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A Prefeitura de Manaus, 

via Programa de Recupera-
ção Ambiental e Requalifi-
cação Social e Urbanística 
do Igarapé do Mindu, rea-
lizou, na quinta-feira (28), 
uma ação social educativa, 
em prol do dia Mundial da 
Preservação do Meio Am-
biente, na escola Professora 
Sônia Maria da Silva Barbo-
sa, localizada no bairro Jorge 
Teixeira, Zona Leste. 

A ação faz parte de uma 
parceria integrada entre a co-
mitiva de servidores da Uni-
dade Executora do Programa 
de Infraestrutura Urbana e 
Ambiental de Manaus (UEP), 
as Secretarias Municipais de 
Infraestrutura (Seminf); de 
Meio Ambiente e Sustentabi-
lidade (Semmas); de Limpeza 
Urbana (Semulsp); de Educa-
ção (Semed); e a Federação do 
Comércio do Estado do Ama-
zonas (Fecomercio).

Segundo a superintenden-
te da UEP, Luciana Barbosa, 
esse projeto ocorre desde 

2007, sendo de revitalização 
do igarapé do Mindu e tem 
como objetivo levar conscien-
tização e informação às famí-
lias que residem às margens 
do igarapé, mostrando de 
forma lúdica como devemos 
cuidar do meio ambiente. 

“O objetivo deste evento é 
fazer com que a população 
entenda a importância da 
preservação do igarapé do 
Mindu. Serve tanto para elas 
como para toda a população 

da cidade, uma vez que o 
igarapé tem 17 quilômetros 
de extensão e deságua no 
rio Amazonas, iniciando no 
bairro Cidade de Deus e en-
cerrando no bairro São Rai-
mundo. Nesta ação, conse-
guimos alcançar, além dos 
alunos, uma média de mil 
pessoas, que são os mora-
dores do entorno, para reali-
zarmos a educação e cons-
cientização ambiental no 
dia propício da preservação 

ao meio ambiente”, destacou 
Luciana. 

A aluna Suziane Nasci-
mento, do 8° ano do ensino 
médio, compartilha a alegria 
em aprender a fazer o des-
carte correto do lixo e deixa 
uma mensagem de cons-
cientização aos moradores 
do entorno.

 “Eu estou muito feliz de 
ter participado deste evento 
na minha escola, e aprender 
mais sobre a forma correta 
da preservação. Vou chegar 
na minha casa e ensinar os 
meus familiares e vizinhos 
a jogar o lixo só na hora que 
o caminhão passar ou na li-
xeira mais próxima de casa, 
mas nunca nas ruas e igara-
pés. A minha parte agora vou 
fazer”, enfatizou.

A dona de casa Maria Josi-
nete, 44 anos, moradora da 
comunidade, compareceu 
à escola para assistir às pa-
lestras da ação educativa e 
afirmou que aprender nunca 
é demais. 

População recebe ações sobre 
cuidados com o meio ambiente
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Ação social em prol do dia Mundial da Preservação do Meio Ambiente

“A Prefeitura de Manaus 
está de parabéns por nos pro-
porcionar esse evento. Estou 
achando ótimo. Entrei na 
escola por curiosidade, mas 
a ação prendeu totalmente 
minha atenção. Nossa comu-
nidade estava precisando, te-
nho certeza que esta ação vai 
trazer bons resultados, como 
consciência para a população 
que realmente precisa dessa 
educação ambiental. A gente 
vê o quanto a comunidade é 
carente dessas informações, 
mas na gestão do prefeito 
David Almeida isso vem mu-
dando com a prática de estí-
mulos no conhecimento que 
é oferecido por toda a equipe”, 
afirmou a moradora. 

Além dos apoios das se-
cretarias, a ação social con-
ta com a ajuda do Senac e o 
Instituto Embeleze, que ofe-
recem serviços de embeleza-
mento aos moradores, como 
corte de cabelo, maquiagem 
e unha para aqueles que 
comparecem ao evento.

 

Aberto edital para vendas de alimentos no ‘Passo a Paço 2022’
A Prefeitura de Manaus, por meio 

da Fundação Municipal de Cultu-
ra, Turismo e Eventos (Manaus-
cult), lançou, na última terça-feira 
(26), no Diário Oficial do Município 
(DOM), edição 5.392, caderno de nú-
mero 1, o “Edital de Chamamento 
Público n.º 009/2022”, em forma 
de processo de seleção, para uso de 
espaço público de forma onerosa, 
nas praças de alimentação dos pal-
cos Tucupi e Caboquinho, durante o 
festival #SouManaus Passo a Paço 
2022, que ocorrerá nos dias 3, 4, 5 e 
6 de setembro deste ano, no Centro 
Histórico de Manaus. O edital fica 
aberto para inscrição até dia (8).

O edital, a ficha de inscrição 
(pessoa física e jurídica), propos-

pas”, “Doce e salgados Gourmet”, 
“Comidas Veganas e Vegetarianas” 
e “Paletas”, nas categorias: Food 
Bike, Carrinho de Comida Ambu-
lante e Barraca de Comida.

“Este é o segundo edital de gas-
tronomia que estamos lançando 
do festival #SouManaus Passo 
a Paço 2022, como forma de for-
talecer a gastronomia local e os 
profissionais da área, também es-
tamos ampliando essa participa-
ção e dando oportunidade a todos 
os interessados. Neste edital, abri-
mos para a participação de carri-
nho de comida ambulante, barraca 
de comida e food bike”, explicou o 
diretor-presidente da Manauscult, 
Alonso Oliveira.

ta comercial e a declaração de 
atividade estão disponíveis para 
consulta na aba “editais” do site 
manauscult.manaus.am.gov.br. 
Na feira “Praça de Alimentação 
da Gastronomia Criativa”, have-
rá até 26 vagas para operação 
de venda de alimentos, nas três 
categorias: Food Bike (cachorro-
-quente), Carrinho de Comida 
Ambulante e Barraca de Comida.

O edital estabelece critérios à con-
cessão, utilização e funcionamento 
de espaço para operação de venda 
dos seguintes alimentos: “Churros 
Gourmet”, “Pipoca Express e Gour-
met”, “Crepes”, “Cookies Gourmet”, 
“Tapiocaria”, “Farofaria Gourmet”, 
“Sorvete na Chapa”, “Caldos e So-

Podem se inscrever pessoas físicas ou pessoas 
jurídicas
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O prefeito de Manaus, 
David Almeida, tem con-
quistado boa avaliação 
da população manauara 
em seu primeiro ano de 
gestão. Conforme a pes-
quisa Realtime Big Data, 
divulgada na segunda-
-feira (26), cerca de 79% 
das pessoas entrevista-
das avaliaram a gestão de 
Almeida como ótima, boa 
ou regular.

Segundo a pesquisa, 
aproximadamente 13% 
dos entrevistados apon-
taram o governo de Da-
vid Almeida como ótimo. 
Já 26% afirmaram que a 
gestão do prefeito é boa, 
enquanto apenas 10% ava-
liaram como péssima. Ou-
tros 9% veem como ruim, 
e 2% não responderam ou 
não sabiam. 

A pesquisa foi realizada 
entre os dias 22 e 23 de ju-
lho, com mil entrevistados 
de Manaus por meio do te-
lefone. A margem de erro 
é de três pontos para mais 
ou para menos. O nível de 

David Almeida alcança quase 
80% de aprovação em Manaus
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O setor melhor avaliado pelos entrevistados é o da Iluminação pública

3

água em casa e condições 
de fazer os pagamentos”, 
enfatizou Almeida.

 A Tarifa Manauara é 
um benefício que repre-
senta desconto de 50% na 
fatura de água e esgoto. 
O programa é voltado às 
famílias que vivem em si-
tuação de vulnerabilidade 
social em todas as zonas 
da cidade, inclusive as que 
estão começando a rece-
ber água recentemente, 
por meio da ampliação da 
rede de distribuição.

confiança é de 95%.
O setor melhor avaliado 

pelos entrevistados é o da 
Iluminação pública. Cerca 
de 23% das pessoas entre-
vistadas apontaram como 
ótimo e 29% como bom. A 
educação pública também 
foi vista de forma positiva, 
com 22% bom e 19% óti-
mo. No asfaltamento, 23% 
avaliaram como bom e 
21% como ótimo.

Já o setor de saneamen-
to básico foi apontado de 
forma negativa pelos en-
trevistados. Cerca de 20% 
apontaram como ruim. Da 
mesma forma, os núme-
ros sobre transporte públi-
co também foram baixos. 
O setor de saúde foi ava-
liado de forma mediana.

Aproximadamente 52% 
dos entrevistados apon-
tam a saúde de Manaus 
como regular. Já 16% 
como bom, 6% como pés-
simo, 4% como ótimo, e 
2% não sabiam ou não 
responderam.  

