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Manaus terá 50 
semáforos inteligentes 

 

O prefeito de Manaus, 
David Almeida, assinou, 
na quarta-feira (13), a or-
dem de serviço para ins-
talação de 50 semáforos 
inteligentes nos princi-
pais corredores viários 
de Manaus. Os equipa-
mentos serão implan-
tados pela Prefeitura de 
Manaus, por meio do Ins-
tituto Municipal de Mo-
bilidade Urbana (IMMU), 
ainda no segundo semes-
tre deste ano, no proces-
so de avanços da mobi-
lidade urbana na capital  
em andamento.

Durante a assinatura 
realizada no Centro de 
Cooperação da Cidade 
(CCC), no bairro Adrianó-
polis, na zona Centro-sul, 
David Almeida destacou 
que o novo sistema de 
semáforos nas vias mais 
congestionadas da capi-
tal trará mais fluidez ao 
sistema viário da cidade. 

“São semáforos mo-
dernos, com tecnologia 
moderna, agregados aos 
que já temos. Esse semá-
foro fará a leitura das fi-
las automaticamente e 
temporizado de acordo 
com o fluxo de carros, 
isso para melhorar nos-
sa mobilidade. Temos 
trabalhado bastante a 
questão da infraestrutu-
ra urbana na nossa cida-
de e a nossa meta é ter 
uma mobilidade urbana 
melhor. Isso faz parte das 
melhorias como os no-
vos viadutos, passagem 
de nível, alargamento de 
vias, além dos semáfo-
ros inteligentes, e poste-
riormente os ‘corujinhas’. 
Em toda cidade grande e 
moderna existe esse tipo 
de fiscalização e vamos 
retomar, acredito que até 
final do ano, e com isso 

estamos tentando dar 
soluções definitivas para 
o trânsito de Manaus”,  
enfatizou Almeida.

Inteligência
Com a medida, Manaus 

acompanha a tendência 
de outras grandes cidades 
brasileiras que, com o au-
mento da frota de veícu-
los, precisam investir em 
tecnologias para melho-
rar a mobilidade urbana.

A nova ferramenta per-
mitirá, em tempo real, 
que o semáforo reconhe-
ça o tamanho da fila de 
veículos de uma via e 
ajuste o tempo semafóri-
co automaticamente.

Os semáforos atual-
mente em operação são 
ajustados por horário 
com programação pré-
-determinada. Com a 
mudança, os ajustes se-
rão de acordo com a for-
mação da fila. Existirá 
um laço virtual em que 
o equipamento irá “ler” a 
quantidade de carros.

“Hoje temos semáforos 
isolados que trabalham 
com uma programação. O 
tempo dele é pré-progra-
mado para os horários. 
Esse novo sistema não 

Manaus

tem tempo programado, 
ele é adaptado em tempo 
real, então ele tem senso-
res que vão medir o fluxo, 
e a partir do fluxo, ele vai 
liberando o tempo do si-
nal verde de acordo com 
a demanda de tráfego no 
local e dando prioridade 
para os ônibus, então saí-
mos de um sistema isola-
do, de uma metodologia 
muito ultrapassada, para 
uma metodologia muito 
mais moderna”, assegu-
rou o titular do IMMU, 
Paulo Henrique Martins.

Outra novidade é que 
os atuais semáforos po-
dem ser utilizados com 
o novo equipamento. A 
previsão é atualizar 30 
semáforos já instalados e 
implantar 20 novos equi-
pamentos, totalizando 50 
semáforos inteligentes 
neste primeiro momento.

A programação prevê 
a implantação dos pri-
meiros equipamentos na 
região dos bairros Adria-
nópolis e Aleixo, ambos 
na zona Centro-Sul. Uma 
central exclusiva fará o 
acompanhamento desse 
sistema, que trará mui-
tos benefícios à mobili-
dade da capital.

Cesta básica de junho teve 
aumento de 4,17% no AM

Pelo quinto mês con-
secutivo a cesta básica 
amazonense apresentou 
um aumento, de acordo 
com a pesquisa da Co-
missão de Defesa do Con-
sumidor da Assembleia 
Legislativa do Amazonas 
(CDC/ALEAM). Em com-
paração ao mês passa-
do, a cesta de junho de 
2022 teve alta de 4,17% 
chegando ao total de R$ 
323,97.

“A cesta básica acu-
mula alta impulsionada 
pelo preço do petróleo, 
gás natural e de insumos 
agrícolas, como fertili-
zantes, defensivos e da 
instabilidade no merca-
do internacional. A ces-
ta básica chegou ao seu 
maior valor em junho de 
2022”, disse o presidente 
da CDC/ALEAM, deputa-
do estadual João Luiz.

Coleta
A coleta de dados foi 

realizada em 10 super-
mercados, localizados 

David Almeida assinou 
ordem de serviço para 
instalação de semáfo-
ros inteligentes 

Jonathan Ferreira jornalagorainterior@gmail.com

nas Zonas Leste e Norte 
da capital amazonense. 
Ao todo, 26 itens foram 
selecionados, sendo que 
o sabão em pó (+20,32 %), 
sabão em barra (+17,61%), 
desinfetante (+14,59%), 
sabonete (+12,60%), ma-
carrão (+12%) e linguiça 
calabresa (+11,14%) tive-
ram alta nos preços.

Na contramão do au-
mento do valor de al-
guns produtos, a pes-
quisa da CDC/ALEAM 
também aponta que o 
arroz (-7,84%), cartela 
de ovos (-5,01%), o sal de 
cozinha (-4,58%), o deter-
gente (-4,48%), a água sa-
nitária (-4,15%) e o creme 
dental (-2,25%) ficaram 
mais baratos.

Dados
Em junho de 2022, a 

cesta básica chegou ao 
valor médio de R$ 323,97, 
enquanto, em maio deste 
ano, o preço médio che-
gou ao montante de R$ 
311,00.

Divulgação

Pelo quinto mês a cesta básica amazonense apresentou aumento
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Manaus consagrada a 
melhor capital do Brasil na 
prestação de, pelo menos, 
dez serviços públicos. Foi o 
que declarou o prefeito Da-
vid Almeida, em entrevis-
ta, neste domingo (10), em 
Boa Vista (RR), logo após 
participar da 20ª Corrida 
Internacional 9 de julho, 
a mais tradicional do Es-
tado vizinho, realizada no 
último final de semana, 
onde correu e divulgou a 
Maratona Internacional  
de Manaus.

Parte dessa meta o pre-
feito já alcançou em um 
ano e meio à frente da 
Prefeitura de Manaus: a 
capital amazonense é a 
primeira em Saúde Básica, 
no ranking do programa 
Previne Brasil, do Ministé-
rio da Saúde. A Previdên-
cia Social e a Educação 
também são destaques 
nacionais, assim como 
a secretaria do Trabalho, 
considerada a mais exito-
sa entre as capitais brasi-

David Almeida quer Manaus 
‘melhor do Brasil’ em dez serviços

Manaus, Sábado e Domingo,
16 e 17 de Julho de 2022

 

 

 

 

 

 

Fotos: Divulgação

Gestão de David Almeida já coloca a capital amazonense no primeiro lugar do ranking Previne Brasil
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que proporciona aos visi-
tantes, contemplação das 
belezas naturais da cida-
de. Estamos buscando al-
ternativas turísticas para 
Manaus e já nos próximos 
dias vamos apresentar no-
vos projetos à população”, 
informou Almeida.

O gestor municipal apro-
veitou a visita à capital 
roraimense para conhecer 
melhor o projeto de parque 
aberto existente na cidade. 
A concepção do espaço é 
muito parecida com a que 
será implantada no parque 
Gigantes da Floresta, que 
será inaugurado no dia 12 
de outubro do ano que vem, 
em comemoração ao Dia 
das Crianças.

“Estamos vendo de perto 
projetos que já foram im-
plantados em Boa Vista e 
que estarão presentes no 
Gigantes da Floresta. Aqui, 
podemos observar um par-
que molhado onde toda a 
família pode se divertir. É 
essa nova concepção de la-
zer que queremos entregar 
aos moradores da nossa ci-
dade”, finalizou Almeida.

leiras que empregam com 
carteira assinada. 

