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Prefeito de Manaus vai investir 
R$ 10,2 mi em escolas municipais

Iniciativa é mais um passo dado pela gestão municipal em busca de melhorar a qualidade do ensino básico

 

O prefeito de Manaus, Da-
vid Almeida, realizou, na 
quarta-feira (29), o lançamen-
to oficial do Programa Or-
çamento na Escola (Proesc) 
de 2022, no valor de R$10,2 
milhões, que irá garantir o 
funcionamento e melhorias 
na infraestrutura física e 
pedagógica das escolas ad-
ministradas pela Secretaria 
Municipal de Educação (Se-
med). O evento aconteceu na 
sede da pasta, localizado no 
bairro Parque 10 de Novem-
bro, Zona Centro-Sul, e con-
tou com a participação dos  
gestores municipais.

Criado no ano passado, o 
Proesc é uma solução encon-
trada para a gestão financei-
ra das escolas municipais, 
que passam a ter autonomia 
para realizar pequenas ma-
nutenções nas unidades es-
colares, ou com atividades 
educacionais que contribu-
am para a melhoria da quali-
dade dos serviços prestados 
à população.

De acordo com David Al-
meida, a iniciativa é mais 
um passo dado pela gestão 
municipal em busca de me-
lhorar a qualidade do ensino 
básico prestado à população 
de Manaus. “Eu estabeleço 
metas e cobro resultados. 
Manaus já tem a melhor 
saúde básica, a melhor eco-
nomia, a melhor secretaria 
de empregos, a melhor Pre-
vidência do Brasil. Agora, 
temos como meta colocar a 
nossa cidade em destaque 
nacional como uma das me-
lhores em educação básica. 
Estamos realizando inves-
timentos visando alcançar 
mais esse objetivo. Sabemos 
que a educação é a base da 
sociedade, então, a atual ges-
tão da Prefeitura de Manaus 
não irá medir esforços para 
conseguir elevar os nossos 

índices”, enfatizou Almeida.
A verba do programa irá 

atender as mais de 500 uni-
dades de ensino da rede 
municipal, que totalizam 
266.562 mil alunos. O repas-
se para as instituições será 
de R$ 38,06 por estudante 
matriculado na escola.

Para a titular da Semed, 
professora Dulce Almeida, 
o recurso marca uma nova 
era da educação básica de 
Manaus, principalmente por 
proporcionar uma autono-
mia aos gestores que agora 
podem realizar serviços im-
portantes para as unidades 
de ensino, sem depender do 
cronograma de obras da se-
cretaria. “Eu sou professora e 
sempre ouvi dos gestores que 
era necessário ter autono-
mia para que as escolas pu-
dessem evoluir. Agora, tudo 
isso está acontecendo. Eu 
peço que os nossos gestores 
usem esse recurso com sa-
bedoria e maestria, pois esse 
incentivo faz parte da nova 
história que está sendo es-
crita pela gestão municipal. 
Esse programa aconteceu 
no ano passado e aumenta-
mos para 2022. Tem escola 
que irá receber R$100 mil. É 
um novo momento que es-
tamos vivendo na educação 
básica de Manaus”, afirmou  
Dulce Almeida.

 
Pioneirismo
Para atender à demanda 

da Prefeitura de Manaus, 
o gerente geral do Banco 
do Brasil, Raimundo Baía, 
responsável pelo escritório 
do setor público do Ama-
zonas, explicou que a ins-
tituição teve que criar um 
serviço que disponibiliza 
a verba para as unidades 
de ensino, por meio de um 
cartão de débito. Baía frisa 
que essa iniciativa é pio-

Manaus

neira no Brasil.
“É com muita satisfação 

que nós, do Banco do Brasil, 
estamos aqui. Recebemos 
essa demanda no ano pas-
sado e foi um desafio, por-
que foi uma inovação. Esse 
pedido da Prefeitura de 
Manaus foi único no Brasil. 
Criamos esse produto ex-
clusivo para a educação da 
prefeitura. É muito bom ver 
essa inovação, ver o quan-
to o prefeito David Almeida 
pensa em melhorar a nos-
sa cidade, e vemos isso em 
várias áreas, como a saúde, 
limpeza e infraestrutura. 
Para nós, é muito satisfa-
tório pois estamos vendo 
que esse esforço está ge-
rando frutos para a vida 
das crianças de Manaus”, 
salientou Baía.

 
Entrega dos cartões
Os gestores do Centro In-

tegrado Municipal de Edu-
cação (Cime) Dra. Viviane 
Estrela Marques Rodella, 
do Lago Azul e da creche 
municipal Edith Montei-
ro Porto, no bairro Cidade 

Nova, ambas na zona Norte, 
foram contemplados com 
o cartão pela primeira vez, 
já que as duas unidades de 
ensino aguardavam o ato 
de criação.

O Cime Viviane atende 1,2 
mil crianças da educação 
infantil ao ensino funda-
mental. De acordo com o 
gestor da unidade, Ander-
son Rodrigues, a verba do 
Proesc já tem destino cer-
to. “Nós vamos investir nas 
condições das salas de aula 
e de referência, melhorar as 
condições de trabalho dos 
nossos professores e to-
dos os servidores.  Vamos 
investir em material pe-
dagógico, jogos, fazer uma 
educação diferenciada e 
realizar pequenos reparos”, 
disse Anderson.“Hoje é um 
dia muito feliz para a nos-
sa creche. Com esse recur-
so vamos poder revitalizar 
um espaço e torná-lo lúdico 
e oferecer às crianças uma 
área educativa e acolhe-
dora”, informou Fabiana de 
Oliveira Silva, gestora da 
creche Edith Monteiro Por-

to, que atende 170 crianças.
 
Informações
Todas as informações so-

bre o Proesc estão disponí-
veis no portal da Semed, ht-
tps://semed.manaus.am.gov.
br/proesc/, como leis, decre-
tos, passo a passo, orienta-
ções, perguntas e respostas, 
instrumentos da composição 
da prestação de contas e ma-
nual, que tem como objetivo 
auxiliar, orientar e demons-
trar aos gestores sobre a alo-
cação e repasse, execução e 
prestação de contas de re-
cursos repassados, por meio 
do Programa Orçamento na 
Escola. O documento apre-
senta conceitos básicos a 
respeito das fontes, critérios 
de distribuição e destinação 
dos recursos. Nele também 
constam orientações sobre a 
administração e movimen-
tação dos recursos, liberação, 
formas de usos, prazos, res-
ponsabilidades dos gestores 
e da comunidade, bem como, 
ainda, documentos neces-
sários para composição da 
prestação de contas.



 

Fernanda Lopes

Desenvolvida para ajudar 
no tratamento de crianças 
e adolescentes com defici-
ências e/ou necessidades 
especiais, a bototerapia têm 
atraído um público cada vez 
maior no estado do Amazo-
nas. O tratamento busca in-
centivar que essas pessoas 
se aproximem das pessoas, 
por meio da curiosidade do 
boto. Os benefícios como a 
melhoria da qualidade de 
vida são visíveis no desen-
volvimento dos jovens do 
Abrigo Moacyr Alves. 

Palco da bototerapia, as 
margens do Rio Negro, no 
Amazonas, criam um am-
biente favorável para que 
os exercícios sejam realiza-
dos com o intuito de ajudar 
a melhorar o condiciona-
mento respiratório e cardio-
vascular dos pacientes. O 
contato com o golfinho da 
Amazônia conforta, diminui 
o estresse e ajuda a comba-
ter a depressão.

Não é de hoje que a inte-
ração homem e animal é a 
base de muitas terapias de 
cura, com a equoterapia ou 
terapia assistida por cava-
los, que consiste em um mé-
todo terapêutico que utiliza 
o cavalo na busca do desen-
volvimento biopsicossocial 
de pessoas com deficiência 
e/ou com necessidades es-
peciais, por meio de uma 
abordagem interdisciplinar 
nas áreas de saúde, educa-
ção e equitação.

Terapia com botos no AM
No Amazonas, a botote-

rapia foi iniciada em 2005 
pelo fisioterapeuta Igor Si-
mões Andrade e proporcio-
na uma convivência har-
mônica e saudável entre as 

Terapia com botos ajuda há 15 anos 
crianças com deficiência no AM
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os valores do transporte, 
podemos levar mais vezes 
as crianças e incluir mais 
pessoas na terapia. Pode-
mos ajudar uma criança a 
permitir ter mais contato 
com as pessoas, ter mais 
movimento e equilíbrio, me-
lhorar a respiração, dentre 
muitos outros benefícios”, 
afirmou Ygor.

