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Prefeitura analisa pedidos 
de novas estações para 5G

 

A Prefeitura de Manaus 
recebeu, até o momento, 
dois pedidos para a ins-
talação de Estações de 
Rádio Base (ERBs), para 
atender a internet mó-
vel de quinta geração, e 
as solicitações estão em 
tramitação junto ao Ins-
tituto Municipal de Pla-
nejamento Urbano (Im-
plurb). A chamada 5G foi 
liberada para funcionar 
no Brasil nesta semana, 
sendo Brasília a primeira 
cidade a receber a tecno-
logia ativada, conforme 
informações da Agência 
Nacional de Telecomuni-
cações (Anatel).

As empresas conces-
sionárias são responsá-
veis por buscar a ativa-
ção dos sinais de internet 
junto à Anatel. A prefei-
tura e o órgão licenciador 
apenas aprovam as ins-
talações físicas para os 
equipamentos, mas sua 
funcionalidade e funcio-
namento ficam sob to-
tal responsabilidade das 
operadoras do sistema. 

Desde o mês passado, 
após sanção do prefeito 
David Almeida, entrou 
em vigor a Lei Comple-
mentar 17/2022, que 
dispõe sobre o procedi-
mento de instalação de 
infraestrutura de supor-
te para “Estação Rádio-
-Base (ERB) autorizada 
e/ou homologada pela 
Agência Nacional de Te-
lecomunicações (Ana-
tel)” em Manaus.

Uma das grandes alte-
rações é que o procedi-
mento passa a ser auto-
declaratório, dando mais 
agilidade à tramitação 
junto ao Implurb, que 
licencia as ERBs. Após 
protocolar o processo 
com a documentação 

exigida e pagar as taxas, 
a instalação poderá ser 
executada.

Já em vigor, a Lei revo-
gou artigos da legislação 
municipal sobre Nor-
mas de Uso e Ocupação 
do Solo (Lei 1.838/2014) 
e do Código de Obras 
(Lei Complementar 
003/2014), presente no 
Plano Diretor.

Para dar mais celeri-
dade e ser modernizada, 
a legislação coloca Ma-
naus entre as cidades 
prontas para receber a 
tecnologia 5G, conforme 
os parâmetros urbanís-
ticos atuais no Brasil.

O Implurb já está fazen-
do a leitura de processos 
com legislação atualiza-
da. “Os novos processos 
administrativos já se-
guem a lei complementar 
em vigor, e os que esta-
vam em tramitação, con-
forme parecer normativo 
da nossa Procuradoria 
Jurídica, deverão ser devi-
damente enquadrados na 
Lei 17/2022”, comentou o 
vice-presidente da autar-
quia, arquiteto e urbanis-
ta Claudemir Andrade.

“A Lei é voltada para o 
5G, mas acaba por mo-
dernizar o licenciamento 
da telecomunicação na 
capital. O processo foi ex-
tremamente simplifica-
do, passando a ser auto-
declaratório. A Prefeitura 
de Manaus licencia o uso 
do solo para instalação 
dos equipamentos”, expli-
cou o diretor-presidente 
do Implurb, engenheiro 
Carlos Valente.

As solicitações de ins-
talação de ERBs fora das 
zonas urbanas e das zo-
nas de transição estão 
isentas de pagamento 
de licenciamento, sendo 

Manaus

obrigatório a formali-
zação de processo para 
fins de cadastro.

A fiscalização vai com-
petir, em casos de não ve-
racidade das informações 
apresentadas pelo reque-
rente, profissionais habi-
litados e técnicos respon-
sáveis, aos Conselhos de 
Engenharia (Crea-AM) e de 
Arquitetura e Urbanismo 
(CAU-AM), após formaliza-
ção do órgão licenciador. 
Também serão razão de 
ofício casos de deficiência 
do projeto, execução, insta-
lação e manutenção.

Ativação
No Brasil, o Grupo de 

Acompanhamento da 
Implantação das Solu-
ções para os Problemas 
de Interferência (Gaispi), 
na faixa de 3.625 a 3.700 
MHz, é responsável pela 
limpeza da faixa no ar 
por onde vão transitar 
os sinais de internet. 
Essa limpeza é que defi-
ne quais cidades estarão 

prontas para acionar as 
redes 5G.

A ativação do 5G nas 
capitais estava origi-
nalmente prevista pela 
Anatel para acontecer 
até 31 de julho, mas o 
grupo nacional pediu a 
prorrogação por mais 
60 dias por causa da 
lentidão da chegada dos 
filtros importados da 
China. A liberação das 
faixas é necessária para 
que as operadoras ati-
vem o sinal.

Hoje, o 5G é ativado pe-
las operadoras na faixa 
de 2,3 GHz, atendendo a 
parte dos compromissos 
firmados junto à Anatel, 
mas para usar a faixa de 
3,5 Hz, que é própria para 
o 5G, ainda é preciso su-
perar alguns impasses. 
Um deles é realizar a lim-
peza da faixa, já que par-
te dela é ocupada para 
transmissão do sinal da 
TV por assinatura e TV 
aberta e pelo sistema de 
satélites.

Construção de 
parques para 
o turismo 

O prefeito de Manaus, Da-
vid Almeida, destacou, na 
última semana, que assim 
como o parque Gigantes da 
Floresta, a construção do Mi-
rante Encontro das Águas 
Rosa Almeida, ambos na 
zona Leste, irá impulsionar 
a economia local e estimu-
lar o turismo fora do eixo 
central da capital. 

“Em outras gestões que já 
passaram, as pessoas tive-
ram tempo, dinheiro, apoio 
político para fazer e não fi-
zeram, e agora nós vamos 
fazer o mirante Rosa Al-
meida lá no Encontro das 
Águas. Quem chegar a Ma-
naus e quiser ver o Encon-
tro das Águas vem à Zona 
Leste. Quem chegar a Ma-
naus e quiser ver o Gigan-
tes da Floresta, vem à Zona 
Leste, vem à Zona Norte”,  
afirmou Almeida.

Com vista privilegiada 
para o Encontro das Águas, 
o parque receberá o nome de 
Rosa Almeida, mãe do pre-
feito David Almeida, morta 
em 2020, vítima de sequelas 
da Covid-19.

Distribuído em uma área 
total de mais de 120 mil 
metros quadrados, com en-
costas e grande declivida-
de, o parque tem vista para 
o maior cartão-postal na-
tural de Manaus, onde se 
encontram os rios Negro  
e Solimões.

O projeto original de Os-
car Niemeyer receberá ain-
da mirante, centro de artes, 
museu, restaurante e outros 
elementos urbanísticos e de 
alto valor agregado. O arqui-
teto Niemeyer desenhou a 
estrutura em concreto ar-
mado, na sua assinatura de 
reinterpretação de materiais 
modernos e volumes puros. 
Para o parque, há o contras-
te geométrico entre formas 
arquitetônicas orgânica.com 
a a representação dos rios.

Legislação coloca 
Manaus entre as 
cidades prontas para 
receber a tecnologia



 

Fernanda Lopes

Na tentativa de recebe-
rem esclarecimentos do 
prefeito Augusto Ferraz 
(DEM), professores e ou-
tros profissionais apro-
vados no último concur-
so público realizado para 
a Secretaria de Educação, 
Esporte e Lazer (Semei), 
do município de Iran-
duba, realizaram mais 
uma manifestação na 
última sexta-feira (1), na 
entrada da Ponte Jorna-
lista Phelippe Daou, que 
conecta o município a  
capital amazonense.

A classe de trabalhado-
res reivindica, desde 2021, 
a convocação de todos 
os aprovados no concur-
so público, realizado por 
meio do edital nº 02/2020 
para o provimento de 211 
cargos vagos e cadastro 
de reserva para professor 
e auxiliar de serviços ge-
rais. O concurso ocorreu 
em novembro de 2020 e a 
homologação do resulta-
do final foi publicada em 
dezembro do mesmo ano.

Os educadores alegam 
que possuem inúmeros 
comprovantes protoco-
lados com os pedidos de 
reunião com o prefeito 
Augusto Ferraz. Confor-
me o professor Jhames 
Bessa, que compõe a Co-
missão dos Aprovados e 
Classificados no concur-
so, o chefe do executivo 
se recusa a convocá-los 
ou dar alguma explicação 
referente ao não cumpri-
mento do edital.

“Nós estamos em uma 
ida e vinda diária. Primei-
ro tentamos falar com o 
prefeito Augusto Ferraz, 
que sempre se recusou 

Professores aprovados em concurso 
protestam contra Augusto Ferraz
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nos considera e de todas 
as manifestações nunca 
nos recebeu”, ressaltou.

O item 1.6 do edital cons-
ta que a administração 
convocará os candida-
tos aprovados conforme 
a quantidades de vagas 
disponíveis no presen-
te edital e se reserva no 
direito, enquanto válido 
o concurso, de convocar 
outros candidatos para 
ocupar os cargos vagos, 
de acordo com a lista de 
classificação. Para a pro-
fessora, os governantes 
não respeitam a sobera-
nia do documento.

A profissional da edu-
cação pontua ainda que a 
saúde mental dos profes-
sores de Iranduba é afe-
tada pela não efetivação. 
De acordo com Nilza, os 
colegas de profissão es-
tão entrando em estado 
de depressão por se sen-
tirem humilhados e des-
considerados pelo poder 
público municipal.