Conforme o cientista 

político Carlos Santia-
go, há quase um ano, as 
pesquisas apontam bons 
números de popularidade 
para o prefeito de Manaus 
David Almeida.

Ações da Prefeitura
David Almeida, realizou, 

na segunda-feira (25), a 
entrega simbólica de uma 
placa comemorativa para 
a 100ª mil famílias benefi-
ciada pelo Tarifa Manaua-
ra, programa que concede 
desconto de 50% no pa-
gamento das faturas de 
água e esgoto.

A ação é vista como re-
sultado de trabalho de po-
líticas públicas de médio 
e longo prazo realizadas 
pela gestão municipal.

“Estamos comemorando 
o cadastro de 100 mil famí-
lias na Tarifa Social, apro-
ximadamente 500 mil 
pessoas, em Manaus, são 
contempladas com esse 
benefício. É uma parceria 
da Prefeitura de Manaus 
com a Águas de Manaus. 

Temos que comemorar 
um dos maiores índices 
de tarifa social do Brasil 
alcançado pela prefeitura. 
Esse foi um desafio que 
lancei para a empresa no 
começo da minha gestão 
e chegamos a essa marca 
de 100 mil famílias alcan-
çadas na cidade de Ma-
naus, praticamente 1/4 da 
cidade contemplada com 
a Tarifa Social. É uma ex-
pansão que a empresa 
está fazendo na sua rede 
e as pessoas passam a ter 

Jonathan Ferreira jornalagorainterior@gmail.com

Manaus

 

Prefeitura fomenta turismo e lança ‘Manaus Adventure’
A Prefeitura de Manaus, 

por meio da Fundação Mu-
nicipal de Cultura, Turismo 
e Eventos (Manauscult), lan-
çou, na quarta-feira (27), o 
projeto de turismo esportivo 
“Manaus Adventure 2022”, 
que será o maior evento de 
esporte de aventura integra-
do no coração da Amazônia, 
de 14 a 16 de outubro. 

O objetivo do projeto, re-
alizado em parceria com o 
governo do Amazonas, via 
Empresa Estadual de Turis-
mo do Amazonas (Amazo-

nastur), é inserir a capital 
amazonense no circuito 
brasileiro e mundial do tu-
rismo de aventura. Nesta 
edição, o Manaus Adventu-
re deve reunir cerca de mil 
atletas amadores e profis-
sionais dentre locais, nacio-
nais e internacionais.

O Manaus Adventure 
2022 ocorrerá com a reali-
zação da 1ª edição da Copa 
Brasil de Turismo de Pesca 
Esportiva; 1ª edição do Cir-
cuito Internacional de Na-
tação em Águas Abertas; 1ª 

edição do Jungle Adventure 
Sport; 8ª edição do Torneio 
Esportivo Amigos do Taru-
mã e a 1ª edição do Manaus 
Kid’s Adventure.

Durante a solenidade de 
lançamento do projeto, o 
diretor-presidente da Ma-
nauscult, Alonso Oliveira, 
destacou que as modali-
dades esportivas que se-
rão realizadas de forma 
integrada visam promover 
uma das mais extraordiná-
rias experiências na região 
amazônica para atrair atle-

O objetivo é inserir Manaus no 
circuito de turismo de aventura
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tas de alta performance de 
nível internacional.

“Eu não tenho dúvidas de 
que será o maior evento de 
turismo de aventura reali-
zado no coração da Ama-
zônia. Este evento integra a 
pesca esportiva, natação in-
ternacional em águas aber-
tas e esportes de aventura 
que são: tirolesa, escalada, 
rapel, corrida com obstácu-
los. Esse evento vai colocar 
a nossa Manaus no roteiro 
internacional do turismo de 
aventura”, avaliou Oliveira.
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População recebe quadra Maria 
do Socorro Queiroz revitalizada

Manacapuru, foi entregue 
a população. 

O secretário da pasta 
Municipal de Educação e 
Cultura (SEMEC), professor 
Raimundo Conde, disse que 
o local é dedicado aos es-
tudantes e profissionais da 
educação que precisavam 
de um local para desenvol-
ver atividades estudantis. 
“Temos 610 alunos na uni-
dade. Todos esses estudan-
tes vão se beneficiar com 
a quadra. Além da parte 
esportiva, com educação 
físicas, culturais e sociais”, 
lembrou Raimundo Conde.

“Quando se investe na es-
trutura esportiva, há a me-
lhoria na qualidade de vida, 
na saúde e na segurança e 
na questão social. É impor-
tante tirar as crianças da 
rua e colocá-las para prati-
car esportes”, complemen-
tou o prefeito Beto D’Ângelo.

O evento contou com as 
presenças dos vereadores 
de Manacapuru, secretá-
rios municipais, servido-
res públicos e os morado-
res do município.
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A quadra ficou abandonada 
por anos e após ações da atual 

gestão de Manacapuru foi 
entregue a população

Os moradores do muni-
cípio de Manacapuru (dis-
tante 98 quilômetros de 
Manaus) receberam, na 
segunda-feira (25), mais 
um prédio público refor-
mado. A quadra polies-
portiva coberta da escola 
municipal Maria do So-
corro Queiroz Farias aten-
derá a população, situada 
no bairro da Correnteza.

O prefeito de Manacapu-
ru, Beto D’angelo, a vice-
-prefeita Valcileia Maciel, 
e o secretário municipal de 
Educação, Professor Rai-
mundo Conde participaram 
da inauguração. O gestor 
de Manacapuru informou 
que o espaço vai servir 
para a comunidade desen-
volver várias atividades, 
mantendo as crianças e jo-
vens ocupados e distantes  
de ações ilícitas.

“Para que nossos jovens 
estejam longe das drogas e 
cada vez mais perto da edu-
cação”, disse o prefeito.

A quadra ficou aban-
donada por anos e após 
ações da atual gestão de 

 

Banda amazonense Nave Marya lança cinco músicas
“Terrácie” é o nome do mais 

novo trabalho da banda ama-
zonense Nave Marya, lança-
do na quarta-feira (27). O EP, 
que estará disponível nas 
principais plataformas de 
streamings de música, reú-
ne cinco músicas: “Terrácie”, 
“Aqui Jaz Um Ser”, “Sonhos 
de Vidro”, “Uma Mulher”, e 
“Dissolver”, cada uma delas 
contendo críticas e reflexões 
diferentes quanto aos seres 
humanos e à sociedade.

Formada por Alexandre So-

mixagem de Jeferson Souza, 
da Jota Music (Manaus-AM); 
masterização de Fernan-
do Sanches, do Estúdio El 
Rocha (São Paulo-SP); Pro-
dução Executiva por Pablo 
Araújo (Banda Luneta Má-
gica); Produção Fotográfica 
e capa do EP por Bárbara 
Umbra; Produção Visual por 
Walter Juur e Make por Hen-
dryl Nogueira.

Dayse Moraes, vocalista da 
banda, conta que construir o 
EP “Terrácie” foi uma experi-

lórzano (baixo e vocais), Clin-
ton Siqueira (teclado e bate-
ria), Dayse Moraes (vocal e 
guitarra), Rafael Borges (gui-
tarra), a banda explica que o 
EP leva este nome inspirado 
pelo neologismo da palavra 
“terra”, fazendo menção às 
coisas terrenas, com “ácie”, 
que significa perspicácia de 
espírito e sensibilidade.

A produção do EP contou 
com a captação de Diego 
Marcos, da DM Studio Pro-
duções (Manacapuru-AM); 

ência nova. “Reinventamos 
nossa maneira de trabalhar 
desde o processo criativo 

Cada música do álbum contém críticas e reflexões sociais diferentes 
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até a forma de executar as 
ideias, deixando fluir sem 
muita pretensão”, afirma.
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Fernanda Lopes

Mal que afeta todo o mun-
do, a desigualdade social é 
um problema que agrava 
questões de marginaliza-
ção e injustiça. Importantes 
aliadas no combate à desi-
gualdade social, as Organi-
zações da Sociedade Civil 
de Interesse Público (OSCIP) 
desempenham um papel 
importante e são uma peça 
fundamental na mudança 
dessa realidade.

Fundada há 12 anos no 
município de Manacapuru 
(distante 98 quilômetros de 
Manaus), a Associação Ins-
tituto Samaúma (ASSAM) 
nasceu com o propósito de 
atuar em favor da popula-
ção menos favorecida do 
município. Criada em 2010, 
devido ao anseio de três 
amigas que, inconformadas 
com as a desigualdade so-
cial, decidiram unir os de-
sejos em mudar a realidade 
dos moradores da “Princesi-
nha do Solimões”.

O projeto nasceu fruto do 
trabalho voluntário de três 
amigas. O trio Nayluce de 
Lima Pereira, que ocupa o 
cargo de diretora-presidente; 
a diretora vice-presidente 
Sheila Cristina Ramos e Sil-
va e da diretora financeira 
Catarina da Silva Eleulério.

