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O 39º AM Grupo Escotei-
ro Dom Bosco, localizado 
no Centro de Manaus, está 
com inscrições abertas 
para crianças, adolescentes, 
jovens e adultos que quei-
ram participar do Escotis-
mo. Crianças a partir de 6 
anos, adolescentes, jovens 
até 21 anos, adultos acima 
de 21 anos, sem limite de 
idade, podem participar.

As inscrições serão na 
sede do grupo, neste sába-
do (23), às 14hs, nas quadras 
do Colégio Salesiano Dom 

Manaus

Grupo escoteiro de Manaus abre inscrições para membros

O movimento escoteiro tem como missão contribuir para o mundo

Divulgação

Atem conquista prêmio de  
Melhor Distribuidora Regional

A Distribuidora Atem con-
quistou o prêmio de Me-
lhor Distribuidora Regional 
concedido pelo Sindicato 
Nacional do Transporta-
dor Revendedor Retalhis-
ta (SindTRR). O evento de 

avaliadas as notas dadas 
por 248 Transportadores 
Revendedores Retalhis-
tas (TRR) de todo o país. 
Eles levaram em conta 
critérios como a políti-
ca comercial, atendimen-

premiação foi realizado no 
dia 28 de junho, no modo 
virtual, mas a oficialização 
ocorreu na primeira quin-
zena de julho.

A pesquisa foi realiza-
da em 2021 quando foram 

to comercial, atividade 
operacional nas bases, 
atividade administrativa  
e comunicação. 

A condução da pesquisa 
foi feita pela Quorum Brasil, 
empresa especializada em 
pesquisas e auditorias.

O superintendente Co-
mercial da Atem, Alexandre 
Ferreira, disse que a pre-
miação é o reconhecimento 
de todo um trabalho de 22 
anos.

“Hoje, estamos em 14 es-
tados e sempre investindo 
em pessoas, tecnologias 
e novas ferramentas para 
aprimorar os nossos servi-
ços. Nossa missão é enten-
der e respeitar a identidade, 
as pessoas e meio ambien-
te de cada cidade onde  
atuamos”, ressaltou.

O presidente do SindTRR, 
Álvaro Faria, explicou que o 
objetivo da premiação é o 
de conferir a satisfação das 
empresas TRR com as distri-
buidoras e identificar opor-
tunidades de melhoria nes-
ta relação. Segundo ele, a 

presença das Distribuidoras 
Regionais no evento passou 
a ser mais significativa, nos 
últimos anos, o que levou à 
necessidade de criarem um  
ranking regional.

“O que já era uma reali-
dade foi ainda mais acen-
tuado com os problemas 
que o setor enfrentou no 
último ano”, comentou Ál-
varo Faria. 

Sobre a Atem 
O Grupo Atem é composto 

por diversas empresas no 
ramo de combustíveis, lo-
gística rodoviária e fluvial e 
construção naval, entre ou-
tras, sendo a principal delas 
a Atem Distribuidora de Pe-
tróleo, fundada há 22 anos. 
O Grupo está presente em 14 
estados do Brasil, possuin-
do, a Distribuidora, mais de 
300 postos franqueados, 8 
bases de distribuição ativa, 
uma base em construção e 
milhares de clientes ativos, 
movimentando um total de 
mais de 5 bilhões de litros 
de combustíveis por ano.

Atem em números
- Capacidade de armazenamento 
estática
117,5 Milhões de litros
- Capacidade de movimentação
5 Bilhões litros/ano
- Mais de 300 postos franqueados
- Milhares de clientes
- Presente em 14 estados

Bosco, situado na Av. Epa-
minondas, 57, Centro.

O movimento escoteiro 
tem como missão contri-
buir para um mundo me-
lhor. No mundo, o movimen-
to escoteiro está presente 
em 223 países e territórios; 
no Brasil, está presente em 
todo território nacional.

Atividades atraentes e va-
riadas, o aprender fazendo, 
a convivência em equipe, o 
civismo e a interação com 
a natureza são alguns dos 
princípios do maior movi-

mento juvenil de educação 
não formal do planeta.

O Movimento Escoteiro
O Movimento Escoteiro 

foi criado, por essência, para 
ser um movimento volta-
do para o jovem, e feito por 
eles, com o auxílio de adul-
tos voluntários. E se chama 
movimento por estar sem-
pre em constante transfor-
mação, acompanhando as 
mudanças da geração, mas 
sem perder seu propósito 
educacional.



 

Manaus pode ser um case 
de cidade para construção 
verde no Brasil e para o 
mundo inteiro. Isso é o que 
diz Carlos Leiria Pinto, ge-
rente-geral do Internacional 
Finance Corporation (IFC), 
membro do Banco Mundial 
e criador do programa que 
busca fortalecer as chama-
das construções verdes.

O Programa de Fortaleci-
mento de Capacidades para 
a Promoção das Constru-
ções Sustentáveis no Brasil 
(PFC GB no Brasil), lançado 
na quarta-feira (20), du-
rante reunião com parti-
cipação do prefeito David 
Almeida, agora conta com 
Manaus. A capital amazo-
nense vai buscar promover 
a certificação de edifícios e 
construções sustentáveis e 
fomentar práticas respon-
sáveis no segmento.

Cinco cidades amazônicas 
farão parte deste grupo do 
programa além de Manaus, 
sendo elas Belém (PA), Pal-
mas (TO), Porto Velho (RO) e 
Rio Branco (AC).

“Manaus sai na frente 
ao seguir no caminho da 
sustentabilidade, tendo 
um dos projetos mais exi-
tosos de modelo de desen-
volvimento que conseguiu 
preservar 97% da floresta, 
que é a Zona Franca. Nos-
so protagonismo não será 
diferente agora neste novo 
programa, que atende a 
Agenda da ONU 2030”, co-
mentou David Almeida.

Emissões
Para Carlos Leiria Pinto, 

Manaus com as constru-
ções verdes pode ajudar a 
disseminar informações 
sobre a preservação não 
só florestal, mas da cama-
da de ozônio.

Manaus pode ser exemplo de 
cidade para construção verde

Manaus, Sábado e Domingo,
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vem sendo implantado há 
alguns anos na América 
Latina e Caribe (LAC), es-
pecificamente no Peru, Co-
lômbia e México.

A reunião faz parte das 
ações da Prefeitura de 
Manaus, que identificam 
projetos que melhoram a 
qualidade de vida da po-
pulação a custo zero para 
o município.

O programa apoia os 
municípios por meio de 
assessoria técnica, de for-
ma inteiramente gratuita, 
que compreende a capaci-
tação de funcionários mu-
nicipais no conhecimento 
sobre as construções sus-
tentáveis, com o objetivo 
de definir incentivos atra-
tivos e adequados, bem 
como apoiar a elaboração 
de regulamentação legal 
(leis, decretos, normas etc.), 
ajudar na divulgação junto 
ao mercado e monitorar os 
resultados alcançados. To-
das as atividades previstas 
ocorrem em um prazo esti-
mado de 4 a 6 meses.

“Hoje, 40% da emissão de 
gases de efeito estufa está 
relacionada à construção, 
desde a geração de mate-
riais, como cimento, aço, 
alumínio, até o que é incor-
porado depois, no uso das 
construções, como água e 
energia. Se pudermos inter-
vir nas cidades promovendo 
a construção sustentável, 
teremos um impacto muito 
grande”, observou Leiria.

Engenheiro de forma-
ção e diretor-presidente 
do Instituto Municipal de 
Planejamento Urbano (Im-
plurb), Carlos Valente, des-
tacou que o prefeito David 
Almeida tem um compro-
misso muito claro com a 
questão ambiental.

“Dentro do compromisso, 
temos o movimento com o 
IFC para desenvolvimento 
de edificações sustentáveis, 
que vai ensejar uma série de 
ações por parte da prefeitu-
ra, da iniciativa privada, do 
Poder Legislativo e setores 
relacionados para que pos-
samos ter essas constru-
ções e a certificação delas 
internacionalmente. Ma-
naus inicia esse movimento 
de entendimento do progra-
ma e cronograma e todos os 
esforços para esse compro-
misso”, adiantou Valente.

Segundo ele, entre as 
ações previstas estão 
revisão de legislação e 
adequação; de processos 
de licenciamento; qualifi-
cação, treinamento e ca-
pacitação de equipes do 
Implurb, das secretarias 
municipais de Meio Am-
biente e Sustentabilidade 
(Semmas) e de Finanças e 
Tecnologia da Informação 
(Semef), entre outras, para 
que a capital amazonense 
atinja esse patamar.

Projeto para Manaus
O objetivo é trabalhar 

com agentes públicos e 
educar e incentivar os ato-
res do mercado a projetar 
construções sustentáveis.