Além da bototerapia, o 
espaço servirá como um 
ambiente voltado para 
uma biblioteca sobre ma-
míferos aquáticos, de pre-
servação e educação am-
biental, que poderá receber 
escolas e instituições

Sobre a bototerapia
A bototerapia é uma téc-

nica de terapia assistida por 
animais no caso pelo boto-
-cor-de-rosa (Inia geoffren-
sis). A atividade, desenvol-
vida no Amazonas a partir 
de 2005, pelo fisioterapeuta 
Igor Simões Andrade, inspi-
ra-se em outras terapias re-
alizadas com animais, como 
a delfinoterapia que envolve 
golfinho de água salgada.

A técnica tem seus fun-
damentos nos princípios 
físicos da água (empuxo, 
pressão hidrostática, flutu-
ação, entre outros) somado 
ao contexto lúdico que traz a 
presença do boto para o tra-
tamento de patologias como 
autismo, síndrome de Down 
e paralisia cerebral.

O fisioterapeuta tam-
bém ministra todas às 
quintas-feiras, de forma 
voluntária, yoga aos fun-
cionários e crianças do 
Abrigo Moacyr Alves. Os 
interessados podem entrar 
em contato nos telefones: 
(92) 99363-4484 ou 99142-
6764 que também funcio-
nam como WhatsApp.

pessoas e os animais, des-
pertando neles um enfren-
tamento perante o novo ou 
o desconhecido. O método 
de interação e terapia assis-
tida com os botos livres da 
Amazônia é desenvolvido 
pelo terapeuta de forma to-
talmente voluntária.

Crianças órfãs deficien-
tes do abrigo Moacyr Alves 
foram as primeiras a reto-
marem o tratamento. O gru-
po fez o trajeto de barco de 
Manaus até o município de 
Iranduba (distante 20 quilô-
metros de Manaus). Além 
dos cuidados com a saúde, o 
projeto inclui lições de edu-
cação ambiental, como ex-
plica Igor Simões.

“A terapia pode, por exem-
plo, ajudar uma criança 
muito agitada, que não dor-
me, hiperativa. Ela entra em 
contato com o animal e com 
o tempo acaba cochilando 
no barco, coisa que nunca 
aconteceu. Para cada caso, 
tem uma coisa que favorece 
o tratamento”, destacou Igor.

O fisioterapeuta ressalta 
que, na Amazônia, a boto-
terapia é realizada com os 
animais livres, diferente de 

países como França e Es-
tados Unidos, onde os gol-
finhos que interagem com 
os pacientes vivem em ca-
tiveiro. Além de seguir prin-
cípios de sustentabilidade, o 
trabalho realizado por Igor 
Simões é definido a partir da 
limitação de cada paciente.

“O boto vai entrar como co-
-terapeutas, que ele vai fazer 
a ponte entre o terapeuta e 
a criança. O que que a gen-
te quer? Que o boto apenas 
se aproxime dela e acom-
panhe o meu trabalho na 
água com a criança, então 
isso vai causar relaxamento 
pela temperatura da água e 
isso vai causar produção de 
neurotransmissor, dopami-
na, serotonina”, explicou.

Depois de um ano de ativi-
dades suspensas por causa 
da pandemia, as sessões 
de fisioterapia assistida por 
golfinhos, ou botos-cor-de-
-rosa, voltaram a ser reali-
zadas em outubro de 2021.

Apoio para construção de 
flutuante

Para manter o projeto 
bototerapia, Igor Simões 
está em busca de apoio e 

patrocinadores para arcar 
com gastos como o frete 
do barco, coletes salva-vi-
das, óculos de mergulho, 
entre outros. Interessados, 
podem fazer contato com 
o criador do projeto pelas 
redes sociais.

Igor ressalta ainda que 
pretende adaptar um flutu-
ante próprio para a prática 
de bototerapia, na comuni-
dade da Cachoeira do Cas-
tanho, no município de Iran-
duba. A nova localização 
permitirá o deslocamento 
via estrada, o que torna o 
acesso mais fácil.

As sessões de bototera-
pia que unem Yoga Rolfing 
e botos da Amazônia ocor-
rem, atualmente, uma vez 
por mês, na Praia Amigos 
do Boto, nas proximidades 
da Vila de São Tomé, e no 
Flutuante Boto Amazôni-
co, próximo a Acajatuba. Os 
dois locais necessitam de 
uma travessia no rio, tor-
nando dispendioso o trans-
porte, que custa em média 
o valor de mil reais por via-
gem”, pontuou.

“Se conseguirmos apoia-
dores que possam custear 



 
O Tribunal de Contas 

do Estado do Amazonas 
(TCE-AM) admitiu repre-
sentação em desfavor a 
Prefeitura de Iranduba, por 
possíveis irregularidades 
no Pregão Presencial. A 
representação foi divulga-
da na quinta-feira (24), no 
Diário Oficial do Tribunal 
de Contas. O documento 
foi assinado pelo presiden-
te da Corte de Contas Érico 
Xavier Desterro e Silva.

De acordo com o docu-
mento, a representação 
com pedido de medida 
cautelar foi interposta pela 
empresa Freire e Assante 
Ltda, inscrita sob o CNPJ 
n° 32.528.463/0001-30, em 
desfavor da Prefeitura.

Diante disto, o presidente 
da Corte de Contas resolveu 
admitir a representação.

Investigações
Ainda neste ano, o Minis-

tério Público do Amazonas 
(MP-AM) abriu investi-
gação, no dia 23 de maio, 
sobre possíveis irregulari-
dades cometidas pela Pre-
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feitura de Iranduba.
O prefeito Augusto Fer-

raz é investigado pelo MP-
-AM por um contrato feito 
com uma empresa de ser-
viços funerários pelo valor 
de R$ 300 mil. Segundo o 
MP, há suspeitas de irre-
gularidades no Pregão Ele-
trônico n 016/2021 por não 
mostrar clareza nos servi-
ços de seriam realizados 

pela empresa.
No documento, o Minis-

tério Público afirma que 
vai apurar possíveis danos 
aos cofres públicos e danos 
coletivos na contratação da 
empresa pelo prefeito.

Gastos
A gestão de Ferraz tam-

bém chama atenção por 
conta de gastos milioná-

rios. Apenas no mês de 
junho, três contratações 
foram alvos de denúncias. 
A contratação de trans-
porte escolar terrestre nas 
escolas municipais das 
zonas rurais custou mais 
de R$ 3,2 milhões, confor-
me pregão eletrônico nº 
003/2022-CPL/PMI, que in-
dicou prestador de serviço.

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

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

Ainda em março deste 
ano, o prefeito de Iranduba 
assinou um contrato sus-
peito com uma empresa 
investigada pelo Ministé-
rio Público Federal (MPF) 
e irá receber da prefeitura 
mais de R$ 119 mil. O pro-

Tribunal de Contas do AM admite 
representação contra Prefeitura

prietário da empresa be-
neficiada Yem Serviços 
Técnicos e Construções – 
Eireli já foi denunciado em 
2020 por falsificação de 
documentos públicos em 
Urucurituba.

A empresa também já 
teve o nome envolvido em 
uma investigação do MPF 
em 2018 em São Gabriel 
da Cachoeira para apurar 
denúncia sobre desvios de 
recursos do Fundo de De-
senvolvimento de Educa-
ção 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 de o Amazonas re-
alizar serviços de reforma 
predial na cidade, que fica 
na Região Metropolitana de 
Manaus. A empresa vence-
dora da licitação A L R M 
CONSTRUÇÕES, segundo 
dados da Receita Federal, 
fica em Cabedelo, interior 
da Paraíba e receberá mais 
de R$ 10 milhões para a 
execução dos serviços.

