12 municípios
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Distribuição deve iniciar em mais seis cidades nos próximos dias

15,3 mil já chegaram às 
mãos dos beneficiários.

Para que a distribuição 
do Auxílio Enchente ini-
cie, o município precisa 
ter o decreto de situação 
de emergência pela subida 
dos rios homologado. Dos 
62 municípios do Amazo-
nas, 40 decretaram situa-
ção de emergência.

“Nesse momento nós te-
mos 18 municípios homo-
logados e 22 em fase de 
análise dessa documenta-
ção”, detalhou o tenente-
-coronel Adson Ferreira, 
coordenador técnico-admi-
nistrativo da Defesa Civil 
do Amazonas.

Além das 12 cidades onde 
as entregas estão ocor-
rendo, o planejamento da 
Defesa Civil prevê que os 
outros seis homologados – 
Careiro da Várzea, Atalaia 
do Norte, Borba, Tabatinga 
e Santo Antônio do Içá – co-
mecem a ser atendidos ao 
longo dos próximos dias.

Força-tarefa
Segundo o tenente-coro-

nel da Defesa Civil, o Esta-
do organiza uma operação 
que envolve diversos servi-
dores para atender as famí-
lias do interior.

“Alguns municípios es-
tão sendo coordenados 
pela Secretaria de Esta-
do de Assistência Social 
(Seas) e outros pela Defesa 
Civil. Mas a gente sempre 
conta com o apoio de ser-
vidores estaduais, muitas 
vezes lotados no municí-
pio em que está sendo exe-
cutada a ação. O município 
tem papel fundamental. 
Sem o município estar fa-
zendo parte da ação, é im-
possível a gente avançar”, 
pontuou Adson Ferreira.

Subida dos rios
O coordenador técnico-

-administrativo ressaltou 
ainda que a maioria das 
cidades do Amazonas já 
apresenta tendência de va-
zante, quando os níveis dos 
rios começam a baixar.

“Com exceção do Alto 
Rio Negro, para onde exis-
te uma previsão de acu-
mulado de chuvas para os 
próximos sete dias. Prova-
velmente essa onda deve 
descer e chegar à calha do 
rio Negro. Em Manaus, o 
rio está subindo lentamen-
te, e a gente espera que as 
calhas mais de baixo, do 
Médio e Baixo Amazonas, 
consigam escoar, para essa 
água não represar. Mas a 
maioria dos municípios 
está em tendência de va-
zante”, destacou Adson.

Ajuda humanitária
Com parte das ações de 

ajuda humanitária às fa-
mílias afetadas pela subi-
da dos rios, o Governo do 
Amazonas já enviou 83 mil 
cestas básicas para 28 mu-
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Chamas da 
Saúde atende 
moradores

Projeto chegou à marca de 
10.369 atendimentos

 

A 12ª edição do projeto 
Chamas de Saúde reali-
zado no sábado (28), no 
município de Presidente 
Figueiredo, chegou a mar-
ca de 10.369 atendimentos 
especializados. Durante 
todo o dia foram realiza-
dos 1.422 atendimentos.

O Corpo de Bombeiros 
Militar do Amazonas (CB-
MAM) levou para o municí-
pio vários médicos especia-
listas, além de odontólogos, 
enfermeiros, farmacêuti-
cos e assistentes sociais. 
E ainda distribuiu medica-
mentos, fez aplicação de 
vacinas, realizou testes rá-
pidos, conduziu palestras 
preventivas e encaminhou 
as pessoas para fazer exa-
mes laboratoriais.

“Hoje, o projeto Chamas 
de Saúde chega a marca de 
10.369 levando atendimen-
tos de serviços essenciais 
à população. Eu só tenho a 
agradecer o esforço de toda 
nossa equipe”, disse Orleilso 
Ximenes Munizo, coman-
dante do CBMAM.

Atendimentos 
Nas ações do Chamas de 

Saúde é sempre realizado 
um trabalho prévio com as 
prefeituras dos municípios 
para identificar as necessi-
dades de atendimento es-
pecializado, na sequência, 
os bombeiros montam as 
equipes e as estruturas para 
atender à demanda mapea-
da nas comunidades.
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Quem ainda não escolheu 

o presente para a pessoa 
amada ou não fez a progra-
mação romântica para o Dia 
dos Namorados não faltam 
alternativas. Comemorado 
no dia 12 de junho, a data 
especial é pretexto para 
muitos casais apaixonados 
escolherem destinos para 
desfrutarem dos cenários 
paradisíacos das belezas 
amazônicas. Do ponto de 
vista econômico, as datas 
comemorativas têm um pa-
pel crucial nas economias.

Em relação ao ano passado, 
o turismo nacional faturou 
R$ 15,4 bilhões, com alta de 
43,5%. Quando comparados 
ao mesmo mês de 2019, o 
setor de aproxima dos pata-
mares anteriores à pande-
mia, mesmo que os números 
apresentem uma porcenta-
gem 7% inferior. Os dados 
são do Conselho de Turismo 
da Federação do Comércio de 
Bens, Serviços e Turismo do 
Estado de São Paulo (Feco-
mercioSP).

Para apurar as expectati-
vas de consumo para essa 
importante sazonalidade 
do calendário comercial, o 
levantamento feito pelo Ins-
tituto Fecomércio de Pesqui-
sas Empresariais do Ama-
zonas (Ifpeam), no período 
de 10 a 20 de maio, aponta 
que cerca de 2% dos ama-
zonenses desejam ganhar 
“Viagens e Passeios” no Dia 
dos Namorados.