“A primeira cidade do 
Brasil com esse selo sus-
tentável, e é isso que esta-
mos buscando. Nós temos 
aqui o maior projeto, o mais 
exitoso da história do mun-
do de preservação ambien-
tal, chamado Zona Franca 
de Manaus, que nos dá a 
oportunidade de preser-
var 97% da nossa floresta, 
fazendo com que sejamos 
um case de sucesso para 
todo o mundo, e agora com 
a vinda do IFC aqui para a 
cidade de Manaus, vamos 
ter um protagonismo ainda 
maior, e essas construções 
sustentáveis vão agregar 
a tudo aquilo que nós já 
buscamos com relação a 
preservação do meio am-
biente e sustentabilidade. A 
cidade de Manaus é o porto 
seguro dos investimentos, 
nós somos e queremos ser 

os facilitadores dos inves-
timentos e agradeço por 
escolherem nossa cidade”, 
destacou Almeida.

O ponto central do pro-
grama é a divulgação da 
certificação EDGE, desen-
volvida pela IFC e que aju-
da os construtores a ava-
liarem as maneiras mais 
econômicas de incorporar 
recursos de construção 
verde em seus projetos.

“Hoje em dia as constru-
ções têm que ser susten-
táveis, temos que olhar 
para o futuro, estamos 
vendo o que está acon-
tecendo com a mudança 
climática. Por isso, com 
essa conjugação do setor 
público com o setor priva-
do, vamos conseguir fazer 
cidades mais sustentáveis 
e gostaríamos que Ma-
naus estivesse na frente 
dessa corrida”, enfatizou 
o gerente-geral da IFC no 
Brasil, Carlos Leiria Pinto.

O Programa de Trans-
formação do Mercado de 
Edifícios Verdes da IFC 

Jonathan Ferreira jornalagorainterior@gmail.com

Manaus
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Desenvolvimento infantil no AM 
é prejudicado por desnutrição

Na casa da amazonense 
Maria Luiza, de 23 anos, a 
alimentação é escassa. A 
dona de casa está desempre-
gada há três anos e seu ma-
rido disputa bicos ocasionais 
escamando peixes, uma ati-
vidade comum no município 
de Manacapuru (distante 98 
quilômetros de Manaus).

O casal tem dois filhos: um 
bebê de 7 meses e outro de 3 
anos. A família convive dia-
riamente com a incerteza 
em relação à alimentação.

“Tem dias que não temos 
o que comer. Já cheguei a 
chorar depois que meu fi-
lho me pediu comida e não 
tinha nada para dar”, conta 
Maria Luiza.

O Amazonas é a mais atin-
gida pela má distribuição de 
alimentos no Brasil atual-
mente: 71,6% sofrem com a 
insegurança alimentar, en-
quanto a fome extrema faz 
parte do cotidiano de 25,7% 
das famílias — o equivalente 
a algo em torno de 4,6 mi-
lhões de pessoas.

Os índices são superio-
res aos das médias na-
cionais: em todo o Brasil, 
aproximadamente 43,2% 
da população sofre com 
insegurança alimentar 
leve ou moderada e 15,5% 
com a forma mais grave.

Os dados são do 2º Inqué-
rito Nacional sobre Insegu-
rança Alimentar no Contexto 
da Pandemia da Covid-19 no 
Brasil, realizado pela Rede 
PENSSAN e divulgado no 
início de junho.

Já segundo a Organiza-
ção das Nações Unidas para 
Alimentação e Agricultura 
(FAO), 28,9% da população 
enfrenta a insegurança ali-
mentar moderada ou grave.

Diante do cenário de fome 
crescente no país, especialis-
tas apontam que as crianças 

podem ser as mais atingidas.
Durante os primeiros anos 

de vida, a evolução do cére-
bro acontece a uma veloci-
dade incrível — a 1 milhão de 
conexões entre neurônios 
por segundo. E a desnutrição 
pode impactar diretamente 
no fornecimento de nutrien-
tes necessários para esse de-
senvolvimento.

Há duas formas de des-
nutrição primária: a subnu-
trição e a obesidade. A pri-
meira pode se apresentar 
em todos os níveis de inse-
gurança alimentar, mas tem 
maior incidência nas fases 
moderada ou grave.

Os médicos alertam 
ainda para um fenômeno 
conhecido como desnu-
trição silenciosa, quando 
geralmente o diagnóstico 
só acontece quando já há 
uma doença estabelecida.

“O cérebro de uma criança 
se desenvolve de uma for-
ma muito intensa no perío-
do que vai da gestação até 
os 5 anos de idade e a des-
nutrição pode ter impactos 
profundos nesse processo, 
em casos mais graves ou de 
privação longa até irreversí-
veis”, diz Márcia Machado, 
professora do departamento 
de Saúde Pública da Facul-
dade de Medicina da Uni-
versidade Federal do Ceará 
(UFC) e membro do Comitê 
Científico do NCPI - Núcleo 
Ciência Pela Infância.

Segundo o banco de da-
dos DataSUS, do Ministério 
da Saúde, 13,78% das crian-
ças de até 5 anos atendidas 
pelo SUS de janeiro a se-
tembro de 2021 apresenta-
vam peso inadequado.

Uma pesquisa do insti-
tuto Datafolha, de maio de 
2021, revelou ainda que a 
insegurança alimentar afe-
tava um a cada três lares 

com crianças de até 6 anos 
no Brasil, elevando as chan-
ces de ocorrência de desnu-
trição infantil.

Falta de nutrientes na gra-
videz

Segundo especialistas, o 
comprometimento do de-
senvolvimento pela má nu-
trição pode começar ainda 
na gestação.

Os médicos consideram 
justamente os primeiros 
mil dias de vida — período 
que vai do início da gravidez 
até os 2 anos — como a fase 
mais importante para o de-
senvolvimento físico e men-
tal do ser humano.

“Muitos estudos mostram 
que a privação de alimentos 
enfrentada pela mãe pode 
repercutir tanto no cresci-
mento como no desenvol-
vimento da criança, pois o 
sistema neuronal necessita 
de eletrólitos, proteínas, vi-
taminas e outras substân-
cias para ser ativado”, afirma 
Márcia Machado.

Diversas vitaminas e 
minerais são importantes 
nesse período, entre eles o 
zinco, o ferro, a vitamina C 
e o ácido fólico.

Esse último, por exemplo, 
previne malformações fetais 
e pode reduzir em até 93% 
a incidência de defeitos do 
tubo neural, que mais tarde 
torna-se a medula espinhal, 
o cérebro e as estrutu ras pro-
tetoras vizinhas.

Os médicos apontam tam-
bém um menor peso e com-
primento ao nascer, altera-
ções do desenvolvimento 
motor e visual, o aumento da 
incidência de diabetes, doen-
ças respiratórias e doenças 
cardiovasculares e até risco 
maior de doenças como es-
quizofrenia e distúrbios da 
personalidade como possí-

veis consequências da falta 
de nutrientes na gestação.

Uma pesquisa realizada 
na Pontifícia Universidade 
Católica do Paraná (PUC-PR) 
mostrou ainda que desnutri-
ção materna durante a ges-
tação pode levar à má-for-
mação de órgãos linfáticos, 
fígado, intestino e cérebro.

Também é preciso cau-
tela em relação à ingestão 
do iodo durante a gravidez, 
segundo a pediatra Mônica 
Moretzsohn, do departamen-
to científico de Nutrologia da 
Sociedade Brasileira de Pe-
diatria (SBP).

“Bebês de mães que con-
somem baixas quantida-
des de iodo podem passar 
por crescimento inadequa-
do e hipodesenvolvimento 
cerebral”, diz.

Segundo a médica, no 
Brasil é bastante comum o 
consumo de sal iodado, que 
geralmente supre as deman-
das pelo nutriente. “Mas em 
casos específicos, a Orga-
nização Mundial da Saúde 
(OMS) recomenda a suple-
mentação na gestação.”

Nos primeiros anos de vida
A evolução do cérebro e 

do sistema cognitivo con-
tinua de forma intensa 
mesmo após a gravidez, 

de maneira especial até os 
5 anos de idade.

Os médicos chamam a 
atenção, porém, para o pe-
ríodo que vai até os 2 anos 
e que ainda compreende os 
primeiros mil dias de vida.

Segundo os especialistas, 
a subnutrição pode levar a 
consequências danosas para 
o desenvolvimento cognitivo 
e motor nesse intervalo da 
vida, além de problemas nos 
sistemas neurológico e imu-
nológico, na visão e até retar-
do na curva de crescimento.

“As deficiências nutri-
cionais mais comumen-
te observadas em todo o 
mundo estão associadas à 
falta de ferro, vitamina A, 
iodo e zinco”, afirma Mô-
nica Moretzsohn.