“Dentre todas as capitais, 
nós temos esses serviços 
que são os melhores do 
Brasil, e eu estou traba-
lhando para que possamos 
ampliar ainda mais. Quero 
ter a melhor Educação Bá-
sica, a melhor Infraestru-
tura, temos 99% da cidade 
coberta com LED, a melhor 
Limpeza Pública, a melhor 
Assistência Social, o me-
lhor serviço de Mercados 
e Feiras e eu vou trabalhar 
para que nós tenhamos 
os melhores serviços do 
Brasil em, pelo menos, dez 
áreas”, enfatizou Almeida.

Regionalmente, o Minis-
tério da Economia reco-
nhece a gestão econômica 
de David Almeida como 
sendo de excelência, mar-
ca inédita no Norte do país. 
E esse reconhecimento, 
particularmente, permite 
que a prefeitura busque 
financiamentos a juros 
mais baixos.

Especialmente neste ano, 
o prefeito David Almeida 
tem apertado o passo da 
gestão para melhorar, por 
exemplo, a Mobilidade Ur-
bana. Parceria com o go-
verno do Amazonas tem 
“turbinado” as pastas re-
lacionadas a esse tipo de 
investimento. Convênios 
entre as duas máquinas 
públicas estão financiando 
o recapeamento de 10 mil 
ruas, com o programa As-
falta Manaus; renovação 
da frota do transporte cole-
tivo, incluindo a introdução 
de ônibus elétricos; além 
da construção de viadutos 
e passagens de nível.

“Nós estamos vivendo 
um momento bem diferen-
ciado na nossa cidade. Nós 
fizemos um Plano de Mobi-
lidade Urbana para a cons-
trução do maior viaduto de 
Manaus, o viaduto na zona 
Leste da cidade, na bola do 
Produtor. Um viaduto com 
12 direções, que vai resol-
ver o problema daquele 
trecho pelos próximos 50 
anos.  Tudo isso nós te-
mos em parceria com o 

governo do Estado. Isso fa-
cilita a vida do gestor mu-
nicipal, porque nós temos 
recursos para investir e 
melhorar a qualidade de  
vida”, afirmou.

Turismo
Com objetivo de tam-

bém melhorar o turismo 
em Manaus, o prefeito Da-
vid Almeida, realizou, na 
quinta-feira (14), uma visita 
técnica ao Mirante Edileu-
sa Lóz, um dos principais 
pontos turísticos de Boa 
Vista, capital de Roraima. 
Acompanhado pelo titular 
da Secretaria Municipal 
de Infraestrutura (Seminf), 
Renato Junior, e do diretor-
-presidente do Instituto 
Municipal de Planejamen-
to Urbano (Implurb), Carlos 
Valente, o gestor anunciou 
que nos próximos dias irá 
apresentar um novo proje-
to para impulsionar o turis-
mo na capital amazonense.

“Vimos a Boa Vista com a 
nossa equipe técnica para 
conhecer melhor o Mirante 
Edileusa Lóz, esse projeto, 
às margens do rio Branco 

Jonathan Ferreira jornalagorainterior@gmail.com

Manaus

Gestor apresentará um novo projeto para impulsionar o turismo 
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‘Princesinha do Solimões’ 
celebra 90 anos de história

Fernanda Lopes

Originada a partir de uma 
aldeia de índios Muras, o 
município de Manacapuru 
(AM) completa 90 anos nes-
te sábado (16), o que é motivo 
de orgulho para os morado-
res locais. Conhecida popu-
larmente como a “Princesi-
nha dos Solimões”, a cidade 
é fonte de atividades volta-
das aos setores primários, 
secundários, terciários, além 
de proporcionar as melhores 
paisagens para quem deseja 
ter uma conexão maior com  
o meio ambiente.

O município possui uma 
superfície de 7.330 km², 
limita-se com municípios 
de: Novo Airão, Iranduba, 
Manaquiri, Beruri, Anamã 
e Caapiranga. Manacapuru 
é uma palavra de origem 
indígena derivada das ex-
pressões Manacá e Puru. 

Manacá (Brunfelsia hospe-
ana) é uma planta brasileira 
das dicotiledôneas, da famí-
lia solanaceae que significa, 
em tupi, Flor. Puru, da mes-
ma origem, quer dizer enfei-
tado, matizado. Em função 
disso, Manacapuru na lín-
gua indígena tupi quer dizer  
“Flor Matizada”.

Manacapuru é destaque 
no Estado do Amazonas 
como o primeiro municí-
pio a ter em sua área um 
Sistema Municipal de Uni-
dade de Conservação, com 
destaque para a Reserva 
de Desenvolvimento Sus-
tentável do Piranha, além 
da a Área de Proteção Am-
biental do Miriti e os Lagos 
de Manutenção do Paru  
e Calado.

A “Princesinha do Soli-
mões” proporciona um re-
fúgio agradável à população 
local, bem como para milha-

res de turistas que a visitam 
durante os 365 dias do ano, 
em função de seus atrativos 
culturais como o Festival 
de Cirandas, hoje conhecida 
nacionalmente, as festas de 
Santo Antônio, do Bodó, da 
Juta, o Balneário do Miriti, 
Paraíso D’Ângelo, Evanstour, 
Mundo Amazônico, Orla do 
Miriti, a Reserva do Piranha 
com seu projeto de Ecotu-
rismo, pioneiro no desen-
volvimento sustentável, são 
outras atrações que propor-
cionam uma paisagem de  
rara beleza.

“Ser nascido e criado nes-
se lugar foi um privilégio”, é 
o que diz o estetacosmetó-
logo e maquiador Eduardo 
do Carmo Misquita, de 30 
anos. Atualmente morando 
em Belém (PA), o manaca-
puruense não poupa pala-
vras ao descrever o orgulho 
que sente do local de onde 

veio. O jovem destaca ainda 
que, apesar de estar distan-
te, sempre faz questão de 
estar presente e de visitar 
a sua família, que reside  
em Manacapuru.

“Minha cidade é incrível 
e apesar de estar distante 
sempre que posso estou por 
lá para estar com minha 
família. Amo o acolhimen-
to de meus conterrâneos 

e o calor que tem o povo 
manacapuruense. Ser de 
Manacapuru é uma honra, 
ser nascido e cria do nes-
se lugar foi um privilégio. 
Nasci, cresci, estudei e me 
desenvolvi nesse lugar de 
encanto. Amo minha ci-
dade e tenho imenso de-
sejo de levar para o mun-
do nossa cultura e nosso  
acolhimento”, pontuou.

Aniversário de Manacapuru 
é motivo de orgulho para os 
moradores do município

Divulgação
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De acordo com Eduardo 
Misquita, mesmo distan-
te, Manacapuru continua 
sendo motivo de orgulho e 
gratidão por evoluir a cada 
dia que passa. Após 10 
anos morando na capital 
paraense, o jovem não dei-
xa de declarar o seu amor 
pelo município.

“Manacapuru só me pro-
porcionou coisas maravi-
lhosas que, mesmo distan-
te até hoje, me agrada ver 
a evolução da minha ci-
dade e ver que as pessoas 
procuraram evoluir. Para 
mim, isso é magnífico. Já 
estou há 10 anos moran-
do em Belém, mas nun-
ca perdi o contato e essa  
essência”, disse.

Festival de Cirandas de 
Manacapuru

O Festival de Ciranda de 
Manacapuru é uma fes-
ta popular brasileira que 
ocorre anualmente no mu-
nicípio, distante 68 quilô-
metros de Manaus, e atrai 
cerca de 50 mil turistas 
todos os anos. Tradicional-
mente ocorre no último fi-
nal de semana de agosto. 
Com a pandemia, foram 
dois anos afastados do 
público presencialmente. 
O Festival conta com três 
agremiações: ciranda Flor 
Matizada, Guerreiros Mura  
e Tradicional.

Segundo a mestre em 
história pela UFRJ e produ-
tora cultural em Manaus, 
Karollen Lima, a festa fala 
tanto da história, quan-
to a história fala da festa, 
bem como das pessoas 
que a realizam. Dizem que 
a celebração da ciranda 
ocorre efetivamente des-
de a década de 80, mas 
antes disso já brincavam 
e celebravam as come-
morações nas ruas, nas 
casas, nas quadras, nos 
bailes e nos ajuntamentos  
de pessoas.