Destinos como a Gruta da 
Judéia, Caverna do Maroaga, 
Lagoa Cristalina, Fervedouro 
do Maranhão, localizados no 
município de Presidente Fi-
gueiredo (distante 117 km de 

a demanda para os passeios 
é alta e que as vagas para 
o dia 12 de junho já esgota-
ram. Para atender a procura, 
a agência Figueiredo Turis-
mo precisou abrir um novo 
espaço para passeio na data 
comemorativa.

“Sempre em datas come-
morativas há uma grande 
demanda por passeios em 
Presidente Figueiredo, te-
mos observado que após 
esse período de pandemia 
as pessoas têm procurado 
com mais frequência as sa-
ídas para a terra das cacho-
eiras”, explicou.

Localizado a poucos mi-
nutos de Manaus, o municí-
pio de Rio Preto da Eva tam-
bém é uma alternativa para 
os casais que procuram lin-
das pousadas e balneários 
encantadores. O período co-
memorativo é visto pelos 
empresários como o retor-
no dos clientes após os dois 
anos de pandemia.

O Balneário e Pousada Três 
Irmãos, localizado no qui-
lômetro 11 da comunidade 
Água Branca, no município 
de Rio Preto da Eva, já estão 
com a agenda lotada para o 
Dia dos Namorados e se pre-
para para atender os casais 
na data comemorativa. O bal-
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Dia dos Namorados tem atraído casais para locais com belezas naturais do Amazonas

Manaus), são os pontos mais 
procurados pelos casais apai-
xonados que buscam desfru-
tar de passeios no coração da 
Floresta Amazônica.

Fugir da rotina
Para os casais apaixonados 

buscar destinos com belezas 
naturais é uma alternativa 
para fugir da rotina diária. 
Em comemoração ao Dia dos 
Namorados, o casal Thalita 
Lima Bandeira e Felipe San-
tiago Bernardes não encon-
trou alternativa melhor do 
que passar a data próximo ao 
ambiente amazônico.

“Estamos bem ansiosos! 
Era uma coisa que já querí-
amos fazer há um tempo, 
como é nosso primeiro Dia 
dos Namorados, decidimos 
aproveitar a data e, como o 
Dia dos Namorados caiu no 
final de semana, logo no do-
mingo e no dia que temos 
livre, coincidiu certinho. Pro-
curamos outras coisas para 
fazer, jantar, cinema, mas 
achamos podíamos fazer 
algo mais diferente. Gosta-
mos de estar perto da natu-
reza, ver belezas naturais, 
fotografia e o passeio turísti-
co que vai durar o dia todo foi 
perfeito”, apontou.

O proprietário da agência 

Figueiredo Turismo, Wes-
ley Henrique, destacou que 
a empresa investe fielmen-
te na comemoração dessas 
datas, buscando que os ca-
sais vivam a melhor expe-
riência possível durante o 
passeio turístico pela Ama-
zônia. Importantes para a 
prática do ecoturismo, os 
passeios na Amazônia bra-
sileira atraem moradores 
da região e turistas.

“A agência busca que as 
datas comemorativas sejam 
comemoradas da melhor 
forma possível e no dia 12 
de junho não poderia ser di-
ferente. Visando isso, foram 
criados passeios que aco-
lhem os casais apaixonados 
ao longo de todo o mês com 
rotas que atraem o público. 
Vamos aumentar o número 
de passeios com saída para 
Presidente Figueiredo aos 
finais de semana. Também 
investimos em equipamento 
fotográficos para dar aos ca-
sais lindas fotos sem custo 
adicional. Porém, estimamos 
uma alta demanda de pro-
cura por pessoa nesse perí-
odo de junho, tanto público 
regional quanto turistas que 
vem de fora se aventurar no 
Amazonas”, explicou.

Wesley ressalta ainda que 

No Dia dos Namorados, casais 
desfrutam das belezas naturais

neário traz para os clientes 
uma ornamentação especial 
e um jantar romântico.

“No momento, já estamos 
com todos os quartos da 
pousada ocupados. Nossa 
demanda sempre foi maior 
em datas especiais. Vamos 
ter um jantar romântico para 
os casais hospedados e orna-
mentação especial nos quar-
tos para que eles desfrutem 
da melhor maneira da esta-
dia aqui. É um período que 
nos deixa muito otimistas 
por atrairmos clientes”, des-
tacou a empresária Luciana 
Afonso, proprietária do local.

Em Novo Airão (há 194,8 km 
de Manaus), dentre os pas-
seios mais procurados estão 
o roteiro do Parque Nacional 
de Anavilhanas e da Gruta de 
Madadá. Dono de uma agên-
cia de turismo no município, 
o empresário Reciclei Silva 
declarou que passou por um 
período conturbado durante a 
pandemia e agora os clientes 
voltaram a aparecer.

“São belíssimos roteiros 
procurados nessa época por 
casais. A divulgação ainda 
está devagar porque agora 
que os clientes começaram a 
voltar. Passamos um período 
muito difícil na pandemia”, 
pontuou o empresário.