De acordo com a médica, a 
carência de ferro, que em sua 
forma mais grave é conheci-
da como anemia ferropriva, 
pode causar impactos gran-
des no desenvolvimento cog-
nitivo das crianças, levando 
à dificuldade de aprendizado 
e até menor capacidade de 
trabalho na idade adulta.

Os sintomas mais fre-
quentes associados à falta 
desse nutriente são irri-
tabilidade, apatia, fadiga, 
diminuição da capacidade 
física e dor de cabeça.

Divulgação

O Amazonas é a mais atin-
gida pela má distribuição de 
alimentos no Brasil 
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Fernanda Lopes

Após perderem anos de 
trabalho árduo, um casal 
de idosos de Manacapu-
ru pede doações para a 
reconstrução da residên-
cia, destruída por um in-
cêndio. A grave situação 
aconteceu na madrugada 
de sábado (16) para domin-
go (17), na Comunidade 
Lago do Miriti, localizada 
na Zona Rural do municí-
pio (distante 98,8 km da 
capital amazonense).

De origem humilde, a fa-
mília ressalta que perdeu, 
em minutos, tudo o que 
foi conquistado em anos 
de luta e persistência. No 
momento do incêndio, 
os agricultores Luzine-
te Nascimento e Orlando 
Araújo estavam em uma 
congregação participan-
do de um culto religioso 
e, ao voltarem para casa, 
se depararam com a cena  

de destruição.
Aos prantos, Luzinete 

clama por ajuda e ressalta 
que tinha tudo o que preci-
sava – fruto de sacrifícios 
enfrentados no decorrer 
da sua vida. Para ela, ver 
tudo o que foi conquista-
do ter virado cinzas foi 
um dos piores momentos 
que vivenciou. A agricul-
tora, que sofre com pres-
são alta, ficou sabendo do 
incêndio por meio de uma 
ligação do sobrinho e logo 
atravessaram o rio reman-
do em uma canoa.

“Tudo queimou e virou 
cinza. Chegar lá e a minha 
casa não estar, só o baga-
ço é muito difícil. Não te-
nho de onde tirar dinheiro, 
meu marido está desem-
pregado. Se alguém puder 
ajudar com qualquer coisa 
só para ter a minha casi-
nha de volta. Perdi todas as 
minhas coisas e não tenho 
mais nada pois tudo virou 

cinzas. Eu sofro com pres-
são alta, passei muito mal 
quando soube de tudo o 
que aconteceu. Está sendo 
tudo muito difícil”, lembra.

O agricultor Orlando 

Araújo, que atualmente 
está desempregado, afir-
mou que toda ajuda da po-
pulação e do poder público 
é bem-vinda para que a fa-
mília consiga se reerguer 
aos poucos. De acordo com 
ele, as doações podem ser 
financeiras, de materiais 
de construção, itens para a 
alimentação e vestimenta.

“Estamos precisando 
bastante. Perdi a minha 
casa e tudo o que nela ti-
nha. Se quiser vir um gru-
po aqui para ajudar é muito 
bem-vindo. A ajuda pode 
ser com telhas, cimento, 
prego, rancho de comida, 
roupas é tudo o que mais 
necessitamos aqui. Para 
quem precisa, tudo o que 
vem é bem-vindo”, disse 
em entrevista para uma 
emissora de TV local.

Para o AGORA, a irmã de 
Luzinete, Maria Inês Araújo 
da Silva, ressalta que logo 
se mobilizou para auxiliá-
-los e que ambos ficaram 
apenas com a roupa do 
corpo. Maria destaca ainda 

Casal de idosos pede doações após 
casa ser destruída em incêndio

A família perdeu, em minutos, tudo o que foi conquistado com muito trabalho em Manacapuru

que em sua família sempre 
houve o hábito de tirar os 
eletrodomésticos da toma-
da e deixar tudo desligado 
quando saem de casa.

“Eles perderam tudo, só fi-
caram com a roupa do cor-
po. Não tinha ninguém na 
casa e eles sempre tiveram 
precaução com os eletrodo-
mésticos e com tudo, tanto 
que sempre desligavam 
tudo ao sair. Tinham tudo 
o que uma pessoa pode 
ter e acabou rapidamen-
te. Quando a pessoa perde 
tudo é uma tristeza, nós 
choramos junto com ela. A 
casa deles era recente e era 
uma luta de anos”, disse.

Na terça-feira (19), a De-
fesa Civil prestou assis-
tência à família afetada, 
que recebeu Cesta Bási-
ca de Alimentos e foi in-
serida no Aluguel Social  
do Município.

Para quem desejar ajudar 
a família pode entrar em 
contato ou mandar um PIX 
para (92) 99258-0525 (Ma-
ria Inês Araújo da Silva).

A Defesa Civil prestou assistência à família afetada, que recebeu Cesta Básica de Alimentos 



 

Nesta semana, a presi-
dente da Liga do Folclore 
de Itacoatiara, Marly No-
gueira esteve reunida com 
o prefeito Mário Abrahim 
para tratar de pauta refe-
rente aos últimos ajustes 
do 43º Festival Folclórico 
de Itacoatiara, programa-
do para ocorrer nos dias 
5, 6 e 7 de agosto próximo, 
no Centro de Eventos de 
Itacoatiara.

A presidente Marly No-
gueira agradeceu ao prefei-
to Mário Abrahim por todo 
seu apoio financeiro e lo-
gístico que vão possibilitar 
a realização do 43° Festival 
Folclórico de Itacoatiara. 

Segundo a presidente, 
a expectativa é de que se 
apresentem mais de 30 
grupos folclóricos, e pú-
blico em torno de 15 mil 
espectadores, diariamen-
te, nas noites do evento. 
“O festival é sempre mui-
to bem-vindo pois reúne 
cultura, entretenimento, 
ao mesmo tempo em que 
gera emprego e renda 
para a população do muni-
cípio”, disse o prefeito Má-
rio Abrahim.

Limpeza pública urbana
A Prefeitura de Itacoatia-

ra, por meio da Secretaria 
Municipal de Infraestru-
tura (SEMINFRA), segue 
realizando os mutirões de 
limpeza por toda a cidade.

Na terça-feira (19), foi a 
vez da praça Nossa Se-
nhora de Nazaré, que re-
cebeu os serviços de roça-
gem, varrição, remoção de 
lixo e entulho.

Os trabalhos seguem por 
todos os bairros da cidade 
e novo sistema de coleta 
está sendo desenvolvi-
do pela SEMINFRA para 

Prefeitura apoia a realização 
do 43º Festival Folclórico

Divulgação

Manaus, Sábado e Domingo,
23 e 24 de Julho de 2022

A expectativa é de que se apresentem mais de 30 grupos folclóricos
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tornar a coleta mais efi-
ciente, além de uma cam-
panha massiva de cons-
cientização de moradores 
e pedestres para descartar 
o lixo somente em locais e 
horários apropriados.

“Parece que não tem pro-
blema que se jogue um pa-
pel de balinha na rua, mas 
imagine se cada habitante 
do município agisse as-
sim (a população é 104 mil 
habitantes). Se fizesse a 
mesma coisa? Que volu-
me daria? Li uma vez que: 
a cidade mais limpa, não a 
que mais se limpa e sim a 
que menos a gente suja”, 
disse uma moradora idosa 
do Centro.

Outra ação da semana 
foi o mutirão de limpeza 
no cemitério Divino Espí-
rito, no último dia 12.

Conjunto Poranga
Representantes da As-

sociação dos Morado-
res do Conjunto Poranga 
estiveram reunidos na 
quarta-feira (20), com o 
secretário Jeordane Oli-
veira, da Secretaria Mu-
nicipal de Infraestrutura 
(SEMINFRA), com o sub-
secretário Nonato Belo e 
com o engenheiro Jona-
than Soares.  Durante a 
reunião foram discutidos 
problemas referentes ao 
bairro e, na oportunidade, 
foi solicitado ao secretário 
que incluísse no pacote de 
obras da prefeitura uma 
área de convivência para 
os moradores do conjun-
to Poranga. O presidente 
Alexandre Rabelo agra-
deceu a atenção com que 
o prefeito Mário Abrahim 
tem tratado as demandas 
apresentadas a ele. 

Saúde
O Ministério da Saúde 
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em parceria com a Uni-
versidade Federal do Rio 
Grande do Norte, a Funda-
ção de Vigilância em Saú-
de do Amazonas e Secreta-
ria Municipal de Saúde de 
Itacoatiara, promoveu nos 
dias 19 e 20, nesta semana, 
o Projeto “Sífilis NÃO, em 
Itacoatiara!” realizando o 
Curso Básico de Vigilância 
Epidemiológica da Sífilis 
(CBVE),  no município de 
Itacoatiara, com o objetivo 
de capacitar os profissio-
nais de saúde (técnico de 
enfermagem, enfermeiros 
e médicos) sobre a identi-
ficação e notificação dos 
casos de Sífilis Adquirida, 
Sífilis em Gestantes e Sífi-
lis Congênita para propor-
cionar o acompanhamen-
to efetivo dos pacientes e 
a redução dos números de 
casos no município. 