A ciranda é oriunda 
desses movimentos, pro-
movendo a unificação 
de diversos sujeitos que 
possuem esse símbo-

do; Batata Show; Ulisses e 
Banda; Barões do Beiradão; 
Adelgísio; Sofia; Adonney 
e Adonnay; Dirceu e Val-
derci; Igreja Lagoinha; Pr 
Walter; Ministério de Lou-
vor Ieadam.

História de Manacapuru
Os fundamentos da his-

tória da Cidade de Mana-
capuru estão ligados à al-
deia dos Índios Mura, que 
estabeleceram no século 
XVIII. A cidade está assen-
tada na margem esquerda 
do Rio Solimões. A aldeia 
foi fundada em 15 de feve-
reiro de 1786, após a paci-
ficação dos índios.

Conforme historiadores, 
os índios Muras eram difí-
ceis, cuja pacificação exi-
giu grandes esforços, por 
parte de Matias Fernandes 
(diretor da aldeia de San-
to Antônio do Imaripi) e 
o General Pereira Caldas; 
e, segundo A. C. Ferreira 
Reis, essa pacificação te-
ria ocorrido em princípios  
de 1785.

Em 27 de setembro de 
1894, pela Lei Estadual nº 
83, Manacapuru é elevada 
à categoria de Vila e é cria-
do o município, desmem-
brado de Manaus e o res-
pectivo termo judiciário 
e somente em 16 de julho 
de 1932, pela Lei Estadu-
al nº 1.639, a “Princesinha 
dos Solimões” recebe  
foros de cidade.

lo de comemoração e se 
devotam em cada deta-
lhe, seja pela constru-
ção de figurinos ou mes-
mo da representação de 
personagens marcantes  
na história.

“Por meio das músicas 
e das danças há a expres-
são das identidades e das 
ancestralidades, reafir-
mando a memória dos po-
vos amazônicos. O valor 
histórico e cultural desse 
movimento é grandioso 
por comunicar a herança 
ancestral e por constituir 
uma rede de pessoas que 
se movimentam para a re-
alização do festival, dedi-
cando-se dia a dia para que 
essa manifestação não se 
perca em meio ao presente 
das coisas efêmeras. Além 
disso, é inegável o impacto 
da comemoração na eco-
nomia local e criativa da 
cidade de Manacapuru”, 
 afirma Lima.

Membro da Ciranda Tra-
dicional, no qual interpre-
ta o personagem típico 
Honorato, Eduardo ressal-
ta que prestigiar o Festival 
de Cirandas de Manacapu-
ru é um dos pontos altos 
no âmbito dos eventos re-
alizados no município por 
apresentar muitas opor-
tunidades para famílias e 
empresas locais. Para ele, 
os festivais locais auxi-
liam o jovem a enxergar o 
futuro, mudando o foco de 
outras ações ilícitas.

“Os festivais geram, no 
meu ponto de vista, ren-
das extras para muitas 
famílias e empresas do 
município. Eu acho muito 
importante permanecer a 
valorização do festival de 
ciranda, principalmente, 
por se tratar de uma cida-
de metropolitana, o acesso 
é bem melhor e mais fá-
cil de um turista chegar. 
Além das cirandas, que 
são incríveis e atraem mi-
lhares de pessoas para a 
nossa cidade gerando ren-
da. Além das rendas, o fes-
tival também faz com que 
muitas pessoas, adoles-

cente principalmente en-
xergarem o futuro”, disse.

A história de Eduardo 
com a ciranda iniciou em 
2003 e, diante dessa traje-
tória, destaca que ciranda 
é o que mais ama fazer e 
pontua que sente prazer 
em se deslocar de Belém 
para estar presente nas 
festividades. Emociona-
do, destaca que sempre 
foi apaixonado por dan-
ça, mas que se encantou 
pela ciranda ao ver outras  
crianças dançando.

Balneários
Usufruindo da beleza 

natural do lugar e propor-
cionando uma experiência 
bem amazônica, Manaca-
puru é recheada de bal-
neários e pousadas que 
levam a população a apro-
veitar mais das belezas do 
local. Um dos balneários 
indicados pelo estetacos-
metólogo Eduardo do Car-
mo Misquita é o Cirandeira 
Bela, localizado na estrada 
de Novo Airão (AM-352), 
a 104 quilômetros de Ma-
naus. Você atravessa a 
Ponte Rio Negro, pega a ro-
dovia AM-070 e no Km 84, 
à direita, entra na AM-352. 
O empreendimento fica no 
KM 10 dessa estrada.

“Os balneários são tam-
bém um dos pontos de 
atrações na cidade como o 
balneário Cirandeira Bela. 
Acho incrível, tenho visto 

mais investimentos dos 
empresários locais nos 
balneários, investem nas 
redes sociais para divul-
gação e atualmente fazem 
apresentações da própria 
cultura de Manacapuru 
para os visitantes”, ressal-
tou.

Comemorações
Em comemoração à 

data, a Prefeitura de Ma-
nacapuru, por meio da Se-
cretaria Municipal de Tu-
rismo (Semtur), presenteia 
a população do município 
com uma extensa progra-
mação em três dias de fes-
ta. Os cantores Jerry Smi-
th e Anderson Freire são 
as principais atrações do 
evento, que contará tam-
bém com apresentações 
teatrais e das cirandas, e o 
resultado de Miss e Mister 
da “Princesinha do Soli-
mões”.

Além dos shows de Jerry 
Smith e do cantor gospel 
Anderson Freire, o públi-
co vai poder conferir as 
apresentações de atrações 
regionais e locais. Confira 
abaixo:

Dermilson; George Japa; 
Dieguinho Damasceno; 
Drika Morena; Andreza 
Andrade; Uendel Pinheiro; 
May Seven; Xiado da Xine-
la; Banda Top 10; Banda M 
Silva; Nova Geração; Sergi-
nho Pit Bul; Fran Sena; Ge-
orge Solteirão; Forró Kasa-



 

O prefeito Mário 
Abrahim reuniu autori-
dades e grande número 
de moradores do Bairro 
Mamoud Amed, nessa se-
mana, para o lançamen-
to da pedra fundamental, 
visando à construção do 
Centro Comunitário Mul-
tiuso, localizado na Ave-
nida Liberdade, próximo 
à escola municipal Chibly 
Abrahim. O bairro é um 
dos mais populosos de Ita-
coatiara, fica distante do 
centro da cidade e apre-
senta grande demanda de 
melhorias sociais.

A obra vai represen-
tar um grande avanço 
na qualidade de vida dos 
moradores do Mamoud 
Amed, trazendo oportuni-
dade de lazer e trabalho 
para grande número de 

Prefeitura lança pedra fundamental 
para a construção de Centro 

Fotos: Divulgação
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prefeito Mário sobre pla-
nos de nossa secretaria, 
na área social, para de-
senvolver neste espaço, 
que acredito vão poder 
integrar ainda mais esta 
comunidade. Isso sem fa-
lar nos espaços destina-
dos às crianças e Juven-
tude”, falou a secretária  
Cristiany Costa.

“Eu e minha equipe de 
secretários temos o obje-
tivo de agir sobre as de-
mandas que constam do 
planejamento que traça-
mos para Itacoatiara, com 
Justiça, eficiência e visão 
administrativa. Este Cen-
tro Comunitário Multiuso 
é um desses projetos e vai 
oportunizar espaço para 

feira, geração de emprego 
e renda para pequenos co-
merciantes, além de uma 
área de lazer com quadra 
esportiva e praça pública. 
A gente sabe que há uma 
carência de espaços de 
convivência social no bair-
ro. Por isso, neste Centro 
Comunitário Multiuso va-
mos oportunizar melhoria 
para toda a comunidade 
do Mamoud Amed, onde as 
crianças e os jovens tam-
bém serão atendidos com 
praça pública e quadra es-
portiva”, explicou o prefeito 
Mário Abrahim.

O início da obra está pre-
visto para o próximo mês, 
com previsão de término 
para dezembro deste ano.

Construção do Centro Comunitário Multiuso beneficiará moradores do Bairro Mamoud Amed

6

pequenos comerciantes. A 
população recebeu a notí-
cia com alegria e agrade-
ceu ao prefeito por esta 
iniciativa que, acreditam, 
vai transformar a vida dos 
moradores do bairro.