Em meio à pandemia de 
coronavírus, o índice de ati-
vidades turísticas despencou 
36,7% em 2020 frente a igual 
período de 2019, segundo o 
Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE). 
Em março, com a retomada 
das atividades, o faturamento 
das empresas nacionais do 
setor do turismo atingiu R$ 
15,3 bilhões em janeiro, 22,9% 
a mais que o registrado no 
mesmo mês de 2021.



 

O Governo do Amazo-
nas efetuou, na sexta-
-feira (27), o repasse de 
cerca de R$ 3,6 milhões 
à Prefeitura de Rio Pre-
to da Eva. O valor é re-
ferente à primeira par-
cela de dois convênios 
firmados em abril deste 
ano, entre o governador 
Wilson Lima e o prefeito 
Anderson Souza, para a 
recuperação do sistema 
viário da sede do muni-
cípio e do Ramal ZF-7. 

Os convênios, um no 
valor de R$ 7,8 milhões 
e outro de R$ 10,2 mi-
lhões, estão sendo exe-
cutados pela Unidade 
Gestora de Projetos Es-
peciais (UGPE).

De acordo com o co-

Convênios garantem repasse 
de R$ 3,6 milhões à Prefeitura
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O valor é referente à de dois convênios para a recuperação do sistema viário e de Ramal
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ordenador executivo da 
UGPE, engenheiro civil 
Marcellus Campêlo, com 
as parcelas liberadas a 
Prefeitura já pode licitar 
e dar ordem de serviço 
para início das obras. 

“São obras importan-
tes para a população 
do município, pois se 
trata do sistema viário 
da cidade e de um ra-
mal importante para a 
produção agrícola. Es-
tamos dando celeridade 
aos processos e tão logo 
seja feita a prestação de 
contas, as outras parce-
las vão sendo liberadas”, 
afirmou.

Para o convênio que 
vai permitir a recupe-
ração do sistema viário, 

o Estado vai repassar 
R$ 7,7 milhões e R$ 157 
mil será a contraparti-
da da Prefeitura. A pri-
meira parcela repassa-
da foi de R$ 1,5 milhão. 
Já o convênio para a 
recuperação do ramal 
ZF-7 tem investimen-
to de R$ 10 milhões do 
Estado e R$ 216 mil do 
Município. A primeira 
parcela repassada foi 
de R$ 2,1 milhões.

Desde novembro do 
ano passado, já foram 
repassados R$ 221,8 
milhões referentes aos 
convênios firmados ou 
em trâmite, via UGPE, 
com 36 municípios do 
interior e a capital, Ma-
naus.

Pela primeira vez no inte-
rior do Amazonas, o maior 
caça-talentos da região Nor-
te, o Amazon Talent, chegou 
a Rio Preto da Eva e mostrou 
toda a sua força. Na noite de 
sábado (28), 36 combates na 
modalidade jiu-jítsu foram 
realizados e tiveram como 
palco o Ginásio Poliesportivo 
Dayson Siqueira Pinto.   

Com o intuito de ajudar 
atletas de baixa renda e 
famílias carentes, a organi-
zação do evento optou pelo 
ingresso solidário, com a 
cobrança de um quilo de ali-
mento não-perecível para o 
acesso às arquibancadas. 
Ao todo, foram arrecada-
dos cerca de 750 quilos de 
alimentos, que foram entre-
gues a professores de pro-

Em edição inédita, atletas dão show no Amazon Talent BJJ

Evento teve entrada beneficente e contou com 36 combates
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jetos sociais dentro de Rio 
Preto da Eva e a famílias 
carentes em comunidades 
e ramais do município.

Para o organizador do 
evento, o empresário e lu-
tador Sammy Dias, esse é 
mais um passo para que o 
Amazon Talent continue 
seguindo o seu propósi-
to de revelar talentos em 
todo o Estado.

“Mais uma vez os lutadores 
brilharam e mostraram que 
realmente sabem o que fazer 
diante de uma oportunidade. 
O público compareceu em 
peso e aderiu à causa soli-
dária, então só tenho a agra-
decer por todo esse carinho 
do povo de Rio Preto da Eva. 
Também sou grato àqueles 
que apoiaram o evento, pa-

trocinadores, staffs, minha 
família, que sempre acredi-
taram no trabalho realizado 
e ajudaram a fazer do Ama-
zon Talent BJJ, um sucesso”, 
destacou Sammy Dias.

Os confrontos
Com lutas em diversas 

categorias e graduações, 
a emoção tomou conta da 
torcida, que vibrava ao final 
de cada combate, do infan-
til ao master. Entre as lutas 
principais, o atleta Miguel 
Tubarãozinho, de cinco 
anos, venceu seu oponente, 
Luís Otávio, por finalização. 
Já Marcelo Neto, da equipe 
Whitehouse, em Manaus, 
venceu o atleta de Rio Preto 
da Eva, Isaac Abner, por fi-
nalização (armlock).

Entre os faixas preta, Ro-
drigo Lira finalizou o adver-
sário Wellington Brito. Vitó-
ria por finalização também 
para o atleta Ericley Silva so-
bre Josias Neto, e para Thia-
go Brito, sobre o oponente 

Edson Zaranza. Nas super 
lutas, Anderson Choque le-
vou a melhor, por pontos, 
contra Daniel Soares, assim 
como Tubarão Batista, que 
também ganhou por pontos 
de seu adversário.
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Nesta edição de “Com a Pa-
lavra”, a equipe do AGORA 
conversou com o ex-gover-
nador José Melo. Candidato 
a deputado estadual pelo 
Partido Republicano da Or-
dem Social (PROS), durante 
a entrevista Melo comentou 
sobre o seu retorno para a 
vida política após três anos 
de reclusão e os seus proje-
tos para o desenvolvimento 
socioeconômico do Estado 
com base na geração de no-
vas matrizes econômicas.