“Muitos colegas estão 
entrando em estado de 
depressão, estamos tris-
tes e nos sentimos de-
pressivos, humilhados e 
desconsiderados. É muito 
triste ter esse sentimen-
to dentro da gente. Es-
tamos nos sentindo um 
‘zero à esquerda’. Fora 
estar dependendo de ser 
sustentada pelos outros. 
É humilhante”, comentou

.
Posicionamento
O AGORA entrou em 

contato com a assessoria 
de comunicação da Pre-
feitura de Iranduba. Até o 
fechamento desta maté-
ria não houve retorno da 
comunicação do prefeito 
Augusto Ferraz.

a nos receber. Temos 
inúmeros comprovantes 
protocolados de pedidos 
de reunião. Falamos com 
o primeiro Secretário de 
Educação de Iranduba, 
que alegou que o concur-
so ocorreu de maneira 
equivocada e que, inclu-
sive, não era para ter sido 
realizado. Em seguida ele 
foi exonerado, entrou o 
novo secretário Altemar 
Leão e temos tentado 
negociar, mas, infeliz-
mente, ele não quer mais 
nos receber. Já fomos na 
Câmara Municipal e ten-
tamos entrar em contato 
com os vereadores, que 
também não fizeram  
nada”, reivindicou.

Das 211 vagas ofereci-
das pelo certame, apenas 
130 profissionais foram 
convocados. Os profissio-
nais aprovados questio-
nam ainda as denúncias 
de falta de professores 
em escolas no municí-
pio, como na Escola Pa-
dre Lourenço Benesperi, 
localizada no distrito de 

Cacau Pirêra, em que os 
alunos estavam há dois 
anos sem um professor 
da disciplina de história. 
Os educadores também 
indicam que alguns dos 
profissionais estão exer-
cendo a profissão com 
carga dobrada.

“Sabemos que todos os 
processos administrati-
vos que tinham já foram 
exonerados da secretá-
ria. Alguns professores, 
inclusive, só estão es-
perando a aposentado-
ria. Recebemos algumas 
denúncias, por parte dos 
pais, que tem professor 
que não ministra a aula. 
Muitos professores estão 
também com carga do-
brada, dão aula de histó-
ria e dobram a carga para 
ministrar geografia, no 
momento em que temos 
concurso público vigen-
te. Tem inúmeros casos 
dos professores de ma-
temática que dão aula de 
história, professores de 
educação física que en-
sinam inglês, ou seja, são 

essas irregularidades de 
professores que dão aula 
de uma disciplina pela 
qual não são licenciados”, 
criticou Jhames Bessa.

O sentimento de des-
consideração pela ges-
tão do prefeito Augusto 
Ferraz vem causando 
desespero na professora 
Nilza da Silva. Aprovada 
na 26ª posição, a educa-
dora considera a situa-
ção como uma “humilha-
ção” e ressalta que criou 
grandes expectativas em 
relação ao certame, além 
do investimento finan-
ceiro e do longo tempo  
de estudo.

“Tive uma expectativa 
muito grande! Emprestei 
dinheiro para pagar esse 
concurso, gastei noites e 
noites sem dormir direi-
to estudando, fiz investi-
mentos e fui submetida 
a uma prova, pela qual 
fui aprovada para agora 
passar por toda essa hu-
milhação de ir atrás de 
meus direitos, fazendo 
manifestações. Ele não 



 
A pesca é uma das ati-

vidades mais importan-
tes na Amazônia, sendo 
fonte de alimento, renda 
e lazer para moradores 
da região. Para monitorar 
a migração dos peixes e 
quais fatores ambientais 
influenciam neste proces-
so, a WCS Brasil (do inglês, 
Wildlife Conservation So-
ciety) lidera a implemen-
tação da ferramenta Ictio, 
que compreende um ban-
co de dados colaborativo 
e um aplicativo de celu-
lar que acompanha in-
formações sobre a Bacia  
do Rio Negro.

A Bacia Amazônica é o 
maior e mais biodiverso 
sistema de água doce do 
mundo, um sistema inter-
ligado por diversos rios e 
paisagens aquáticas e pe-
los peixes que os atraves-
sam. Nela estão concen-
tradas entre 2.400 e 3.000 
espécies de peixes descri-
tas, o que representa 19% 
da diversidade de peixes 
de água doce conhecidas 
no mundo. 

“Nos unimos a popula-
ções locais na criação de 
uma rede colaborativa 
para registrar as espécies 
encontradas nos nossos 
rios. Isso permite avan-
ços no monitoramento, no 
ordenamento pesqueiro e 
apoia também os pesca-
dores com o acompanha-
mento da sua produtivi-
dade e renda”, explicou o 
especialista em recursos 
pesqueiros da WCS Brasil, 
Guillermo Estupiñán.

Aplicativo gratuito
Para este trabalho, é uti-

lizado o aplicativo móvel 
gratuito Ictio, um banco de 
dados sobre peixes migra-
tórios na Amazônia cons-
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truído por meio da cola-
boração entre populações 
locais e indígenas, pesca-
dores individuais, grupos 
de manejo, associações e 
cientistas. Desenvolvido 
pelo Laboratório de Orni-
tologia da Universidade 
de Cornell em colaboração 
com a WCS e parceiros, o 
Ictio permite registrar e 
compartilhar observações 
sobre os peixes e a pesca.

“Alcançamos pescado-
res que atuam nos rios 
do Amazonas e Roraima, 
promovemos oficinas de 
treinamento e hoje mo-
nitoramos os resultados 
das pescas realizadas por 
estes usuários, que são 
cientistas cidadãos. Esta 
abordagem permite o pre-
enchimento de lacunas de 
informação sobre a pes-
ca, com potencial de ge-
rar dados que possam ser 
importantes para pesca-
dores individuais, organi-
zações locais e represen-
tações de classe, assim 
como para a construção 
de melhores medidas de 
ordenamento pesqueiro. 

A abordagem da ciência 
cidadã busca tornar os 
pescadores protagonistas 
da geração e uso de in-
formações e reforçar seu 
papel como guardiões dos 
ecossistemas aquáticos”, 
reforçou Guillermo.

Monitoramento 
Com a participação de 

33 pescadores comerciais, 
a WCS acompanha dados 
dos rios Branco, Jauape-
ri e Anauá, em Roraima, 
e Rio Negro, no Amazo-
nas. Os pescadores re-
gistram no aplicativo 
informações sobre suas 
pescarias, como espécies 
e número de peixes cap-
turados, peso, localização, 
preço da venda e podem  
enviar fotos.

Os dados coletados indi-
cam que o jaraqui e o pacu 
são os peixes mais impor-
tantes nas pescarias co-
merciais no baixo Negro, 
no Amazonas. Já na bacia 
do rio Branco, a matrin-
xã (mamori), surubim e 
aracu são os principais 
destaques. “Estas são es-

pécies muito capturadas 
e consumidas nestas regi-
ões, e os dados coletados 
corroboram este conhe-
cimento, indicando que o 
aplicativo consegue iden-
tificar tanto os tipos de 
peixes mais importantes 
para a pesca comercial, 
como os períodos e distri-
buições de suas capturas 
ao longo do ano”, detalhou 
o especialista.

No baixo Negro, o Ic-
tio tem potencial de ser 
uma ferramenta impor-
tante no monitoramen-
to de acordos de pesca e 
outras medidas de orde-
namento que precisam 
de dados para sua manu-
tenção e revisão. No Rio 
Branco, o monitoramento 
é importante para enten-
der a pesca, apoiar pes-
cadores em suas ativida-
des e melhorar medidas  
de ordenamento.

Oficinas de resultados 
No Amazonas, os dados 

coletados no Rio Negro 
foram apresentados pela 
organização a pescadores 

Aplicativo gratuito monitora 
pesca na Bacia do Rio Negro

individuais e membros da 
Associação de Comunida-
des Sustentáveis (ACS) da 
Reserva de Desenvolvi-
mento Sustentável do Rio 
Negro, em encontro reali-
zado no Lago do Acajatu-
ba, zona rural de Iranduba, 
no último dia 25 de junho. 
Na reunião, os pescadores 
puderam tirar dúvidas e 
compartilhar informa-
ções importantes para a 
análise dos dados forneci-
dos por eles por meio dos 
registros de pescarias.

Para o pescador Josias 
Martins, morador da co-
munidade São Francisco 
do Bujaru em Iranduba, o 
Ictio ajuda na manuten-
ção dos estoques pesquei-
ros para futuras gerações. 
“Melhorou porque às ve-
zes nós pescávamos e não 
sabíamos a quantidade. 
Hoje com o Ictio podemos 
ver o quanto estamos pe-
gando e daqui mais para 
a frente, para os nossos 
filhos, vai ter um controle 
dos peixes, preservando 
mais”, destacou.

Atuação em rede 
O Ictio é um dos projetos 

em atividade da Rede Ci-
ência Cidadã para a Ama-
zônia, uma rede de orga-
nizações e pessoas que 
geram informações sobre 
peixes e água na Bolívia, 
Peru, Brasil, Colômbia  
e Equador.