O que é a Sífilis?
A sífilis é uma Infecção 

Sexualmente Transmis-
sível (IST) curável e ex-
clusiva do ser humano, 
causada pela bactéria Tre-
ponema pallidum. Pode 
apresentar várias mani-
festações clínicas e dife-
rentes estágios (sífilis pri-
mária, secundária, latente 
e terciária).

Nos estágios primário e 
secundário da infecção, a 
possibilidade de transmis-
são é maior. A sífilis pode 
ser transmitida por rela-
ção sexual sem camisinha 
com uma pessoa infecta-
da ou para a criança du-
rante a gestação ou parto.

A infecção por sífilis 
pode colocar em risco não 
apenas a saúde do adul-
to, como também pode 
ser transmitida para o 
bebê durante a gestação. 

O acompanhamento das 
gestantes e parcerias se-
xuais durante o pré-natal 
previne a sífilis congênita 
e é fundamental. O curso 
capacitou 90 profissio-
nais de saúde nas áreas 
de enfermagem, técnicos 
de enfermagem, medici-
na da Atenção Primária à 
Saúde, maternidade, Vi-
gilância Epidemiológica 
e do Centro de Testagem  
e Aconselhamento.

Como prevenir a sífilis
O uso correto e regular 

da camisinha feminina e/
ou masculina é a medida 
mais importante de pre-
venção da sífilis, por se 
tratar de uma doença se-
xualmente transmissível.

Vacinação de Covid para 
crianças de 3 anos

A Secretaria Municipal 
de Saúde de Itacoatiara 
(SEMSA) informou que 
desde o dia 20 de julho 
está disponível em todas 
as Unidades Básicas de 
Saúde (UBS) do município 
a vacina contra a Covid-19, 
para crianças a partir dos 
3 anos de idade. 

E vem conclamando a 
população para que leve 
suas crianças para tomar 
dose de imunização, pois 
somente ela estará prote-
gida de ser contaminada 
pela doença e, também, 
não colocará em risco a 
saúde de pessoas idosas 
que permanecem por mais 
tempo em casas.

Lembra ainda, para que 
não esqueçam de levar os 
documentos necessários 
para a vacinação: certidão 
de nascimento, caderne-
ta de vacinação e cartão  
do SUS. 
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Jardim Amanda ganha sua primeira 
praça com área de esporte e lazer

Fotos: Divulgação

O prefeito Mário 
Abrahim abriu as obras 
de construção de uma 
praça pública, na quarta-
-feira (20),  com espaço 
para equipamentos de es-
porte e lazer, num bairro 
afastado do Centro, o Jar-
dim Amanda. Vários po-
pulares compareceram 
à solenidade, no próprio 
local em que está afixa-
da a placa com as infor-
mações técnicas da obra, 
que contou com a presen-
ça também de servidores, 
secretários e vereadores  
do município.

Dentro do prazo esti-
mado de 90 dias, o bairro 
vai ganhar um local com 
playground, escorrega-
dor, gangorra de madeira, 
balanço, obstáculos com 
base de pneus, amare-
linha, escada, escalada 
suspensa por correntes 
e bancos de concreto 
armado. O local é uma 
opção de lazer que vai 
melhorar a qualidade de 

vida dos moradores, por 
meio do esporte e lazer 
saudáveis, e que será 
uma das raras opções de 
entretenimento do Jar-
dim Amanda.

O vereador Barriga, que 
estava presente à soleni-
dade, destacou a atuação 
da prefeitura de Itacoatiara 
para apoiar os moradores.

“Nós temos gestor. Nós 
temos um prefeito que se 
preocupa com as neces-
sidades do nosso povo. 
A cada dia, estamos ven-
do a nossa cidade sendo 
desenvolvida, principal-
mente, com benefícios 
sendo levados aos bair-
ros mais carentes, mais 
afastados do Centro. Isso 
é gestão, isso é compro-
misso. O senhor tem se 
preocupado com o mu-
nicípio como um todo, e 
através de sua articula-
ção política tem trazido 
recursos para melhorar a 
cidade, e eu lhe parabeni-
zo, prefeito”, falou o vere-

ador Barriga.
O presidente da Câmara 

Municipal de Itacoatiara, 
vereador Júnior Galvão 
falou que “a obra valoriza 
o bairro Jardim Amanda 
que há muito foi esque-
cido pelo poder público 
municipal, coube ao pre-
feito Mário Abrahim, com 
a sua sensibilidade, olhar 
por nossos amigos daqui, 
pois no passado somente 
o centro era privilegiado. 
Mário Abrahim é o idea-
lizador não somente des-
ta obra inédita no Jardim 
Amanda, mas vai apre-
sentar outros empreendi-
mentos distribuídos pelo 
município”, manifestou  
o presidente.

Havia expectativa e 
contentamento de adul-
tos e crianças do Jardim 
Amanda que chegavam 
para ver a movimenta-
ção dos servidores da 
Secretaria Municipal de 
Infraestrutura (SEMIN-
FRA), sob o comando do 
secretário Jeordane Oli-
veira, que trabalhavam 
na organização do even-
to de abertura da obra. 

Algumas pessoas per-
guntavam o que estava 
acontecendo ali. Se era 
verdade que ali seria 
construída uma praça. 
Lucinei da Silva Lima 
(40), presidente do bair-
ro, falou da importân-
cia para a população da 
área, esta construção de 
um espaço público de la-
zer e esporte que estava 
sendo anunciado pelo 
prefeito Mário. “Desde os 
primeiros contatos que 
tivemos com o prefeito 
fomos informados por 
ele que queria prestigiar 
os moradores com uma 
obra que oportunizasse 
momentos agradáveis 

 

 

 

 

Afastado do 
Centro de Ita-
coatiara, bairro 
terá espaço para 
equipamentos de 
esporte e lazer

Jonathan Ferreira jornalagorainterior@gmail.com
7

para as crianças, donas 
de casa e aos idosos”, 
lembrou Lucinei.

A construção desta pra-
ça no Jardim Amanda faz 
parte de um pacote que 
vai atender várias áreas 
do município. Ela é a de 
número 49, e terá o inves-
timento de R$171.524,51, 
cujos recursos são intei-
ramente próprios, dada 
à gestão equilibrada das 
finanças. O término está 
previsto para o dia 18 de 
outubro, próximo. 

Para o prefeito Mário 
Abrahim: “O bairro Jar-
dim Amanda com as 
suas 474 residências, 38 
pontos de comércios e 
1524 habitantes há muito 
merecia uma obra assim, 
que desse dignidade a 
essa gente que é mora-
dora de um bairro afas-
tado do centro da cidade 
e, portanto, comumente, 
esquecido por antigos 
mandatários municipais. 
Hoje, o nosso olhar é de 
inclusão, é de afiançar-

mos que todos merecem 
no mínimo ter um espa-
ço de lazer e esporte e 
que, preferencialmente, 
seja perto de suas casas, 
no seu próprio bairro. Por 
isso, é com grande ale-
gria e gratidão a Deus 
que damos início a esta 
obra, que acredito será 
de transformação social 
e que terei a honra de en-
tregar, se Deus quiser, em 
meados do mês de outu-
bro deste ano”, destacou.

“Outro motivo de nosso 
contentamento é infor-
mar que todo o recurso 
que será empregado nes-
ta obra é próprio, graças 
ao equilíbrio de nossa 
gestão. Esta é a nossa 
obra de número 49 e va-
mos lançar outras mais, 
uma a cada semana se 
possível. É a força do tra-
balho de toda a nossa 
equipe de servidores e 
secretários, trazendo re-
alizações como o municí-
pio jamais viu”, finalizou 
o prefeito Mário Abrahim.

O local é uma opção de lazer que vai melhorar a qualidade de vida



Uma tarde memorável 
para ficar guardada nas 
lembranças dos mais de 
200 torcedores que foram 
ao Estádio Ismael Benigno, 
a Colina, assistir a estreia 
do RPE Parintins na Série 
B do Campeonato Amazo-
nense, ocorreu na segun-
da-feira (18). Nem parecia 
a primeira partida do clu-
be no futebol profissional. 
Impulsionado pela torcida, 
o Touro dominou o jogo do 
início ao fim. 

Primeiro Tempo 
Já nos primeiros minu-

tos de jogo, o RPE Parintins 
ameaçou abrir o placar, 
mas foi só aos 14 minutos 
da primeira etapa que o 
time balançou a rede. Wer-
ley lançou na área e Jonas 
colocou a bola para dentro 
do gol adversário. 