Amazonense de Ipixuna, 
professor e economista, José 
Melo já passou pelos cargos 
de parlamentar no âmbito 
estadual e federal, secretá-
rio de Amazonino Mendes 
e Eduardo Braga, vice-go-
vernador na gestão de Omar 
Aziz e governador do Ama-
zonas nas eleições de 2014.

Confira agora a nossa 
conversa

Sobre a sua candidatura, 
o que levou o senhor a vir 
pelo cargo de deputado es-
tadual e o que a sua cam-
panha vai abordar, princi-
palmente, após esses anos 
afastado da política?

“Ontem [quarta-feira], eu 
fui para a Zona Leste de 
Manaus e uma pessoa per-
guntou sobre o porquê de 
vir para esse cargo, tendo 
em vista os outros cargos 
que ocupei durante a minha 
trajetória política e eu res-
pondi que eu volto pelo fu-
turo do Amazonas. Quando 
fui governador, eu expus a 
ideia que eu tinha de que o 
Estado tinha tantas riquezas 
na sua natureza e que teria 
que haver uma forma, do 
ponto de vista sustentável, 
de explorá-las. A Zona Fran-

José Melo planeja gerar novas 
matrizes econômicas para o Amazonas
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20 anos, pode até ser mais 
importante que a Zona Fran-
ca de Manaus. Hoje é Ma-
naus carregando o interior, 
futuramente será Manaus 
juntamente com o interior 
carregando o Amazonas e  
o povo todo.”

Antes de entrar para a po-
lítica, o senhor havia se des-
tacado no setor de educa-
ção como professor. Como 
analisa o cenário atual e o 
poderia contribuir na área 
como deputado?

“Não tem bem mais pre-
cioso em uma sociedade do 
que a educação. Os países 
que descobriram isso cedo, 
estão hoje na ponta do co-
mando do mundo. Países 
que foram arrasados com 
as guerras, se levantaram 
com a força da educação. 
O Brasil tem alguns proble-
mas na sua educação de ori-
gem e tudo o que aconteceu 
nos leva ao cenário de hoje. 
No Estado do Amazonas, 
a educação pode ser vista 
em dois momentos: antes e 
depois da Universidade do 
Estado do Amazonas (UEA). 
Antes da UEA, a qualidade 
era muito ruim pois os pro-
fessores não tinham a opor-
tunidade de fazer os seus 
cursos superiores e hoje, 
100% dos professores tem 
sua formação.

Ao longo dos últimos 32 
anos, nada aconteceu na 
educação sem que eu de al-
guma forma estivesse den-
tro. Nós fizemos a escola de 
tempo integral, escola de 12 
salas, o primeiro material 
escolar, fizemos o plano de 
cargos e salários, colocamos 
o ticket-alimentação para os 
professores, plano de saúde, 
escola de tempo integral. 
Tem uma coisa na educação 
que precisa ser corrigida que 

ca de Manaus é um modelo 
maravilhoso, mas não con-
seguir ir a fundo. Visto que 
17% dos jovens em idade de 
emprego, ainda não tiveram 
a experiência de primeiro 
emprego. No momento em 
que conversamos sobre isso 
fui cassado.

Mas agora, após três anos 
estudando o meu Estado, 
voltei com mais informa-
ções, reescrevi a matriz eco-
nômica ambiental e trago 
agora na minha pré-candi-
datura para que eu possa, ao 
lado dos deputados estadu-
ais, discutir e aprovar as Leis 
com o intuito de permitir que 
os investidores brasileiros e 
estrangeiros venham para o 
Amazonas para explorar as 
riquezas e contribuir para a 
preservação da Amazônia. 
Eu volto para gerar empre-
go, renda, qualidade de vida 
e fortalecer a Zona Franca 
de Manaus com outra ma-
triz econômica. Imagino que 
posso contribuir muito para 
o futuro do nosso estado.”

O senhor viaja muito 
para o interior do Estado, 
o que tem em mente para 
essa parcela da população 
e o que imagina que pos-
sa ajudar caso seja eleito 
na Assembleia Legislativa  
do Amazonas?

“A Zona Franca de Manaus 
é um modelo concentra-
dor de riquezas, empregos 
e tudo. Mas e o interior do 
Estado? Para asfaltar um 
município, só é possível com 
a caneta do governador. A 
geração da atividade econô-
mica está aqui [na capital], 
mas se você olhar o interior; 
São Gabriel da Cachoeira 
tem algo entorno de U$$ 40 
trilhão de dólares em nió-
bio, Autazes, Nova Olinda do 
Norte ou Itacoatiara U$$ 750 
bilhões de potássio. Temos 
uma bacia de gás e petróleo 
que começa em Carauari e 
vai até a foz do Amazonas. 
O gás é extremamente rico  
em nitrogênio.