O projeto conta com 
apoio da Fundação Gor-
don e Betty Moore, que 
promove a descoberta 
científica, a conserva-
ção do meio ambiente, 
um melhor atendimen-
to aos pacientes e a pre-
servação do caráter es-
pecial da área da Baía de  
São Francisco. 

Aplicativo cria um banco de dados colaborativo que acompanha informações sobre a Bacia do Rio Negro
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Manacapuru inicia 
campanha ‘Julho Amarelo’

Divulgação

Campanha contra as Hepatites Virais já está alertando moradores

 

 

A prefeitura de Mana-
capuru, por meio da Se-
cretaria Municipal de Ma-
nacapuru (Semsa), com 
o trabalho da equipe do 
Centro de Testagem e 
Aconselhamento (CTA), 
iniciou, nessa semana, 
ações de conscientiza-
ção do “Julho Amarelo”, 
chamando atenção para 
os perigos das hepatites 
virais, assim como das 
infecções sexualmente  
transmissíveis (ISTs). 

Alertando a população 
manacapuruense, a equi-
pe do CTA esteve, na ter-
ça-feira (5), percorrendo o 
Cais do Porto realizando a 
divulgação da campanha 
e chamando a atenção da 
população para os perigos 
das hepatites virais e das 
ISTs. Na ocasião, além de 
conversar com morado-
res, os agentes distribuí-
ram panfletos educativos  
e preservativos. 

Para as hepatites A e B a 
Prefeitura de Manacapuru 
está disponibilizando vaci-
nas em todas as Unidades 
Básicas de Saúde (UBS) do 
município. Já para as he-
patites B e C, a secretaria 
de saúde realiza testes rá-
pidos nas unidades bási-
cas de saúde e no Centro 

de Testagem e Aconselha-
mento - CTA. Esses testes 
rápidos são práticos e de 
fácil execução.

Campanha de conscien-
tização

A campanha “Julho Ama-
relo” foi instituída no Bra-
sil pela Lei nº 13.802/2019 
e tem por finalidade refor-
çar as ações de vigilância, 
prevenção e controle das 
hepatites virais. A hepa-
tite é uma inflamação do 
fígado que pode ser cau-
sada por vírus ou pelo uso 
de alguns medicamentos, 
álcool e outras drogas, 
assim como por doenças 
autoimunes, metabólicas  
ou genéticas.

Nem sempre a doença 
apresenta sintomas, mas 
quando aparecem, estes 
se manifestam na forma 
de cansaço, febre, mal-
-estar, tontura, enjoo, vô-
mitos, dor abdominal, pele 
e olhos amarelados, urina 
escura e fezes claras. No 
caso específico das hepa-
tites virais, que são o ob-
jeto da campanha Julho 
Amarelo, estas são infla-
mações causadas por ví-
rus classificados pelas le-
tras do alfabeto em A, B, C, 
D (Delta) e E.

– Hepatite A: tem o maior 
número de casos, está di-
retamente relacionada às 
condições de saneamento 
básico e de higiene. É uma 
infecção leve e se cura so-
zinha. Existe vacina.

– Hepatite B: é o segundo 
tipo com maior incidência; 
atinge maior proporção de 
transmissão por via sexu-
al e contato sanguíneo. A 
melhor forma de preven-
ção para a hepatite B é a 
vacina, associada ao uso 
do preservativo.

– Hepatite C: tem como 
principal forma de trans-
missão o contato com san-
gue. É considerada a maior 
epidemia da humanidade 
hoje, cinco vezes superior 
à AIDS/HIV. A hepatite C é 
a principal causa de trans-
plantes de fígado.  A do-
ença pode causar cirrose, 
câncer de fígado e morte. 
Não tem vacina.

– Hepatite D: causada 
pelo vírus da hepatite D 
(VHD) ocorre apenas em 
pacientes infectados pelo 
vírus da hepatite B. A va-
cinação contra a hepatite 
B também protege de uma 
infecção com a hepatite D.

– Hepatite E: causada 
pelo vírus da hepatite E 
(VHE) e transmitida por 
via digestiva (transmis-
são fecal-oral), provocan-
do grandes epidemias em 
certas regiões. A hepatite 
E não se torna crônica, po-
rém, mulheres grávidas 
que forem infectadas po-
dem apresentar formas 
mais graves da doença.

Formas de contágio
As hepatites virais po-

dem ser transmitidas 
pelo contágio fecal-oral, 
especialmente em locais 
com condições precárias 

de saneamento básico e 
água, de higiene pessoal 
e dos alimentos; pela re-
lação sexual desprotegi-
da; pelo contato com san-
gue contaminado, através 
do compartilhamento de 
seringas, agulhas, lâmi-
nas de barbear, alicates 
de unha e outros obje-
tos perfuro-cortantes; da 
mãe para o filho duran-
te a gravidez (transmis-
são vertical), e por meio 
de transfusão de sangue  
ou hemoderivados.

O contágio via transfu-
são de sangue já foi muito 
comum no passado, mas, 
atualmente é considera-
do raro, tendo em vista 
o maior controle e a me-
lhoria das tecnologias de 
triagem de doadores, além 
da utilização de sistemas 
de controle de qualidade 
mais eficientes.

No Brasil, as hepatites vi-
rais mais comuns são cau-
sadas pelos vírus A, B e C. 
Existem ainda, com me-
nor frequência, o vírus da 
hepatite D (mais comum 
na região Norte do país) e 
o vírus da hepatite E, que é 
menos frequente no Brasil.

O Sistema Único de 
Saúde (SUS) oferece tra-
tamento para todos os ti-
pos de hepatite, indepen-
dentemente do grau de  
lesão do fígado.

A falta do conhecimento 
da existência da doença é 
o grande desafio, por isso, 
a recomendação é que to-
das as pessoas com mais 
de 45 anos de idade façam 
o teste, gratuitamente, em 
qualquer posto de saúde e, 
em caso de resultado po-
sitivo, façam o tratamen-
to que está disponível na 
rede pública de saúde.
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Incra realiza 
pagamento 
de créditos 

A vice-prefeita de Ma-
nacapuru,, Valcileia Ma-
ciel esteve representando 
o prefeito Beto D’Angelo 
ao lado do presidente 
do Instituto Nacional de 
Colonização e Reforma 
Agrária (INCRA), Geraldo 
José da Câmara, e do su-
perintendente do INCRA, 
João Jornada, vereadores 
e secretários, na cerimô-
nia de pagamento dos 
créditos Apoio Inicial e 
Fomento Mulher e entre-
ga de títulos definitivos.

Foram entregues mais 
de 700 títulos definitivos 
aos morados das comu-
nidades Cabaleana 1 e 2 
e Piranha. Os títulos de-
finitivos garantem aos 
assentados o reconheci-
mento das terras e são 
entregues sem custo  
aos beneficiários.

A linha de crédito Fo-
mento Mulher disponi-
bilizada pelo Incra é o 
reconhecimento da im-
portância do trabalho 
produtivo das mulheres 
da reforma agrária e pos-
sibilita a geração de ren-
da e qualidade de vida 
para essas famílias.

Divulgação

Na ação também realizou mais 
de 700 títulos definitivos 



Escola construída para funcionar 
durante cheia é inaugurada
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A educação em Manaca-
puru ganhou o reforço de 
nova escola e quadra polies-
portiva com uma inovação 
na infraestrutura, pioneira 
no país. O complexo educa-
cional atenderá mais de dez 
comunidades ribeirinhas. A 
inovação foi construída so-
bre lajes de pilotis em área 
de várzea, levando em conta 
a relação da população local 
com a enchente e vazante 
do Rio Solimões. A escola 
foi construída por meio de 
recursos recebidos de emen-
das do senador Omar Aziz 
(PSD-AM) e do deputado fe-
deral Sidney Leite (PSD-AM).

Esta tecnologia na infra-
estrutura atende a uma 
demanda específica do 
Amazonas, permitindo o 
funcionamento normal da 
escola e da quadra durante 
todo o ano letivo, mesmo no 
período de cheia. Inaugurada 
ao lado do prefeito de Ma-
nacapuru, Beto D’Angelo, a 
Escola Municipal de Ensino 
Fundamental (Emef) Presi-
dente Kennedy e a Quadra 
Poliesportiva Almir Batista 
da Silva, na comunidade Rai-
nha dos Apóstolos, atende-
rão pelo menos 250 crianças, 

Associação de Pais e Amigos 
dos Excepcionais (Apae), fale-
cida em 2018 aos 83 anos.

O senador Omar recebeu 
pessoalmente a homena-
gem em nome de sua mãe e 
se emocionou ao relembrar 
de sua relação com a luta pe-
los direitos dessas pessoas. 
Além de uma placa em hon-
ra à Dona Delphina, o sena-
dor também recebeu de alu-
nos da Apae pinturas em tela 
que retratam os costumes  
de Manacapuru.

“Participar dessa caminha-
da tem todo um significado 
especial, pois tenho uma filha 
que era deficiente e faleceu 
aos 17 anos. Foram 17 anos 
de muita dedicação a ela, 
que eu só consegui porque 
tive muito apoio da minha 
mãe, dona Delphina, que lu-
tou não só por sua neta, mas 
por cada criança especial.”,  
recorda Omar.

