
MANAUS,QUARTA-FEIRA, 1º DE FEVEREIRODE 2017

Após um mês do massacre do Compaj, Cadeia Vidal Pessoa ainda tem foco de tensão PG C7
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PacotedeobrasanunciadoontempelogovernadorJoséMelo,queincluiaconstruçãode53novasescolas,
reformaseampliaçõesdeunidadesdeensino, teráaportederecursosfederais,doEstadoedoBancoMundial

GovernodoAMinvestirá
R$1bilhãoemeducação

Bruno Zanardo/Secom

Prioridade será
construção e
modernização
de unidades de
ensino

LUANACARVALHO
luanacarvalho@acritica.com

O governador José Melo (Pros)
anunciou umpacote de obras na
ordemdeR$1bilhãopara a edu-
cação do Estado. Os recursos,
oriundos do Banco Mundial, do
governo federal edoEstado jáes-
tão emcaixa e, segundo JoséMe-
lo, algumasobras jácomeçamna
próxima semana. O valor será
para execução das obras deste
anoaté2018.Oanúcio foi feitona
manhã de ontem na sede do go-
verno,naZonaOestedeManaus.
Os investimentos são referentes

ao Programa de Revitalização e
Construção de Escolas Estaduais e

devem beneficiar pelo menos 480
milalunos,segundoogovernador.O
dinheiroseráutilizadoparareforma,
ampliação e construção de quadras
poliesportivas, construção de novos
CentrosdeEducaçãodeTempoInte-
gral (CETIs), continuação de obras
quejáestãoemandamentodeesco-
laspadrãoemanutençãopredial.
Maiorpartedorecursoseráuti-

lizada para construção e amplia-
ção de ginásios poliesportivos,
que, segundo o governador, tam-
bém serão utilizados no projeto
“TodospelaVida”,quedeveserlan-
çadoemabril. “Vamosinvestirnos
ginásios das nossas escolas para
queelesnãofiquemmaisfechados
aos sábados, domingos e feriados.

Esteprojetoabriráasquadraspara
a comunidade com todos os servi-
çosdoEstado, incluindoasaúde.É
uma espécie de guarda-chuva de
proteção às famílias e juventudes

donossoAmazonas”,disse.
Embora o governo invista em

estruturaelogísticanaeducação,
osaláriodosprofessoresnãoserá
alterado neste momento. “Se de
um lado temos dinheiro para in-
vestir, do outro ainda temosmui-
ta dificuldade com a nossa recei-
ta própria, que depende da Zona
Franca deManaus. Quando a Zo-
na Franca voltar de novo [a cres-
cer], saio desse limite da lei da
responsabilidade fiscal e aí sen-
tariacomtodasascategoriaspara
discutiraumentodesalário”.
Mas, enquanto issonão aconte-

cer, o governador afirmou que não
tem como reajustar salários. “Te-
nhoqueficarnessascondiçõespor-

quea leime impõe isso.Mas tenho
esperança que em abril as coisas
comecemamelhorar”,declarou.

PACOTEDEOBRAS
O pacote de obras contemplará a
construção de 53 escolas padrão,
sendo30unidadesnacapitale23
no interior; reforma de 112 esco-
las, das quais 19 são da capital e
93 estão instaladas no interior;
além de quatro reformas e am-
pliações de escolas no interior do
Estado. Do total de novas escolas,
30 serão emManause23no inte-
rior, em 20 municípios. O pacote
também contempla a reforma de
19unidadesdeensinodacapitale
93dointerior,em44municípios.