O prefeito Mário 
Abrahim, esteve ladeado 
pela primeira-dama do 
município Cristiany Cos-
ta, titular da Secretaria 
Municipal de Assistência 
Social (SEMAS), e disse 
da sua satisfação em le-
var este projeto para um 
bairro populoso da cidade, 
que tem várias carências 
e precisa dos esforços e 
atenção do poder público 
municipal para promover 
essas mudanças. 

“Estamos reunidos aqui 
para, além da fixação des-
ta placa com as especifi-

cações técnicas da obra, 
trazer esperança e com-
promisso de nossa gestão 
para com esta gente que-
rida e o município de Ita-
coatiara como um todo”, 
declarou Mário. 

Segundo a secretária 
Cristiany, esta obra terá 
grande importância social 
para o povo de Itacoatia-
ra e, principalmente, aos 
moradores do Bairro Ma-
moud Amed. A obra repre-
senta um grande avanço 
na melhoria da qualidade 
de vida das pessoas.

“Imagino quando tudo 
estiver pronto, poder ver 
pais de famílias e donas 
de casa desenvolvendo 
atividades laborais e con-
seguindo levar o susten-
to para as suas famílias. 
Temos conversado com o Arte com layout da obra do Centro que estará pronta até o fim deste ano

Jonathan Ferreira jornalagorainterior@gmail.com
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Itacoatiara anuncia novo piso 
salarial dos agentes de saúde 

Divulgação

“Um grande dia para os 
Agentes Comunitários 
de Saúde e de Endemias”, 
assim definiu o prefei-
to de Itacoatiara Mário 
Abrahim, ao se reportar 
à imprensa local e re-
des sociais a respeito do 
novo piso salarial defini-
do pelo Governo Federal, 
por meio do Ministério da 
Saúde, para os Agentes 
Comunitários de Saúde e 
de Endemias. 

“A notícia era aguarda-
da por esses profissionais 
com grande expectativa, 
e, por isso,  fazer esse 
comunicado à essa clas-

se, era motivo também de 
contentamento”, disse o 
prefeito que vinha acom-
panhando as queixas 
desses servidores que es-
peravam ansiosamente 
por esta boa nova.

No sábado (9), a prefei-
tura de Itacoatiara co-
meçou a receber parte 
do valor que será repas-
sado aos Agentes Comu-
nitários de Saúde e de 
Endemias do município. 
No total, serão 241 agen-
tes que vão receber, em 
breve, o pagamento dos  
valores retroativos. 

Para o prefeito Mário 

Abrahim, “essa é uma no-
tícia muito especial que 
trago aos nossos colabo-
radores, servidores, agen-
tes comunitários de saúde 
e agentes comunitários 
de endemias. É de conhe-
cimento de todos que o 
Governo Federal definiu o 
novo piso salarial para es-
ses profissionais e a grande 
notícia é de que nós come-
çamos a receber hoje, con-
forme o site da Fundação 
Nacional de Saúde (FNS), 
esses valores começam 
a ser repassado ao nos-
so município”, informou o  
mandatário municipal.

 

 

 

 

No total, serão 241 agentes que 
vão receber, em breve, o paga-
mento dos valores retroativos

Jonathan Ferreira jornalagorainterior@gmail.com
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Após a notícia alvissa-
reira, servidores comen-
tavam e faziam planos. 
Uma profissional que pe-
diu para não ser identifi-
cada revelou: “Há muito 
eu aguardava por melho-
rias em meu salário, ain-
da mais agora com o cus-
to das coisas como está.. 
O que eu vinha ganhando 
mal dava para comer. E 
as outras necessidades, 
como ficavam? Agora, 
vai melhorar um pouco 
mais”, disse com um cer-
to alívio.  

“Quero garantir a vocês 
que tão logo esses valo-

res estejam disponibili-
zados em nossas contas, 
nós faremos de imediato 
os pagamento de valo-
res retroativos, a você 
servidor e, no final deste 
mês, no dia do nosso pa-
gamento, você já rece-
berá os dois salários, ou 
seja, o novo piso. Esse é 
um compromisso nos-
so, em honrar as nossas 
responsabilidades, reco-
nhecendo os direitos dos 
profissionais que tanto 
contribuem com a saúde 
do povo da nossa Itacoa-
tiara”, finalizou o prefeito 
Mário Abrahim.



A Prefeitura de Rio Pre-
to da Eva, por meio da Co-
ordenação de Esporte do 
município, entregou, na 
terça-feira (12), os unifor-
mes para os 22 jogadores 
que compõem a Seleção 
Indígena de Futebol.

A equipe recebeu a ca-
misa, o short e o meião 
para jogo, na cor laranja, 
que representa Rio Preto. 
Durante a entrega, no Gi-
násio da Escola Municipal 
Menino Jesus, o prefeito 
Anderson Sousa falou so-
bre o incentivo ao esporte.

“Nós estamos aqui para 
somar com o esporte. Já 
entregamos bolas para 
a realização dos treinos, 
entregamos os equipa-
mentos para todos os ti-
mes que vão disputar os 
jogos distritais, estamos 
reformando o Estádio 
Francisco Garcia, o Giná-
sio Dayson Siqueira Pin-
to, e até semana que vem 
devemos entregar mais 
um ginásio na cidade”,  
disse Anderson.

Durante a entrega dos 
uniformes, ainda foram 
realizadas apresentações 

Seleção Indígena de Futebol 
de Rio Preto recebe uniformes

culturais. A seleção indí-
gena de Rio Preto da Eva 
vai disputar a I Copa Indí-
gena de Futebol do Ama-
zonas, que reúne equipes 
de todos os municípios do 
Estado. O primeiro jogo 
deve acontecer no fim 
deste mês, contra a sele-
ção de Itacoatiara.

“A primeira etapa foi 
uma seletiva dentro do 
próprio município, em 
várias comunidades indí-
genas, para encontrar os 
22 melhores jogadores de 
futebol e formar a seleção. 
Em seguida nós começa-
mos os treinos e a prepa-
ração física e tática para 
a competição”, informou 
Sérgio Sampaio, coorde-
nador da Copa Indígena 
em Rio Preto da Eva.

O técnico da equipe está 
confiante e diz que o time 
está preparado para a 
competição. “Nós estamos 
com um bom time e es-
tamos trabalhando forte. 
Antes da estreia a gente 
ainda vai fazer um amis-
toso contra o RPE Parin-
tins, que vai disputar a 
Série B do Amazonense, e 

promovida pelo Governo 
do Amazonas, por meio 
da Fundação Estadual 
do Índio (FEI) e a Funda-
ção do Amazonas de Alto 
Rendimento (FAAR), em 
parceria com a Confedera-
ção Brasileira de Futebol 
(CBF), Federação Interna-
cional de Futebol (FIFA) e 
Universidade Federal do 
Amazonas (UFAM).

Chicão Produções Marques

A seleção indígena de Rio Preto da Eva vai disputar a I Copa Indígena de Futebol do Amazonas
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isso vai ser muito impor-
tante para avaliarmos os 
pontos fortes e trabalhar-
mos as fragilidades”, disse 
Augusto Castro.

Uma das armas do time 
é o atacante Itamar Maru-
bo, da etnia Marubo, pro-
messa de ser o artilhei-
ro. “É a primeira vez que 
vou jogar futebol em uma 
competição oficial e eu 

estou gostando da experi-
ência. A gente fica muito 
feliz pelo apoio recebido 
e com certeza vamos dar 
o nosso melhor dentro de 
campo para trazermos a 
vitória pra Rio Preto”, co-
mentou o jogador.

A I Copa Indígena de Fu-
tebol do Amazonas ocor-
re de 09 de julho a 14 de 
agosto. A competição é 

Jonathan Ferreira jornalagorainterior@gmail.com

A Secretaria Municipal de 
Saúde de Rio Preto da Eva 
(SEMSA), por meio do setor 
de endemias, começou na 
quarta-feira (13), uma ação 
de combate ao mosquito Ae-
des Aegypti, transmissor de 
doenças como dengue, Zika 
Vírus e Chikungunya. A me-
dida foi adotada depois que o 
município registrou 13 casos 
de dengue.

“Nós estamos realizando 

Equipe de Endemias realiza ação de combate à dengue
Lucinei Filho

Medida foi tomada após confirma-
ção de 13 casos no município

em alguns bairros da cidade 
o serviço de UBV (ultra baixo 
volume), nosso objetivo com 
isso é diminuir a população 
do mosquito Aedes Aegypti. 
A gente está com uma equi-
pe fazendo a borrifação, e 
uma equipe indo nas casas 
fazendo a educação em saú-
de, orientando os moradores 
sobre os cuidados com reci-
pientes com água parada”, 
informou Anteones Almei-

da, gerente de endemias de 
Rio preto da Eva.