Representação é por possíveis irregularidades no Pregão Presencial
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Iranduba e Real Ariquemes se enfrentam na Colina
O árbitro amazo-

nense Antonio Carlos 
Pequeno Frutuoso 
(foto) apitará o duelo 
entre Iranduba-AM x 
Real Ariquemes pela 
terceira rodada do 
grupo D do Campe-
onato Brasileiro Fe-
minino Série A2, que 
ocorrerá neste sába-
do (2)

Antonio Carlos Pe-
queno Frutuoso será 
acompanhado do pe-

las auxiliares ama-
zonenses Anne Kesy 
Gomes de Sá e Adria-
na Costa Farias, en-
quanto que o quarto 
árbitro será o também 
amazonense Halbert 
Luis Moraes Baia.

Na classificação 
do grupo D, o Real 
Ariquemes ocupa a 
liderança com seis 
pontos. Já o Iranduba 
é o lanterna com um 
ponto. O Real Ariquemes ocupa a liderança com seis pontos e o Iranduba é o lanterna com um ponto

Divulgação
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Reajuste do preço dos 
combustíveis afeta amazonense
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Aumento no preço já virou parte da rotina dos brasileiros

 

 

Fernanda Lopes

O aumento no preço dos 
combustíveis já virou par-
te da rotina dos brasileiros 
nos últimos meses. O mais 
recente aumento decretado 
pelo Governo Federal vem 
causando mais preocupa-
ções para os brasileiros e 
para os amazonenses, pe-
sando diretamente no bolso 
da população. Após 99 dias 
com preços congelados 
para a gasolina e um mês 
do último aumento do die-
sel, a Petrobras anunciou os 
reajustes de 5,18% na gaso-
lina e 14,26% no diesel.

O anúncio foi feito na 
sexta-feira (17) e o reajuste 
começou a valer no sába-
do (18). Não demorou muito 
para que os preços chegas-
sem em alguns revende-
dores. Em 2022, a empresa 
estatal já anunciou por três 
vezes o aumento da gasoli-
na e outras quatro do diesel, 
frustrando motoristas e ca-
minhoneiros que já vivem 
à mercê da inflação e crise 
econômica no país.

O preço médio do diesel 
superou o da gasolina após 
o reajuste feito pela Petro-
bras no último dia 17. Se-
gundo a Agência Nacional 
de Petróleo (ANP), o preço 

do diesel foi de R$ 6,90 para 
R$ 7,56. A gasolina passou 
de R$ 7,23 para R$ 7,39. 
Conforme a ANP, o valor 
máximo do diesel chegou 
a R$ 8,95, ultrapassando o 
preço máximo da gasolina 
de R$ 8,89.

Segundo o presidente 
do Conselho Regional de 
Economia do Amazonas 
(Corecon-AM), Marcus 
Evangelista, o problema 
do aumento de combus-
tível não é só na questão 
de abastecer o carro, mas 
acomete outras esferas 
da sociedade.

“Quando temos o aumen-
to no diesel, isso afeta dire-
tamente no valor do frete, 
ou seja, da nossa alimen-
tação, pois praticamente 
tudo que nós consumimos 
no Amazonas vem de fora. 
Meu conselho é economi-
zar o máximo de carona 
compartilhada, procurar 
percursos mais curtos, 
evitar aqueles horários de 
‘pico’, enfim, fazer mano-
bras para tentar fazer o seu 
combustível render ao má-
ximo”, disse.

Para Marcus Evangelis-
ta, uma alternativa para 
economizar no gasto com 
os combustíveis é tentar 
máximo usar carona com-

partilhada ou procurar ca-
minhos mais curtos, bus-
cando evitar os horários 
com os maiores fluxos de 
trânsito. Recomendou ain-
da que, quem possui veí-
culo próprio, busque fazer 
uma revisão no carro para 
que seja viável o transporte 
com o menor consumo.

“Infelizmente nós não te-
mos um transporte público 
de qualidade então dificil-
mente a pessoa que tem 
um carro vai deixar o seu 
carro na garagem para an-
dar de ônibus. Meu conse-
lho é economizar o máximo 
de carona compartilhada, 
procurar percursos mais 
curtos, evitar aqueles ho-
rários de ‘pico’, enfim, fazer 
manobras para tentar fazer 
o seu combustível render 
ao máximo. É o momen-
to de fazer uma revisão do 
carro, calibrar os pneus que 
são técnicas que as pesso-
as utilizam para fazer o car-
ro andar mais consumindo 
menos”, aconselhou Mar-
cus Evangelista.

Setor da alimentação so-
fre com reajuste

Como a logística do co-
mércio brasileiro é forte-
mente ligada ao transporte 
rodoviário e praticamen-
te tudo consumido pela 
população brasileira é 
derivado dos fretes de ca-
minhões, o reajuste dos va-
lores do combustível gera 
um efeito cascata, influen-
ciando nos mais variados 
setores da economia, im-
pactando o bolso dos con-
sumidores, em especial  
na alimentação.

O posicionamento tam-
bém é defendido pela eco-
nomista Denise Kossama, 
que alega que, consequen-

temente, quando há o au-
mento nos combustíveis 
outros fatores de suma im-
portância para a sociedade 
como o transporte e a ali-
mentação também sofrem 
com a interferência.

“Quando a gasolina sobe 
muita coisa pode subir na 
mesma escala já que a gen-
te precisa de ter o custo de 
frete. Há uma preocupação 
muito grande que, com o 
aumento do preço dos com-
bustíveis, aumente escala 
de bens e serviços produ-
zidos dentro do Amazonas 
ou fora. Uma vez que o au-
mento de combustíveis im-
pacta no aumento do frete, 
ou seja, do custo logístico. 
A produção rural comer-
cializada em Manaus e ali-
mentos que vem de outros 
Estados encarecem. Ou o 
produtor, no repasse, reduz 
a sua margem de lucro ou 
realmente repassar sob o 
risco de redução do consu-
mo de bens. A preocupação 
maior realmente é com os 
alimentos e demais itens 
da cesta básica dos amazo-
nenses, que já configura en-
tre as mais caras do país”, 
destacou a economista.

Gerente comercial da Dis-
tribuidora Durães, Victor 
Durães, destacou que, con-
forme o preço dos produtos 
aumenta, o poder de com-
pra da população diminui. 
Representante de inúme-
ras indústrias de Manaus, 
a distribuidora, que atua 
no setor de alimentos, tem 
sofrido impacto no valor 
do frete dos produtos com-
prados da indústria. Pres-
sionado pela alta nos com-
bustíveis, o representante 
da empresa alega que o fre-
te oferecido pela empresa 
teve que aumentar.

“O aumento dos combus-
tíveis tem nos impactado o 
nosso trabalho de todas as 
formas possíveis, principal-
mente no frete dos produ-
tos que compramos da in-
dústria e o próprio frete do 
nosso caminhão que leva 
os produtos até o lojista ou 
varejista”, pontuou.

No interior
A alimentação na mesa 

da maioria dos brasileiros 
é constantemente afetada 
pelos altos valores que são 
o resultado do aumento 
nos combustíveis. Entre as 
mais afetadas, o custo de 
vida da população no in-
terior do Amazonas segue 
pressionado e, em relação 
aos alimentos, os aumen-
tos são mais notados.

A estudante de jornalis-
mo Raely Cardoso de Car-
valho notou os altos valores 
nas compras feitas desde o 
mercadinho no bairro em 
que mora até os grandes 
supermercados. Moradora 
de Manacapuru (AM), a jo-
vem declara que precisou 
fazer mudanças no carri-
nho de compras.

“O bolso pesa em todos os 
sentidos. A gente nota o alto 
do valor desde a compra em 
um mercadinho no bairro, 
até aos grandes supermer-
cados. É bem claro que o 
carrinho de compras mu-
dou bastante e a gente ten-
ta de tudo um pouco. Mas, 
o que tem mais dado certo 
aqui em casa é a substitui-
ção de marcas, optando pe-
las mais em conta, e subs-
tituição de alimentos, como, 
por exemplo, a carne, optan-
do por outras substituições. 
A maior alta foi nas carnes 
e no óleo, feijão e verduras 
também”, afirmou.
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Cantor Eduardo Dornellas faz 
show neste sábado em Manacapuru

O cantor possui um público fiel aos seus shows no Amazonas e possui quatro CDs lançados

Manaus, Sábado e Domingo,
2 e 3 de Julho de 2022
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O cantor e compositor, 
Eduardo Dornellas, será a 
atração nacional do show 
de lançamento do tema 
da Ciranda Tradicional de 
Manacapuru, neste sába-
do (2), a partir das 21h30, 
no galpão da ciranda, com 
entrada gratuita. 