Minutos depois, aos 23, 

RPE Parintins estreia com goleada 

sobre o Tarumã na Série B 

após cobrança de escan-
teio, Iton lançou a bola na 
área, Werley cabeceou 
para o gol, a bola bateu no 
travessão e no rebote, Ju-
ninho pegou de primeira e 
estufou a rede, ampliando 
o placar. 

O terceiro gol do RPE Pa-
rintins veio ainda no pri-
meiro tempo, aos 32 minu-
tos. Jonas foi derrubado na 
área e sofreu pênalti. Iton 
bateu no canto esquerdo 
do goleiro e converteu. 

O Tarumã ainda ten-
tou abrir o marcador em 
uma tabela de Lucas e Ga-
briel dentro da área, mas 
sem sucesso. Final de pri-
meiro tempo 3 a 0 para  
RPE Parintins. 

Segundo Tempo 
Mal deu tempo de o juiz 

apitar o início da segun-
da etapa, depois de uma 

Inclusive, a próxima par-
tida do time será neste do-
mingo (24) no estádio Fran-
cisco Garcia, em Rio Preto da 
Eva, contra o Atlético Ama-
zonense, pela segunda ro-
dada da Série B do Barezão.

Fotos: Erlan Roberto

Tarde memorável para ficar guardada nas lembranças dos mais de 200 torcedores, ocorreu na segunda-feira (18), em RIo Preto da Eva
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cobrança de escanteio, 
Índio recebeu na área e 
empurrou a bola para o  
fundo da rede. 

O quinto gol do time rio-
-pretense veio aos 29 mi-
nutos. Taison chutou para 
o gol, o goleiro Darlan es-
palmou, e no rebote, Ga-
briel Macapá finalizou para 
dentro da rede. 

O RPE Parintins ainda 
teve uma grande chance. 
Taison recebeu sozinho 
dentro da área, chutou 
para o gol, mas a bola des-
viou no travessão. 

Já aos 45 minutos, o Ta-
rumã ainda fez o gol de 
honra com Lucas Pinheiro, 
de pênalti. Fim da partida, 5 
a 1 para o RPE Parintins. 

Presença de autoridades 
O jogo de estreia do Tou-

ro contou ainda com a pre-
sença de vereadores de Rio 

Preto da Eva e também do 
Prefeito do município, An-
derson Sousa, que torceu 
junto com a galera. O RPE 
Parintins está treinando 
em Rio Preto e vai mandar 
os jogos na terra da laranja. 

Jonathan Ferreira jornalagorainterior@gmail.com
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A distribuição geográfica 
do sauim-de-coleira (Sa-
guinus bicolor), o aprofun-
damento do conhecimento 
sanitário da espécie e a in-
teração com o sauim-de-
-mãos-douradas (Saguinus 
midas) foram analisadas 
por pesquisadores, por meio 
do projeto “Limites entre Sa-
guinus bicolor e Saguinus 
midas: monitoramento da 
distribuição geográfica, saú-
de e hibridização em zonas 
de contato”, coordenado pelo 

doutor em Zoologia, Marcelo 
Gordo, da Universidade Fe-
deral do Amazonas (Ufam).

O estudo possibilitou 
avanços significativos na 
identificação de quais são 
as ameaças biológicas para 
os sauim-de-coleira.  No pa-
norama sanitário das pato-
logias que podem acometer 
a espécie estão os riscos 
causados por parasitas gas-
trointestinais, malária, filá-
ria e vírus em geral.  

Outro ponto identificado 

Pesquisa analisa a distribuição 
geográfica do sauim-de-coleira
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pela pesquisa foi a ocor-
rência do sauim-de-coleira 
nos municípios de Manaus, 
Rio Preto da Eva e Itacoa-
tiara.  “Pudemos atualizar 
o mapa de distribuição de 
S. bicolor, ampliando um 
pouco os limites da distri-
buição em relação ao que 
se conhecia, verificando 
alguns padrões de distri-
buição ao longo do rio Uru-
bu, conseguimos modelar 
o potencial de adequabili-
dade de nicho para ambas 
as espécies”, destacou.  

Segundo Marcelo Gordo, 
as informações obtidas du-
rante a pesquisa, em relação 
à espécie de sauim endê-
mica da Amazônia Central 
e ameaçada de extinção, 
ampliam a base de conhe-
cimento e conduzem dire-
ta e indiretamente, ações 
eficientes de preservação 
ambiental, que buscam pro-
teger a fauna da maior flo-
resta tropical do planeta. 

“Fizemos avanços no co-
nhecimento básico sobre 
as espécies, fundamentais 
para embasar qualquer ação 
direta de conservação do 
sauim-de-coleira. O conhe-
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cimento mais aprofundado 
sobre questões sanitárias e 
ambientais ligado a essas 
espécies pode trazer infor-
mações relevantes sobre a 
saúde ambiental onde os se-
res humanos também estão 
inseridos”, salientou. 

O pesquisador ressalta 
que o desmatamento e a 
fragmentação do hábitat 
(com seus desdobramentos) 
são as maiores ameaças 
ao sauim-de-coleira, entre-
tanto, o avanço do sauim-
-de-mãos-douradas sobre 
a área do sauim-de-coleira, 
apesar de possivelmente 
ser um fator natural, tam-
bém foi levantado pelo gru-
po de pesquisadores como 
algo preocupante para a 
conservação da espécie.   

Processo 
Para a pesquisa foram 

abertas diversas trilhas na 
mata, em regiões limítro-
fes entre as duas espécies, 
no qual foi possível realizar 
censos e instalar armadi-
lhas fotográficas para regis-
trar as espécies, e ter uma 
ideia de como está a ocupa-
ção das áreas por cada uma 

delas. Além do uso das tri-
lhas, também foram realiza-
das diversas amostragens 
em propriedades rurais e ao 
longo de estradas e ramais.  

O projeto foi realizado com 
a participação de pesquisa-
dores da Ufam, da Fundação 
de Medicina Tropical Dou-
tor Heitor Vieira Dourado 
(FMT-HVD) e da Fundação 
Oswaldo Cruz - Instituto Le-
ônidas e Maria Deane (Fio-
cruz). Também integraram 
o projeto, profissionais do 
Instituto Chico Mendes de 
Conservação da Biodiversi-
dade (ICMBio), do Instituto 
Brasileiro do Meio Ambiente 
e dos Recursos Naturais Re-
nováveis (Ibama), do Centro 
de Instrução de Guerra na 
Selva (Zoo CIGS), além da 
Universidade Federal do Rio 
de Janeiro e da University of 
Texas Medical Branch.  

Universal Amazonas
O projeto é apoiado pela 

Fundação de Amparo à 
Pesquisa do Estado do 
Amazonas (Fapeam) via 
Programa de Apoio à Pes-
quisa–Universal Amazo-
nas, edital Nº 006/2019. 
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A prefeitura de Rio Pre-

to da Eva, por meio da Se-
cretaria Municipal de Edu-
cação Cultura e Desporto 
(SEMECD), formou, nessa 
semana, a primeira turma 
do projeto de música em 
violão do Liceu de Artes e 
Ofícios Cláudio Santoro. As 
aulas são ministradas pelo 
professor Samuel Valentim.

O projeto faz parte dos 
investimentos feitos pela 

Primeira turma do projeto de violão se forma em Rio Preto

As aulas são ministradas pelo professor Samuel Valentim

gestão do prefeito Anderson 
Sousa e da coordenadora de 
Cultura Valéria Nogueira, 
que estão fomentando as 
ações culturais em Rio Preto 
da Eva, com o apoio do Go-
verno do Amazonas. 

Outras ações 
Ainda neste mês, a Pre-

feitura de Rio Preto da 
Eva também investiu em 
outras ações para desen-

Divulgaçãovolver e divulgar a cultura 
riopretense como o projeto 
“Som no Cristo”, que anima 
a população com apresen-
tações de cantores locais 
na área turística. 

O órgão municipal rea-
lizou ações do “Agita Rio 
Preto da Eva” também nes-
se mês com o intuito de 
promover a saúde e o bem-
-estar com exercícios físico, 
por meio da dança.



Divulgação

 

Nos primeiros cinco me-
ses deste ano, as unidades 
dos Prontos Atendimentos 
ao Cidadão (PAC) no Ama-
zonas realizaram mais de 
397,2 mil atendimentos à 
população. O número au-
mentou mais de 2 mil por 
cento em relação ao ano an-
terior. Os espaços, tanto na 
capital quanto no interior, 
reúnem serviços de órgãos 
e concessionárias públi-
cas de água, luz e telefonia, 
além da emissão de docu-
mentos, correios e atendi-
mento jurídico.