A ação vai ser feita em três 
ciclos. Os agentes vão visitar 
os bairros Centro, Morada do 
Sol e Parque dos Coqueiros 
fazendo o trabalho de borri-
fação e orientação, na quar-
ta-feira, quinta-feira e sexta-
-feira. Na semana que vem, 
os agentes voltam a esses 
locais, e na semana seguin-
te, voltam mais uma vez, até 

completar os três ciclos.
“O trabalho está sendo re-

alizado nesses três bairros 
porque foram moradores 
dessas localidades que fo-
ram diagnosticados com a 
dengue. Vale lembrar que 
há muito tempo o municí-
pio não registrava casos da 
doença, então estamos tra-
balhando para eliminarmos 
todos os focos do mosquito”, 
disse Anteones.



 

A Prefeitura de Rio Preto 
da Eva, por meio da Secre-
taria Municipal de Saúde 
(Semsa), por meio do de-
creto n 046, de 11 de julho 
de 2022, tornou obrigató-
rio o uso de máscaras em 
ambientes fechados, após 
o aumento no número de 
casos de Covid-19 no mu-
nicípio. A medida começa 
a valer a partir do momen-
to que o decreto for publi-
cado no Diário Oficial.

“Nós nos reunimos e de-

cidimos de imediato de-
cretar o uso obrigatório 
de máscaras como forma 
de frear esse aumento 
nos casos. A gente já vi-
veu uma onda da doença 
nos anos anteriores e não 
queremos isso novamen-
te. Nossos profissionais de 
saúde estão empenhados 
em deixar esse vírus bem 
longe de Rio Preto, mas 
também pedimos o apoio 
da população para que to-
dos cumpram o decreto e a 

Uso de máscaras em ambientes 
fechados volta a ser obrigatório 
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gente vença a Covid mais 
uma vez”, disse o prefeito 
Anderson Sousa.

De acordo com o Bole-
tim Epidemiológico mais 
atualizado da Covid-19 no 
município, feito na última 
terça-feira (12), Rio Preto 
da Eva tem 147 pessoas 
em isolamento domiciliar 
e 1 pessoa internada. Des-
de o início da pandemia, 
o município já registrou 
6.736 casos confirmados, 
e 86 mortes pela doença.

“Apesar de ter tido esse 
aumento no número de 
casos, os pacientes que 
testaram positivo estão 
bem, estáveis, se recupe-
rando de forma tranquila 
e isolados para não con-
taminar outras pessoas. 
O paciente internado tam-
bém está bem, e estamos 
fazendo acompanhamen-
to”, informou Aila Carla 
Bernardino, secretária 
municipal de saúde.

O uso obrigatório de 
máscaras em ambientes 
fechados é uma medi-
da que visa barrar ainda 
mais o crescimento da 
doença na cidade. Além 
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disso, a prefeitura orienta 
para o uso de álcool em gel 
na higienização das mãos, 
e pede para que pessoas 
com sintomas da doença 
procurem as Unidades Bá-
sicas de Saúde (UBS’s).

Vacinação
A campanha de vacina-

ção contra a Covid-19 em 
Rio Preto da Eva segue a 
todo vapor. A vacina pode 

ser encontrada nas UBS’s 
e também próximo ao si-
nal de trânsito logo após o 
Balneário Municipal, onde 
uma equipe da Secretaria 
de Saúde está atendendo 
à população.

O município já está vaci-
nando com a quarta dose 
do imunizante, a popula-
ção acima de 18 anos que 
tomou a terceira dose há 
pelo menos três meses.

Chicão Produções Marques

Uso obrigatório de máscaras em ambientes fechados retornou na cidade

Jonathan Ferreira jornalagorainterior@gmail.com

 
O município de Rio Preto 

da Eva sedia, nesta sexta-
-feira (15) mais uma edição 
do “Projeto Som no Cristo”, 
que propõe a diversão e 
entretenimento aos mora-
dores e visitantes da “ter-
ra da laranja”, por meio de 
apresentações musicais 
em um dos pontos turís-
ticos mais conhecidos da 
cidade, no Mirante Severo 
Câmara, conhecido como 

Edição do ‘Projeto Som no Cristo’ ocorre nesta sexta-feira (15)

Evento terá apresentações de Renata Bentto, Renata Rodrigues e o Maestro Henrique Marques

Cristo rio-pretense.
Nessa nova edição 

ocorrerá as apresenta-
ções de Renata Bentto, 
Renata Rodrigues e o 
Maestro Henrique Mar-
ques, a partir das 20h.

O cristo está localiza-
do numa área alta da 
cidade, dando a vista do 
Cristo com seus braços 
abertos para abençoar 
toda região.

Divulgação



Divulgação

 

As famílias de Presiden-
te Figueiredo que moram 
distantes da sede do mu-
nicípio receberam diversos 
atendimentos de serviços 
sociais, por meio do “Projeto 
Enxergando o Futuro”, nas 
últimas semanas. 

O projeto atendeu mora-
dores das zonas urbanas 
de Presidente Figueiredo. 
As ações ocorreram com 
o apoio de órgãos do Esta-
do, que disponibilizaram 
servidores para emitir do-
cumentos, além de escolas 
para atender a população, e 
ainda com profissionais da 
Bio-SPA e os 57 voluntários 
que fazem parte da entida-
de filantrópica.

O principal objetivo do pro-
jeto é facilitar a vida dos mo-
radores que moram distantes 
da sede da cidade, que hoje 
precisam gastar cerca de R$ 
50 na passagem para receber 

dam do que aos ajudados, é 
formidável, gratificante, de 
uma alegria que transborda 
o coração. A liberdade de fa-
zer o bem por amor, por es-
pontaneidade, por dedicação 
é impagável. Acredito num 
mundo melhor, num mundo 
mais humano e feliz e, com 
certeza, parte dessa minha 
crença se deve a você [po-
pulação]! Se deve ao seu es-
forço, trabalho e dedicação”, 
disse o vereador.

Ação em Balbina
Na ação promovida no 

Distrito de Balbina, nas últi-
mas semanas, foram feitos 
mais de 500 atendimentos. 
Para quem participa como 
voluntário, a recompensa 
está na alegria de poder fa-
zer sua parte.

“Essa ação foi muito boa, 
ver o sorriso das pessoas 
que foram atendidas não 
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Famílias que moram distantes da sede do município participam da ação

atendimentos sociais. 

Projeto
O “Projeto Enxergando o 

Futuro” foi criado há 15 anos 
é composto por mais de 50 
voluntários. O movimento 
ganhou força na pandemia, 
atendendo muitas mulhe-
res que tiveram dificulda-
des em cuidar da família e 

de si mesmas. O vereador 
Mário Costa contribui com 
o projeto e viu a necessida-
de de levantar a autoestima 
dessas mulheres.

“Dá orgulho de ver pesso-
as tão predispostas a ajudar 
muitas vezes quem nem co-
nhece, ajudar o próximo. E 
o resultado disso é que faz 
mais bem aqueles que aju-

Ação voluntária leva atendimento 
gratuito às famílias figueirenses
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Prefeitura deve prestar esclarecimentos em Audiência Pública
Diante do impasse que 

mantém o indicativo de gre-
ve dos professores de Presi-
dente Figueiredo, o presiden-
te da Assembleia Legislativa 
do Amazonas (Aleam), de-
putado estadual Roberto 
Cidade (UB), apresentou re-
querimento à Comissão de 
Educação da Casa solicitan-
do a realização de Audiência 
Pública com o intuito de ave-
riguar o porquê da Prefeitura 
Municipal de Presidente Fi-
gueiredo não ter repassado, 
corretamente, os recursos 
oriundos do Fundo de Manu-
tenção e Desenvolvimento 
da Educação Básica (Fundeb) 
e não ter concedido o novo 
valor do piso salarial dos pro-
fissionais do magistério. 