Todos os anos, no último 
final de semana de agosto, 
ocorre a tradicional festa 
das cirandas em Manaca-
puru, com a apresentação 
das três representantes 
do festival folclórico, Flor 
Matizada, Ciranda Tradi-
cional e Guerreiros Mura. 
As festas de lançamento 
dos temas ocorrem, ge-
ralmente, um mês antes 

e carregam tradições e 
muita energia para os 
convidados. 

Neste ano, a Ciranda 
Tradicional terá a parti-
cipação especial do can-
tor, Eduardo Dornellas, 
que vem de Brasília cum-
prir agenda de shows no 
Amazonas. Com mais de 
15 anos de carreira, o can-
tor possui um público fiel 
aos seus shows, possui 
quatro CDs lançados, um 
DVD e tem mais de 30 
mil seguidores nas redes 
sociais. Além disso, lan-
çou uma música que fez 
o maior sucesso nas pla-
taformas digitais, a “Arro-
cha Assim”.

A Vila do Jacaré carece de uma escola que disponha de estrutura adequada para atender 822 crianças e jovens 

Aleam apresenta requerimento solicitando escola em Vila
Para fortalecer a edu-

cação na área rural da 
Região Metropolitana, 
o presidente da Assem-
bleia Legislativa do Es-
tado do Amazonas (Ale-
am), deputado Roberto 
Cidade (UB), solicitou 
à Secretaria de Estado 
de Educação (Seduc) a 
construção de uma es-
cola estadual na Comu-
nidade Nossa Senhora 
do Carmo, Vila do Jacaré, 
município de Manaca-
puru. 

Conforme o parlamen-
tar, a Vila do Jacaré ca-
rece de uma escola que 
disponha de estrutura 
adequada para aten-
der, diariamente, as 822 
crianças e jovens em 
idade escolar residentes 
na localidade.

“A instalação de uma 

Divulgação

unidade escolar na Co-
munidade Nossa Senho-
ra do Carmo vai permitir 
que os alunos tenham 
educação de qualidade 
sem quem precisem se 
deslocar para outras ci-
dades para terem acesso 
ao ensino. Vai ser bom 
para os alunos e tam-
bém para o Poder Pú-
blico, que hoje custeia o 
transporte desses alu-
nos para outras localida-
des”, afirmou. 

A indicação para cons-
trução de uma unidade 
de ensino na Comuni-
dade Nossa Senhora do 
Carmo, Vila do Jacaré, 
zona rural de Manaca-
puru, foi encaminhada. 
“Não tenho dúvidas de 
que, se houver a possi-
bilidade, essa demanda 
será atendida”, disse.
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A greve dos professores 

do município de Presiden-
te Figueiredo já completou 
uma semana.  De acordo 
com o sindicato da cate-
goria, 58% das atividades 
estavam paralisadas. A ca-
tegoria pede 20,8% de rea-
juste salarial para equipa-
ração com o piso nacional 
que é de R$ 3.845,63 para 
40h de trabalho. A prefeitu-
ra propôs o reajuste de 10%, 
mas os professores pedem 
que os 10,8% restantes se-
jam pagos, pelo menos de 
forma escalonada. 

Conforme o presidente 
do Sinteam em Presiden-
te Figueiredo, professor 
Mauro Amazonas, a ca-
tegoria tenta realinhar o 
reajuste com a Prefeitura 
desde janeiro.

“Estamos com esse senti-
mento de indignação, pois 
desde janeiro estamos ten-
tando ver com a prefeita a 
questão do nosso reajuste. 
A Prefeitura deu o reajus-
te de 10% sem sentar para 
conversar com a categoria 
e não foi aceito pela classe. 
Mas, o Projeto de Lei des-
se percentual foi aprovado 
pela Câmara. Sem contar 
que deveria ser pago agora 
nesse mês com o retroati-
vo de maio e nós estamos 
em busca dos 10,8% res-
tantes para equiparar ao 
piso nacional. Até então, 
estamos procurando a pre-
feita desde janeiro e só es-
tão nos ‘empurrando com 
a barriga’. Permanecemos 
até o dia de hoje sem ne-
nhum posicionamento por 
parte do poder executivo 
e vale ressaltar que nós 
sempre estivemos de por-
tas abertas para discutir 
essas questões”, destacou.

Além do reajuste salarial, 
os grevistas pedem melho-

credibilizar os grevistas.
“Não houve pagamento 

do retroativo conforme de-
termina a Lei 651/2011. E 
os demais 10% alardeados 
na nota áudio visual da 
prefeita se referem ao ano 
de 2022. Logo, dizer que é 
o maior reajuste dado aos 
professores de forma algu-
ma procede tal alegação, 
haja visto que o maior re-
ajuste aplicado aos profis-
sionais do magistério nes-
ta municipalidade ocorreu 
no ano de 2012 no valor de 
16,7%. Assim, dizem os fa-
tos e registros do histórico 
dos reajustes”, diz nota.

Outras denúncias
Professores de Presi-

dente Figueiredo estão 
realizando greves segui-
das pedindo melhorias na 
área da educação munici-
pal Foto: Divulgação

Não é a primeira vez 
que os profissionais da 
educação se sentem pre-
judicados pela gestão do 
município de Presidente 
Figueiredo. Em dezembro 
de 2021, os professores da 
rede municipal foram pe-
gos de surpresa ao serem 

Professores da rede municipal 
seguem em greve Divulgação

Professores pedem reajuste salarial e melhores condições de trabalho 

res condições para os alu-
nos da rede municipal, en-
volvendo a infraestrutura 
das estradas do município 
e a alimentação oferecida 
nas instituições de ensino.

Lei do Piso Nacional do 
Magistério

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

Para 2022 ficou estabele-
cido o valor de R$ 3.845,63 
após o reajuste de 33,24% 
no valor anual mínimo por 
aluno referente aos anos 
iniciais do ensino funda-
mental urbano, definido 
nacionalmente, nos ter-
mos da Lei no 11.494, de 20 
de junho de 2007.

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

Caso o ente federativo 
alegue que não consegue 
cumprir a Lei do piso, este 
deve justificar sua necessi-
dade e incapacidade junto 
ao Ministério da Educação 
que pode complementar o 
valor a ser pago aos profis-
sionais do magistério.

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

cada ano, em janeiro.

Críticas
O Sinteam, por meio da 

delegacia sindical em Pre-
sidente Figueiredo, escla-
receu em nota de escla-
recimento, divulgada no 
último sábado (25), que a 
prefeita de Presidente Fi-
gueiredo, Patrícia Lopes, 
vem divulgando informa-
ções “deturpadas” nas suas 
mídias sociais. “Muitas são 
as distorções, contidas no 
informativo audiovisual 
que de maneira negligente 
e pouco responsável tenta 
desqualificar a causa dos 
profissionais do magisté-
rio público Municipal de 
Presidente Figueiredo”, es-
clarece a nota.

O sindicato ainda aponta 
que os professores de Pre-
sidente Figueiredo vêm en-
frentando problemas com 
a falta de reajuste salarial 
desde 2020.

“Os profissionais do ma-
gistério têm enfrentado 
muitos problemas para 
exercerem suas atividades 
laborais, porém o principal 
deles se refere a questão 
remuneratória que está no 
epicentro da greve dos pro-
fissionais do magistério. 
Vimos novamente a sra. 
prefeita usar as informa-
ções distorcidas sobre o va-
lor do reajuste já aplicado 
de 20,04%. Esclarecemos 
novamente que desse rea-
juste de 10,04% aplicados 
em janeiro de 2022 se re-
ferem ao ano de 2020 que 
estava em atraso”, afirma. 

De acordo com o sindica-
to, os professores estão se 
sentindo prejudicados com 
a falta do cumprimento 
da Lei do reajuste salarial 
e ainda apontaram que a 
prefeita vem tentando des-
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informados pela prefei-
ta Patrícia Lopes que não 
receberiam o abono do 
Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Edu-
cação Básica e de Valori-
zação dos Profissionais da 
Educação (Fundeb).