A associação realiza pe-
quenos projetos e ações so-
ciais que geram resultados 
na vida de cada indivíduo, 
visando contribuir de algu-
ma forma para a redução 
das desigualdades sociais, 
dando vez e voz a quem não 
possuía. A ASSAM busca de-
sempenhar o trabalho com 
determinação e excelência. 

O trabalho é itinerante e 
abrange todo o município de 
Manacapuru inclusive a área 
rural, onde conta com 400 

agricultores cadastrados, 
que em breve irão receber 
triciclos para ajudar no es-
coamento da produção, fruto 
de uma Emenda Parlamen-
tar concedida pela deputada 
estadual Alessandra Cam-
pêlo. Devido à dificuldade 
de transporte, a Associação 
regularmente no perímetro 
urbano especialmente no 
bairro da Correnteza, onde a 
sede fica localizada.

“Somos três amigas que de-
cidiram abrir o Instituto para 
melhorar a vida de muitas 
pessoas. No começo era algo 
pequena e ao longo desses 12 
anos as ideias e os projetos 
foram amadurecendo. Infe-
lizmente, ainda não temos 
muita ajuda financeira, mas 
esse ano conseguimos duas 
emendas parlamentares: 
uma para a compra da nos-
sa nova sede e outra voltada 
para a zona rural. Em Ma-
nacapuru, no bairro da Cor-
renteza, temos 300 famílias 
cadastradas e na zona rural 
temos 400 cadastrados”, des-
tacou a diretora-presidente 
Nayluce Pereira.

Com mais 300 famílias 
cadastradas e outras 400 
na zona rural do município, 

desde a fundação, os projetos 
e ações desenvolvidos pela 
Associação sempre tiveram 
como foco a educação inclu-
siva, a redução de precon-
ceitos, da violência contra 
as mulheres e minorias e a 
construção de paz no âmbito 
familiar, escolar, comunitário 
e social. Todos os projetos de-
senvolvidos pela organização 
oferecem acolhimento, escu-
ta qualificada, trabalho mul-
tidisciplinar e em rede como 
valores fundamentais.

Atualmente, a associa-
ção realiza um trabalho de 
apoio psicossocial à popu-
lação de Manacapuru, por 
meio do qual faz encami-
nhamentos para capacita-
ções, emprego, serviço de 
escuta qualificada e aten-
dimento psicológico, além 
de rodas de conversa para 
fortalecimento de vínculos 
afetivos e encaminhamen-
tos a rede de apoio, imbu-
ídos no compromisso de 
promover a autonomia e a 
independência financeira 
dessa população.

Dificuldades
De acordo com a Naylu-

ce, a maior dificuldade en-

frentada para seguir com 
os projetos da associação 
é financeira, que é um 
dos principais desafios de 
quem atua no terceiro setor, 
formado por organizações 
sem fins lucrativos que 
prestam serviços públicos.

“Embora tudo pareça tão 
perfeito, nossa maior difi-
culdade ainda é a financeira. 
Mas uma coisa você pode ter 
certeza, toda dificuldade nos 
motiva ainda mais e desistir 
jamais será uma opção, se-
guiremos em frente e com 
muita fé em Deus de que a 
fase mais difícil já passou 
e que estamos no caminho 
certo, e que ajudar as pes-
soas que são atendidas pelo 
Instituto e vê-las mudarem 
de vida é o que nos faz acre-
ditar que o melhor sempre 
chega”, afirmou.

“No ano passado enfren-
tamos o maior problema 
das nossas vidas que foi a 
Covid-19. Fiquei 18 dias entu-
bada, passei 30 dias na UTI, 
meu esposo faleceu e ele era 
que nos ajudava muito finan-
ceiramente”, acrescentou.

Apoio
No entanto, a diretora-

-presidente pontua o apoio 
oferecido pelo Governo do 
Amazonas como algo cru-
cial para o bom desenvolvi-
mento do trabalho feito pela 
Associação. Reconhecida 
pela Secretaria de Estado de 
Justiça, Direitos Humanos 
e Cidadania (Sejusc) neste 
ano, a Samaúma foi apro-
vada em um edital para o 
Mesa Brasil Sesc, que é uma 
Rede Nacional de Bancos de 
Alimentos que atua contra 
a fome e o desperdício e 
também se candidatará em 
dois editais da Secretaria de 
Estado da Produção Rural 
(Sepror) para o recebimento 

Associação Samaúma atua em 
prol da população vulnerável 

Instituto nasceu com o propósito de atuar em favor da população

de alimentos.
Em 2022, a Associação 

Instituto Samaúma foi cer-
tificada como Organização 
da Sociedade Civil de Inte-
resse Público (OSCIP) após 
o crescimento do trabalho 
exercido. Realizando um 
sonho antigo que Nayluce 
partilhava ao lado do ma-
rido, atualmente a associa-
ção conta com uma filial 
em Lagoinha, localizada 
no município de Paraipaba, 
no Estado do Ceará, em um 
espaço cedido pelo Centro 
Cultural de Lagoinha. Inau-
gurada em outubro de 2021, 
o instituto está em hiato em 
busca do apoio da comuni-
dade e de novos parceiros.

“Era um sonho antigo 
meu e do meu marido, esti-
ve lá depois que ele faleceu 
e resolvi conversar com al-
guns moradores como a Jor-
dânia, que hoje é que cuida 
das coisas por lá e o sonho 
foi acontecendo e fizemos 
a abertura da firma e uma 
festa do Dia das Crianças 
para comemorar, foram 150 
crianças. Agora estamos 
parados lá, resolvemos ar-
rumar a casa aqui para 
depois partir para lá. Mas 
temos duas parcerias, uma 
para dar aulas de ballet e 
outra para dar Jiu-Jitsu, são 
voluntários”, disse.

Projetos e parceiros
Ao longo do ano, a Asso-

ciação Samaúma realizou 
trabalho de apoio por meio 
de rodas de conversa para 
fortalecimento de vínculos 
afetivos e fortalecimento 
da rede de apoio voltada 
a comunidade LGBTQIA+, 
com o compromisso de 
promover a autonomia e a 
independência financeira 
de jovens dessa popula- 
ção residente.



 

O prefeito Mário 
Abrahim esteve, durante 
a última sexta-feira (22), 
visitando as obras da ro-
dovia AM-010, em com-
panhia do governador do 
estado Wilson Lima, que 
é o executor do projeto de 
modernização e recupe-
ração desta estrada que 
atende por via terrestre os 
municípios de Itacoatiara, 
onde ela termina, além de 
Silves, Itapiranga, Urucu-
rituba e Rio Preto da Eva, 
que compõem a Região 
Metropolitana de Manaus, 
bem como outros que se 
utilizam desse acesso.

“Estivemos acompa-
nhando o governador 
Wilson que veio ao nosso 
município para verificar o 
andamento dos trabalhos 
da AM-010. Esta é uma 
obra significativa para 
nós itacoatiarenses, haja 
vista, que é uma porta de 
acesso à Itacoatiara e que 
contribui, sobremaneira, 
para o desenvolvimento 
do nosso município e for-
talecimento da nossa eco-
nomia. É através dela que 
a nossa produção rural e 
insumos são escoados. E 
também, precisamos con-
siderar que vários outros 
municípios circunvizi-
nhos, também se utilizam 
da AM-010.”

“Esperamos que em bre-
ve a obra esteja totalmen-
te concluída, oferecendo 
segurança e conforto no 
ir e vir de nossa popula-
ção, o que nos deixa feli-
zes e gratos a toda equipe 
e ao governador Wilson 
Lima”, concluiu o prefeito 
Mário Abrahim.  

Colorindo a cidade
A prefeitura vem desen-

Obras da AM-010 são fiscalizadas 
por governo e prefeitura
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Wilson lima e Mário Abrahim supervisionam andamento das obras
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volvendo o plano de recu-
peração e revitalização 
que realça, cada vez mais, 
o patrimônio paisagístico 
do município, cujos casa-
rões e ruas centenários, 
naturalmente belos, ga-
nham um novo aspecto 
cênico, que vem chaman-
do a atenção de morado-
res e visitantes. O colorido 
dos logradouros públicos 
encheu-se de alegria e 
luz, como a cidade real-
mente merece.

Dona de um cabedal 
histórico literário e rico 
nas “histórias de velhos”, 
moradores fazem com 
que a cidade tem um en-
cantamento que acres-
centa a quem visita, e é 
interessado pelo passado 
glorioso da “Velha Serpa”, 
ficar fascinado com o es-
plendor e imponência do 
rio Amazonas, cuja mar-
gem que banha a cidade, 
viu a sua orla ganhar co-
res, realçando a sua bele-
za, extensiva à Praça do 
Relógio que foi revitali-
zada, também, com jardi-
nagem e a instalação de 

novos bancos.
“Agora, imagine-se sen-

tado e contemplando um 
relaxante pôr-do-sol ita-
coatiarense, um show na-
turalmente amazônico”, 
disse uma moradora. 