“Os professores retorna-
ram às salas de aula para 
não prejudicar ainda mais 
os alunos, tendo em vista 
que acabamos de sair de 
uma pandemia e já há pre-
juízo aos estudantes. Mas 
até agora a situação ainda 
não foi resolvida e os profes-
sores continuam querendo 
saber o que foi feito da verba 
do Fundeb que deveria ter 
chegado até eles. Solicitei 
a realização da audiência 
para que possamos tentar 
entender o que está aconte-
cendo e para impedir que os 
docentes continuem sendo 
prejudicados”, afirmou. 

Os professores alegam que 
a Prefeitura Municipal de 
Presidente Figueiredo não 

cumpriu com o piso salarial 
dos professores e não fez o 
repasse da verba devida do 
Fundeb. De acordo com a 
Confederação Nacional de 
Municípios, por meio da Por-
taria nº 2, de 29 de abril de 
2022, foram repassados para 
Presidente Figueiredo o equi-
valente a R$ 43.708.080,52, 
por meio do Fundeb, em 2022.

“O Fundeb foi criado para 
permitir que fossem realiza-
dos maiores investimentos 
na educação pública, mas 
não é isso que se observa 
em Presidente Figueiredo, 
infelizmente. Além de des-
respeitar o repasse do Fun-
deb, a prefeitura municipal 
também está desrespeitan-
do a Lei nº 11.738, de 16 de 

Audiência Pública para tratar sobre 
educação básica de Figueiredo

Divulgação

julho de 2008, que estabe-
lece o novo valor do Piso 
Salarial Nacional para os 
profissionais do magistério 
da Educação Básica, que é 
de R$ 3.845,63. Precisamos 
chamar as partes e procu-
rar saber o que está acon-
tecendo. O que não pode é 
continuar assim”, afirmou. 

De acordo com o comando 
de greve do município, eles 
mantêm o estado de greve 
e devem permanecer assim 
por pelo menos 15 dias, que 
foi o prazo solicitado pela 
Prefeitura Municipal de Pre-
sidente Figueiredo para ava-
liar as demandas e dar um 
retorno aos docentes. Até o 
momento, porém, nenhum 
novo contato foi mantido. 

Jonathan Ferreira jornalagorainterior@gmail.com

tem preço, as crianças to-
das felizes com o cinema, 
isso me deixa feliz em po-
der levar um pouco de ale-
gria ao próximo, parabéns 
vereador pelo seu trabalho 
e pelo que você faz de bom 
para a população”, afirmou 
Oziane Ramos, voluntária.

Mulheres mais bonitas
A ação que atua nos cuida-

dos das belezas das mulhe-
res, “DIA DELAS” é realizada 
mensalmente e já percorreu 
diversas comunidades rurais 
de Presidente Figueiredo le-
vando a alegria de quem par-
ticipa ou é beneficiada.

“Tem coisas que me emo-
cionam e o trabalho volun-
tário é uma delas. Doar seu 
tempo, seu sorriso, seu amor, 
seu carinho, sua disposição, 
seu horário para alegrar o ou-
tro, para fazer feliz, para ser 
útil”, explicou Mario Costa.
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Fernanda Lopes

Os moradores das co-
munidades Canoas e Rio 
Pardo, localizadas na 
zona rural de Presidente 
Figueiredo (AM), protes-
taram na noite de terça-
-feira (12) contra as con-
dições intrafegáveis e 
problemas na infraestru-
tura dos ramais que dão 
acesso à região.

A manifestação come-
çou na última segunda-
-feira (11). Manifestantes 
bloquearam parte da 
rodovia BR-174, no KM 
1.023, na tentativa de 
obter respostas da pre-
feitura do município, co-
mandada pela prefeita 
Patrícia Lopes (MDB).

A principal reivindi-
cação dos populares é 
o prejuízo causado aos 
trabalhadores rurais do 
município. Em dezem-
bro de 2020, o Governo 
Federal repassou, por 
meio de uma emenda do 
senador Eduardo Braga 
(MDB), o valor de R$ 9,5 
milhões para a recupera-
ção dos ramais. As obras 

uma obra de terraplana-
gem mal sucedida tam-
bém deixou as ruas to-
madas de lama e ainda 
afetou o abastecimento 
de água nas casas.

“O sentimento de de-
sespero me consome. É 
uma obra de total falta 
de planejamento. Já en-
traram com máquinas 
da prefeitura para reali-
zar terraplanagens pelo 
menos duas vezes e o 
serviço ficou péssimo. Os 
canos de água do poço 
comunitário foram que-
brados e muitos morado-
res foram prejudicados. 
Precisamos do olhar das 
autoridade”, disse Mery 
Janse Lima.

Em junho, um produ-
tor rural de Presiden-
te Figueiredo foi até a 
porta da prefeitura do 
município se manifes-
tar cobrando melhores 
condições em ramais do 
município. Revoltado, ele 
levou parte da sua pro-
dução de verduras per-
didas por não conseguir 
trafegar nos ramais e fa-
zer o escoamento e jogou 

Moradores cobram melhorias nos 
ramais da zona rural em protesto

Fotos: Divulgação

Manifestantes bloquearam parte da rodovia BR-174, no KM 1.023, na tentativa de obter respostas

ainda não foram execu-
tadas, gerando a revolta  
na população.

A Polícia Rodoviária Fe-
deral (PRF) informou que 
os responsáveis pela ma-
nifestação foram dois ho-
mens identificados como 
Eduardo Marvan Rodri-
gues Souza, 30, e Jorge 
Xavier de Sousa, 46. Pelo 
protesto acontecer em 
uma rodovia federal, o 
caso foi repassado à Jus-
tiça Federal. O juiz fede-
ral Diego Oliveira emitiu 
despacho determinando 
a reabertura da rodovia.

Problema antigo
A cobrança por melho-

rias na infraestrutura já 
faz parte do cotidiano da 
população de Presidente 
Figueiredo. Em abril, mo-
radores do município en-
traram em contato com 
a equipe de jornalismo 
do AGORA para reclamar 
das dificuldades de loco-
moção que se agravam 
principalmente no perío-
do das chuvas.

De acordo com a mora-
dora Gabriela Pereira, por 

muitas vezes é a própria 
população que dá o jeito 
de improvisar passagens 
alternativas. Em ima-
gens cedidas à reporta-
gem, a denunciante mos-
tra a situação da rua das 
Pacas e avenida Sucuri, 
no bairro Galo da Serra 1.

“Já fiz várias denúncias 
e nunca deu em nada. 
Nossas ruas não têm bu-
racos e sim verdadeiras 
crateras praticamente 
com lagoas dentro. Isso 
é uma vergonha, pois as 
autoridades nada fazem 
pela população. A gente 
anda sem condições nes-
sa cidade. Essas são ape-
nas duas das muitas ruas 
que temos aqui ainda em 
situação pior. Não temos 
que atravessar para den-
tro das nossas casas. É 
totalmente no improviso. 
Precisamos passar pelo 
restinho de calçada que 
existe. É um absurdo”, 
destacou Pereira.

A situação não se res-
tringe apenas na Zona 
Urbana. Na área rural, 
mais precisamente na 
comunidade Cristo Rei, 
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os alimentos na rua em 
frente ao prédio público.

“Quatro horas da ma-
nhã, eu tinha que estar 
em Manaus. Os carros es-
tão aqui, meus carros são 
2019, destruídos. O cara 
não tem estrada para 
rodar. As máquinas es-
tão no Rio Pardo, se você 
for lá as máquinas estão 
lá, só três atoleiros. As 
máquinas estão lá e eu 
acho que é ganhando di-
ária, só pode ser, porque 
para dar condições para 
a gente que está lá den-
tro, para as famílias que 
estão lá dentro, para os 
pais que estão lá dentro, 
para os trabalhadores, 
eles não dão condições”, 
gritou o homem durante  
a manifestação.

Posicionamento
O AGORA entrou em 

contato com a assesso-
ria de comunicação da 
Prefeitura de Presidente 
Figueiredo. Até o fecha-
mento desta matéria não 
houve retorno da comu-
nicação da prefeita Patrí-
cia Lopes

Jonathan Ferreira jornalagorainterior@gmail.com

Cobrança por melhorias na infraestrutura já faz parte do cotidiano 



 
Fernanda Lopes

Mais uma vez chamando 
atenção pelo fechamento 
de contratos com valores al-
tos, o prefeito de Iranduba, 
José Augusto Ferraz de Lima 
(DEM), vai desembolsar mais 
de R$ 2 milhões em dois 
contratos milionários para a 
execução de reforma e am-
pliação de duas escolas no 
município. As contratações 
constam na edição publi-
cada nesta terça-feira (5) do 
Diário Oficial dos Municípios 
do Estado do Amazonas. 