Na ocasião, o senador tam-
bém se comprometeu a sem-
pre ter a causa das pessoas 
especiais como prioridade, 
além de participar da assina-
tura de convênio com a pre-
feitura de Manacapuru para 
a construção de mais três  
escolas municipais.
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além de outros jovens de co-
munidades vizinhas para  
práticas esportivas. 

Também serão beneficia-
das pela nova estrutura as 
comunidades ribeirinhas 
como Nova Canaã, Lírio do 
Vale, Menino Deus, Costa 
do Ajaratuba, Costa do Aja-
ratubinha, Costa Paratari,  
entre outras.

Para o senador Omar Aziz, 
essa e as demais escolas 
inauguradas pela atual ad-
ministração de Manacapuru 
são um exemplo para todo 
o Brasil dos desafios e das 
peculiaridades de se inves-
tir em educação no interior  
do Amazonas. 

“Com o esforço dos edu-
cadores, vamos formar pes-
soas que possam continuar 
ajudando essa comunidade. 
Me orgulho de poder aju-
dar prefeitos que trabalham 
como o Beto D’Angelo e isso 
é uma obrigação nossa, não 
estamos fazendo nenhum 
favor. Governar não é só fa-
lar, é ter sensibilidade, é sa-
ber se colocar no lugar do 
outro”, ressaltou Omar.

O prefeito Beto D’Angelo re-
forçou que obras inovadoras 
como está só são possíveis 

com o apoio de parlamenta-
res que se preocupam com 
o interior do Amazonas. “Lá 
em Brasília, o senador não 
abre as portas só para mim, 
mas para cada morador de 
Manacapuru representado 
por mim. Trabalhar nessa 
cidade, que tem três tipos 
distintos de região, se faz ne-
cessário que tenhamos par-
ceiros como o senador Omar, 
que contribui muito com es-
sas conquistas”, enfatizou o 
prefeito.

O presidente da Comunida-
de, Raimundo do Carmo, que 
recebeu a escola, afirmou es-
tar emocionado com a nova 
estrutura e com a diferen-
ça que a escola irá fazer na 
vida das crianças e adoles-
centes. “Para quem estudou 
um pouquinho que nem eu, 
em uma escola simples e 
deteriorada, poder ver os jo-
vens estudarem numa esco-
la bonita como essa é uma 
felicidade imensa. Quando 
os outros prefeitos diziam 
que não tinha recurso, que o 
município estava falido, veio 
esse homem e mostrou o 
trabalho, mostrou que pode-
ria ser feito”, disse Raimundo 
emocionado.

A professora Eleni Ferrei-
ra Costa, gestora da Emef, 
destacou que a escola re-
presenta uma revolução na 
educação do município. “O 
prefeito ergueu Manacapu-
ru. Hoje podemos dizer que o 
município está lindo e cheio 
de obras, mas também po-
demos dizer que temos um 
prefeito que olha para a Zona 
rural. Estava sem esperan-
ça, com o sentimento de que 
não havia evolução na edu-
cação de Manacapuru. Esta-
mos aqui hoje provando que 
o prefeito está fazendo uma 
verdadeira revolução na ad-
ministração do município na 
zona ribeirinha”, salientou  
a educadora.

Legado de inclusão reco-
nhecido

Mais de mil manacapu-
ruenses tomaram a principal 
avenida da cidade, no final 
de sexta-feira (1º), para uma 
caminhada em apoio à cau-
sa das pessoas com defici-
ência. Crianças e jovens com 
necessidades especiais fina-
lizaram a caminhada com 
apresentações artísticas e 
uma homenagem ao legado 
de Delphina Aziz à frente da 

Escola foi construída 
levando em conta a 
relação da população 
local com a enchente e 
vazante do Rio Solimões
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Os professores da rede 

municipal de Presidente 
Figueiredo, por meio do 
Sindicato dos Trabalha-
dores em Educação do 
Estado do Amazonas, Pre-
sidente Figueiredo (SIN-
TEAM-PF), na terça-feira 
(5), prestaram esclareci-
mentos à população sobre 
a greve deflagrada no dia 
20 de junho. 

Os profissionais de edu-
cação apontam que a des-
valorização dos profissio-
nais da rede municipal; o 
não cumprimento do piso 
salarial dos profissionais 
da rede pública da edu-
cação básica; a necessi-
dade da revisão do Pla-
no de Carreiras, Cargos 
e Remuneração (PCCR); 
e a efetivação de todas 
as promoções que ainda 
não foram concedidas, os 
principais motivos para 
que a continue. 

Em comunicado, os pro-
fissionais ainda apontam 
que a prefeitura de Pre-
sidente Figueiredo segue 
tentando desqualificar os 
pedidos dos profissionais 
com “inverdades”.

“O Governo Municipal 
propala que no ano de 
2022 deu o maior reajus-
te aos profissionais do 
magistério. O que não é 
verdade. Pois, no mês de 
janeiro os profissionais 
receberam reajuste de 
10,04% que estava atra-
sado desde o ano de 2020. 
E agora no mês de junho 
foi efetuado apenas 6,5% 
e não 10% que foram di-
vulgados na mídia. Des-
respeitando completa-
mente o ordenamento  
jurídico”, diz. 

Os educadores ainda 
explicam que não preci-
saram repor as aulas per-

ria do rateio é valorizar a 
carreira de vocês”, declarou 
a prefeita Patrícia Lopes.

O Fundeb é um conjun-
to de recursos destinados 
para investimentos no se-
tor da educação. Com base 
no art. 70 da Lei de Diretri-
zes e Bases da Educação 
Nacional, 70% dos recur-
sos devem ser usados para 
a remuneração dos profis-
sionais e quando o percen-
tual sobra no final do ano 
é pago aos profissionais 
como forma de abono.

Quem também é prejudi-
cado pelo descaso da pre-
feitura são os estudantes, 
que enfrentam uma rotina 
humilhante causada pe-
los ramais intrafegáveis 
do município. No último 
dia 3 de junho, viralizou 
nas redes sociais algumas 

Professores apontam 
desvalorização e seguem em greve
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Educadores prestaram esclarecimentos à população sobre a greve deflagrada no dia 20 de junho

didas pelos alunos após 
as escolas descontarem 
os dias como faltas, sem 
tentar negociar as da-
tas com os profissionais  
da educação.

“Desejamos esclarecer 
aos pais, alunos e toda a 
sociedade em geral. Fere-
-se ao período de greve 
já decorrido de 20 a 25 de 
junho de 2022. Foi desig-
nado pela Secretaria de 
Educação e informados a 
diversos professores via 
áudio e comunicação oral 
que descontasse o pon-
to dos profissionais em 
greve sem haver interes-
se de negociar a reposi-
ção das aulas do período. 
O que lamentamos, mas 
essa ação desobrigou os 
professores de reporem 
qualquer uma das aulas 
do período da greve.”

Os educadores apontam 
que prezam por uma so-
ciedade mais justa e, por 
isso, seguem reivindican-
do seus direitos por meio 
da greve.

“Salientamos aos pais, 
alunos e sociedade em ge-
ral que o nosso compro-
misso maior é por uma 
sociedade mais justa e 
igualitária e, que esse ob-
jetivo só é possível de se 
alcançar através de uma 
educação de qualidade, 
porém, nas atuais condi-
ções somos incapazes de 
honrar até mesmo com 
simples compromissos 
comerciais e básicos para 
a nossa digna subsistên-
cia”, explica o sindicato.

Outras denúncias
Não é a primeira vez 

que os profissionais da 
educação se sentem pre-
judicados pela gestão do 
município de Presidente 

Figueiredo. Em dezembro 
de 2021, os professores da 
rede municipal foram pe-
gos de surpresa ao serem 
informados pela prefei-
ta Patrícia Lopes que não 
receberiam o abono do 
Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Edu-
cação Básica e de Valori-
zação dos Profissionais da 
Educação (Fundeb).

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

“Esse ano nós utilizamos 
o percentual de mais de 
70% pagando os salários 
dos profissionais da edu-
cação. Vocês trabalharam 
e receberam e entendemos 
que melhor do que pagar 
uma parcela única que se-
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imagens das dificuldades 
enfrentadas pelas crianças 
ao passarem pelo ramal  
do Urubuí 2.

A rotina dos alunos para 
chegar à escola em meio 
aos ramais lamacentos e 
repletos de crateras é de 
descer do transporte esco-
lar para ajudar a desatolar 
os veículos. Nas imagens 
é possível ver uma kombi, 
usada no transporte dos 
alunos, atolada na lama e 
mostra um aluno tirando a 
farda para ajudar.

“Esse aluno tirou a far-
da dele para poder ajudar, 
olha a situação que ele 
está! Olha o perigo que ele 
está passando para poder 
puxar o carro para ir para 
a escola” diz uma mora-
dora que estava presente  
no local.



Divulgação

 

Uma pousada de luxo, 
localizada em Presidente 
Figueiredo (distante a 126 
quilômetros de Manaus), 
foi confiscada na terça-
-feira (5), durante uma 
operação do Grupo de Atu-
ação Especial de Combate 
ao Crime Organizado (Ga-
eco), do Ministério Público 
do Paraná (MP-PR).