Temos talvez a maior re-
serva de ouro do mundo, 
uma variedade enorme 
de gemas no Brasil intei-
ro, a possibilidade de ser o 
maior produtor de peixe de 
água doce do mundo, temos 
20% da água doce da ter-
ra aqui em cima e 49% no 
chão, temos a possibilidade 
de ter um polo de cosmé-
tico, de madeira manejada 
e as possibilidades turísti-
cas incontáveis no interior. 
Então, interior depende da 
caneta de um governador 
para asfaltar uma rua. Para 
o interior, eu tenho matriz 
econômica ambiental e, em 

é da origem, que é da ques-
tão do salário do professor.”

Em relação ao mercado do 
petróleo e gás, o que o se-
nhor entende que possa ser 
melhorado?

“Lá atrás, o Brasil dizia 
que o petróleo era nosso, por 
conta disso atrasamos 50 
anos a indústria do petró-
leo brasileiro, visto que se 
era nosso ninguém podia 
vir pegar conosco. Passados 
50 anos, o Brasil passou a 
investir em tecnologia de 
exploração de petróleo por 
conta dos valores dos barris. 
Perfuraram aqui em Nova 
Olinda do Norte e na Bahia, 
até que descobriram o pré-
-sal e a Petrobrás desenvol-
veu a tecnologia que vende 
para o mundo. Com isso, o 
Brasil é hoje autossuficien-
te da retirada do petróleo do 
subsolo, mas ainda compra 
um pouco menos da me-
tade do petróleo refinado  
que precisa.

Aquela história de que o 
petróleo era nosso, impediu 
que a tecnologia e os investi-
mentos chegassem no país 
para a construção de usinas 
refinadoras de petróleo. En-
tão, o Brasil é autossuficien-
te em retirar petróleo, mas 
ainda depende do petróleo 
lá de fora. O petróleo é um 
commodity e está mensura-
da em dólar. O dólar sobe por 
ser flutuante e nós pagamos 
o preço mais caro da gasoli-
na e do petróleo. Temos uma 
das maiores reservas de 
petróleo já conhecidas que 
vai até Carauari, uma foz do 
Amazonas que é imensa, 
pré-sal ainda na extração, 
mas não temos refinarias 
para trabalhar nisso. Tudo 
isso faz com que o Brasil 
seja dependente e pague um 
preço muito alto.”

Divulgação

Melo comentou sobre o seu retorno para a vida política no Amazonas
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Secretaria de infraestrutura realiza 
ações para melhorar trafegabilidade

Divulgação

O dia de sábado não é 
dia de descanso para a 
Secretaria Municipal de 
Infraestrutura de Itaco-
atiara (SEMINFRA). A 
equipe da infraestrutura 
de Itacoatiara está com 
as máquinas na pista 
para melhorar a trafega-
bilidade de ruas e aveni-
das e oferecer conforto e 
segurança à população.

De acordo com morado-
res das ruas atendidas, 
as máquinas aceleram e 
a cidade vai ficando cada 
vez melhor.

Nesta semana, as obras 
de recuperação da rua 
Eduardo Ribeiro estão 
a todo vapor e equipes 
da infraestrutura deram 
continuidade à aplicação 
da massa asfáltica por 
toda a extensão. 

SEMINFRA vai à Câ-
mara Municipal

O secretário de infra-
estrutura, Nonato Belo, 
atendendo a convite da 
Câmara Municipal, parti-
cipou de um debate tendo 

como pauta a infraestru-
tura do município, prin-
cipalmente, sobre a mas-
sa asfáltica e como está 
sendo executado o cro-
nograma desse serviço. 

O secretário levou es-
sas informações ao co-
nhecimento de verea-
dores de Itacoatiara, a 
respeito do cronograma, 
que mostra quais as ruas 
serão contempladas com 
estes trabalhos, cuja 
conclusão está prevista 
para o mês de novembro 
deste ano.

Limpeza urbana 
A Prefeitura, por meio 

da secretaria municipal 
de Infraestrutura, segue 
realizando mutirões de 
limpeza por toda a cidade. 

Um dos bairros que re-
cebeu as ações do Depar-
tamento de Limpeza Pú-
blica do Município foi o 
Nogueira Júnior, que teve 
os serviços de roçagem, 
varrição e remoção de lixo 
e retirada de entulhos.

Revitalização do horto 
municipal

A Secretaria Municipal 
de Infraestrutura (SE-
MINFRA), por meio do 
Departamento de Limpe-
za Pública, fez uma ope-
ração de revitalização do 
horto florestal, com os 
trabalhos de limpeza, ro-
çagem, capina, poda, jar-
dinagem e formou novas 
trilhas para o passeio da 
população. 

Ações que vão ao en-
contro das orientações do 
prefeito Mário Abrahim, 
para que a cidade tenha 
um lugar aprazível, onde 
se possa contemplar a 
natureza e obter infor-
mações, nesta semana 
do meio ambiente, por 
parte da Secretaria Mu-
nicipal de Meio Ambien-
te e Sustentabilidade de 
Itacoatiara (SEMMA). 

Semana do Meio Ambiente
A conscientização so-

bre a importância dos 
cuidados que se deve ter 
com relação ao meio am-

A equipe da infraestrutura de Itacoatiara está com as máquinas na pista para melhorar ruas da cidade

 

 

 

 

biente, merece destaque 
da Secretaria Municipal 
de Meio Ambiente (SEM-
MA), para estes dias, que 
programou uma série de 
atividades dentro des-
ta temática, sob o títu-
lo: “Somos uma só terra 
– Vida sustentável em 
harmonia com a nature-
za”, com foco no desper-
tar uma nova forma de 
pensar e se relacionar, 
na utilização dos recur-
sos naturais, reaprovei-
tamento de resíduos e o 
descarte correto, a fim de 
mitigar quaisquer tipos 
de dano ambiental.