Os dois contratos foram 
firmados com a empresa R 
S SERVIÇOS DE CONSTRU-
ÇÃO EIRELI, inscrita no CNPJ 
08.534.297/0001-87. O pri-
meiro extrato do contrato nº 
231/2022 foi assinado no dia 
01 de julho de 2022 para a 
reforma e extensão da Esco-
la Municipal Noemi Santos 
Pereira do município de Iran-
duba/AM, que custará R$ 
1.109.046,66 (um milhão, cen-
to e nove mil, quarenta e seis 
reais e sessenta e seis centa-
vos), com prazo de vigência 
de 195 dias, e com execução 
90 dias.

O segundo extrato do con-
trato nº 230/2022 é referente 
à reforma da escola munici-
pal Érvila Souza de Assis 
do município de Iranduba/
AM. Nesse contrato, o pre-
feito vai pagar em torno de 
R$ 1.246.838,14 (um milhão 
duzentos e quarenta e seis 
mil, oitocentos e trinta e oito 
reais e quatorze centavos).

Outras denúncias
A gestão de Ferraz também 

chama atenção por conta de 
outros gastos milionários. 
Apenas no mês de junho, 
três contratações foram al-
vos de denúncias. A contra-
tação de transporte escolar 
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terrestre nas escolas muni-
cipais das zonas rurais cus-
tou mais de R$ 3,2 milhões, 
conforme pregão eletrônico 
nº 003/2022-CPL/PMI, que 
indicou prestador de serviço.

Além disso, a aquisição de 
mobiliário escolar para a rede 
pública de ensino exigiu R$ 
2,4 milhões dos cofres públi-
cos, conforme pregão eletrô-
nico nº 005/2022 – SRP/CPL, 
que elegeu seis fornecedores.

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

Ainda em março deste 
ano, o prefeito de Iranduba 
assinou um contrato sus-
peito com uma empresa 
investigada pelo Ministério 
Público Federal (MPF) e irá 
receber da prefeitura mais 
de R$ 119 mil. O proprietário 
da empresa beneficiada Yem 
Serviços Técnicos e Cons-
truções – Eireli já foi denun-
ciado em 2020 por falsifica-
ção de documentos públicos  
em Urucurituba.

A empresa também já teve 
o nome envolvido em uma 
investigação do MPF em 
2018 em São Gabriel da Ca-
choeira para apurar denúncia 
sobre desvios de recursos do 

Fundo de Desenvolvimento 
de Educação Básica (Fundeb) 
para reformas e ampliação 
de escolas da cidade sem que 
as obras tivessem ocorrido.

Em abril, foi publicada a 
contratação de empresa de 
fora do Amazonas para re-
alizar serviços de reforma 
predial na cidade, que fica 
na Região Metropolitana de 
Manaus. A empresa ven-
cedora da licitação A L R M 
CONSTRUÇÕES, segundo 
dados da Receita Federal, fica 
em Cabedelo, interior da Pa-
raíba e receberá mais de R$ 
10 milhões para a execução  
dos serviços.

Outro contrato que chama 
atenção foi o de quase R$ 2 
milhões, para a reforma de 
uma escola na Zona Rural 
de Iranduba. A Invicta Ser-
viços de Apoio a Edifícios e 
Fornecimento de Refeições 
LTDA, inscrita no CNPJ de 
n.º 19.801.651/0001-09, ven-
ceu a Tomada de Preços 
Nº001/2022, para reformar 
as dependências da Esco-
la Municipal Independên-
cia, no valor global de R$ 
1.747.356,05.

O Extrato de Contrato de n.º 
032/2022, foi publicado dia 
10 de março. A empresa que 
se chamava Invicta Instala-
ções e Manutenções LTDA 

e atuava com instalação e 
manutenção de ar-condicio-
nado, alterou o nome para 
Invicta Serviços de Apoio a 
Edifícios e Fornecimento de 
Refeições LTDA.

Prioridades da gestão
Enquanto moradores criti-

cam altos valores e a falta de 
preocupação da Prefeitura 
de Iranduba, o prefeito Au-
gusto Ferraz prioriza outras 
responsabilidades fora do 
município. Em maio, o prefei-
to foi empossado presidente 
do Nacional Futebol Clube, 
no mandato de 2022 a 2025.

O Nacional FC é um clube 
de futebol com sede em Ma-
naus (AM) e foi o primeiro 
clube do Norte do país a dis-
putar a primeira divisão do 
Campeonato Brasileiro. Após 
a cerimônia de posse, que 
ocorreu no dia 28 de maio, 
Augusto Ferraz revelou 
como será sua gestão à fren-
te do clube azulino, ao lado 
dos vice-presidentes José 
Maria Jr e Nazareno Pereira.

Diante da situação, popu-
lares de Iranduba demostra-
ram insatisfação com a atitu-
de do prefeito de colocar um 
clube de futebol manauara à 
frente das necessidades do 
município. Após passarem 
uma semana sem água, mo-
radores de Iranduba foram 
às ruas para protestar contra 
a gestão do prefeito, que os 
deixou em meio às moscas.

Morador de Cacau Pirêra – 
distrito de Iranduba – há 20 
anos, Frank do Cacau alegou 
que durante esse período 
nunca viu a população do 
município sofrer tanto como 
sofre atualmente. Além de 
lidarem com a realidade pre-
sente na cidade, os irandu-
benses também vivem ou-
tra dificuldade: terem suas 
casas invadidas pelas águas 

Reforma de escola custará 
R$ 2 milhões aos cofres públicos

da cheia.
“É um descaso! Como que 

pode? O povo aqui sofrendo 
com a enchente, sem assis-
tência médica, sem água po-
tável é uma situação crítica e 
lamentável. Moro aqui há 20 
anos e nunca vi isso aconte-
cer. São vários problemas e 
parece que o prefeito tem rai-
va de Cacau Pirêra, só pode. 
Com todos esses problemas, 
o prefeito de Iranduba é em-
possado como presidente de 
um clube de futebol da ca-
pital enquanto a população 
segue desassistida. É muito 
triste, infelizmente o muni-
cípio está abandonado. Esse 
prefeito foca em coisas que 
não são benéficas e nem 
prioritárias para a popula-
ção”, destacou.

A comunidade de Nova 
Veneza possui a maior área 
das comunidades do municí-
pio e sofre com o descaso e 
o uso inadequado do dinhei-
ro público. Apesar do distrito 
ficar situada próximo a Ma-
naus e ao Iranduba, pade-
cem de problemas crônicos 
na área da saúde, educação  
e telefonia.

O morador Alceu Fernan-
des, de 79 anos, afirma que 
anda mais de 2 km diaria-
mente para ter água potável 
para os afazeres básicos na 
residência.

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

Posicionamento
O AGORA entrou em con-

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

Prefeito Ferraz prioriza outras responsabilidades fora do município

Divulgação
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Sebastian Viana

A Prefeitura de Novo 
Airão está concluindo os 
preparativos para a rea-
lização do 2º AirãoMan 
– Triathlon no Parque Na-
cional de Anavilhanas, 
que vai reunir no dia 17 
de julho, 142 triatletas do 
Amazonas, estados brasi-

Prova de triatlhon ‘AirãoMan’ 
no Parque de Anavilhanas  

Divulgação

Evento vai reunir 142 triatletas do Amazonas e de outras regiões

A Prefeitura de Novo 
Airão iniciou, na segun-
da-feira (11), a operação 
tapa-buracos para repa-
ros ao longo de 20 quilô-
metros da Estrada AM-
352. O trabalho faz parte 
dos preparativos para a 
realização do 2º Airão-
Man – Triathlon no Par-
que Nacional de Anavi-
lhanas, que vai ocorrer 
neste final de semana, 
dia 17 de julho.

O prefeito em exercí-
cio, José Sales Nunes 
(Baliza), acompanhou, 
na segunda-feira, o iní-
cio dos trabalhos de 
requadramento (prepa-

Prefeitura faz operação tapa-buraco na AM-352
Divulgação

O trabalho faz parte dos preparativos para a realização do 2º AirãoMan 
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leiros e do mundo, de paí-
ses como Argentina e Es-
tados Unidos (EUA).