Durante a ação, deno-
minada como Opera-
ção Taregas, os agentes 
apreenderam R$ 302.565 
em espécie, além de US$ 
2.369 (dois mil, trezentos e 
sessenta e nove dólares) e 
€ 500 (quinhentos euros). 
Além destes, uma parte 
do dinheiro estava escon-
dida no suporte de luz de  
um banheiro.

Segundo o Gaeco, a ope-
ração busca combater 
a prática de sonegação 
de impostos, entre ou- 
tros crimes.

Dois mandados de bus-
ca e apreensão também 

ma foi preso em flagrante 
por porte de arma e muni-
ções sem registro.

O outro alvo da operação, 
o empresário suspeito de 
comandar o esquema, já 
tinha passagem pela po-
lícia e também havia sido 
denunciado pelo MP-PR 
por supressão de tributos, 
falsificação e uso de docu-
mento falso e participação 
em organização criminosa.

Em setembro de 2020, 
ele foi preso temporaria-
mente. Já em março de 
2021 foi liberado pela Jus-
tiça. Conforme o Gaeco, 
ele seguiu praticando os 
crimes.

O Ministério Público do 
Paraná estima que pelo 
menos 57 empresas de 
vários estados participam 
do esquema de sonegação, 
principalmente de Impos-
to de Circulação de Merca-
dorias e Serviços (ICMS) 
no setor de reciclagem  
de metais.

Manaus, Sábado e Domingo,
9 e 10 de Julho de 2022

 

Agentes apreenderam R$ 302.565 em espécie, além de US$ 2.369 e € 500 

foram cumpridos nas ca-
sas de dois investigados, 
em Curitiba, e o bloqueio 
de bens em até R$ 5,8 mi-
lhões dos suspeitos. De 
acordo com as investiga-
ções, um empresário usa-
va empresas de fachada 
para sonegar impostos e 
contava com o apoio de 

um outro empresário, usa-
do como “laranja”. Parte 
do dinheiro decorrente da 
sonegação foi usado para 
adquirir e reformar in-
teiramente a pousada de 
luxo que está localizada 
em Presidente Figueiredo. 

O empresário suspeito 
de ser o “laranja” do esque-

Pousada de luxo é alvo de 
operação contra sonegação
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TCE-AM multa gestores de empresa de transportes 
O Tribunal de Contas 

do Amazonas (TCE-AM) 
multou os ex-gestores da 
Empresa Municipal de 
Transportes Urbanos de Pre-
sidente Figueiredo (EMTU), 
Euler Carlos Cordeiro e José 
Henrique Soares, em mais 
de R$105 mil, considerando 
multa e alcance.

Os gestores foram mul-
tados durante a 24ª Ses-
são Ordinária, realizada na 
terça-feira (5)., por terem as 
contas de 2020 julgadas 
irregulares pelo Pleno. Foi 
apontado no processo, de re-
latoria do auditor Luiz Hen-

rique Mendes, que os ges-
tores cometeram ao menos 
15 irregularidades passíveis 
de multa durante as respec-
tivas gestões. Euler Carlos 
Cordeiro foi diretor do órgão 
de janeiro a abril de 2020, e 
José Henrique Soares per-
maneceu de abril a novem-
bro do mesmo ano.

De acordo com o relatório, 
Euler Cordeiro e José Hen-
rique Soares não contrata-
ram serviços públicos sem 
formalização dos processos 
necessários; contratou ser-
viços de telecomunicações 
sem realizar licitação; pa-

garam diárias a servidores 
sem o devido processo ad-
ministrativo; não realiza-
ram um devido controle pa-
trimonial, e não justificaram 
a escolha e o preço de um 
imóvel locado pela gestão.

Euler Cordeiro foi respon-
sabilizado, ainda, por não ter 
comprovado a devida utili-
zação de gastos com com-
bustíveis durante a gestão.

Pelas irregularidades 
apontadas, Euler Cordeiro 
foi multado em R$13,6 mil 
e considerado em alcance 
de R$77,9 mil. Já José Hen-
rique Soares foi multado 

Vyni conheceu as belezas natu-
rais da “Terra das cachoeiras”

Reprodução/Instagram

em R$13,6 mil e conside-
rado em alcance de R$495. 
Ao todo, R$105,1 mil devem 
ser devolvidos aos cofres 
públicos.

Os gestores têm o prazo 
de 30 dias para realizarem 
os pagamentos dos valo-
res ou recorrerem da deci-
são do Pleno. 

A sessão foi conduzida 
pelo presidente da Corte de 
Contas, conselheiro Érico 
Desterro. Participaram os 
conselheiros Yara Lins dos 
Santos e Mario de Mello, 
além dos auditores Mário Fi-
lho e Luiz Henrique Mendes. 

Ex-BBB 
Vyni visita 
Figueiredo
O ex-BBB 22 Vyni conhe-

ceu, nessa semana, as be-
lezas naturais e os pontos 
turísticos de Presidente 
Figueiredo. O influencia-
dor digital divulgou nas 
suas redes sociais para 
mais de 4, 7 milhões de 
seguidores os encantos 
da “Terra das cachoeiras”.

“Conheci a Lagoa Azul, 
uma piscina natural de 
águas cristalinas de tom 
azulado. Um espetácu-
lo para os olhos. Visitei 
ainda o Fervedouro do 
Maranhão: um poço de 
água transparente e bor-
bulhante com fundo de 
argila. É a presença do 
Aquífero das Guianas, um 
dos maiores mananciais 
de água pura do mundo, 
que aflorou precisamente 
naquele local”, comentou 
no seu Instagram.

O influenciador também 
explorou trilhas e conhe-
ceu a Caverna do Maroaga 
e a Gruta da Judeia. “Olha 
aqui, coisa mais linda mi-
nha gente”, disse Vyni no 
seus stories.



 

No acampamento Km 41, 
localizado entre os muni-
cípios de Rio Preto da Eva, 
Manaus e Iranduba, por cer-
ca de 40 anos, foi o espaço 
preferido do ambientalista, 
biólogo, escritor e explora-
dor da National Geographic 
Thomas Lovejoy, conside-
rado o “padrinho” da biodi-
versidade, que foi morto no 
fim de 2021.

O acampamento é uma 
das bases de um dos mais 
antigos programas de estu-
do em conservação natural 
no mundo, o Projeto Dinâ-
mica Biológica de Fragmen-
tos Florestais (PDBFF), 
idealizado por Lovejoy no 
final dos anos 1970, a fim 
de estudar, entre outras 
coisas, como a fragmenta-
ção das florestas afeta sua 
diversidade biológica. O 
projeto é uma cooperação 
científica entre o Instituto 
Nacional de Pesquisas da 

Amazônia (Inpa), do Brasil, 
e o Instituto Smithsonian,  
dos Estados Unidos.

“O primeiro contato que 
[Lovejoy] teve foi um cam-
po que ele fez na região de 
Belém, final dos anos 1960”, 
conta José Luiz Camargo, 
secretário-executivo do 
PDBFF e professor de pós-
-graduação em ecologia 
na botânica no Inpa, que 
começou no início do pro-
grama, como estagiário, 
quando o Instituto era um 
celeiro de jovens e promis-
sores cientistas.

Pouco antes, os biólo-
gos Robert MacArthur e 
Edward Wilson – outro gi-
gante da biologia, morto 
um dia depois de Lovejoy –, 
publicaram a teoria da bio-
geografia das ilhas, uma 
ideia revolucionária que 
propunha que a diversida-
de de espécies em um local 
é resultado apenas do equi-

Projeto atua há 40 anos na 
proteção ambiental da Amazônia
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líbrio entre migrações e 
extinções. Na prática, ilhas 
maiores e menos isoladas 
possuem mais diversidade, 
enquanto ilhas menores e 
mais isoladas, menos.

Com o PDBFF, Lovejoy e 
os pesquisadores do pro-
grama tentavam aplicar a 
ideia de ilhas aos fragmen-
tos de floresta preservados 
na Amazônia, observando e 
comparando como trechos 
de florestas – delimitados 
por GPS e chamados pelos 
cientistas de parcelas – so-
frem com os impactos que 
acontecem nas vizinhan-
ças, como desmatamento e 
mudanças climáticas.

“Nessa época, tinha uma 
discussão muito forte na 
literatura sobre a questão 
de conservação: o que era 
melhor você manter, uma 
grande reserva ou manter 
várias reservas pequenas”, 
conta Camargo. “A discus-
são era baseada na teoria 
da biogeografia das ilhas. ”

Uma pergunta feita des-
de o começo do projeto era 
qual o tamanho mínimo 
que uma reserva precisaria 
ter para conservar certos 
grupos biológicos.

Já no final dos anos 1970, 
Lovejoy começou a perce-
ber o avanço do desmata-
mento. No entanto, conse-
guiu convencer fazendeiros 
e governos a manterem pe-
quenas parcelas de floresta 
intactas, a fim de acompa-
nhar os efeitos antrópicos 
na Amazônia. Era a opor-
tunidade de ter um marco 
zero, com medições antes 
da floresta ser completa-
mente destruída.

“Depois veio o processo 
de fragmentação, com aber-
tura das fazendas”, explica 
José Luiz Camargo. “Nós 

9

planejamos as reservas que 
iam ficar fragmentadas, as 
marcamos no meio do con-
tínuo florestal. Fizemos as 
medições, monitoramen-
to, marcamos muita coisa. 
E aí veio o desmatamento 
e deixou aquelas reservas 
que estavam marcadas. Na 
verdade, é um experimento 
no nível de paisagem.” Hoje, 
a área de estudo é formada 
por uma rede de 69 parce-
las permanentes.