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

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

O Fundeb é um conjunto 
de recursos destinados para 
investimentos no setor da 
educação. Com base no art. 
70 da Lei de Diretrizes e Ba-
ses da Educação Nacional, 
70% dos recursos devem ser 
usados para a remuneração 
dos profissionais e quando o 
percentual sobra no final do 
ano é pago aos profissionais 
como forma de abono.
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A Diretoria de Contro-

le Externo de Licitações e 
Contratos (Dilcon), do Tribu-
nal de Contas do Estado do 
Amazonas (TCE-AM), notifi-
cou a prefeita do município 
de Presidente Figueiredo, 
Patrícia Lopes, a apresentar 
defesa sobre uma represen-
tação que corre na corte de 
contas do Estado.

Conforme o edital publi-
cado no Diário Oficial Ele-
trônico do TCE-AM, a prefei-
ta Patrícia Lopes tem prazo 
de 30 dias para apresentar 
documentos em sua defe-
sa, em função do despacho 
proferido pelo conselhei-
ro relator, Josué Cláudio de 
Souza Neto.

A notificação está vin-
culada à representação nº 
11.266/2022-TCE, “que en-
contra-se à disposição do 
interessado para consulta 
ou concessão de cópia”, in-
forma o texto publicado.

Outra investigação 
No início deste ano, a 

relação pessoal para forne-
cer materiais de consumo 
(gás, água, pão, refrigeran-
te, entre outros) por mais 
de R$ 1 milhão. A represen-
tação contra a prefeitura 
foi publicada no Diário Ofi-
cial do TCE-AM no dia 24 
de fevereiro.

Ainda conforme a de-
núncia, os proprietários 
das empresas Agromarcos 

Manaus, Sábado e Domingo,
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Prefeita de Presidente Figueiredo tem prazo de 30 dias para apresentar documentos em sua defesa

gestão da prefeita Patrícia 
Lopes em Presidente tam-
bém já havia sido alvo de 
investigação do Tribunal de 
Contas do Amazonas por 
supostamente interferir em 
uma licitação para contra-
tação de merenda escolar 
no valor de R$ 1 milhão. 
Conforme denúncia recebi-
da pela Ouvidoria do TCE, 
a prefeita teria direcionado 

o pregão para favorecer os 
empresários que apoiaram 
sua campanha.

O uso irregular do dinhei-
ro público foi apontado no 
Pregão nº 012/2022 – SRP/
CML, homologado pela pre-
feita em 21 de fevereiro de 
2022. De acordo com a re-
clamação, a prefeita Patrí-
cia Lopes contratou três 
empresas que já tinha uma 

Prefeita Patrícia Lopes é 
notificada pelo TCE-AM
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Comercio Varejista de Pro-
dutos Alimentícios, CNPJ 
11.362.024/0001-07; Daia-
ne B. da Silvame, CNPJ 
40.153.871/0001-60; e E.S 
Souza Comércio de Produtos 
Alimentícios; foram favore-
cidos no pregão por terem 
apoiado a campanha eleito-
ral da prefeita Patrícia Lopes.

“Assim, ao fim, conside-
rando os indícios de irre-
gularidade na condução do 
certame, em razão do eleva-
do valor global e da possível 
relação entre a gestora e os 
licitantes, a representante 
requer o conhecimento e 
procedência da represen-
tação para que esta Corte 
de Contas exerça o contro-
le externo com relação aos 
procedimentos licitatórios 
envolvendo os representa-
dos, para garantir o cum-
primento dos princípios da 
administração pública”, diz 
trecho do documento. Na 
época, o Tribunal de Contas 
do Amazonas aceitou a re-
presentação contra prefeita.

Associação recebe terreno para construir sede
A Associação dos 

Trabalhadores e Tra-
balhadoras Rurais da 
Pesca e Agricultura do 
município de Presiden-
te Figueiredo (Asttrup) 
receberá um terreno da 
prefeitura para cons-
truir sua sede própria. O 
anúncio foi feito duran-
te reunião com a nova 
presidente da entidade, 
Maria Reneida Pereira, 
recém empossada no 
cargo, e mais um grupo 
de 50 trabalhadores, na 

terça-feira (28).
Atualmente, a enti-

dade funciona em uma 
sala, no prédio do Conse-
lho de Desenvolvimento 
Rural Sustentável, ao 
lado da Casa de Apoio ao 
Agricultor, órgãos liga-
dos à Secretaria Munici-
pal de Abastecimento e 
Desenvolvimento Agrí-
cola, Aquícola e Pes-
queiro (Semana).

A prefeita promete va-
lorizar e criar condições 
para que os agricultores 

e pescadores do muni-
cípio possam produzir 
com tranquilidade na 
certeza de que terão 
apoio para escoar e ven-
der sua produção.

“Trabalhamos na ela-
boração de projetos e fo-
mos atrás de parcerias 
para viabilizar inúme-
ros outros projetos para 
melhorar a qualidade de 
vida da nossa população 
e impulsionar a nossa 
economia”, afirmou Pa-
trícia Lopes. Entidade funciona hoje em uma sala ao lado da Casa de Apoio ao Agricultor

Divulgação



 

Fernanda Lopes

Apesar das conquistas ao 
longo dos anos, a população 
LGBTQIA+ ainda enfrenta 
desafios diários e têm um 
longo caminho a percorrer, 
no que diz respeito a uma 
vida mais justa, igualitária e 
sem preconceitos. Desafios 
no mercado de trabalho, di-
ficuldade no acesso à saúde 
e nos estudos são apenas al-
guns dos obstáculos enfren-
tados diariamente e que se 
agravaram com a pandemia 
da Covid-19. No Brasil, a rea-
lidade dessa população está 
longe de ser perfeita e no 
Amazonas não é diferente.

Em 2021, o Brasil registrou 
grande apoio social e comer-
cial para essa comunidade, 
no entanto, o aumento de 
casos de violência contra 
pessoas LGBTQIA+ demons-
tram a importância do deba-
te e a necessidade de Organi-
zações Não Governamentais 
(ONGs) voltadas para a cau-
sa. Uma vez que, em 2016, o 
Amazonas esteve entre os 
quatro estados brasileiros 
mais perigosos para a comu-
nidade e Manaus foi a capi-
tal brasileira que registrou 

Comunidade LGBT+ encontra 
apoio e proteção em ONGs no AM

Manaus, Sábado e Domingo,
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o maior número de crimes  
de homofobia.

De janeiro a junho deste 
ano, o Brasil registrou 135 
mortes violentas de pessoas 
LGBTQIA+. Devido à subno-
tificação dos óbitos, os casos 
reduziram 20% em relação 
ao mesmo período de 2021, 
quando foram registrados 
168 casos. O levantamento 
foi realizado pelo Grupo Gay 
da Bahia (GGB) e divulgado 
previamente para o Dia do 
Orgulho LGBTQIA+, celebra-
do nessa semana. 

Mais de 22,3 mil crimes 
contra a população LGB-
TQIA+ foram registrados 
pela Secretaria de Seguran-
ça Pública do Amazonas 
(SSP-AM), entre março de 
2020 e março de 2021. Entre 
os crimes mais registrados 
pela comunidade estão ca-
sos de ameaça, injúria, ca-
lúnia e difamação, além de 
furto, roubo, estelionato e 
lesão corporal.

Além das violências físi-
cas ou verbais, a população 
LGBTQIA+, muitas vezes, se 
depara com a rejeição da fa-
mília, que deixam de apoia-
-los e reagem com violên-
cia, perseguição, controle e 

outras vezes os expulsam. 
Em situação vulnerável, es-
sas pessoas enfrentam di-
versas barreiras, que vão de 
educacional a econômicas, 
e, por consequência de tanta 
desorientação, uma porcen-
tagem acaba vítimas de ho-
micídio e suicídio.

Para o professor e pesqui-
sador sobre a comunidade 
LGBT, Paulo Trindade, é nesse 
momento que a atuação das 
ONGs se faz importante para 
que se entenda a necessida-
de de cada vez mais serem 
promovidos o debate sobre a 
pauta e atuando como forma 
de apoio para a população 
LGBTQIA+. De acordo com 
Paulo, ainda há muito a se 
avançar em relação ao apoio 
e proteção a comunidade no 
interior do Amazonas, mas 
aponta que o diálogo com 
o poder público vem sendo 
construído com o tempo.