Limpeza pública
A Prefeitura de Itacoa-

tiara, por meio da Secreta-
ria Municipal de Infraes-
trutura, segue realizando 
mutirões de limpeza por 
toda a cidade. Nesta se-
mana, o bairro São Fran-
cisco recebeu os serviços 
de roçagem, varrição e re-
moção de lixo, bem como a 
coleta regular de resíduos 
domésticos e retirada de 
entulhos e restos de po-
das por todo o município.

Atualmente, a coleta do-
méstica está sistematiza-
da. Embora esteja sendo 
efetuada na cidade a con-
tento, a SEMINFRA bus-
ca aprimorar a cada dia o 
operacional, visando ofe-
recer maior eficiência dos 
serviços à população.

Mas, cabe a cada mu-
nícipe o compromisso 
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cidadão de observar os 
horários da coleta do lixo 
doméstico, em suas resi-
dências e os dias das reti-
das de entulhos (geladei-
ra velha, móveis, caixotes, 
fogões), que não devem 
ser descartados nas ruas 
ou em antigas lixeiras vi-
ciadas que a prefeitura 
tem lutado para acabar de 
uma vez, pois além de dei-
xarem a cidade com as-
pecto ruim, falam não de 
nossa população e podem 
oferecer riscos à saúde de 
todos, através de doenças 
vetoriais, aquelas trazi-
das pelos ratos, baratas, 
moscas, pombos. Lembre-
-se, a cidade mais limpa e 
aquelas que a gente me-
nos suja. 

Plantar Alfabetização
Com o objetivo de pro-

porcionar educação de 
qualidade para a popu-
lação de Itacoatiara, ofe-
recendo professores pre-
parados e qualificados 
para a educação infantil 
do município, o prefeito 
Mário Abrahim, por meio 
da Secretaria Municipal 
de Educação (SEMED), 
dando a continuidade no 
projeto de valorização do 
profissional da educação, 
realiza na Escola Desem-
bargador Francisco das 
Chagas (Polo V), localiza-
da na comunidade São 
José, no quilômetro 21, da 
AM-010, a formação Plan-
tar Alfabetização. 

Iniciativas como essa 
oportunizam aos profis-
sionais da educação a 
capacitação necessária e 
atualização dos saberes 
pedagógicos que vão per-
mitir o avanço educacio-
nal do município e, não 

obstante, o bem estar e 
prazer no servir, que so-
mente professores con-
seguem sentir ao direcio-
nar o educando na senda 
do conhecimento, infor-
mou Vanessa Miglioran-
za, secretária municipal 
de educação.

Inventário Florestal do 
Município

Nesta semana, a pre-
feitura anunciou que fir-
mou, por meio da Secre-
taria Municipal de Meio 
Ambiente (SEMMA) uma 
parceria com a Universi-
dade do Estado do Ama-
zonas (UEA), para a reali-
zação do Curso Residente 
de Engenharia Florestal 
do campus de Itacoatiara, 
que faz parte do programa 
de estágio do curso de En-
genharia Florestal.

O objetivo é realizar o 
inventário florestal do 
município de Itacoatiara, 
que vai fornecer informa-
ções exatas sobre a nos-
sa composição arbórea. 
O município tem espéci-
mes nativas centenárias 
e outras ornamentais 
que precisam de um le-
vantamento quanti-qua-
litativo que defina o me-
lhor acompanhamento 
de sua evolução.

“As áreas verdes e bos-
ques da cidade também 
serão contempladas neste 
levantamento, que servirá 
de base acadêmica para, 
futuramente, ser inserido 
na atualização do Plano 
Diretor Municipal Partici-
pativo, que é um dos tópi-
cos constantes do plano 
de governo da gestão Má-
rio Abrahim”, contou o se-
cretário de meio ambiente 
Handerson Nelson. 
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Hospital Regional José Mendes 
recebe obras de infraestrutura 

Fotos: Divulgação

O Hospital Regional José 
Mendes está passando por 
uma ampla reforma que 
vai trazer àquela unidade 
de saúde, a ampliação no 
número de leitos e instala-
ção de equipamentos no-
vos e modernos, como é o 
caso do aparelho de tomo-
grafia, tão aguardado. 

Os trabalhos que tiveram 
início em abril, com prazo 
de conclusão prevista para 
julho, tiveram prorrogação 
de prazo e a obra deverá 
estar concluída em mea-
dos de agosto. A ações de 
infraestrutura represen-
tam a conquista de um an-
seio antigo da população, 
maximizado no período 
da pandemia, quando fo-
ram verificadas questões 
técnicas, operacionais e 
da estrutura. A última re-
forma que o hospital havia 
passado foi há 19 anos.

Sendo um hospital polo, 
o José Mendes atende pa-
cientes do município de 
Itacoatiara, e outros próxi-
mos das cidades de Silves, 
Itapiranga, Urucurituba, 
Maués e até Parintins, pro-
videnciando até mesmo 
passagens para pessoas 
que adoecem, durante via-
gens de barcos e que in-
terrompem translado, em 

busca de socorro médico.

Novas instalações
Com as novas instala-

ções, o cidadão ganhará 
um hospital com insta-
lações excelentes, pronto 
para oferecer o melhor 
atendimento e servi-
ços médicos, como será 
o caso das gestantes e 
puérperas, que passarão 
a ter uma ala exclusiva, 
inclusive com entrada di-
ferenciada que vai possi-
bilitar acolhimento ainda 
mais humanizado às fu-
turas mamães, segundo 
informou a enfermeira 
Silma Monteiro, diretora 
daquela unidade.

Esta evolução do Hospi-
tal Regional José Mendes 
representa conforto para 
pacientes e também para 
os servidores que vivem 
o dia a dia da saúde na-
quela unidade hospitalar. 
Para a secretária de saú-
de municipal, Francieli 
dos Santos Lima, a atua-
ção da prefeitura é funda-
mental para melhorar a 
infraestrutura do local. 

“Graças aos esforços do 
prefeito Mário Abrahim 
e de nossos servidores, 
estamos observando que 
o município tem chama-

do a atenção de médicos 
especializados de muitas 
partes do Brasil. Esta se-
mana, por exemplo, tive-
mos a ilustre presença 
de um médico endosco-
pista já interessado em 
oferecer seus trabalhos 
ao município, é a reper-
cussão do que está sendo 
feito com competência, 
em ações de remoções 
aéreas e a assistência 
hospitalar, em nossas en-
fermarias, realizada com 
muita dedicação, ciência 
e amor”, disse a secretá-
ria municipal de saúde.

De acordo com o médico 
Michael Nascimento, pro-
fissional atuante no José 
Mendes, a reforma é ne-
cessária para melhorar o 
atendimento e os serviços 
prestados aos morado-
res de Itacoatiara. “O mu-
nicípio se ampliou e viu 
crescer a sua população, 
porém o hospital regional 
não vinha acompanhan-
do esse crescimento. De 
maneira que o município 
necessita que o seu servi-
ço de saúde possa se apri-
morar. Esta reforma vai 
permitir a otimização do 
espaço físico e melhoria 
substancial dos serviços 
que compõem esta unida-
de, ampliação no número 
de leitos e layout moderno 
das instalações, de salas 
de recepção, atendimento 
e acondicionamento da-
quele cliente que chega 
trazendo a sua demanda 
de saúde. ”

“Esse cidadão vai per-
ceber que o hospital está 
mudando, não somente 
na aparência, mas na qua-
lidade dos serviços, pois 
há uma liderança, uma 
diretoria preocupada em 
dar o suporte a esse aten-
dimento, obtendo solução 
para o que procura.  Hoje, 

 

 

 

 

A prefeitura está 
modernizando 
e ampliando o 
Hospital Regional 
José Mendes
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a capacidade do hospital 
é de 126 leitos, e ganhará 
mais 20, com o aumento 
do centro de emergência. 
O objetivo é estar prepa-
rado. Caso ocorra alguma 
situação catastrófica, ou 
pandêmica, não haverá 
necessidade de se verifi-
car pacientes no corredor 
do hospital, como houve 
no passado, em razão da 
precariedade”, explicou o 
doutor Michael.

Para o prefeito Mário 
Abrahim, o trabalho na 
infraestrutura do hos-
pital é necessário para 
a população começar 
a ser melhor assistida 
pela saúde no município, 
além de ser um empenho 
de sua gestão garantir 
qualidade dos serviços 
aos itacoatiarenses.