Ao todo, o projeto já for-
mou centenas de pesquisa-
dores e resultou em mais 
de 700 artigos em revistas 
científicas. “Temos o maior 
banco de dados para árvo-
res, a longo prazo, na Ama-
zônia”, diz Ana de Andrade, 
gerente da coleção botânica 
do projeto e coordenadora 
das atividades de campo 
para monitoramento de ár-
vores. Segundo ela, a pri-
meira planilha de campo do 
PDBFF tem a data de outu-
bro de 1979.

Depois de dois anos para-
da por conta da pandemia, 
Ana voltava à parcela do 
acampamento Km 37 para 
dar continuidade a um cen-
so que teve início em 2004.

Com os novos dados e re-
cordes de desmatamento 
no Brasil, estar próximo de 
quem está em campo, man-
tendo um projeto de pesqui-
sa tão importante, é olhar 
não apenas para o futuro, 
mas também para a impor-
tância da continuidade das 
pesquisas científicas.

“É lindo saber que nós es-
tamos cercados por tantos 
tipos de seres vivos. Todos 
os indivíduos de uma es-
pécie têm uma maneira de 
viver, que é compartilhada 
entre os membros daquela 
espécie. Por mais sutil que 

possa parecer, cada espécie 
vive de uma forma diferen-
te e representa um conjun-
to único de soluções para 
o problema da sobrevivên-
cia”, diz Cohn-Haft. “Então, 
não nos inspirar, não nos 
espelhar ou não aprender 
com a natureza é, além de 
uma burrice, impossível. 
Quase tudo que a gente já 
inventou foi inspirado pela 
natureza. Observar uma 
ave voar inspira a forma 
da asa do avião. Ver baleia 
e boto inspiraram a criação 
do nosso sonar.”

Pesquisa 
Somente por conta da to-

pografia, há a importância 
de ter um estudo com tanto 
tempo dedicado a entender 
a dinâmica da Amazônia. A 
parcela de 25 hectares está 
passando por seu segundo 
censo, e os números resu-
mem bem a ambição do pro-
jeto de monitoramento: 160 
mil plantas e 2,5 mil espécies 
de árvores e arvoredos já fo-
ram mapeadas até agora.

Esse acervo natural ser-
viu e servirá como fonte de 
estudos para gerações de 
pesquisadores, que encon-
trarão novas espécies, des-
cobrirão novas interações 
e testarão novos métodos 
de pesquisas.

O ornitólogo do Inpa Ma-
rio Cohn-Haft observa as 
andorinhas-azuis, objetos 
de sua pesquisa, chegarem 
em uma nova área de dor-
mitório, no Rio Negro. “É lin-
do saber que nós estamos 
cercados por tantos tipos de 
seres vivos”, diz Cohn-Haft. 
“Cada espécie vive de uma 
forma diferente e represen-
ta um conjunto único de 
soluções para o problema  
da sobrevivência.”

ANDRÉ DIB

Projeto Dinâmica Biológica estuda a diversidade florestal da Amazônia



A prefeitura de Rio Pre-
to da Eva fez uma série de 
entregas importantes nos 
setores de saúde e assis-
tência social, para melho-
rar a qualidade de vida da 
população do município, 
no sábado (2). Todos os 
eventos contaram com a 
participação dos vereado-
res de Rio Preto e do depu-
tado federal Silas Câmara 
(Republicanos). 

A primeira parada foi na 
Unidade Básica de Saúde 
Ednaide Lopes da Costa, 
no bairro Monte Castelo 
2, reinaugurada após seis 
meses de reforma. Foram 
feitos reparos no telhado, 
a troca de parte do piso, 
instalação de novos ares-
-condicionados e pintura 
em toda a unidade. 

“É um momento de muita 
felicidade para todos nós da 
área da saúde. Agradece-
mos ao prefeito Anderson 
Sousa que não mediu es-
forços para entregar uma 
UBS padrão e toda equipa-
da para os moradores do 
bairro Monte Castelo”, dis-
se Aila Carla Bernardino, 
secretária de saúde de Rio 
Preto da Eva. 

Fundada em março de 
2019, a UBS conta com 
38 profissionais e atende 
os moradores dos bairros 
Monte Castelo 1 e 2, Mo-
rada do Sol e parte da ro-
dovia AM-010. Funciona 
de segunda a sexta-feira, 
das 07h às 19h, com aten-
dimentos de clínico geral, 
enfermagem, fisioterapia, 
assistência social, psicolo-
gia e urologia. 

“Nós ficamos esses 6 me-
ses atendendo na UBS Ca-
naã, e agora vamos poder 
voltar a realizar os aten-
dimentos aqui na nossa 

Prefeitura reinaugura UBS e 
entrega 650 óculos de grau 

UBS, toda reformada, boni-
ta, pronta para receber os 
pacientes. Estamos muito 
felizes e gratos por essa 
reforma que foi feita”, in-
formou a enfermeira Ma-
riana Rodrigues, que está 
a pouco mais de 2 anos na 
gerência da unidade. 

Enxerga Mais Rio Preto 
Cerca de 650 óculos de 

graus foram entregues à 
população, por meio do 
Programa Enxerga Mais 
Rio Preto, da Secretaria 
Municipal de Assistência 
Social (SEMAS), em par-
ceira com as secretarias 
de saúde (SEMSA), educa-
ção (SEMECD) e Governo do 
Amazonas. 

“Hoje foi um dia de muita 
alegria, graças a Deus, por-
que nós conseguimos fazer 
todas essas entregas. Esse 
é um projeto que a gente 
gosta muito, que leva dig-

esse projeto”, disse ela. 
Em todo o ano passado o 

Enxerga Mais Rio Preto en-
tregou 2 mil óculos de grau 
para a população. Este ano, 
já foram entregues pouco 
mais de 1500 unidades em 
três edições do programa. E 
a meta é alcançar os 4 mil  
óculos entregues. 

4ª dose da vacina contra 
a Covid-19 

Rio Preto da Eva também 
passou a aplicar a quarta 
dose da vacina contra a Co-
vid-19, no sábado. O depu-
tado federal Silas Câmara 
aproveitou a oportunidade 
e tomou a vacina diante do 
público presente. “Eu que-
ro fazer isso em frente a 
todos vocês para mostrar 
a importância da imuni-
zação. A gente percebeu 
que tem crescido o núme-
ro de casos de Covid-19 
no Amazonas, então pre-
cisamos tomar a vacina”,  
disse Silas. 

FOTOS: DIVULGAÇÃO

Prefeitura de Rio Preto fez uma série de entregas importantes nos setores de saúde e assistência social
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nidade às pessoas, que dá 
a oportunidade de elas en-
xergarem melhor, trabalha-
rem”, disse a primeira-da-
ma e secretária da Semas,  
Soraya Almeida. 

“A secretária Soraya e o 
prefeito Anderson estão de 
parabéns por esse projeto 
tão importante, que vem 
ajudando muita gente. As 
portas do meu gabinete es-
tão abertas para atender a 
todas as demandas do nos-
so povo”, frisou a vereadora 
Katwyssya Martinelli. 

As 650 pessoas que recebe-
ram os óculos neste sábado, 
fizeram o exame no último 
mutirão oftalmológico reali-
zado no mês passado. Dona 
Marília Farias, moradora da 
comunidade Redenção, foi 
uma das beneficiadas. 

“Graças a Deus que a 
gente está tendo essa 
oportunidade de receber 
os nossos óculos, porque 

nós não temos condições 
de comprar, então só te-
mos agradecer ao prefei-
to e a primeira-dama por 



Manaus, Sábado e Domingo,
9 e 10 de Julho de 2022

Gestão de Abrahim completa 
19 meses com conquistas

Divulgação

O prefeito Mário 
Abrahim completa, neste 
mês de julho, 1 ano e 7 me-
ses de mandato com vá-
rios avanços resultantes 
do planejamento estraté-
gico, tático e operacional 
desenvolvido pelos asses-
sores, técnicos e secretá-
rios das pastas da admi-
nistração. Ele e completa: 
“até aqui chegamos com 
a ajuda de Deus e muito 
trabalho, diuturnamente, 
desde o primeiro dia de 
nossa gestão. ”

Ao completar essa pri-
meira jornada da admi-
nistração, o prefeito diz ter 
consciência dos enormes 
desafios que a sua equipe 
de servidores ainda preci-
sa enfrentar, a fim de atin-
gir os objetivos estabele-
cidos no plano de ação, 
até a conclusão do man-
dato, de modo que cor-
responda à expectativa e  
demanda sociais. 

O município, sem qual-
quer juízo de valor, estava 
há muito tempo carecen-
do das melhorias e bene-
ficiamentos que trouxes-
sem qualidade de vida 
para os seus munícipes, 

e isso, coube ao atual re-
presentante que se dispôs 
em realizar as transfor-
mações necessárias, que 
coloquem o município 
no mesmo patamar dos 
demais que são consi-
derados desenvolvidos 
e oferecem qualidade de 
vida, de acordo com o ín-
dice de Desenvolvimento  
Humano (IDH).