UnidadedoDelphinaAziz recebeu investimentodeR$10milhões

JoséMeloinaugura
centrodediagnósticos

Divulgação

Unidadedeveatender18milpessoasmensalmenteatravésSistemadeRegulação

José Melo também anunciou a
inauguração do Centro de Diag-
nóstico do Hospital Delphina Ri-
naldi Abdel Aziz, na Zona Norte
de Manaus. Segundo ele, 18 mil
pessoas serão atendidas men-
salmente na unidade. “Quere-
mos tornar um hospital de alta
complexidadeatéo finaldoano”.
A unidade de saúde recebeu

investimentos de R$ 10milhões
em equipamentos e atenderá
pacientes com exames especia-

lizados e marcados através Sis-
tema de Regulação (Sisreg) do
Amazonas, com cerca de 900
atendimentos programados.
“O Amazonas já é referência

emmuitas áreas e hoje nós inau-
guramos aqui o parque de ima-
gensmaismodernodoNorteedo
Nordeste, talvez um dos três ou
quatro mais modernos de todo o
País. Nosso aparelho deRaioX é,
comcerteza,omaismoderno.Es-
secentrovairealizarmaisde200

mil exames importantíssimos
para o diagnóstico. Essas ima-
gens vão permitir quemédicos e
cirurgiões tenham informações
muitomaisprecisasedetalhadas
dospacientes,oquegarantemais
segurançaecomodidade”,disse.
“EstehospitaléomaiordoNor-

teeNordestee,seDeusquiser,até
o fim do ano, vai estar 100% im-
plantado. Até 1º de março nós va-
mos entrar aqui com cirurgia de
hérnia e de vesícula. Daqui a 90

dias, queremos iniciar cirurgias
neurológicas, enfim ampliar a
ofertaedesafogaranossarede,ga-
rantindoqualidadeno serviço pa-
ra a população”, completou. Em
pleno funcionamento, a meta é
que o hospital conte com 340 lei-
tos,sendo40deUTIs,dezdelesin-
fantis, umparque de exames e 11
centros cirúrgicos.Ogovernoain-
dadeveráprepararaunidadepara
procedimentosdeneurocirurgiae
transplantesderimefígado.
“Infelizmente,nossoshospitais

estãoinchadosporqueaprefeitura
nãoinvestenosatendimentosbási-
cos, tem umposto aqui e outro alí
daépocadePeroVazdeCaminhae
a população acaba recorrendo aos
hospitais do Estado, como o 28 de
Agosto.Oqueeunãopossoéman-
dar essaspessoaspara casa epre-
cisoatendê-las”,afirmou.

CETIs terãoR$200mi
O secretário de Educa-

ção, Algemiro Lima, asse-
gurou que a maioria das
obras, se ainda não come-
çaram, iniciam em breve.
Ele explicou que somente do
Plano de Desenvolvimento
da Educação do Amazonas
(Padeam), que está sendo fi-
nanciado com o BancoMun-
dial, com contrapartida do
Estado, estão disponíveis
R$ 500 milhões, dos quais
R$ 207 milhões são para a
construção de novas esco-
las de tempo integral.

Escolas e
CETIs em
construção
Opacoteestádivididoen-

tre obras em andamento e
nas que ainda vão iniciar. Em
andamento na capital, por
exemplo, há três escolas sendo
construídas e nove escolas e
mais um centro cultural sendo
reformados,cominvestimentos
deR$53,4milhões.No interior,
seteCETI’sedezescolaspadrão
estãosendoconstruídos.Outras
35 escolas estão sendo refor-
madasouampliadas,cominves-
timentosdeR$201,6milhões.
No pacote de obras que ini-

ciamem2017estão12Cetispa-
ra municípios do interior, que
juntos somamR$ 207milhões;
mais16novasescolasnacapital
(R$130milhões)e22nointerior
(R$ 121 milhões). Somam-se
aindaareformade80escolasno
interior e 19 na capital, que jun-
tas somam R$ 218 milhões e
adequação de 17 escolas regu-
laresnacapitaledointeriorpara
serem transformadas emesco-
lasdetempo integral (R$98mi-
lhões).Opacotedogovernoain-
da inclui R$ 81,2 milhões para
manutençãopredial.

R$1,15 bilhão
Éovalortotalqueserá
investidonopacotedeobras
paraaeducaçãonoEstado,
quecontemplaconstrução
denovasescolaspadrãoe
detempointegral,alémde
ampliaçãoeconstruçãode
novosginásios.