 “É uma conquista in-
descritível para nós que 
acompanhamos os esfor-
ços heroicos dos servi-
dores do nosso hospital, 
no período da pandemia. 
Vejo que esta obra é um 
prêmio que o município 
dedica aos profissionais 
e ao bravo povo de Itaco-
atiara. Portanto, um dos 

benefícios que gostaria 
de apontar, no processo 
de modernização da uni-
dade hospitalar é que foi 
criada uma sala ampla 
e segura, com o devido 
isolamento e proteção 
elétrica, com uma cen-
tral de energia específica, 
destinada à instalação 
do novo tomógrafo. Hoje, 
esse aparelho se encontra 
cuidadosamente guarda-
do, com proteção eletros-
tática, até o dia da devida 
instalação”, informou.

“Com o novo tomógra-
fo, em que pese a compe-
tência dos profissionais 
locais de saúde, será pos-
sível enviar os exames 
para um médico especia-
lista em qualquer outro 
lugar, que poderá passar o 
diagnóstico para o Hospi-
tal Regional José Mendes. 
Isso é motivo de alegria 
para todos nós”, finalizou 
Mário Abrahim.

"Até aqui o Senhor nos 
ajudou". (1Samuel 7:12)

Profissionais da saúde aguardam obras para melhorar atendimento



A prefeitura levou ações 
para zona rural de Rio Pre-
to da Eva, no último sába-
do (23). A Coordenação de 
Esporte, realizou a inaugu-
ração da Quadra Poliespor-
tiva Professora Denize da 
Costa Nogueira, no KM 105, 
da rodovia AM-010. A qua-
dra fica na área da Escola 
Municipal Divino Espírito 
Santo e vai beneficiar os 
estudantes do colégio, além 
pessoas da comunidade, na 
prática de esportes. 

A quadra é ampla, com 
dois lances de arquibanca-
das nas laterais, toda pintada 
nas cores do município, com 
banheiros, sala administrati-
va, e equipada com as duas 
traves para o futsal, as tabe-
las e cestas para o basquete 
e os dois ferros para atar a 
rede de voleibol. 

O prefeito Anderson Sou-
sa, parte dos vereadores e 
secretários municipais par-

Quadra Poliesportiva é reinaugurada 
e times recebem equipamentos 

ticiparam da inauguração. 
“Esse é um sonho antigo 
da comunidade e a gente 
conseguiu realizar hoje. Es-
tamos felizes com essa en-
trega e mais felizes ainda 
com todo o suporte que es-
tamos dando para o espor-

Inter Distrital de Futebol 
do município. São unifor-
mes completos com cami-
sa, calção e meião. 

Cerca de 44 equipamen-
tos foram entregues para 
os times da sede, e Dis-
tritos I e II, e 20 equipa-
mentos entregues para 
os times dos Distritos III e 
IV. Além disso, cada time 
também recebeu duas bo-
las para os treinamentos. 

“Essa é a primeira edi-
ção da Copa Inter Distrital, 
e estamos super empol-
gados com a realização. 
Os times vão estar todos 
equipados, e com todo o 
suporte para a compe-
tição. Com certeza, essa 
copa já vai entrar no ca-
lendário municipal do es-
porte“, informou Clebson 
Menezes, coordenador de 
esporte de Rio Preto.  

A I Copa Inter Distrital 
estreia no dia 31 de julho.

Chicão Produções Marques

A quadra fica na área da Escola Municipal Divino Espírito Santo
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te rio-pretense. O esporte é 
inclusão, gera qualidade de 
vida, divertimento, alegria, 
e por isso a gente quer fazer 
muito mais pelo esporte do 
município”, frisou Anderson. 

O nome da quadra é uma 
homenagem a Professora 

Denize da Costa Nogueira, 
que faleceu no ano passado, 
vítima de câncer de mama. 
Ela atuou por cerca de 8 
anos na Escola Municipal Di-
vino Espírito Santo. Durante 
a inauguração, a família dela 
se emocionou. 

“A Denize era uma mulher 
alegre, extrovertida, anima-
da, que amava trabalhar 
como professora e amava 
ainda mais trabalhar aqui 
nessa comunidade. Com cer-
teza ela está muito feliz onde 
ela estiver com essa home-
nagem, e nós somos gratos a 
todos que atenderam o nos-
so pedido de colocar o nome 
dela nessa quadra”, informou 
dona Maria, mãe de Denize. 

Copa Inter Distrital 
Ainda no sábado (23), a 

prefeitura de Rio Preto da 
Eva entregou os equipa-
mentos para os 64 times 
que disputarão a I Copa 
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A Comunidade do 
Ramal do Banco re-
cebe, entre os dias 
29 e 31 deste mês, 
mais uma edição 
da Festa da Banana 
com shows de Tom 
Cléber e Elymar 
Santos. Além das 
atrações nacionais, 
a comunidade tam-
bém terá o desfile e 
a escolha da rainha 
da Banana 2022. 

O cantor Elymar 
abre a primeira noi-
te do evento, nesta 
sexta-feira (29). Já 
o cantor românti-
co Tom Cléber se 

apresenta no sába-
do (30). O desfile da 
rainha da Banana 
ocorre nas duas 
noites do evento.

A comunidade 
ainda sediará, no 
domingo (31), a pri-
meira rodada da 1ª 
Copa Inter Distrital.

O evento é realiza-
do por membros da 
comunidade, asso-
ciações e cooperati-
vas do ramal com o 
apoio da Prefeitura 
de Rio Preto da Eva, 
Câmara de Verea-
dores e o Governo 
do Amazonas.

Festa da Banana 2022 recebe Elymar Santos e Tom Cléber 

O cantor Elymar abre a primeira noite do evento, nesta sexta-feira (29)

Divulgação



 

Os moradores do muni-
cípio de Rio Preto da Eva 
(distante 80 quilômetros de 
Manaus) receberam com 
emoção, na última semana, 
muitas inaugurações e en-
tregas de obras na cidade, 
situada na região metropoli-
tana da capital amazonense. 

De letreiro turístico a Wi-
-Fi gratuito, a programação 
contou com a participação 
do Prefeito Anderson Sou-
sa, vereadores e secretá-
rios municipais. 

Letreiro Turístico 
A primeira inauguração foi 

a do letreiro turístico de Rio 
Preto da Eva. Instalado em 
um dos cartões-postais do 
município, o Balneário Mu-
nicipal, na entrada da cidade. 

As letras com os dizeres 
“Eu <3 Rio Preto”, são feitas 
com material de ACM, um 
plástico mais resistente. Elas 
foram adesivadas com fotos 
dos pontos turísticos e itens 
da cultura e gastronomia 
do município, como os cafés 
regionais, por exemplo. Já o 
coração que fica entre as le-
tras, foi feito de madeira, em 

tamanho grande, com um 
banco no Centro. Ele foi orna-
mentado com flores e luzes 
de led, que brilham à noite. 

Ao lado do letreiro, foi ins-
talado também um balanço 
em tamanho real, todo feito 
de madeira e ornamentado 
com flores. Na parte de cima, 
os dizeres “Rio Preto da Eva, 
um amor de cidade”. 

“Praticamente todas as ci-
dades do Brasil, hoje em dia, 
tem um letreiro de identifica-
ção do município, e o Rio Pre-
to não poderia ficar de fora 
dessa. A gente espera que a 
população e os turistas ve-
nham até o balneário e apro-
veitem para fazer uma foto 
bonita para postar nas redes 
sociais e divulgarem a nossa 
cidade”, disse o prefeito An-
derson Sousa. 

O projeto do letreiro e do 
balanço foi feito pela mora-
dora de Rio Preto Fernanda 
Gomes, e a equipe dela. “Foi 
um prazer participar desse 
momento da cidade que eu 
amo. Eu estou muito feliz 
pela oportunidade e muito 
agradecida ao prefeito por 
ter confiado no meu trabalho. 

Rio Preto inaugura letreiro 
turístico e entrega Ginásio 
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Essa é a realização de um so-
nho”, afirmou. 

A artista conta que o pro-
cesso criativo foi bem rápido, 
assim que ela recebeu o de-
safio já começaram a surgir 
as ideias. “A gente queria um 
local bastante aconchegante, 
bonito, para os turistas faze-
rem fotos, e acho que a gente 
conseguiu. A população da-
qui já aprovou”, finalizou ela. 

Prefeitura Conectada 
Na noite de sexta-feira (22), 

se deu início ao programa 
Prefeitura Conectada, que 
leva Wi-Fi gratuito para a 
população em dois pontos 
do município, a praça de São 
Pedro, e o Mirante Pastor Se-
vero Câmara, popularmente 
conhecido como Cristo Re-
dentor rio-pretense. 

“Nós ficamos muitos fe-
lizes com esse programa. 
Atualmente, o mundo gira 
em torno da internet, tudo 
se encontra nela. E a gente 
espera ajudar os estudantes 
que não tem acesso à inter-
net em casa, para que pos-
sam vir a esses dois pontos 
para fazer as pesquisas, os 
trabalhos escolares”, comen-
tou Anderson Sousa. 