A programação teve 

início no dia primeiro de 
junho com a cerimônia 
de abertura e diversas 
palestras, sendo uma 
delas ministradas pela 
doutora-professora Sa-
mantha Aquino Pereira 
do Instituto de Ciência e 
Tecnologia (ICET/Ufam) 
e da empresa mil madei-
ras preciosas, todas as 
palestras ocorreram no 
auditório do Serviço Na-
cional do Comércio (SE-
NAC). A programação se 
estendeu com um pique-
nique social e doação de 
mudas nativas da região, 
e se encerrou no dia 3 
(sexta-feira).



 

A prefeitura de Itaco-
atiara, em parceria com 
o governo do estado, irá 
distribuir cartões de au-
xílio à enchente para as 
famílias cadastradas, 
além de cestas básicas, 
como forma de minimi-
zar os impactos e pre-
juízos que o volume de 
águas deste ano está 
causando à população. 

Nos anos em que as 
águas das chuvas e as 
cheias de rios amazôni-
cos transformam não so-
mente a paisagem, mas a 
vida de pessoas que mo-
ram em áreas próximas 
às suas margens, princi-
palmente, quando esse 
volume extrapola às esti-
mativas aguardadas para 
esse período do ano. 

Como o aumento das 
águas, casas são alaga-
das desalojando famílias 
inteiras, o comércio luta 
com dificuldade para 
não perder mercado-

Prefeitura e governo planejam distribuição 
de cartões auxílio e cestas básicas

Divulgação
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rias, diferentemente do 
fluxo de vendas que cai, 
em razão de que muitos 
trabalhadores ficam de-
sempregados ou, ainda, 
impossibilitados de se-
guir com suas atividades 
laborais, sendo a maio-
ria, de informalidade. 

O prefeito Mário 
Abrahim informou que 
esteve reunido em Ma-
naus, com o represente 
estadual da Defesa Civil, 
tenente Camargo e do 
coordenador municipal 
da Defesa Civil de Ita-
coatiara, Heckney, onde 
foi assinado o termo de 
cooperação técnica para 
definir as bases da Ope-
ração Enchente que será 
iniciada em Itacoatiara. 
“Já nesta semana, com a 
entrega do auxílio esta-
dual e de cestas básicas 
para as famílias prejudi-
cadas com as alagações 
deste ano. Esta parceria 
terá a participação do go-

verno do estado, Secreta-
ria Estadual de Assistên-
cia Social (SEAS), Defesa 
Civil do Estado e muni-
cípio e as secretarias de 
nossa administração. O 
atendimento ao público 
será feito no ginásio co-
berto, localizado no bair-
ro São Jorge”, anunciou 
Mário Abrahim. 

O tenente Camargo dis-
se que Itacoatiara pode-
rá contar com a Defesa 
Civil do Estado sempre 
que se fizer necessário e 
que a prefeitura tem sido 
um ótimo parceiro nas 
realizações das ações 
demandadas.

Na segunda-feira (30), 
foi dado início à entrega 
do Auxílio Enchente, para 
as famílias afetadas pela 
cheia dos rios, e que estão 
devidamente cadastra-
das. Segundo a subsecre-
tária de assistência social 
do município (SEMAS), 
Silvia Vieira, “começamos 

a fazer a entrega do auxí-
lio enchente, numa ação 
que reúne os servidores 
do Estado e todas as se-
cretarias do município, e 
se seguirá por 20 dias, até 
que todos tenha sido al-
cançado”, explicou a sub-
secretária Silvia Vieira. 

Para a Cristiany Costa, 
titular da Secretaria de 
Assistência Social (SE-
MAS), o público alvo é 
formado pelas comuni-
dades de bairros que fo-
ram atingidos pelas chu-
vas que vem causando 
muitos prejuízos a essas 
famílias afetadas pela 
enchente deste ano, que 
embora não esteja no ní-
vel da cheia histórica do 
ano passado, tem causa-
do bastante preocupação 
e atenção das autorida-
des municipais e estadu-
ais. Disse ainda, que serão 
20 dias de entrega, onde 
todas as comunidades e 
bairros afetados recebe-
rão os cartões do auxílio, 
além de cestas básicas. A 
ideia é trabalhar a média 
diária de 350 atendimen-
tos, por bairro, iniciando 
pelo Centenário, Pedrei-
ras e Colônia.

A equipe técnica este-
ve em todas as casas das 
famílias que foram ca-
dastradas pela Defesa Ci-
vil e SEMAS e, de acordo 
com Silvia Vieira. “Hoje 
tem uma equipe traba-
lhando com a realização 
de cadastro, entrega de 
cartões auxílio e cestas 
básicas. Caso algum usu-
ário não tenha recebido a 
senha, mas está sofren-
do consequências com 
a cheia deve procurar a 
SEMAS, no local de en-
trega, onde se encontre 
um stand da Defesa Ci-
vil à disposição, que irá à 

casa desse usuário para 
checar a sua situação e 
seguir com o atendimen-
to”, disse Vieira. 