Segundo o Instituto Bra-
sileiro de Geografia e Es-
tatística (IBGE), 2010, no 
ranking estadual, o mu-
nicípio era 5º (0,644), es-
tando abaixo de Manaus 
(0,737), Parintins (0,658), 
Itapiranga (0,654) e Presi-
dente Figueiredo (0,647). 

Mais recursos para  
o município

Na semana passada, 
Mário Abrahim esteve 
buscando recursos para 
poder realizar os projetos 
que almeja para Itacoatia-
ra. O prefeito esteve, jun-
tamente com outros pre-
feitos, na sede do governo 
para assinarem vários 
convênios com o Estado, 
voltados para os municí-
pios amazonenses.

Com a liberação des-
ses convênios, Itacoa-
tiara será contemplada 
em várias áreas, sendo:  
saúde, educação, infraes-
trutura, produção rural, 
assistência social, defe-
sa civil, cultura e lazer, e  
saneamento básico.

Na ocasião, Mário 
Abrahim aproveitou para 
conversar sobre outros 
assuntos de interesse mu-
nicipal, com o governador 
Wilson Lima e, ao ensejo, 
manifestar a sua satisfa-
ção ao governador pela 
sensibilidade.

“Quero agradecer ao se-
nhor a sensibilidade em 
olhar para as demandas 
dos municípios amazo-
nenses, especialmente, 
no tocante à Itacoatiara. E 
essa atenção temos sem-
pre recebido do gover-
nador Wilson Lima e de 
seus secretários, que não 
medem esforços em aju-
dar o nosso povo”, disse o  
prefeito Mário. 

Avaliação
Fazendo uma avaliação 

sobre esse primeiro ano 
e sete meses de adminis-
tração municipal, Mário 
faz um balanço parcial 
da posição do município 
e das ações realizadas  
até então.

“Quem acompanha as 
ações da prefeitura, atra-
vés das secretarias, sabe 
bem que avançamos mui-
to. Porém, ainda há muito 
o que fazer. Os primeiros 
meses de mandato repre-
sentaram um grande desa-
fio para nós e nossa equipe 
de servidores. Logo de cara, 
pegamos pela frente o fan-
tasma da Covid-19, uma 
epidemia mundial sem 

 

 

 

 

implementamos as cam-
panhas massivas de com-
bate à Covid-19 e de mul-
tivacinação e outras, além 
da construção de Unidade 
Básica de Saúde (UBS), 
para atender dez comuni-
dades ribeirinhas”, explica 
o prefeito.

Na gestão de Abrahim, 
a Secretaria de Assistên-
cia Social (SEMAS), junta-
mente com a Defesa Civil 
do município realizaram a 
distribuição de cartão de 
auxílio enchente e cestas 
básicas, além de outros 
serviços sociais. A Secre-
taria Municipal de Infra-
estrutura (SEMINFRA) in-
tensificou e sistematizou 
a limpeza pública com a 
coleta regular de lixo do-
méstico, entulhos e podas; 
a construção de bueiros 
e substituição da antiga 
tubulação de rede de dre-
nagem pluvial e esgoto, 
sarjetas e meios fios, ope-
rações tapa buracos, pa-
vimentação em concreto, 
recuperação de praças e 
canteiros, manutenção de 
ramais e construção de 
pontes de madeira para 
facilitar o acesso de mora-
dores durante a enchente  
que se repetiu. 

“Outra conquista, não 
menos importante, que 
gostaria de destacar é o 
pagamento dos salários 
dos servidores municipais 
que a prefeitura passou a 
realizar, rigorosamente, 
em dia. Isso gera movi-
mento no comércio. É bom 
para todos. Temos avan-
çado muito graças a Deus, 
aos nossos servidores, au-
toridades e ao povo itaco-
atiarense. Sem esse apoio 
nada disso seria possível”, 
concluiu Mário Abrahim. 

resposta de solução a curto 
prazo. Graças a Deus, os es-
forços do poder público mu-
nicipal, servidores, alguns 
parlamentares estaduais, 
municipais e o valoroso 
povo de Itacoatiara que 
lutaram bravamente, ven-
ceram a doença”, lembrou  
o prefeito. 

“A instalação da pri-
meira usina de oxigênio 
no Hospital Regional José 
Mendes, por exemplo, con-
tribuiu para salvar a vida 
de muitas pessoas inter-
nadas. Hoje, estamos mais 
seguros e confiantes. Mas, 
as dificuldades não para-
ram por aí, junto veio a en-
chente histórica de 2021. 
Quase não deu tempo para 
a gente respirar, e logo, as 
nossas preocupações vol-
taram-se em socorrer as 
vítimas dos alagamentos”,  
relembrou o prefeito.

Avanços
Aos poucos, a gestão 

atuou em trabalhos de re-
cuperação e moderniza-
ção da cidade e na zona 
rural, após a conquista de 
emendas parlamentares 
e o aporte do governo do 
estado, que trouxeram a 
pavimentação asfáltica 
das ruas e avenidas de 
Itacoatiara, e o programa 
Ilumina Mais, que está 
substituindo a iluminação 
a vapor pelas modernas 
lâmpadas led, em toda a 
sede do município e vilas.

“Até aqui fizemos uma 
transformação na Edu-
cação com salários mais 
juntos, aperfeiçoamento 
de professores, meren-
da escolar e uniformes 
para os alunos; reforma 
de escolas do município, 
mobiliário, etc. Na Saúde, 

O prefeito afirma ter consciência 
dos enormes desafios que a sua 
equipe ainda tem pela frente



 

A covid-19 é uma infecção 
respiratória aguda causa-
da pelo Coronavírus SARS-
-CoV-2, potencialmente 
grave, de elevada transmis-
sibilidade e de distribuição 
global. O prefeito de Itacoa-
tiara Mário Abrahim criou 
em janeiro de 2022 um Co-
mitê de Operações e Fisca-
lização de Enfrentamento e 
Combate à Covid-19 - COFEC.

A maioria das pessoas 
que adoecem em decorrên-
cia da Covid-19 apresenta 
sintomas leves a modera-
dos e se recupera sem trata-
mento especial. No entanto, 
algumas desenvolvem um 
quadro grave precisando 
de atendimento médico e 
internações, e podendo evo-
luir para o óbito.

Tomadas de decisões que 
salvam vidas

As ações em Itacoatiara 
estão em sintonia com as 
autoridades de saúde nacio-
nais e internacionais e são 
planejadas no âmbito do 

Itacoatiara segue atuando 
no combate à Covid-19

Fotos: Divulgação
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e 2% de óbitos.

A conquista frente à pan-
demia

No último boletim epi-
demiológico, o município 
apresentou 120 dias sem 
óbitos por covid-19 e 3 inter-
nações, sendo 2 pacientes 
sem a dose completa da va-
cina para covid-19. 

A melhor prevenção ain-
da é a vacina! 

Itacoatiara com mais de 
178 mil doses administra-
das, intensifica cada vez 
mais a campanha de imu-
nização contra a Covid-19. 

A Secretária Municipal 
de Saúde Francieli Santia-
go afirma que, “todos os 
esforços frente à pandemia 
são recompensados pelos 

excelentes resultados, en-
tre eles de 98% de cura no 
tratamento e a criação do 
COFEC, sendo determinante 
para o controle da pande-
mia no município e agrade-
ce a todos os colaboradores 
da saúde que são incansá-
veis e continuam na linha 
de frente à pandemia”, disse 
a secretária.

O prefeito Mário Abrahim, 
através da Secretaria Mu-
nicipal de Saúde (SEMSA), 
tem orientado a população 
para que continuem com 
as medidas de prevenção, e 
que os itacoatiarenses bus-
quem a unidade de saúde 
mais próxima da sua casa 
e atualize as suas doses de 
vacinas e enfatiza que Ita-
coatiara continua vigilante 
contra a covid-19.

As ações em Itacoatiara estão em sintonia com as autoridades de saúde nacionais e internacionais
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Comitê Interinstitucional de 
Gestão de Emergência em 
Saúde Pública para Resposta 
Rápida aos Vírus Respirató-
rios, com ênfase no Covid-19 
e outros vírus domésticos 
que causam Síndromes Res-
piratórias Graves.

A Secretaria Municipal 
de Saúde, observando o 
aumento dos números de 
casos na capital, se ante-
cipou na descentralização 
do diagnóstico e tratamen-
to para Covid-19 em toda a 
rede de serviço municipal 
compostas por Unidades 
Básicas de Saúde (UBS), 
Unidade de Pronto Aten-
dimento (UPA) e Hospital 
Regional José Mendes, uni-
dade hospitalar Polo para a 
região do médio Amazonas.

Nos casos de Covid, a po-
pulação Itacoatiarense está 
sendo assistida na unida-
de de saúde mais próxima 
da sua residência. “Ressal-
tamos que todos os casos 
suspeitos precisam ser ava-
liados primeiramente pelos 

profissionais de saúde na 
unidade da sua preferência 
e caso o profissional ve-
nha a identificar sintomas 
como febre, tosse, cansaço 
e fraqueza solicitará a rea-
lização da testagem rápida 
para Covid-19.”