De autoria do vereador 
Henri Braga, o projeto foi 
aprovado por todos os vere-
adores na Câmara Municipal, 
e sancionado e executado 
pela prefeitura. “A gente fica 
muito feliz de ter esse proje-
to aprovado e colocado em 
prática, e o maior intuito é o 
benefício para a população. 
A gente quer todos os jovens, 
adultos, crianças, todo mun-
do utilizando esse serviço”, 
frisou o vereador. 

A rede Wi-Fi, tanto na pra-
ça, quanto no Cristo já estão 
em funcionamento. O usuá-
rio não precisa de cadastro. 
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É só chegar nos locais e co-
nectar na rede. 

Ainda este ano outro ponto 
turístico, a Igreja de Cavaco, 
também vai receber o projeto 
prefeitura conectada. 

Ginásio Dayson Siqueira 
O prefeito Anderson Sou-

sa ainda reinaugurou, na 
última semana, o principal 
ginásio do município, loca-
lizado no Centro da cidade. 
O Dayson Siqueira Pinto 
passou por uma reforma de 
mais de 50 dias. 

A engenheira Raissa Fa-
rah, responsável pela obra, 
explicou quais as principais 
demandas do local. “Primei-
ro a gente conversou com os 
coordenadores dos esportes 
para eles nos repassarem 
quais eram essas demandas, 
a partir daí começamos o tra-
balho. O principal problema 
era com relação ao piso da 
quadra, que estava bastante 
desgastado. Foi feito todo um 
trabalho de lavagem, lixa-
mento e raspagem para esse 
piso ser restaurado. Depois 
foi feita uma pintura mais 
resistente na quadra, que vai 
demorar mais tempo para se 
desgastar”, informou ela. 

Além do piso, as arquiban-
cadas foram reformadas 
e pintadas. Todo o ginásio, 
tanto na parte interna como 
externa recebeu uma pintura 
nova. Os vestiários e banhei-
ros tiveram vasos e pias tro-
cados, e portas que estavam 
quebradas foram trocadas 
por portas novas. 

“A obra foi feita, está den-
tro do que nós esperávamos 
e agora vamos poder dar 
continuidade no trabalho 
importante que estamos 
fazendo no esporte”, infor-
mou Clebson Menezes, co-
ordenador de esporte.

Chicão Produções Marques

Letreiro foi instalado em um dos cartões-postais, o Balneário Municipal

Jonathan Ferreira jornalagorainterior@gmail.com

Chegou a Rio Preto da 
Eva na quarta-feira (27), 
os quatro microônibus que 
irão compor a rota escolar 
municipal. Os veículos são 
do Fundo Nacional de De-
senvolvimento (FNDE), do 
Ministério da Educação, 
e adquiridos por meio de 
emenda parlamentar do 
senador Omar Aziz (PSD) e 
com liberação do deputado 
federal Átila Lins (PSD). 

O prefeito Anderson Sou-
sa, vereadores, Secretária 
Municipal de Educação 
Eliete Cunha, e demais se-
cretários, participaram da 
cerimônia de entrega dos 
microônibus, que ocorreu 
em frente à Escola Munici-
pal Alegria de Saber. 

O prefeito agradeceu o 
apoio recebido. “Com cer-
teza é super importante a 
gente contar com apoiado-
res como o senador Omar, 
o deputado Átila, e muitos 
outros que colaboram com 
o nosso município. Esses 
ônibus vieram para me-
lhorar muito o transporte 
escolar dos alunos”, infor-
mou Anderson. 

Cada microônibus têm 
capacidade para 22 alunos 
sentados, ar-condicionado, 
lixeira, espaço para colocar 
mochilas e acessibilidade 
para cadeirantes. 

População re-
cebe microô-
nibus escolar 

Veículos foram adquiridos por 
meio de emenda parlamentar 
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A equipe da 37ª Delegacia 
Interativa de Polícia (DIP) de 
Presidente Figueiredo (a 107 
quilômetros de Manaus), di-
vulga a imagem de sete pes-
soas envolvidas no duplo 
homicídio qualificado dos 
venezuelanos Abraham 
Manuel Hernandez Armas, 
25; e Isaac Davi Hernandes 
Armas, 23; aconteceu na 
terça-feira (26), no ponto 
turístico Gruta do Raio, no 
bairro Aida Mendonça.

Eles foram identificados 
como Emerson Mota Duar-
te, 20; Felipe Jardim Silva, 
26; Frank Medeiros da Cruz, 
18; Joelma Barbosa Este-
vão, 48; Mateus Barbosa da 
Mota, 20; Sebastião Cordei-
ro Lopes Júnior, 22; e um in-
divíduo conhecido apenas 
como “Daniel”.

“Já efetuamos as prisões 
em flagrante de Yago Reis 
Coelho, 30, e Murilo Rô-
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As vítimas foram encontradas após um intenso tiroteio em uma área de mata conhecida como Gruta do Raio

Polícia procura envolvidos na 
morte de venezuelanos em gruta
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Emendas para a construção de estádio em Figueiredo 
O deputado esta-

dual João Luiz par-
ticipou da assina-
tura de um termo 
de convênio para a 
construção de um 
estádio de futebol no 
município de Presi-
dente Figueiredo.

“A construção des-
se estádio de futebol 
vai alavancar o es-
porte em Presiden-
te Figueiredo. Esta-
mos destinando uma 
emenda parlamentar 
para a construção 
deste campo e em 
contrapartida o Go-
verno do Amazonas 
também vai desti-

nar recursos para as 
obras. Quem ganha 
com isso são os atle-
tas e a população do 
município”, disse o 
parlamentar.

A assinatura do ter-
mo de convênio con-
tou com a presença 
do secretário de Go-
verno do Amazonas, 
Sérgio Litaiff Filho, 
da prefeita de Presi-
dente Figueiredo, Pa-
trícia Lopes e do ve-
reador César Amaral.

Para a prefeita Pa-
trícia Lopes, a assi-
natura do documen-
to representa muito 
para o município e 

para os cidadãos de 
Presidente Figueire-
do. “Eu vejo a cons-
trução deste estádio 
como uma oportu-
nidade de fortalecer 
o turismo, atraindo 
campeonatos e tam-
bém mais pessoas 
para alavancar a 
economia, geran-
do emprego e renda. 
Hoje estou muito fe-
liz, agradeço a Deus, 
o governador Wilson 
Lima e o deputado 
João Luiz que não me-
diu esforços para que 
esse sonho se torne 
realidade”, concluiu a 
gestora de Presidente A construção do estádio de futebol visa alavancar o esporte em Presidente Figueiredo
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mulo Melo Martins, 22, na 
quarta-feira (27). Agora, so-
licitamos a colaboração da 
população para localizar os 
demais”, relatou o delegado.

Disque-denúncia
Quem tiver informações 

acerca da localização dos 
envolvidos deve entrar em 
contato pelo número 181, 
disque-denúncia da Secre-
taria de Segurança Pública 
do Amazonas (SSP-AM).

“A identidade do infor-
mante será preservada”, 
afirmou Valdinei Silva.

O crime
Abraham e Isaac Davi 

foram encontrados sem 
vida após um intenso tiro-
teio em uma área de mata 
conhecida como Gruta do 
Raio. A população denun-
ciou que um crime teria 
acontecido na localidade.
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As comemorações dos 
41 anos de fundação da 
Vila de Balbina, localiza-
da do distrito que leva o 
mesmo nome, no municí-
pio de Presidente Figuei-
redo, distante 107 km de 
Manaus, às margens da 
BR 174, rodovia que liga 
o Amazonas a Boa Vista, 
em Roraima, começaram 
com um mutirão de ser-
viços públicos, atividades 
esportivas, de fomento 
ao empreendedorismo, 
ações de saúde, estética e 
terminou com um grande 
arraial, com venda de co-
midas e guloseimas, brin-
quedos para diversão da 
criançada, concurso de 
beleza, shows musicais 
com As Patroas, Banda 
Impakto, Frente de Casa 
e Forró Ideal, apresenta-
ção do grupo Pop Dan-
ce e o tradicional para-
béns, já na madrugada de  
domingo (24).

A programação teve 
momentos de grande 
emoção, como as home-
nagens prestadas ao in-
digenista Bruno Pereira 
e ao jornalista Dom Phi-
lips, assassinados duran-
te uma viagem pelo Vale 
do Javari, no último dia 5 
de junho. Bruno viveu por 
cerca de dez anos na Vila 
de Balbina, onde desen-
volveu um trabalho de re-
florestamento das áreas 
afetadas pela construção 
da usina hidrelétrica que 
nome ao local.