4625 cartões de auxílio 
enchente

Para Laudenise Olivei-
ra, a secretária executi-
va adjunta da Secretaria 
Estadual de Assistência 
Social (SEAS) “a Opera-
ção Enchente, iniciativa 
do governo do estado em 
parceria com a prefeitura 
de Itacoatiara irá distri-
buir 4624 cartões para os 
beneficiários deste muni-
cípio que estão sofrendo 
com as inundações, oca-
sionada pelas cheias de 
nossos rios. Por isso es-
tamos aqui, em nome do 
governador Wilson Lima, 
para oferecer essa mão 
amiga do estado para 
essa população que foi 
atingida pelo aumento do 
nível das águas”, infor-
mou Laudenise Oliveira, 
servidora do estado.

Para Mário Abrahim, “o 
valor do cartão auxílio é 
de 300 reais, em parcela 
única, e acompanha uma 
cesta básica que vai mi-
nimizar as necessidades 
dessas famílias, em vir-
tude desse fenômeno na-
tural, que atingiu parte da 
pulação itacoatiarense. 
A Operação Enchente é 
fruto da sensibilidade do 
governador Wilson Lima 
que sempre tem olhado 
por nosso município e fir-
mou conosco esta impor-
tante parceria e somos 
muito gratos. De nossa 
parte, nossos servidores 
estão empenhados, como 
sempre, para ajudar a 
nossa população a passar 
por mais este grande de-
safio”, finalizou o prefeito 
Mário Abrahim.

Reunião do prefeito com defesa civil do estado sobre termo de compromisso Operação Enchente



 

 

Sebastian Viana

O Ministério Público no 
Interior do Estado do Ama-
zonas (MPE-AM) fez rei-
nauguração do prédio da 
instituição no município 
de Novo Airão. A cerimô-
nia, realizada, na quinta-
-feira (2), teve as presen-
ças do procurador-geral de 
Justiça. Alberto Rodrigues 
do Nascimento Júnior, do 
Prefeito de Novo Airão, Fre-
derico Júnior, do vice, José 
Sales Nunes (Baliza), da 
presidente da Câmara Mu-
nicipal, Nerita Castro e de-
mais vereadores.

Também participaram 
do evento o juiz de direito 
da Comarca de Novo Airão, 
Túlio de Oliveira Dorinho, 
representando o Tribunal 
de Justiça do Estado do 

Ministério Público reinaugura 
sede em Novo Airão

Divulgação

Reinauguração teve as presenças do procurador-geral de Justiça

O município de Novo 
Airão foi contemplado 
pelo Instituto de Oftal-
mologia e Marinha do 
Brasil com a realização 
de 100 cirurgias oftal-
mológicas, programa-
das para os dias 6 e 7 de 
junho. A ação também 
vai contar com a pres-
crição de 1.200 óculos, 
para ver de perto (pres-
biopia), cedidos pela em-
presa Zeiss.

Para a identificação 
dos casos que necessi-
tam de intervenção ci-
rúrgica ou tratamento 
clínico, a Prefeitura de 
Novo Airão, por meio da 
Secretaria Municipal de 
Saúde (Semsa), está re-
alizando, até o 3 de ju-

nho, o processo de tria-
gem com atendimento 
oftalmológico pré-ope-
ratório na Unidade Bá-
sica de Saúde (UBS) José 
Eurípedes.

A enfermeira da Sem-
sa, Vanessa Matos, ex-
plica que o atendimento 
iniciou, na quarta-feira 
(1º), destinado à clientela 
atendida pelas UBS José 
Eurípedes e José Brasi-
lino. Nesta sexta-feira 
(3), manhã e tarde, será 
destinado às pessoas 
que não conseguiram 
o atendimento nos dias 
anteriores (1 e 2).

“O atendimento está 
sendo feito por ordem 
de chegada, observando 
os critérios de priorida-

des, e são 200 pessoas 
por dia”, orienta.

O mutirão é uma par-
ceria com a Prefeitura 
de Novo Airão, que pres-
ta suporte logístico com 
espaço físico (duas salas 
de cirurgias), hospeda-
gem e alimentação da 
equipe médica. Na oca-
sião serão realizadas 
cirurgias de catarata e 
pterígio (carne crescida).

Quanto à aquisição 
de óculos, os interessa-
dos deverão procurar 
o atendimento direta-
mente no navio da Ma-
rinha para exame mé-
dico. A empresa Zeiss 
está disponibilizando 
óculos com escala de 
0,25 a 4,0 graus.

Semsa faz triagem para mutirão de cirurgias de catarata
Divulgação

A ação também vai contar com a prescrição de 1.200 óculos
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está bem representado pelo 
MP e Tribunal de Justiça do 
Amazonas que atuam com 
comprometimento em prol 
da sociedade. Uma parceria 
benéfica com a Prefeitura 
para continuarmos promo-
vendo a garantia de direitos 
à população. ”

O promotor João Ribeiro 
Guimarães falou sobre o 
histórico da atuação do MP, 
desde 2009, no município 
que culminou com a cons-
trução da sede em 2011 e a 
reforma total em 2022.

“Reforma que vem ofe-
recer conforto e dignidade 
aos servidores e à socie-
dade que procura pelos 
serviços do MPE e para 
promoção da justiça no 
município. A reforma é 
um ato de humanidade. O 
MP está de portas abertas 

à população”, garantiu.
O procurador-geral de Jus-

tiça, Alberto Rodrigues Jú-
nior, ressaltou a atuação do 
MP para a garantia de estru-
tura e ambiente de trabalho 
aos servidores da institui-
ção para que os serviços al-
cancem plenamente as ne-
cessidades locais. Ação que 
faz parte da primeira fase do 
plano de reestruturação das 
unidades do MP no interior 
do Amazonas.