A maior busca pelos es-
paços reflete a criação do 
PAC Digital, que faz agenda-
mento eletrônico e organi-
za o fluxo de atendimento, 
além da implementação do 
programa de reforma e am-
pliação, implementado pelo 
governador Wilson Lima.

De janeiro até maio, foram 
397.232 atendimentos nos 
PACs da capital e do interior, 
conforme a Secretaria de 
Justiça, Direitos Humanos 
e Cidadania (Sejusc), que 

atendimentos à população, 
como a implantação do PAC 
Digital - aplicativo que otimi-
za o agendamento da emis-
são de 1ª e 2ª vias de RGs.

Além disso, ações do PAC 
Itinerante, realizadas den-
tro do programa Governo 
Presente, têm levado cida-
dania e diversos serviços 
diretamente aos bairros de 
Manaus e municípios do in-
terior do Amazonas.

Entre janeiro e maio do 
ano passado, o mês que 
mais registrou atendimen-
tos foi maio, com 11.137 pes-
soas que procuraram os 
serviços. Em 2022, o mes-
mo mês também registrou 
recorde de pessoas atendi-
das. No total, o número de 
atendimentos saltou para 
117.743 pessoas.

PACs de cara nova
Depois de anos sem rece-

ber investimentos, as uni-
dades do PAC passaram a 
entrar no cronograma de 
obras do governo estadual. 
Em dezembro do ano pas-
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Estado está inaugurando e reformando estruturas para o atendimento 

é responsável pela gestão 
dos espaços.

Em comparação com o 
mesmo período do ano 
anterior, o aumento foi de 
2.044%. Em 2021, foram 
registrados 18.526 atendi-
mentos nas unidades.

“O Governo do Estado, por 
meio da Sejusc, tem levado 
um atendimento mais hu-
manizado e de qualidade 
para a população do Ama-
zonas. Esse atendimento se 
reflete nas revitalizações 
que foram feitas nos PACs 

e algumas inaugurações. 
Hoje nós temos 10 PACs na 
capital e seis no interior, e 
isso reflete sim nesse me-
lhor atendimento, num am-
biente mais saudável, não 
somente para a população, 
mas para os servidores que 
ali trabalham”, destacou o 
secretário da pasta, Emer-
son Lima.

Além da ampliação e refor-
ma dos equipamentos, o Go-
verno do Estado também im-
plantou ações que refletiram 
no crescente aumento dos 

PACs batem recorde de atendimento 
depois de reformas no AM
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Afeam oferece renegociação de dívidas para produtores 
Produtores rurais, micro 

e pequenos empresários e 
autônomos com dívidas na 
Agência de Fomento do Es-
tado do Amazonas (Afeam) 
já podem solicitar a remis-
são – total ou parcial - ou 
renegociação de despesas. 
A estimativa do órgão é mo-
vimentar R$ 31 milhões em 
acordos para pessoas que 
sofreram perdas por causa 
da cheia deste ano.

A renegociação e a remis-
são das dívidas foram con-
cedidas na Lei Estadual nº 
5.957, de 30 de junho de 2022, 
sancionada pelo governador 

Wilson Lima e que conside-
ra os efeitos da cheia. A pre-
visão é que 52 municípios 
sejam contemplados pelos 
acordos, visto que os bene-
fícios ficam limitados às ci-
dades reconhecidas em ca-
lamidade pública ou estado 
de emergência pela Defesa 
Civil ou Secretaria Nacional 
de Defesa Civil.

De acordo com diretor-
-presidente da Afeam, Mar-
cos Vinícius Castro, tanto 
a remissão total ou parcial 
das dívidas quanto a rene-
gociação exigem formas 
diferenciadas de acesso. No 

caso dos produtores rurais, o 
laudo técnico é emitido pelo 
Instituto de Desenvolvimen-
to Agropecuário e Florestal 
Sustentável do Estado do 
Amazonas (Idam).

“Isso vai ser analisado 
a cada caso. Alguns terão 
essa remissão de forma to-
tal da sua dívida, que foram 
impactados realmente e 
comprovaram devidamente. 
O produtor rural vai ter um 
laudo técnico emitido pelo 
Idam com registro fotográ-
fico provando que esse pro-
dutor rural foi afetado ou de 
forma parcial, que é aquele 

Estimativa do órgão é movimentar 
R$ 31 milhões em acordos 

Divulgaçãoque vinha pagando e agora 
neste ano apresentaria di-
ficuldades”, pontuou o dire-
tor-presidente.

Ainda segundo ele, os 
acordos dão suporte para 
que os trabalhadores se 
recuperem dos impactos 
causados pela enchente. 
“Isso realmente é um fôle-
go para que essas pessoas 
possam passar por esse 
momento, e esse ciclo em 
que são afetados, de forma 
que o Governo do Estado 
está dando apoio com essa 
remissão”, afirmou Marcos 
Vinícius Castro.

Jonathan Ferreira jornalagorainterior@gmail.com

sado, depois de 21 anos, a 
unidade da Compensa ga-
nhou cara nova e foi reinau-
gurada com novos serviços 
para a população.

Em abril deste ano, foi a 
vez do PAC ViaNorte ser 
revitalizado para melhor 
atender aos moradores de 
uma das áreas mais popu-
losas. Em junho, do PAC Al-
vorada foi entregue revitali-
zado pela primeira vez após 
17 anos de existência.

Em junho, a população ga-
nhou um novo complexo de 
serviços no Studio 5 – Shop-
ping e Convenções, na ave-
nida General Rodrigo Otávio, 
Distrito Industrial, na zona 
sul. É o maior PAC com ca-
pacidade para atender mais 
de sete mil pessoas por mês.

No interior, este ano, hou-
ve a entrega de PACs em 
Tefé e Presidente Figueire-
do. Além das dez unidades 
da capital, as estruturas do 
PAC estão presentes em 
Iranduba, Itacoatiara, Ma-
nacapuru, Parintins, Presi-
dente Figueiredo e Tefé.
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Fernanda Lopes

Mais uma vez a prefeita 
de Presidente Figueiredo, 
Patrícia Lopes (União Bra-
sil), é alvo de denúncias de 
irregularidades. O verea-
dor Luciley Capim, mais 
conhecido como “Capim 
dos pássaros”, denunciou 
que a Prefeitura não pro-
moveu as audiências pú-
blicas prévias para discus-
são das Leis de Diretrizes 
Orçamentárias (LDO) do 
Município e que as referi-
das Leis já encontram dis-
poníveis para votação na  
Câmara Municipal.

O parlamentar pontua 
que, quando elaborada, a 
LDO foi apresentada na 
presença do Procurador 
do município. O vereador 
busca requerer providên-
cia para que o Tribunal 
de Contas do Estado do 
Amazonas (TCE-AM) atue 
de modo a garantir a efe-
tiva participação popular 
no processo de tramita-
ção das Leis orçamentá-
rias conforme determina 

cial, pediu a contratação de 
uma empresa especializa-
da para “futura” prestação 
de serviços de drenagem, 
pavimentação asfáltica, 
manutenção de pavimento, 
recapeamento, aplicação de 
sarjeta, entre outros. 

A empresa selecionada 
para a prestação dos ser-
viços, é a Infra Serviço 
de Obras de Terraplana-
gem e Pavimentação Ei-
reli, inscrita com o CNPJ 
04.246.604/0001-73, que 
possui mais de 20 anos de 
atuação no mercado de in-
fraestrutura. 

O contrato foi firmado 
em 30 de março de 2022, 
cerca de quatro meses de-
pois da prefeitura já ter 
assinado a contratação de 
uma empresa especializa-
da em serviços de enge-
nharia para a execução de 
serviços de recapeamento 
do sistema viário em Pre-

Prefeita Patrícia Lopes é 
denunciada ao Ministério Público 

Fotos: Divulgação

Vereador Luciley Capim denunciou que a Prefeitura não promoveu as audiências públicas prévias da LDO

a Lei de Responsabilidade  
Fiscal (LRF).

O Ministério Público 
do Estado do Amazonas 
(MPAM), por meio da 1ª 
Promotoria de Justiça de 
Presidente Figueiredo, em 
resposta sobre a denúncia 
referente a LDO 2023, en-
controu cinco inconformi-
dades e pediu a adoção de 
providências.

Por meio de documen-
to, os vereadores reque-
rem ainda que o MPAM e 
TCE-AM adote as medidas 
necessárias, promova as 
audiências públicas da dis-
cussão e votação do proje-
to LDO, afim de garantir 
a legalidade no processo  
de tramitação.

A denúncia foi recebida 
pela Ouvidoria-Geral e en-
caminhada à Promotoria 
de Justiça de Presidente 
Figueiredo como Notícia 
de Fato.