As homenagens foram 
prestadas durante ações 
desenvolvidas pela Se-
cretaria Municipal de 
Juventude, Esporte e La-
zer (Semjel). Os idosos 
do programa Mais Vigor, 
plantaram mudas de açaí, 

Saúde e Beleza
Além de consultas mé-

dicas com nutricionistas 
e psicólogos, orientações 
sobre alimentação saudá-
vel utilizando as plantas 
comestíveis não conven-
cionais, a Secretaria Ex-
traordinária de Políticas 
para Mulher disponibili-
zou serviços gratuitos de 
estética e sessões de fisio-
terapia e relaxamento.

A Secretaria Municipal de 
Saúde realizou testagem 
para Covid-19 e hepatites 
virais, distribuiu material 
educativo e preservativos 
para homens e mulheres, 
além de fiscalização sani-
tária nas barracas de ven-
das de alimentos.

Infraestrutura
A representação da pre-

feitura em Balbina, em 
parceria com a Secretaria 
de Infraestrutura e Ser-
viços Públicos, além da 
revitalização da fachada 
e área externa do prédio 

Vila de Balbina comemora 41 anos 
com homenagens e celebração
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A programação contou ainda com homenagens ao indigenista Bruno Pereira e ao jornalista Dom Philips

crianças e adolescentes 
encenaram um ritual in-
dígena e ciclistas, que 
participaram que dispu-
taram a segunda edição 
do Pedala Comunidade, 
fincaram uma placa em 
próxima ao letreiro “Eu 
amo Balbina”.

Outro momento emo-
cionante, foi o discurso de 
Kesia Gonçalves Valente, 
vítima de paralisia cere-
bral na infância, que tem 
leve paralisia mental, e 
disputou a seletiva do 
concurso de beleza Rai-
nha do Cupuaçu, como re-
presentante do programa 
de inclusão Lado a Lado, 
da Semjel.

Além das atividades 
recreativas para ido-
sos e crianças, a Semjel 
promoveu competições 
e amistosos de futebol 
de campo, futsal e volei-
bol, uma programação 
que mobilizou todas as 
gerações de moradores 
da Vila de Balbina. A pe-
quena Kateryne, de três 
anos, que após percorrer 
dois quilômetros peda-
lando pelas ruas da vila, 
conquistou o título de 
revelação da segunda 
edição do projeto Pedala 
Comunidade, idealizado 
pelo grupo Maru Bikes.

Empreendedorismo
Para comemorar os 41 

anos da Vila de Balbina, 
a Secretaria Municipal 
de Turismo, Empreende-
dorismo e Comércio (Se-
mtec), em parceria com 
o Sebrae-AM, disponibi-
lizou serviços de consul-
toria nas áreas contábil, 
fiscal e financeira, para 
Potenciais Empreendedo-
res (PF), Microempreen-

dedores Individuais (MEI), 
Microempresas (ME), e 
Empresas de Pequeno 
Porte (EPP).

Durante os dois dias, 
foi disponibilizada a 
emissão de boletos do 
Documento de Arreca-
dação do Simples Nacio-
nal (DAS), alteração de 
dados cadastrais, par-
celamento e regulariza-
ção do MEI, abertura de 
empresas, transmissão 
de Declaração do Impos-
to de Renda, serviços fi-
nanceiros, além da aber-
tura de linhas de crédito 
por meio da Agencia de 
Fomento do Estado do 
Amazonas (Afeam).

A Semtec também deu 
suporte aos empreende-
dores do município que 
montaram suas barra-
cas durante o arraial, 
para comercializar gu-
loseimas, comidas típi-
cas, bebidas e monta-
rem equipamentos para 
diversão da garotada.
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onde funciona, realizou 
um mutirão de capinação, 
pintura de meio-fio, revi-
talização do sistema de 
iluminação do campo de 
futebol com a colocação de 
lâmpadas de led, substitui-
ção da caixa d’água e lim-
peza da caixa de gordura 
da feira municipal, onde os 
produtores da agricultu-
ra familiar comercializam 
seus produtos.

Segurança
Durante os dois dias de 

eventos, as equipes da 
Secretaria Municipal de 
Ordem Pública e Integra-
ção (Semopi) e Empresa 
Municipal de Trânsito 
(EMTU), estiveram pre-
sentes dando o supor-
te necessários as ações 
desenvolvidas pelas se-
cretarias municipais, da 
organização do trânsito 
durante as provas de ci-
clismo ao patrulhamento 
da área onde ocorreu a 
programação noturna.

Jonathan Ferreira jornalagorainterior@gmail.com



 

A gestão do prefeito de 
Iranduba, Augusto Fer-
raz, chama atenção pelos 
contratos de altos valores. 
Dessa vez, Ferraz preten-
de gastar R$ 792 mil para 
comprar pastas do tipo 
A-Z para as secretarias 
municipais. O contrato de 
homologação foi publica-
do no Diário Oficial do Mu-
nicípio (DOM), no dia 21.

Conforme o documento, 
duas empresas venceram 
a licitação: Pollyana Melo 
da Silva Lustosa, que re-
ceberá R$ 332.410,12 e a 
empresa V M Alugueis 
de Imóveis Próprios Ltda, 
com R$ 460.250,00. 

A primeira empresa vai 
fornecer 1267 caixas, cada 
uma com 20 unidade de pas-
tas pelo valor de R$ 262,36. 
A segunda fornecerá 1841 
com a mesma quantidade 
de unidades por R$ 250,00. 
A Prefeitura de Iranduba 
não especifica como será a 
distribuição do material.

Outro contrato
Outros contratos com 

Manaus, Sábado e Domingo,
30 e 31 de Julho de 2022

valores milionários foram 
firmados pelo prefeito de 
Iranduba, no Augusto Fer-
raz, no início deste mês, 
por exemplo, contrato no 
DOM mostrou que a pre-
feitura vai desembolsar 
mais de R$ 2 milhões em 
dois contratos milionários 
para a execução de refor-
ma e ampliação de duas 
escolas no município. As 
contratações constam na 

edição publicada no dia 5. 
Os dois contratos foram 

firmados com a empresa 
R S SERVIÇOS DE CONS-
TRUÇÃO EIRELI, inscrita 
no CNPJ 08.534.297/0001-
87. O primeiro extrato do 
contrato nº 231/2022 foi 
assinado no dia 01 de Julho 
de 2022 para a reforma e 
extensão da Escola Muni-
cipal Noemi Santos Perei-
ra do município de Iran-

duba/AM, que custará R$ 
1.109.046,66 (um milhão, 
cento e nove mil, quaren-
ta e seis reais e sessenta e 
seis centavos), com prazo 
de vigência de 195 dias, e 
com execução 90 dias.

O segundo extrato do 
contrato nº 230/2022 é 
referente a reforma da 
escola municipal Érvila 
Souza de Assis do mu-
nicípio de Iranduba/AM. 

Ferraz pretende gastar R$ 792 
mil em pastas para secretarias

Nesse contrato, o prefei-
to vai pagar em torno de 
R$ 1.246.838,14 (um mi-
lhão duzentos e quaren-
ta e seis mil, oitocentos e 
trinta e oito reais e qua-
torze centavos).

Apenas no mês de ju-
nho, três contratações fo-
ram alvos de denúncias: a 
contratação de transpor-
te escolar terrestre nas 
escolas municipais das 
zonas rurais custou mais 
de R$ 3,2 milhões, con-
forme pregão eletrônico 
nº 003/2022-CPL/PMI, 
que indicou prestador de 
serviço. 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, 
além da compra de equi-
pamentos médico-hos-
pitalares para atender o 
Hospital Regional Hilda 
Freire custou R$ 402 mil, 
no pregão eletrônico nº 
009/2022 – CPL.

Ferraz pretende gastar R$ 792 mil para comprar pastas do tipo A-Z para as secretarias municipais

Divulgação
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Time feminino Iranduba sofre segundo rebaixamento
O time feminino de 

Iranduba sofreu o seu 
segundo rebaixamen-
to seguido no Brasi-
leirão feminino. Após 
ter sofrido a queda no 
ano passado da Série 
A1, dessa vez caiu da 
Série A2. 

O Hulk da Ama-
zonônia encerrou a 
primeira fase da Sé-
rie A2 com apenas 
dois pontos conquis-
tados. No primeiro 

turno havia empa-
tado em 1 a 1 com o 
próprio Cefama-MA. 
A equipe amazonen-
se precisava vencer 
e dependia de uma 
combinação de re-
sultados para não 
cair. O empate tam-
bém decretou a que-
da das maranhenses.

Ao todo, o Iranduba 
disputou seis partidas 
nessa primeira fase 
da Série A2. A equipe 

empatou duas parti-
das e sofreu quatro 
derrotas. Marcou qua-
tro gols e sofreu 13.