O município estará re-
presentado por três equi-
pes e um atleta solo. Ana-
vilhanas, formada por 
Rafael de Araújo, Eduardo 
Libório e Danilo Jacó Fer-
nandes. Maracajá, Niki 
Lauda Evangelista e Má-

rio Jorge Mendes. Equi-
pe Caramuri, Iris Gess-
ner e Elizete Ermógenes 
da Silva. E, o solo: Oliver  
Costa Garcia.

A equipe organizadora 
voltou a reunir, na terça-
-feira (12), para definição 
de detalhes da prova. O 
encontro teve as parti-
cipações do prefeito em 
exercício, José Sales Nu-
nes (Baliza), e dos secre-
tários municipais de Tu-
rismo, Suzianne Fonseca, 
secretária executiva, Vera 
Garrido, de Cultura, Aroldo 
Júnior e de Esporte, Mar-
cos Sarmento.

Um dos acertos foi a de-
terminação da Prefeitura 
para a execução, com re-
cursos próprios, de servi-
ços de reparos ao longo 
de 20 quilômetros da Es-
trada AM-352. Trecho do 
percurso para a etapa do 
ciclismo. O prefeito em 
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ração) dos buracos que 
vão receber a reparação 
asfáltica. A inspeção foi 
acompanhada pelos se-
cretários municipais de 
Obra e Infraestrutura 
(Seminf), Odir Gonçal-
ves, e executivo Max 
Jean Vinhort.

O prefeito em exercí-
cio, José Sales (Baliza), 
informou que inicial-
mente serão recupe-
rados 20 quilômetros 
devido ao evento do Ai-
rãoMan. Os recursos são 
oriundos da própria Pre-
feitura, mas os serviços 
serão continuados por 
uma empresa licitada.

“Aqui será o trecho do 
percurso do ciclismo. 
Então, a estrada pre-
cisa estar em ordem 
para o cumprimento do 
trajeto com seguran-
ça e tranquilidade. E, 
em seguida, vamos es-
tender a tapa-buracos 
por toda a extensão da  
AM-352”, disse.

O prefeito em exercí-
cio acrescentou que os 
serviços também visam 
oferecer mais seguran-
ça aos motoristas que 
utilizam a via, sobretu-
do os turistas que deve-
rão vir para o município 
neste final de semana.

exercício, José Sales Nu-
nes (Baliza), acompanhou 
o trabalho de reparação 
asfáltica de buracos. As 
ruas do trajeto também 
estão recebendo pinturas, 
nas sarjetas, a base de cal.

De acordo com o crono-
grama de organização, o 
primeiro passo, ainda em 
junho, foi a validação dos 
percursos que os atletas 
vão cumprir. Tarefa fei-
ta por uma equipe de 15 
desportistas profissionais, 
integrada por triatletas 
e representantes da Fe-
deração de Triathlon do 
Amazonas (Fetriam) que 
esteve em Novo Airão. 
A visita também contou 
com a participação de re-
presentantes da Escola 
de Atletismo PIT TRI e da 
empresa de turismo de 
aventura Sandventure.

A programação foi de-
finida, no início de julho, 

em reunião com repre-
sentantes da Polícia Mili-
tar, Corpo de Bombeiros, 
Defesa Civil, e secretarias 
municipais de Saúde (Se-
msa), Esporte (Semjel), 
de Cultura (Semuc), e  
Infraestrutura (Seminf).

No encontro também 
foi acertado o congresso 
técnico, para este sábado 
(16), no anfiteatro da Pra-
ça Municipal Hugo Carlos 
Frederico, quando serão 
apresentados aos atletas 
regras e critérios da dis-
puta.

A disputa é uma pro-
moção da Prefeitura de 
Novo Airão, por meio das 
secretarias municipais 
de Indústria Comércio e 
Turismo (Semintur), de 
Esporte (Semjel), de Cul-
tura (Semuc), Federação 
de Triathlon do Amazo-
nas (Fetriam) e Governo  
do Estado.

Jonathan Ferreira jornalagorainterior@gmail.com
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VIP’S Metropolitanos

Direção do Instituto Federal - Cam-
pus Iranduba realizou o arraial nessa 
semana. O evento teve por finalidade 
arrecadar fundos para formatura 
dos nossos alunos. Na ocasião, o pú-
blico pode prestigiar apresentações 
culturais da cidade, enviar recados 
afetivos, brincar de bingo e come-
morar o final do semestre com pais 
e funcionários.

O prefeito de Novo Airão, Frederico 
Júnior fez, na quinta-feira (14), uma 
visita técnica ao canteiro de obras do 
Parque dos Pinheiros, que está sendo 
construído no bairro de Anavilhanas. 
Durante a visita, o prefeito destacou 
que a obra faz parte de mais um in-
vestimento do Governo do Estado que 
liberou recursos da ordem de R$ 2 
milhões, que estão sendo utilizados 
na urbanização.

Manacapuru vive hoje uma das 
mais lindas histórias já escritas 
durante esses 90 anos. Na semana 
de aniversário da Princesinha do 
Solimões, vale a pena mencionar o 
quanto o prefeito Beto D’Ângelo e a 
vice Valcileia tem honrado o com-
promisso firmado com a popula-
ção, de cuidar da cidade com muita 
bravura.

O prefeito Anderson Sousa e a primeira-dama, Soraya Al-
meida de Sousa, participaram, nessa semana, do lança-
mento oficial do Programa Agita Rio Preto da Eva no mi-
rante Pastor Severo Câmara (Cristo), acompanhados dos 
vereadores Harlen Fernandes, Katwyssya Martinelli, Da-
nison Negrão e secretários municipais. O programa ocorre 
todas as terças e quintas-feiras, a partir das 18h, no Cristo e 
as aulas com o professor Lucas Felix são gratuitas.

Silas Gaia tem 18 anos, é natural de Presiden-
te Figueiredo, Comunidade Nova Jerusalém, 
e é estudante do 2º. Ano do curso Técnico em 
Agropecuária com Habilitação em Agricultura e 
Zootecnia. Além de se formar como técnico no 
nível médio, Silas tem planos de ingressar em 
Engenharia Agrônoma em nível superior. Ele diz 
amar plantas.

A Secretária de Assistência So-
cial de Itacoatiara e primeira-
-dama do município, Cristiany 
Costa, esteve, nessa semana, 
em visita ao Centro de Refe-
rência de Assistência Social -1 
(CRAS), Bairro Santo Antônio, 
realizando o acompanhamento 
das obras de reforma daquele 
espaço. A Secretária Cristiany 
foi recebida pela coordenadora 
Margarete que mostrou como 
está o andamento da obra e 
agradeceu a visita.
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Pré-candidato a deputado 
estadual, Thiago Abrahim 
quer defender a juventude 
do interior. Aos 29 anos, o ad-
vogado Thiago Abrahim de-
cidiu se tornar um porta-voz 
da juventude do interior do 
Amazonas na Assembleia 
Legislativa do Estado (Ale-
am). Para isso, pela primeira 
vez disputará uma eleição. 
Thiago é filho do prefeito de 
Itacoatiara, Mario Abrahim, e 
tem a política no DNA. 

Jonathan Ferreira jornalagorainterior@gmail.com



C
A

Ç
A

-P
A

L
A

V
R

A
S

Manaus, Sábado e Domingo,
16 e 17 de Julho de 2022 15

Jonathan Ferreira jornalagorainterior@gmail.com



Sábado e Domingo

Ano 1  Nº 60

16 e 17 de Julho de 2022

DIVULGAÇÃO

RIO PRETO DA EVA 
PÁGINA 8

PRESIDENTE FIGUEIREDO 
PÁGINA 11

MANACAPURU PÁGINA 6

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

Uso de máscaras em ambientes 
fechados volta a ser obrigatório 

em Rio Preto da Eva

Moradores fazem 
protesto e cobram 

melhorias em 
Figueiredo

Novo Airão faz 
operação tapa-

buraco na AM-352

Seleção Indígena 
de Futebol de 
Rio Preto da 
Eva recebe 
uniformes

DIVULGAÇÃO

RIO PRETO DA EVA  PÁGINA 9
NOVO AIRÃO PÁGINA 13

Reforma de escola custará 
R$ 2 milhões aos cofres 

públicos de Iranduba
IRANDUBA
PÁGINA 12