“Parabenizo a atuação da 
promotoria em Novo Airão 
com dedicação e compe-
tência. Fazer o melhor pela 
sociedade. Esse é o papel do 
MP”, orientou.

 O juiz de direito, Túlio 
de Oliveira Dorinho, disse 
acreditar no MP na atuação 
para promover a justiça aos 
munícipes que depositam a 
esperança na instituição de 
garantia de cidadania.

“Agora o MP dispõe de um 
local dignos para trabalhar e 
receber o cidadão”, disse.

Amazonas (TJAM), a ouvi-
dora-geral do MPE, Jussa-
ra Maria Pordeus e Silva, o 
corregedor-geral da Defen-
soria Pública do Estado do 
Amazonas, Marco Aurélio 
Martins, e o promotor de 
Justiça, João Ribeiro Guima-
rães Netto.

O prefeito Frederico Jú-
nior parabenizou ao pro-
motor João Ribeiro e ao 

juiz de direito Túlio Dori-
nho pelo trabalho que de-
senvolvem no município. 
Ele ressaltou a reforma 
como um olhar diferen-
ciado do MP no propósito 
de oferecer qualidade de 
atendimento à população.

“Diferente do passado 
quando amargávamos pre-
juízos pela ausência do ju-
diciário. Hoje, Novo Airão 
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Louvável a atuação da de-
putada Alessandra Campêlo 
pela melhoria no transporte 
coletivo intermunicipal de 
Iranduba a Manaus. Na quar-
ta-feira (1º), a parlamentar deu 
indicativo ao Governo do Es-
tado no qual solicita a criação 
do Programa Estadual de As-
sistência ao Transporte Inter-
municipal Semiurbano entre 
Iranduba e Manaus.

Mais um encontro com o Grupo de Grávidas Ma-
mães de Novo Airão ocorreu nessa semana, mar-
cado com a realização de um baby chá para as 
futuras mamães. Promovido pela Secretaria Mu-
nicipal de Assistência Social, o Centro de Referên-
cia da Assistência Social (CRAS), abriu as portas 
para receber as gestantes acompanhadas pela 
unidade durante uma atividade coletiva. A equipe 
do CRAS acolheu as futuras mamães. 

A prefeitura de Manacapuru realizou na quar-
ta-feira (1º) em frente ao Terminal Rodoviário, 
uma blitz ambiental, dando início à semana do 
meio ambiente. O objetivo foi levar um pouco 
de conscientização à população no sentido de 
contribuir na redução de crimes ambientais no 
município, principalmente, quanto à realização 
de queimadas e descartes incorretos de resídu-
os, práticas que podem contribuir na garantia 
de um meio ambiente equilibrado, protegido e 
sustentável. Houve também a doação de plan-
tas ornamentais e medicinais.

A peneira de avaliação de atletas para o RPE Parintins F.C, 
time que representará o município na segunda divisão do 
campeonato amazonense, ocorreu em Rio Preto da Eva, na 
última semana. Com apoio da Prefeitura, a peneira ocorreu 
no colégio adventista IAAI, onde foi disponibilizado o cam-
po de futebol a pedido do prefeito Anderson Sousa, pois o 
estádio Francisco Garcia está em reforma. O prefeito Ander-
son Sousa, junto com professor Iran Palheta, o presidente 
da liga esportiva do município, Clebson Menezes, secretário 
de comunicação Erlan Roberto, o chefe do Gabinete Marcos 
Souza, treinador Sidney Bento, e dirigentes do clube RPE 
Parintins F.C. estiveram no local dando apoio e suporte.

Em visita a Presidente Figueiredo, Crea Amazonas se re-
úne com a prefeita da cidade, Patrícia Lopes, para viabi-
lizar a construção de uma sede própria para a inspetoria 
do Conselho no município. Visando os benefícios que a 
inspetoria trará para os profissionais do interior, a pre-
feitura cedeu um dos terrenos de posse da cidade para a 
instalação da mesma, que começará a ser construída o 
mais breve possível.

A Prefeitura de Itacoatiara, 
por meio da Secretaria Mu-
nicipal de Saúde (Semsa), na 
terça-feira (31), realizou aten-
dimento de Hiperdia na Uni-
dade Básica de Saúde Berna-
dino Dessimoni, localizada 
no bairro Mamoud Amed. 
Hiperdia é um programa que 
tem como objetivo conscien-
tizar as pessoas sobre os cui-
dados básicos para prevenir 
a hipertensão e a diabetes.
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A misteriosa vi la de Paricatuba f ica nas margens 
do majestoso Rio Negro, a cerca de 30km de Ma-

naus, no município de Iranduba. O nome Paricatuba 
deriva de “paricás”, uma er va alucinógena uti l izada 
em rituais indígenas, e “tuba”, que signif ica grande 
quantidade. Seu atrativo principal  são as ruínas de 

um prédio do f inal  do Século XIX. .  
Fotos de Raffael lo Di Ponzio @dronel lo_

Paricatuba 
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José Melo planeja gerar
novas matrizes econômicas 
para o amazonas