“Temos polos bem impor-
tantes e interessantes de 
atuação dentro desse cam-
po. Temos um trabalho bem 
significativo de grupos que 
atuam nos municípios de Ta-
batinga, Parintins e em Tefé. 
Infelizmente não é todo o 
Amazonas que abrange, boa 
parte dessas ONGs não estão 
constituídas juridicamente, o 
que faz com que sejam bus-
cadas outras maneiras de 
diálogo com o poder público 
para a promoção de campa-
nhas. Isso pode ser caracte-
rizado como um fomento a 
esse trabalho de ‘formigui-
nha’ também muito impul-
sionado pelos movimentos 
de Manaus. Querendo ou 
não, sempre tem esse olhar 
das pessoas que moram em 
outros municípios. Manaus é 
uma cidade que abarca esse 
diálogo com os outros muni-
cípios. Esse diálogo poderia 
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ser em todos os municípios, 
mas, infelizmente, ainda se 
restringe a alguns que já 
possuem alguma base de 
movimento social para que 
seja estabelecida essa comu-
nicação”, pontuou.

 Rio Preto da Eva
Desde 2000 lutando pelos 

direitos da comunidade pre-
sente em Rio Preto da Eva, 
distante 80,2 quilômetros de 
Manaus, a Associação LGBT 
do município é a primeira re-
gistrada na “Terra da Laran-
ja”. Presidida por Sandrinha 
Sodré, mais conhecida como 
Sandrinha Pingo de Ouro, a 
Associação é uma das pou-
cas no interior do Amazonas.

Com o registro e estatuto 
desde 2017, a Associação do 
município de Rio Preto da 
Eva realiza eventos voltados 
para a comunidade LGB-
TQIA+ e busca conscientizar 
a todos acerca dos seus direi-
tos e garantias fundamen-
tais. Além disso, também 
são fornecidos atendimentos 
de psicólogos e assistentes 
sociais, com visitas nas resi-
dências dos LGBTs.

“Até 2017, funcionáva-
mos sem registro apenas 
trabalhando com ações e 
movimentos voltados à 
comunidade. A Associa-
ção não atende somente os 
LGBTQIA+, mas também os 
simpatizantes e as famílias 
das pessoas da comunidade. 
Esse é o nosso trabalho. Infe-
lizmente, nem todos os que 
fazem parte da comunidade 
querem se organizar para 
termos vez e voz. Temos que 
nos organizar, mas nem to-
dos os LGBTQIA+ do interior 
pensam dessa forma”, disse.

A semana do Dia Inter-
nacional de Luta contra a 
LGBTfobia em 2020, trouxe 

um alerta para a vulnerabi-
lidade e falta de assistência 
pública para a comunidade 
com o avanço da pandemia 
da Covid-19. A Organização 
das Nações Unidas (ONU) 
recomendou que os países-
-membros adotem medidas 
para proteger as pessoas 
LGBTIQIA+ durante a pande-
mia. Logo, as organizações 
e ativistas amazonenses le-
vantaram a sua voz em prol 
de chamar mais atenção do 
poder público à população.

O isolamento social pro-
movido pela pandemia da 
Covid-19 intensificou pro-
blemas já enfrentados pela 
comunidade. A pandemia 
foi um agravante, mas o iso-
lamento social é um “velho 
conhecido” da população 
LGBTQIA+ por inúmeras 
questões estruturais.

De acordo com o pesqui-
sador Paulo Trindade, dentro 
da sigla LGBTQIA+, a maior 
vulnerabilidade é carregada 
pelas pessoas que integram 
a letra “T” (transexuais, tra-
vestis e trangêneros), que 
são os que se identificam 
com outro gênero que não 
é aquele atribuído no nas-
cimento. Vale ressaltar que 
é um conceito atribuído à 
identidade de gênero e não à 
orientação sexual.

“Os transexuais e trans-
gêneros do Amazonas são 
a população mais vulnerá-
vel integrante da sigla LGB-
TQIA+. É a população que 
sente mais dificuldade de 
trabalho, de inserção – sobre-
tudo no campo da educação 
-, da possibilidade de qualifi-
cação profissional. Sabemos 
que nas questões ‘T’, temos 
muito mais preconceito, a 
inserção acontece de uma 
forma diferente em alguns 
espaços”, destacou.

Divulgação

População LGBT+ enfrenta desafios diários para ter direitos respeitados



A prefeitura de Rio Pre-
to da Eva, por meio da 
Secretaria Municipal de 
Assistência Social (SE-
MAS), em parceria com as 
Secretarias de Educação 
(SEMECD), Saúde (SEMSA) 
e Comunicação (SECOM), 
lançou, na terça-feira (28), 
no Mirante Cristo Reden-
tor Pastor Severo Câmara, 
o projeto “Agita Rio Preto”, 
que leva aulas de zumba 
para a população, com o 
objetivo de dar mais qua-
lidade de vida aos partici-
pantes. 

“Nós já queríamos ter 
lançado esse projeto an-
tes, era um pedido antigo 
de muitas alunas, um so-
nho, e agora finalmente 
podemos colocar em prá-
tica. A aula inaugural foi 
incrível, as mulheres com-
pareceram em grande nú-
mero, o professor deu um 
show e a gente fica muito 
feliz. Com certeza o proje-
to só tem a crescer cada 
vez mais”, disse a primei-
ra-dama e secretária da 
Semas, Soraya Almeida. 

A aula de lançamento 
do projeto aconteceu aos 
pés do Cristo Redentor do 
município, um dos cartões 
postais da cidade. Mais de 
100 mulheres participaram 

‘Agita Rio Preto’ leva mais de 100 mulheres 
ao Mirante Cristo Redentor 

da primeira aula, e elas 
aprovaram a iniciativa. 

“Muito legal, excelente 
iniciativa. A gente só tem 
a agradecer a primeira-
-dama e ao prefeito porque 
essa era uma necessida-
de nossa, e que não acabe, 
que continue, que venha 
muitas outras aulas”, co-
mentou uma das alunas. 

“A gente vinha lutando 
para que esse projeto acon-
tecesse, e agora a primeira-

forró, calipso, funk e rit-
mos eletrônicos e varia-
dos, ele botou a mulhe-
rada para suar a camisa. 
“O convite surgiu através 
da primeira-dama, ela me 
chamou para ministrar 
essas aulas do projeto, 
uma grande responsabili-
dade, porque é uma aula 
para dar mais qualidade 
de vida as alunas, que in-
centive elas na prática de 
atividades físicas, melho-
rando a postura, respira-
ção, dentre outras coisas”, 
destacou o professor. 

As aulas do projeto Agi-
ta Rio Preto vão ocorrer 
todas as terças e quintas-
-feiras a partir das 17h30. 
A princípio as aulas serão 
ministradas no Miran-
te Cristo Redentor, mas a 
ideia é que o projeto seja 
itinerante, e possa ser re-
alizado em todos os bair-
ros do município, para al-
cançar o maior número de 
participantes.

FOTOS: DIVULGAÇÃO

Projeto foi lançado pela prefeitura para levar mais qualidade de vida à população 
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A aula de lançamento do projeto aconteceu aos pés do Cristo Redentor do município

-dama acatou, e hoje nós 
estamos aqui fazendo a 
nossa estreia, e quem tiver 
disponível, que gostar, ve-
nha porque é maravilhoso”, 

afirmou outra participante. 
Em pouco mais de 1h de 

aula, o professor do pro-
jeto, Lucas Felix, deu um 
show. Ao som de muito 
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Avenida Parque recebe 
ações de revitalização

Fotos: Divulgação

A prefeitura de Itacoa-
tiara segue em ritmo ace-
lerado na recuperação de 
ruas e avenidas da cida-
de, por meio de parceria 
com o governo do estado. 
Desde o início, a gestão 
Mário Abrahim tem se 
dedicado no planejamen-
to macro de sua adminis-
tração em transformar o 
município em um am-
biente que permita aos 
moradores de Itacoatia-
ra experimentarem um 
tempo nunca visto, in-
clusive, nos detalhes per-
ceptíveis do tratamen-
to que vem sendo dado 

aos pontos turísticos  
da cidade. 