“Precisamos lembrar que 
a testagem rápida para 
Covid-19 é uma ferramen-
ta a mais para o diagnósti-
co, mas a avaliação clínica 
se torna soberana para o 
diagnóstico precoce e fi-
dedigno para um excelen-
te tratamento”, informa a 
Secretária de Saúde Fran-
cieli Santiago.

Dados Epidemiológicos
Durante a pandemia fo-

ram realizadas mais de 53 
mil testagens para Covid-19, 
por meio das testagens 
conseguimos diagnosticar 
e tratar mais de 16 mil pes-
soas confirmadas por exa-
mes laboratoriais, totalizan-
do 15.914 pessoas curadas 
apresentando 98% de cura Nesse final de semana ocorrerá o mutirão de vacinação contra Covid



 

Sebastian Viana

O município de Novo Ai-
rão avançou do 52º posto 
para o 38º no ranking da 
saúde no Amazonas. O 
índice, apontado pelo Mi-
nistério da Saúde (MS), 
corresponde ao primeiro 
quadrimestre de 2022 (ja-
neiro a abril).  

Município avança e melhora 
no ranking da saúde no AM

Divulgação

Novo Airão avançou do 52º posto para o 38º no ranking da saúde no Amazonas

A Secretaria Municipal de 
Educação (Semed) realizou, 
entre a quinta e sexta-feira 
(07 e 08), em parceria com a 
Fundação Almerinda Mala-
quias (FAM), a 1ª Formação 
em Educação Ambiental 
para professores de ciências 
e formadores em educação 
ambiental da rede municipal 
de ensino. 

O curso é destinado a 33 
pessoas entre professores, 
pedagogos e coordenado-
res pedagógicos, das esco-
las municipais, e formado-
res ambientais da FAM. O 
objetivo é fortalecer e apri-
morar conhecimentos para 
promover a conscientiza-

Professores recebem formação em educação ambiental
Divulgação

O curso é destinado a 33 pessoas 
da área da educação municipal

 

Manaus, Sábado e Domingo,
9 e 10 de Julho de 2022

O ranking foi anuncia-
do, na quarta-feira (6), em 
reunião realizada, no au-
ditório do Centro de Re-
ferência da Assistência 
Social (CRAS), com as pre-
senças do prefeito, Frede-
rico Júnior, o vice-prefeito, 
José Sales Nunes (Baliza), 
secretária municipal de 
Saúde, Eleiane Nascimen-

to, secretária executiva, 
Luccelly Passos, a coor-
denadora da Ação Básica 
de Saúde, Gabriela Lima, 
e agentes municipais  
de saúde.

Após a reunião, o pre-
feito Frederico Júnior, o 
vice, Baliza, as equipes 
da saúde e de engenha-
ria do município, realiza-
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ção e sensibilização dos es-
tudantes e moradores so-
bre a preservação do meio 
ambiente (natureza).

O secretário municipal de 
Educação, Humberto Lima, 
ressaltou ser um privilegio 
viver na Amazônia, mas 
apontou a necessidade de 
mudanças de atitudes em 
relação ao meio ambiente, 
sobretudo o consumismo 
desenfreado de produtos in-
dustrializados e o descarte 
de resíduos sólidos.

“A fiscalização ambiental é 
vista por parte da população 
como algo incômodo e até 
mesmo prejudicial. Na rea-
lidade, estamos procurando 

aplicar formas legais para 
melhoria do meio ambiente. 
Esse é o nosso objetivo: cons-
cientizar sobre a educação 
ambiental”, disse.

A coordenadora de Progra-
mas de Educação Ambiental 
da Semed, Janies Marques do 
Nascimento, informou que o 
instrutor, Israel Wilter Dou-
rado, da Secretaria de Estado 
de Meio Ambiente (SEMMA), 
veio participar da formação 
a convite da Semed.

“A Semed desenvolve esse 
programa desde 2019, sem-
pre realizando palestras e 
formações que visam o apri-
moramento do trabalho da 
educação ambiental nas es-

colas”, afirmou.
O instrutor, Israel Doura-

do, falou sobre a atuação do 
agente ambiental, não como 
fiscalizador, mas sensibiliza-
dor e multiplicador de infor-
mações junto à coletividade.

A abertura da formação 
também contou com as 
participações da secretária 
municipal de Meio Ambien-
te, Luciene Farias, secretário 
Executivo, Mário Carmim, 
da diretora executiva da 
Fam, Telma de Lima, e a in-
tegrante da Cooperativa de 
Catadores e Catadoras de 
Material Reciclável de Novo 
Airão (Coopcamare), Sebas-
tiana de Souza.

ram visitas às Unidades 
Básicas de Saúde (UBSs) 
onde parabenizaram aos 
servidores e verificaram 
as estruturas dos pré-
dios e equipamentos.

“Identificamos o que está 
precisando nas unidades e 
já foi dada a ordem de ser-
viço para iniciar os repa-
ros e manutenção para a 
melhoria do atendimento. 
É dessa forma que vamos 
seguir a administração, 
cuidando e dando atenção 
ao que é necessário à po-
pulação. Quero também 
agradecer aos nossos ser-
vidores pelo empenho que 
elevou o nosso índice de 
saúde no Amazonas”, dis-
se o prefeito.

A coordenadora, Gabrie-
la Lima, explicou que o 
avanço foi obtido a partir 
do esforço em conjunto 
desenvolvido por toda a 
equipe da assistência bá-

sica na formação de uma 
força tarefa de busca ativa 
para localizar onde esta-
vam os enfermos, erros e 
obstáculos que pudessem 
inviabilizar os bons índi-
ces para o município.

“Fizemos uma capacita-
ção em fevereiro de 2022, 
arregaçamos as mangas, 
iniciamos as buscas ati-
vas e o aparato para o 
atendimento à popula-
ção. Ações que elevaram 
o nosso ranking no esta-
do”, afirmou.

A enfermeira também 
apontou que o reflexo posi-
tivo é a captação ponderada, 
que significa maior destina-
ção de recursos do MS para 
a saúde em Novo Airão.

“Cada vez que o índi-
ce aumenta, os recursos 
para a saúde também se 
elevam. O que representa 
melhor atendimento à po-
pulação”, comentou.
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VIP’S Metropolitanos

A equipe Esporte Club Tarumã 
embarcou, na quinta-feira (7), para 
Santarém onde vão jogar na Copa 
Norte Sub17. O Esporte Club Tarumã 
foi fundado na Rua Tarumã, Praça 
14. No time há cinco jogadores mui-
to talentosos de Iranduba, meninos 
que foram campeões da Copa das 
Cachoeiras 2022, em Presidente Fi-
gueiredo, são eles; Foguinho, Felipe, 
Cleiton, Adriano e Lucas! 

O 2ª AirãoMan – Triathlon no Parque Nacional de Anavilhanas vai 
reunir em Novo Airão, no dia 17 de julho, 142 triatletas do Amazonas 
e do mundo. A disputa está sendo organizada pela Prefeitura de Novo 
Airão, por meio das secretarias municipais de Indústria Comércio e 
Turismo (Semintur), de Esporte (Semjel), de Cultura (Semuc), Federa-
ção de Triathlon do Amazonas (Fetriam) e Governo.

A Prefeitura Municipal de Manacapuru, por meio da Secretaria 
Municipal de Política para as Mulheres, na quinta-feira (7), em 
parceria com o SEBRAE Manacapuru marcou presença no even-
to Caravana para ELAS, realizado pelo SEBRAE AMAZONAS, que 
contou com a participação de 40 mulheres do município, onde foi 
ofertado palestras, oficinas, minicursos, entre outras atividades, 
voltadas ao empreendedorismo feminino. 

A Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto 
de Rio Preto da Eva reuniu, na terça-feira (5), pedagogos 
e orientadores das Escolas Municipais com o intuito de 
tratar temas pertinentes ao 2ª semestre. O encontro teve 
início com um café regional para homenagear os profis-
sionais pelo dia do pedagogo, que é comemorado em 20 
de maio, mas só agora houve a possibilidade de reunir os 
profissionais. 

Nos dias 27/06 a 02/07 a delegação de estudan-
tes de Presidente Figueiredo participou do polo 01 
no município de Novo Airão do Jogos Escolares 
do Amazonas (JEAs). Os 128 alunos que deram 
um show representando nosso município. Agora, 
nove atletas irão participar da próxima fase. 

O prefeito Mário 
Abrahim e a pri-
meira-dama Cris-
tyane Costa, neste 
1 ano e 7 meses, 
estão se dedican-
do, diuturnamente, 
em servir ao mu-
nicípio de Itacoa-
tiara com muita 
dedicação e com-
petência, haja vis-
ta a maneira cari-
nhosa com a qual 
são tratados pela 
população.
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RIO PRETO DA EVA PÁGINA 10
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DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

Escola construída para 
funcionar na cheia de 

Manacapuru é inaugurada 

Prefeitura de 
Rio Preto da Eva 

reinaugura UBS e 
entrega óculos

Novo Airão avança 
do 52º para o 38º 

no ranking da 
saúde no AM

Construção 
de parques 

impulsiona o 
turismo em 

Manaus DIVULGAÇÃO

MANACAPURU  PÁGINA 6
NOVO AIRÃO PÁGINA 12

Educadores apontam 
desvalorização e 
seguem em greve

PRESIDENTE 
FIGUEIREDO  

PÁGINA 7