Sem vencer ne-
nhuma partida no 
torneio, o Iranduba é 
rebaixado para a ter-
ceira divisão do Cam-
peonato Brasileiro 
Feminino. Com o re-
sultado é a segun-
da queda do clube 
amazonense em dois 
anos - 2020 e 2022. Após ter sofrido a queda no ano passado da Série A1, dessa vez caiu da Série A2
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Sebastian Viana

A equipe juvenil mascu-
lina de handebol da Escola 
Estadual Danilo de Mattos 
Areosa de Novo Airão teve, 
no domingo (24), uma re-
cepção calorosa no Porto 
da Cidade. Uma homena-
gem aos heróis que trou-

Campeões do 43º JEAs são 
recepcionados por população 

Divulgação

O próximo passo para os atletas serão os Jogos Estudantis Brasileiros (JEBs), em setembro

O projeto Motociclista 
Legal, desenvolvido pelo 
Departamento Estadual 
de Trânsito (Detran/Ama-
zonas), contemplou, na 
segunda-feira (25), motota-
xistas de Novo Airão com a 
entrega de kits de seguran-
ça (colete e capacete). 

A ação de entrega ocor-
reu no Ginásio Municipal 
Jorge Ferrari, e contou 
com as presenças do pre-
feito de Novo Airão, Frede-
rico Júnior e do vice, José 
Sales Nunes (Baliza).

O prefeito Frederico Jú-
nior disse estar grato ao 

Mototaxistas recebem kits de segurança 
Divulgação

A ação de entrega contou com as 
presenças do prefeito e do vice
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xeram, para o município, o 
título de campeões do 43º 
Jogos Escolares do Amazo-
nas (JEAs). O próximo pas-
so serão os Jogos Estudan-
tis Brasileiros (JEBs), em 
setembro, em Aracaju-SE. 

Ao desembarcarem os 
atletas foram levados ao 
carro do Corpo de Bom-

beiros que os conduziu, 
liderando a carreata, pe-
las principais ruas de 
Novo Airão, até o anfite-
atro da Praça Municipal 
Hugo Carlos Frederico. Na 
praça, os campeões rece-
beram uma homenagem 
pública, da Prefeitura de 
Novo Airão, pela conquis-
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Governo do Estado e ao De-
tran pela entrega do equi-
pamento e a realização 
dos cursos para capacita-
ção dos mototaxistas que 
passam a oferecer serviço 
com maior segurança. Fre-
derico também anunciou 
que em breve o Detran vai 
abrir 180 vagas do Progra-
ma Carteira Nacional de 
Habilitação (CNH) Social 
em Novo Airão.

“Isso é fundamental por 
oferecer condições para a 
aquisição da habilitação 
aos condutores que, na 
maioria, não dispõem de 

recursos para terem aces-
so ao documento”, afirmou.

O vice-prefeito José Sa-
les Nunes (Baliza) também 
manifestou agradecimen-
to à ação do Governo do Es-
tado pela importância para 
a capacitação e forneci-
mento de equipamentos de 
trabalho aos mototaxistas.

“A Prefeitura vai contri-
buir fornecendo as cami-
sas e pneus à categoria. 
Isso significa mais segu-
rança, tanto para os pro-
fissionais quanto aos usu-
ários do serviço”, destacou.

O presidente da Associa-

ta histórica do título.
O prefeito Frederico Jú-

nior destacou que a equipe 
de handebol conta com um 
padrinho que vai incentivar 
a modalidade para que pos-
sa alçar “voos mais altos”. 
Frederico também ressal-
tou o trabalho do treinador 
da equipe Erlann Fadoul.

“São heróis que repre-
sentaram os pais e nosso 
município. Um orgulho 
inesquecível. Eu acredito e 
vamos fazer desse projeto 
uma referência no Ama-
zonas. A Prefeitura vai dar 
apoio total e vamos estar 
juntos da disputa do JEBs 
em Aracaju”, disse.

O vice-prefeito, José Sales 
Nunes (Baliza), falou emo-
cionado sobre a dedicação 
e empenho dos atletas e 
treinador para elevação do 
esporte de Novo Airão.

“Me sinto orgulhoso pelo 
feito. Isso é trabalho. O es-
porte é saúde, integração e 

cidadania. Parabéns a to-
dos envolvidos. Aos pais, 
ao secretário Marcos Sar-
mento, ao Erlann Fadoul e 
a todos que contribuíram. 
Contem conosco para o 
desenvolvimento desse 
projeto”, destacou.

O treinador Erlann Fa-
doul disse estar orgulhoso 
de carregar a bandeira de 
Novo Airão e ter contribu-
ído para erguer o nome do 
município no esporte.

“É gratificante o brilho no 
olhar de nossos atletas. Pre-
cisamos continuar incenti-
vando nossos jovens para 
que possamos forjar cam-
peões brasileiros”, disse.

A equipe de handebol é 
formada por Jonatha Horta 
(1), Adriel da Cruz (2), Pedro 
Fadoul (3), Vitor Gessi (7), 
Rafael Cabral  (Alves (10), 
Guilherme Henrique (11), 
Mikael Davis (17), Ângelo 
Davi (22), André Luiz (77), e 
Marcelo Radrian (96).

Jonathan Ferreira jornalagorainterior@gmail.com

ção Airão Mototáxis, Hélio 
Gutemberg, agradeceu, 
em nome da categoria, 
ao Governo do Estado e a 
Prefeitura por terem tra-
zido o benefício aos traba-
lhadores. Ele também afir-
mou que o recebimento do 
material é uma demons-
tração de que os motota-
xistas agora estão prepa-
rados para o trabalho.

“Habilitação, equipa-
mentos de segurança e 
pneus novos vêm fazer a 
diferença na qualidade do 
serviço prestado à popu-
lação”, comentou.
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VIP’S Metropolitanos

Dia 23 julho de 2022 foi realizada  
a 1° Olimpíadas Especiais da Apae 
Iranduba. Um evento importante e 
de conquista para nossas atletas. Foi 
maravilhoso ver a alegria em seus 
rostos de poder participar das com-
petições! Competiram nas modalida-
des: atletismo (corrida 50 e 100 me-
tros e arremesso de peso), natação, 
ginástica rítmica e futsal. 

A Secretaria Executiva do 
Trabalho e Empreendedo-
rismo (Setemp), por meio 
Departamento do Artesa-
nato, iniciou, na quinta-
-feira (28), o cadastramen-
to, renovação e entrega da 
Carteira Nacional do Arte-
são das zonas urbana e ru-
ral de Novo Airão.

As obras da nova escola municipal 
no bairro da Liberdade já iniciaram, 
as máquinas estiveram, na quinta-
-feira (28), fazendo a limpeza do ter-
reno que antes dava lugar aos bares 
na antiga Orla e brevemente será 
uma nova escola com a mesma es-
trutura da escola Beatriz Bezerra, 
para atender as crianças do maior 
bairro da “Princesinha do Solimões” .

Unidade Básica de Saúde Manoel Rodrigues Castelo, localiza-
da na comunidade Manapolis, realizou, na quarta-feira (27), o 
dia “D” em alusão à Campanha do Julho Amarelo, voltado para 
a conscientização e prevenção contra hepatites virais. Foram 
ofertados atendimentos médicos, odontológicos, enfermagem, 
vacinação contra COVID-19 e rotina, dispensação de medica-
mentos, suplementação para crianças menores de 2 anos, e 
educação em saúde com a equipe multiprofissional. 

Uma grande festa marcou 
a comemoração dos 41 anos 
da Vila de Balbina, em Presi-
dente Figueiredo, no último 
sábado (23). Uma grandiosa 
estrutura foi montada para 
receber artistas locais e re-
gionais com a banda Forró 
Ideal destacando-se como 
a grande atração do even-
to. Ainda fazendo parte da 
programação, ocorreu a se-
letiva para escolha das cin-
co representantes do dis-
trito, no concurso Rainha 
do Cupuaçu.

A orla de Itacoatiara recebeu 
um tratamento VIP, dado pela 
prefeitura municipal nos úl-
timos dias. O que já é bonito 
de se ver, ficou ainda melhor 
de se viver momentos con-
templativos e agradáveis e 
passeios em família, tomar 
um gostoso tacacá às mar-
gens do rio Amazonas, duran-
te o espetáculo do pôr do sol 
itacoatiarense.
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Sábado e Domingo

Ano 1  Nº 62

30 e 31 de Julho de 2022

DIVULGAÇÃO

PRESIDENTE FIGUEIREDO 
PÁGINA 11 MANACAPURU PÁGINA 6

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

Turismo fortalecido 
com projeto ‘Manaus 

Adventure 2022’

Prefeitura de 
Iranduba pretende 
gastar R$ 792 mil 

em pastas 

População recebe 
quadra Maria Do 
Socorro Queiroz

Vila de Balbina 
comemora 

41 anos com 
homenagens 

DIVULGAÇÃO

MANAUS  PÁGINA 3
MANACAPURU PÁGINA 4

Vencedores do 43º JEAs são recepcionados 
por população de Novo Airão

NOVO AIRÃO 
PÁGINA 13

IRANDUBA PÁGINA 12