Avenida Parque
A Avenida Parque é um 

bom exemplo do modo 
como a cidade tem sido 
cuidada. A restauração 
do passeio conhecido 
como “Túnel Verde” (cal-
çadão ladeado por mais 
de 300 pés de oitis), pin-
tura do piso e bancos e a 
instalação de lâmpadas 
led deram um ar “fran-
cês”, como imaginou o 
prefeito Isaac Perez, ao 
se inspirar no Champs-
-Élysées, de Paris-Fran-

ça, onde viveu e sempre 
passeava por lá, confor-
me registros literários do 
historiador itacoatiaren-
se Francisco Gomes da 
Silva. Em 1928, Perez deu 
esses traços paisagís-
ticos à Avenida Parque, 
que antes era conheci-
da por Avenida Torqua-
to Tapajós. Isaac Perez 
alargou a rua, construiu 
a primeira etapa do cal-
çadão e arborização  
do trecho.  

A Torquato Tapajós foi 
construída por Elias Pin-
to de França, em 1870, 
como uma simples es-

 

 

 

 

limpa diariamente, insta-
lou várias lixeiras ao lon-
go do passeio do Túnel 
Verde, e, detalhe, as li-
xeiras foram construídas 
a partir do reaproveita-
mento de madeira rema-
nescente de pontes que 
foram substituídas por 
novas, face ao período 
da alagação histórica do  
ano passado.

Para o prefeito Mário 
Abrahim, ao contemplar 
o resultado e efeito no-
turno da atual Avenida 
Parque, parabenizou a 
equipe da infraestrutura 
e disse que era isso que 
ele havia sonhado, des-
de o seu tempo de estu-
dante e depois de profes-
sor, quando passeavam 
pelo túnel e imaginava 
o que era possível se fa-
zer no sentido da moder-
nização e atratividade  
de visitantes. 

“É muito bom que o 
que eu sonhava era pos-
sível. Itacoatiara é natu-
ralmente muito bonita e 
agradável, e nós juntos 
estamos melhorando 
ainda mais. Os recursos 
repassados ao município 
pelo governador Wilson 
lima e também os oriun-
dos das emendas parla-
mentares dos senadores 
Eduardo Braga e Omar 
Aziz têm possibilitado o 
avanço que tanto a po-
pulação almejava e que 
nós buscamos junto a 
políticos amazonenses. 
Só entendo desenvolvi-
mento com parcerias e 
trabalho e somos gratos 
por toda a ajuda dada até 
aqui”, declarou o prefeito  
Mário Abrahim.

trada que partia da anti-
ga Câmara Municipal de 
Itacoatiara, hoje restau-
rante Panorama, em di-
reção ao sul.

Esse belo ponto turísti-
co da cidade é uma obra 
admirável de bom gosto e 
amor, que convida ao pas-
seio pelos seus 1800 me-
tros de extensão sombrea-
dos, a qualquer hora do dia.

Recentemente, a Se-
cretaria Municipal de 
Infraestrutura (SEMIN-
FRA), por meio do De-
partamento Municipal 
de Limpeza Pública, que 
vem mantendo a cidade 

Itacoatiara segue transfor-
mada em um lugar cada vez 
melhor de viver e visitar



 

A Prefeitura de Itacoatia-
ra, por meio da Secretaria 
Municipal de Saúde (SEM-
SA), realizou uma ação es-
pecífica como o dia “D” nas 
Unidades Básicas de Saúde 
(UBS’s), alusiva ao Dia Mun-
dial da Conscientização do 
Diabetes, dia 26 de junho. 

No período de 22 ao dia 
30 de junho, ocorreu a 
Campanha de Prevenção e 

Prefeitura promove ações alusivas ao 
‘Dia da Conscientização do Diabetes’

Divulgação
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da pesquisa realizada pela 
Vigilância de Fatores de Ris-
co e Proteção para Doenças 
Crônicas por inquérito Tele-
fônico (Vigitel 2021), do Mi-
nistério da Saúde, divulgada 
em abril passado.

A estimativa é que, atu-
almente, cerca de 12,3 mi-
lhões de brasileiros estão 
diagnosticados com a do-
ença, segundo o Ministé-
rio da Saúde. Em relação 
a novos casos, de acordo 
com a última edição da 
Vigitel, o aumento entre 
2020 e 2021 foi de 11,47%. 
Para a pesquisa foram ou-
vidas, entre os meses de 
setembro de 2021 e feve-
reiro 2022, 27.093 pessoas 
com mais de 18 anos re-
sidentes nas 26 capitais e 
no Distrito Federal.

Em todo mundo, o núme-
ro de pessoas com diabe-
tes diagnosticada em 2021 
era de 537 milhões. De 
acordo com as estimativas 
da International Diabetes 

Federation (IDF), a doença 
vai atingir 643 milhões 
de pessoas em 2030 e 783 
milhões até 2045. Segun-
do a entidade, em 2021, a 
doença matou 6,7 milhões 
de pessoas, o que corres-
ponde a uma morte a cada 
cinco segundos.

Apesar da seriedade 
de seus efeitos e ainda 
sem cura, a diabetes é 
controlável e novos estu-
dos vêm demonstrando 
métodos e técnicas efi-
cazes para amenizar as  
suas consequências. 

De acordo com informa-
ções da Biblioteca Virtu-
al em Saúde, do Ministé-
rio da Saúde, pacientes 
com histórico familiar de 
diabetes devem manter 
o peso normal; não fu-
mar; controlar a pressão 
arterial; evitar medica-
mentos que potencial-
mente possam agredir o 
pâncreas e praticar atividade  
física regular.

Campanha teve como objetivo conscientizar sobre diagnóstico precoce
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Combate ao Diabetes Melli-
tus e teve como objetivo 
conscientizar sobre a im-
portância de ter bons hábi-
tos de vida para evitar o de-
senvolvimento da doença. 

As atividades nas uni-
dades, que integram a 
rede municipal de saúde, 
incentivaram os pacien-
tes diabéticos a manter os 
cuidados para o controle  

efetivo da doença. 
O trabalho de educação 

continuada com os pacien-
tes do Programa do Hiper-
dia, que tem o objetivo de 
cadastrar todos os pacien-
tes hipertensos e diabé-
ticos, realizado semanal-
mente, oferece: consulta 
médica, de enfermagem e 
odontológica, solicitações 
de exames de rotina, so-
licitação de hemoglobina 
glicada, teste de glicemia, 
palestras educativas de 
como lidar com a doença. 

Esta ação também foi 
importante para divulgar 
o serviço de referência 
ofertado à população do 
município.

Diabetes
O dia 26 de junho é lem-

brado no Brasil como o Dia 
Nacional do Diabetes. Em 
2021, havia pelo menos 9,1% 
da população vivendo com a 
doença nas capitais brasilei-
ras, segundo a última edição 

Itacoatiara atua no combate à Rabdomiólise
A prefeitura de Itacoatia-

ra, por meio da Secretaria 
Municipal de Saúde (SE-
MSA), e em parceria com 
a Fundação de Vigilância 
em Saúde (FVS-RCP) re-
presentada pelo Centro de 
Formações Estratégicas 
de Vigilância em Saúde 
(CIEVS-AM) investigam 
os casos notificados de 
Rabdomiólise associa-
da à Doença de Haff, co-
nhecida como doença da  
urina preta.

No ano passado, com a 
chegada da vazante dos 
rios e lagos, houve casos 

registrados no município 
que despertaram a atenção 
da Secretaria Municipal de 
Saúde (SEMSA), e gover-
no do estado, que agiu ra-
pidamente e tranquilizou 
a população através de 
orientações, fiscalização e 
apoio repassados a quem 
lida com o produto e com 
aqueles que o consomem. 

Em 2022, até agora fo-
ram registrados sete ca-
sos, sendo cinco no mês de 
junho. Atualmente, a situ-
ação está controlada sem 
registro de internação e 
não há motivo para maio-

res preocupações, foi o que 
ficou demonstrado após 
a visita técnica da equipe 
da Fundação de Vigilância 
em Saúde (FVS-RCP), feita  
ao município.

Durante o período de 27 
a 30 de junho a FVS-RCP 
realizou visita técnica 
como o objetivo de inves-
tigar a doença para iden-
tificar possíveis causas e 
promover o monitoramen-
to das ações promovidas 
pela Divisão de Vigilân-
cia em Saúde Municipal 
(DVS), que visitou comu-
nidades ribeirinhas com o 

intuito de levar ações de 
educação e saúde, orien-
tando a população sobre 

a importância da conser-
vação e manejo de peixes  
para consumo.