Contratos com altos va-
lores

A gestão de Patrícia Lo-
pes chama atenção mais 

uma vez por gastos exa-
cerbados sem fundamen-
to. A prefeita assinou um 
extrato de contrato no va-
lor total de R$ 174.600,00 
(cento e setenta e quatro 
mil e seiscentos reais), 
para locação de equipa-
mentos multifuncionais 
para impressão e cópia.

A empresa é a SIMONE 
DE CASTRO DUARTE CO-
ELHO, inscrita no CNPJ 
04.030.231/0001-07, e fica 
localizada na avenida Pre-
sidente Castelo Branco, 
1071, bairro Cachoeirinha, 
Zona Sul de Manaus.

Em outra situação, Lopes 
assinou uma Comissão Mu-
nicipal de Licitação no valor 
de R $4.323.025,38 (quatro 
milhões, trezentos e vinte 
e três mil, vinte e cinco e 
trinta e oito centavos), para 
a realização de um projeto 
de infraestrutura. 

O objeto do pregão presen-
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sidente Figueiredo. 
A M S Construções e 

Terraplanagem LTDA, foi 
contratada com a visão de 
receber cerca de R$99,5 
milhões para a prestação 
de serviços, durante o pra-
zo de 8 meses a partir da 
publicação do pregão. 

Sem as especificações 
dos serviços que seriam 
prestados, o documento 
que foi assinado em no-
vembro de 2021, salienta 
que o valor de R$10 mil 
deve ser pago pela prefei-
tura municipal de Presi-
dente Figueiredo. 

Posicionamento
O AGORA entrou em con-

tato com a assessoria de 
comunicação da Prefeitu-
ra de Presidente Figueire-
do. Até a publicação desta 
matéria não houve retorno 
da comunicação da prefei-
ta Patrícia Lopes.

Jonathan Ferreira jornalagorainterior@gmail.com

A gestão de Patrícia Lopes chama atenção  por gastos exacerbados



 

Fernanda Lopes

“Fazer o bem sem olhar 
a quem” é um dos ditados 
populares mais conhe-
cidos e reflete bem uma 
das essências do trabalho 
sociais. O voluntariado 
contribui com o envelhe-
cimento ativo, a autono-
mia e a sensação de bem-
-estar ao longo da vida dos 
idosos. Chegar à terceira 
idade é um privilégio, mas 
também é algo desafiador 
e seguindo essa linha, as 
casas de repouso são alia-
das para o acolhimento e 
tratamento desse público.

Desde 2012, o número 
de idosos em abrigos con-
veniados aos estados e 
municípios, a maioria em 
instituições de longa per-
manência, cresceu 33% — 
passou de 45.827 naquele 
ano para 60.939 em 2017, 
ano dos dados mais recen-
tes disponíveis. O levanta-
mento é do Ministério de 
Desenvolvimento Social.

O Espaço Acolher – Casa 
de Sara é uma Organização 
Não Governamental (ONG) 
de caráter beneficente e 
sem fins lucrativos, que 
promove serviços socioas-
sistenciais de excelência 
as famílias em situação 
de vulnerabilidade e ris-
co social no Amazonas. A 
instituição fica localizada 
na Rua Francisco Souza, 
no município de Iranduba 
(distante 39,8 quilômetros 
de Manaus).

Existente há 17 anos, 
a instituição nasceu às 
margens do rio Solimões 
e fruto do desejo de aju-
dar o próximo da profes-
sora Wallane Socorro Sil-
va, mais conhecida como 
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Lane. A instituição atua 
na promoção atividades 
sociais, culturais, educati-
vas e de lazer que visam 
o desenvolvimento sócio 
econômico de crianças, 
adolescentes, mulheres e 
idosos no município.

Notando o envelheci-
mento da população ama-
zonense, começou a atuar 
no apoio aos idosos do mu-
nicípio. A instituição atua 
no trabalho de abrigar e 
cuidar de idosos que foram 
abandonados por familia-
res, o local, atualmente, 
abriga 23 idosos de am-
bos os gêneros, que foram 
abandonados pela família.

Tudo começou enquanto 
Lane, que é missionária, 
desenvolveu o amor por 
ajudar o próximo a partir 
dos cuidados que oferecia 
às mulheres e a quem es-
tava doente. Por ser profes-
sora, as pessoas costuma-
vam procurá-la pedindo 
ajuda e, inclusive, algumas 
ficavam em sua residência 
até melhorarem. Por vol-
ta de 2005, os trabalhos 
da instituição começaram 
com a ajuda que ela ofere-
cia às mulheres do muni-

cípio e com o aumento das 
taxas de vulnerabilidade 
social, começou a abranger 
as crianças e os idosos.

“Eu era missionária e 
cuidava de pessoas doen-
tes. No Beiradão, nós nos 
reuníamos para trabalhar 
com as mulheres com ro-
das de conversa. A Casa 
de Sara surgiu dessa ma-
neira. O nosso trabalho era 
só com as mulheres. Fazia 
rodas de conversas para 
incentivá-las a não aban-
donarem os seus filhos, 
pois eram muitas crianças 
abandonadas por aqui. In-
clusive ensinava elas a fa-
zerem artesanato para ter 
algum dinheiro. Três anos 
depois, comecei a fazer um 
trabalho com as crianças 
também que hoje se tornou 
o projeto ‘Menino do Rio’. O 
andamento do projeto foi 
seguindo uma linha: as 
mulheres normalmente vi-
nham com os filhos e pes-
soas idosas começaram a 
nos procurar, assim decidi-
mos dividi-los em grupos”, 
destacou.

O trabalho da Casa de 
Sara com a terceira idade 
começou com apenas qua-

tro idosos que não tinham 
residência e foram aban-
donados por motivos de 
doenças. Nesse cenário, o 
abandono pode gerar con-
sequências devastadoras 
para a saúde já frágil do 
idoso.

“Começamos com qua-
tro idosos que moravam 
em casas de terceiros que 
não queriam mais os abri-
gar. Eles ficavam abando-
nados pelas ruas e nós os 
abrigamos. Muitos deles 
estavam até mesmo doen-
tes e tudo isso começou a 
crescer. Frequentemente 
vinha um da Ilha, outro 
da comunidade para fazer 
um tratamento. Quando 
perguntávamos, nunca 
sabiam dizer quem eram 
os familiares e a maioria 
trabalhava na área rural 
e alegava não ter família. 
Assim começou o grupo 
de idosos. A maioria deles 
foram abandonados por 
estarem em situação de 
doenças”, disse.

Sempre com o apoio do 
marido e do filho, Lane 
ressalta que o amor ao 
próximo e a solidariedade 
sempre esteve em primei-
ro lugar para a sua família. 
Seguindo exemplos den-
tro da própria residência, o 
trio resolveu expandir esse 
sentimento solidário para 
outras famílias.

“Nossa família sempre 
buscou ser solidária com o 
próximo. Nós sempre pen-
samos no futuro, coloca-
mos o amor em primeiro 
lugar e sempre tentamos 
transformar um pouco da 
vida das pessoas, principal-
mente das que sofrem com 
a desigualdade”, destacou.

Durante esses anos, a 

ONG Casa de Sara acolhe 
idosos vulneráveis 

ONG se desdobrou para 
se manter aberta e diante 
do colapso na saúde e se-
gunda-onda da Covid-19, a 
casa de Sara precisou mais 
do que nunca de apoio. De 
acordo com Lane, foi preci-
so “matar um leão por dia” 
para lidar com as dificul-
dades enfrentadas desde o 
início do trabalho voluntá-
rio e que se agravou com o 
cenário pandêmico.

“A situação mais impac-
tante que vivemos foi rela-
cionada à pandemia com 
a Covid-19. Nossa equipe é 
bem pequena, ficamos mui-
to abalados e clamamos 
muito a Deus. Foi um mo-
mento muito difícil, todos 
nos resguardamos e para 
conseguirmos alguma aju-
da foi bem complicado. Se 
hoje ainda é difícil, há um 
ano atrás estava muito pior, 
mas até aqui nos ajudou o 
Senhor. Graças a Deus não 
perdemos nenhum idoso 
e sou muito grata por isso. 
Temos que ‘matar um leão 
por dia’. Hoje mesmo ainda 
enfrentamos muitas difi-
culdades com massas, pro-
teínas. A situação da Co-
vid-19 foi muito impactante 
mesmo”, ressalta.

De acordo com a fun-
dadora, a Casa de Sara 
sente carência de itens 
como fraldas, alimentos 
(proteínas), higiene e lim-
peza, roupas de cama e 
remédios e conta com a 
ajuda da população para 
adquiri-los. Para quem de-
sejar oferecer apoio a ins-
tituição, pode entrar em 
contato pelo Whatsapp (92) 
99286 3830 (Wallane So-
corro Silva), ou pelos Insta-
grans: @casadesaraoficial 
e @casa_de_sara_idosos

Instituição nasceu às margens do rio Solimões para ajudar o próximo

Divulgação
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A prova do 2º AirãoMan 
– Triathlon no Parque Na-
cional de Anavilhanas 
reuniu, no domingo (17), 
142 atletas do Amazonas 
e de estados brasileiros 
como Rio de Janeiro, Para-
ná e São Paulo.

Os vencedores na ca-
tegoria geral masculino 
(solo), foram os atletas 
Rainer Lopes Manaus); Je-

AirãoMan Triathlon reúne 
142 atletas para competição

Divulgação

Competição reúne atletas do Amazonas e de outros estados

A Empresa Estadual de 
Turismo (Amazonastur) 
entregou, no sábado (16), 
ao Prefeito de Novo Airão, 
Frederico Júnior, o Plano de 
Gestão do Turismo para o 
município. Trata-se de um 
instrumento que apresenta 
diretrizes e um conjunto in-
tegrado de ações para o de-
senvolvimento do setor em 
Novo Airão.

O plano foi entregue pelo 
presidente da Amazonastur, 
Gustavo de Araújo Sampaio, 
durante a realização do Con-
gresso Técnico do 2º Airão-
Man – Triathlon Olímpico, 
disputado, no domingo (17), 
por 142 triatletas do Amazo-

Amazonastur entrega Plano de Gestão do Turismo
Divulgação

Plano tem enfoque nas ações para o desenvolvimento do setor
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fferson Rezende, (Barcelos) 
e Bruno Figueiredo (Ma-
naus). No naipe feminino, 
Jéssica Natália, Andreza 
Pereira e Fabiola Salmito 
(Manaus). No revezamen-
to as equipes vencedoras 
foram Suvinil Pro 01, Bodo 
Ticado e XTri MMS Team.

O município esteve re-
presentado por três equi-
pes de revezamento e um 

atleta solo. Equipe Ana-
vilhanas, formada por 
Rafael de Araújo, Eduar-
do Libório e Danilo Jacó 
Fernandes. 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.

Além do prefeito Fre-
derico Júnior e do vice, 
José Sales Nunes (Baliza), 
a solenidade de premia-
ção contou com as pre-
senças do presidente da 
Amazonastur, Gustavo 
Sampaio, deputado fede-
ral Capitão Alberto Neto, 
e o presidente da Federa-
ção de Triathlon (Fetriam),  
Leandro Moreira. 

O prefeito Frederico Jú-
nior ressaltou a participa-
ção dos atletas de Novo 
Airão, em especial a enfer-
meira Iris Gessner, que aos 
54 anos completou a prova 
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nas e de estados brasileiros.
“O Governo do Estado vem 

reafirmar Novo Airão como 
referência regional de turis-
mo no Amazonas. O plano 
vem consolidar a parceria 
com o município para a ge-
ração de emprego e renda. 
E vai continuar apoiando os 
eventos que se façam ne-
cessários para promover o 
desenvolvimento de Novo 
Airão”, afirma.

A secretária municipal de 
Turismo, Suzianne Fonseca, 
destacou a importância da 
parceria entre a Amazonas-
tur e a Semintur, que vem 
se fortalecendo por meio do 
apoio direto ao município. 

Um exemplo são investi-
mentos em capacitação pro-
fissional, e ainda, apoio aos 
eventos com destaque para 
o Airãoman.

“Vamos transformar Novo 
Airão na cidade inteligente 
da Amazônia. Um proje-
to audacioso que ajudará 
a promover o município 
como destino turístico con-
solidado. E a Amazonastur 
está próxima do município, 
atuando nas pequenas e 
grandes ações. Quem ga-
nha com esse investimento 
é o Turismo, que nos brinda 
com essa nova matriz para 
o desenvolvimento econô-
mico”, disse.

de revezamento. Empenho 
que o prefeito disse ser um 
exemplo para todos. Ele 
também ressaltou o aque-
cimento na economia que 
resultou na lotação dos 
hotéis e fez agradecimen-
tos ao apoio do Governo do 
Estado na pessoa do presi-
dente da Amazonastur.

“Pode contar com a Pre-
feitura para incluir Novo 
Airão no calendário oficial 
de triathlon. Isso é um de-
safio que estamos prepa-
rados para assumir.”

O vice-prefeito José Sa-
les Nunes (Baliza) desta-
cou o sucesso do evento 
e parabenizou aos atletas 
que prestigiaram o muni-
cípio e contribuíram para 
Novo Airão subir mais um 
degrau de desenvolvimen-
to turístico.

O presidente da Fetriam, 
Leandro Moreira, agrade-
ceu a todas as pessoas que 
acreditaram na realização 

do evento e afirmou que o 
AirãoMan vai fazer parte 
do calendário estadual.

Participaram do Airão-
Man alguns dos principais 
triatletas do Amazonas e 
do Brasil como RainerSi-
mas, a campeã mundial e 
brasileira Jéssica Santos, 
ultraman Márcio Soares e 
os ironmen, Evandro Neto, 
Caio Neto, Patrícia Diniz e 
Celso Azevedo.

O 2º AirãoMan Triathlon 
teve como organizadores 
a Prefeitura de Novo Ai-
rão, por meio das secre-
tarias municipais de Tu-
rismo (Semintur), Saúde 
(Semsa), Cultura (Semuc), 
Esporte (Semjel) e Infraes-
trutura (Seminf), Federa-
ção de Triathlon do Ama-
zonas (Fetriam) e Governo 
do Estado. Além de apoio 
da Polícia Militar, Corpo de 
Bombeiros, Defesa Civil, e 
Núcleo de Apoio à Saúde 
da Família (Nasf-AB).

Jonathan Ferreira jornalagorainterior@gmail.com
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VIP’S Metropolitanos

Para incentivar o esporte para a ju-
ventude da comunidade de Irandu-
ba, o Pelotão Solidário realiza o Pro-
jeto Time Jovem Pelotão Solidário 
Esporte. Dia de quinta das 17 às 19h 
temos um ponto no Sintético. 

O prefeito de Novo Airão, 
Frederico Júnior, realizou, 
na quinta-feira (21), uma 
visita técnica aos cantei-
ros de obras do Portal da 
Cidade e Parque Linear, 
cujas construções estão 
em andamento na área de 
entrada do município.

A miss, Layna Roberta e o Mister, 
Endrio Coelho, foram os vencedo-
res do concurso Miss & Mister Ma-
nacapuru 2022! O concurso contou 
com o apoio importantíssimo de 
marcas que acreditaram e confia-
ram no talento dos candidatos. 

A Prefeitura de Rio Preto da Eva está realizando a reforma 
completa do Estádio Francisco Garcia, que se encontra nos 
últimos ajustes para a reinauguração neste domingo (24). 
Os principais serviços realizados são: drenagens do gra-
mado; reforma dos vestiários e alambrado; pinturas das 
arquibancadas; entrada e saída de ambulância; iluminação 
para jogos noturnos; bancos novos para arbitragem; entre 
outros.

Dez candidatas se inscreveram para disputar a 
primeira seletiva do Concurso Rainha do Cupua-
çu 2022, que ocorrerá neste sábado (23), na Festa 
de 41 anos da Vila de Balbina. As cinco seleciona-
das representarão as comunidades da AM-240 e 
Balbina nas próximas etapas da competição, em 
Presidente Figueiredo.

A primeira dama 
Cristiany Costa e 
o netinho Luiz An-
tônio assistindo ao 
avô Mário Abrahim 
fazendo o lança-
mento das obras 
de construção da 
praça do bairro Jar-
dim Amanda.
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O Ministério da Saúde em 
parceria com a Universida-
de Federal do Rio Grande do 
Norte, a Fundação de Vigi-
lância em Saúde do Amazo-
nas, Prefeitura Municipal de 
Itacoatiara, por meio da Se-
cretaria Municipal de Saúde 
de Itacoatiara, promoveram 
o Curso Básico de Vigilân-
cia Epidemiológica e Manejo 
Clínico da Sífilis no municí-
pio de Itacoatiara, nos dias 
19 e 20 de julho.

Jonathan Ferreira jornalagorainterior@gmail.com
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DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

RPE Parintins estreia 
com goleada sobre o 
Tarumã na Série B 

Pesquisa analisa 
a distribuição 
geográfica do 

sauim-de-coleira

AirãoMan Triathlon 
reúne 142 atletas 
para competição

Prefeita 
Patrícia Lopes 
é denunciada 
ao Ministério 

Público DIVULGAÇÃO

RIO PRETO DA EVA  PÁGINA 8
NOVO AIRÃO PÁGINA 13

Desnutrição atrasa desenvolvimento 
infantil no Amazonas

MANACAPURU
PÁGINA 4

RIO PRETO DA EVA 
PÁGINA 9