Rabdomiólise é conhecida como doença da urina preta

Divulgação



 

Sebastian Viana

O prefeito de Novo Ai-
rão, Frederico Júnior, 
manteve uma agenda 
extensa de reuniões, em 
Brasília (DF), para solu-
cionar problemas relacio-
nados ao transporte es-
colar e continuidade das 

Prefeitura vai concluir obra 
inacabada de gestão anterior

Divulgação

Órgão construirá a quadra da Escola Aristóteles Freire Arnaud, obra paralisada há 10 anos

O prefeito Frederico Jú-
nior, encerrando a agenda 
de compromissos em Brasí-
lia (DF), esteve no Ministério 
da Cidadania, na terça-feira 
(28), onde recebeu orienta-
ções para a implantação 
de programas voltados à  
produção rural. 

O prefeito Frederico Júnior, 
acompanhado do secretário 
municipal de Agricultura e 
Abastecimento, Ângelo Al-
berto Medeiros, foi recebido 
pela coordenadora Técnica 
do Programa Alimenta Brasil 
(PAB), Eda Tavares, e a coor-
denadora geral de Sistemas 

Prefeito busca recursos para projetos da produção rural
Divulgação

Frederico Júnior recebeu orientações para a implantação de programas
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obras de construção da 
quadra de esporte da Es-
cola Municipal Aristóte-
les Freire Arnaud, que es-
tão paralisadas há cerca  
de dez anos.

Em Brasília, a terça-fei-
ra (28), iniciou com reu-
nião no Fundo Nacional 
de Desenvolvimento da 

Educação (FNDE), onde o 
prefeito Frederico Júnior 
foi recebido pelo diretor 
de Ações Educacionais, 
Garighar Amarante; o 
coordenador do Fundo 
de Manutenção e Desen-
volvimento da Educação 
Básica e de Valorização 
dos Profissionais da Edu-
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Locais de Abastecimento do 
PAB, Tatiane Sarubbi.

Após a tratativa, as coor-
denadoras encaminharam 
prefeito e secretário ao ge-
rente de Projetos do Minis-
tério da Cidadania, Ricardo 
Celso Boccomino, que apre-
sentou um leque de propos-
tas a serem implementadas 
para o desenvolvimento do  
setor primário.

Entre os programas, o Au-
xílio Inclusão Produtiva Ru-
ral, que é um benefício com-
plementar criado para os 
agricultores familiares que 
estão inscritos no Auxílio 

Brasil. Trata-se de um bene-
fício complementar que paga 
R$ 200 reais mensalmente 
às famílias de agricultores 
familiares. O incentivo pode 
ser acumulado a outros be-
nefícios, sendo pago por até 
36 meses.

O segundo é o Programa 
Fomento Rural que combina 
duas ações: o acompanha-
mento social e produtivo e 
a transferência direta de re-
cursos financeiros não-re-
embolsáveis às famílias para 
investimento em projeto pro-
dutivo, no valor de R$ 2,4 mil 
ou R$ 3 mil.

As ações são articuladas 
com o objetivo de apoiar a 
estruturação produtiva das 
famílias rurais mais pobres 
e o desenvolvimento do pro-
jeto produtivo de cada uma, 
a fim de que ampliem ou di-

versifiquem a produção de 
alimentos e as atividades ge-
radoras de renda, contribuin-
do para a melhoria da segu-
rança alimentar e nutricional 
e a superação da situação  
de pobreza.

cação (Fundeb), Antônio 
Corrêa Neto; e o diretor de 
Gestão de Fundos e Be-
nefícios (DIGEF), Gustavo 
Lopes de Souza.

O primeiro assunto 
de pauta foi o destrava-
mento de recursos desti-
nados ao pagamento de 
contratos para o forne-
cimento de combustível 
e prestação de serviços 
do transporte escolar 
no município. Contudo, 
o diretor do FNDE ex-
plicou que os recursos, 
oriundos do Programa 
Nacional de Apoio ao 
Transporte do Escolar 
(PNATE), encontram-se 
bloqueados em decor-
rência de inadimplência 
na prestação de contas 
de gestões anteriores.   

O segundo item foi sobre 
a liberação de recursos, da 
ordem de R$ 400 mil, para 
a conclusão das obras da 
quadra de esporte da Es-
cola Aristóteles Freire. 

Mais uma vez a resposta 
foi negativa, diante da fal-
ta de prestação de contas 
de verbas utilizadas por  
gestões anteriores.

“Diante da negativa to-
mamos a decisão de con-
tinuar a obra com recur-
sos próprios do município 
e ajuizar ação para res-
ponsabilizar os ex-prefei-
tos que não concluíram a 
obra e nem tiveram res-
ponsabilidade de apre-
sentar prestação de con-
tas”, afirmou.

A quadra é um projeto 
aprovado, em gestão an-
terior, que contava com 
recursos do governo fede-
ral. Contudo, a obra ficou 
inacabada em função de 
desvio de R$ 100 mil des-
tinados à construção. Ao 
assumir a administração, 
o prefeito Frederico Jú-
nior, conseguiu retomar o 
projeto, mas a indisponi-
bilidade de recursos bre-
cou a tentativa.
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VIP’S Metropolitanos

Agentes de pastorais do Santuário 
Nossa Senhora Aparecida parti-
cipam da festa de São João Batis-
ta em Iranduba, no dia 25. Após 
a missa, o cantor católico Pe An-
tônio Maria fez um bonito show  
para os fiéis. 

A nossa administração, Frederico 
Júnior e Baliza, está entre as 25 me-
lhores do Brasil. Participamos, na 
terça-feira (28), em Brasília-DF, do 11º 
Prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor 
(PSPE), com o projeto “Merenda Esco-
lar Agricultura Familiar”, na modali-
dade compras governamentais.

A EMEF Zoraida Ribeiro Alexandre 
protagonizou, na quinta-feira (30), 
uma belíssima apresentação na 
apresentação dos projetos realizados 
no âmbito escolar no encerramento 
da V MOSTRA DE GESTÃO 2022, com 
o tema: Uma história de exaltação e 
valorização da cultura brasileira. 

No dia 28, equipe técnica da OAB-AM visitou a sala do Ad-
vogado, localizada no Fórum de Justiça Jefferson Péres, no 
município de Rio Preto da Eva. Na ocasião, foi realizada 
a manutenção de equipamentos como computadores, kit 
multimídia, acesso à internet, entre outros. Os ajustes têm 
por objetivo fornecer celeridade aos advogados que utili-
zam a sala para o trabalho diário.

Delegação de Presidente Figueiredo participa 
do Polo 01 Novo Airão, o polo reúne as delega-
ção de Manacapuru, Iranduba, Carapitanga, Be-
ruri, Presidente Figueiredo e Novo Airão. Os jo-
gos iniciaram no dia 27 e vão até o dia 02/07. Os 
atletas de Presidente Figueiredo estão dando o 
melhor de si e representando nosso município  
com muita garra. 

O casal que está revolucionando 
com o novo formato de fazer po-
lítica em Itacoatiara, preocupados 
de fato com as necessidades do 
mais vulneráveis. Suas marcas 
têm sido de ajudar ao próximo in-
condicionalmente independente 
de sua cor partidária ou segmen-
to religioso, e têm sido uns gesto-
res presentes. O legado de vocês 
já está na história de Itacoatiara 
com pouco tempo de mandato. 
Isso é visível nos quatro cantos 
da cidade e no interior.
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Mirian Caldas Barbosa fes-
tejou seus 91 anos de idade, 
com a família FUNATI Itaco-
atiara. Nascida em Santo An-
tônio de Balsas, no Maranhão, 
em 27 de julho de 1931, mãe 
de 4 filhos, hoje aposentada 
como Agente Administrativo 
federal. Mulher guerreira de 
muita intensidade para atin-
gir seus objetivos, hoje é um 
exemplo de vida para todos 
da FUNATI, onde se destaca 
levando alegria.
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TCE admite representação 
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Frederico Júnior 
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para projetos da 
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faz show em 
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Professores de Presidente 
Figueiredo seguem em greve


