
Educação estadual ganha novos investimentos | divulgação

Depois de ter partici-
pado da inauguração da 
nova sede da Agência 
Reguladora Dos Serviços 
Públicos Concedidos do 
Estado (Arsam), localiza-
do no boulevard Álvaro 
Maia, Zona Centro-Sul 
de Manaus, o governador 
José Melo (Pros) anun-
ciou ontem (31), na sede 
do governo, um pacote de 
investimento na rede de 
educação pública estadual 
no valor de R$ 1,1 bilhão, 
para 2017 e 2018.

Batizado pela Secreta-
ria Estadual de Educação 
(Seduc) de Programa de 
Revitalização das Escolas 
Estaduais, o plano prevê 
a construção e reforma 
de escolas no interior 
do Estado. Aproximada-
mente 480 mil alunos se-
rão beneficiados.

O pacote de obras vai 
contemplar a construção 
de 53 escolas padrão, 
sendo 30 unidades em 
Manaus e 23 unidades 
em 20 municípios do inte-
rior. Acontecerá também 
a reforma de 112 escolas, 
das quais 19 em Manaus 
e 93 instaladas nos 44 
municípios do Amazonas. 
Além de quatro reformas 
e ampliações previstas. 

O governador José 
Melo (Pros) informou que 
os recursos que irão cus-
tear o investimento já es-
tão em caixa, provenien-
tes dos cofres estaduais 
e de um financiamento 
do governo federal e o 
Banco Mundial. 

“Ao anunciar esse 
pacote de obras, nós o 
fazemos com a seguran-
ça de que tudo isso vai 
acontecer”, disse Melo.

Outras 35 escolas são 
beneficiadas com servi-
ços de reformas, amplia-
ção e construção de qua-
dras poliesportiva.

De acordo com o Se-
cretário de Educação do 
Estado (Seduc), Algemiro 
Ferreira Lima, grande par-
te desse projeto está em 
execução. Os Centros de 
Educação de Tempo Inte-
gral já estão licitados.

Salários
Questionado se com os 

investimentos na saúde 
poderá haver um possível 
aumento no salário dos 
professores da rede es-
tadual, Melo afirmou que 
para que isso aconteça, a 
receita própria do Estado 
precisa alavancar. E, ain-
da, dependendo do aque-
cimento da Zona Franca 
de Manaus (Suframa). 

Melo anuncia R$ 1,1 
bilhão para a Educação 
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Acompanhado pelo vice-governador Henrique Oliveira, Melo conferiu de perto o funcionamento dos equipamentos do centro |  BRuNo ZaNaRdo/SECoM

|  Delphina aziz  |  parque De imagens  |

Dezoito mil pessoas vão 
ser atendidas por mês
Estrutura de equipamentos de ponta para exames de imagens é inaugurada no Centro de 
Diagnóstico do hospital pelo governador José Melo. Investimento chegou a R$ 10 milhões

O governo do Amazonas, por meio 
da Secretaria de Estado de Educação 
e Qualidade do Ensino (Seduc), anun-
cia o cronograma de atendimento 
para os 1.389 aprovados no Concurso  
Público de 2014 para os cargos de professor, 
pedagogo, assistente técnico, merendeiro, 
assistente social, fonoaudiólogo, conta-
dor, engenheiro, estatístico, nutricionista, 
psicólogo e bibliotecário, para a capital  
e interior.

O atendimento aos convocados da 
capital será entre os dias 6  e 8 de fe-
vereiro no Centro de Formação Padre 
José de Anchieta (Cepan), localizado 
na avenida Waldomiro Lustoza, 250, 
Japiim 2, Zona Sul de Manaus, obede-
cendo a um cronograma divulgado pela 
própria Seduc.

O Departamento Estadual de Trânsito 
do Estado do Amazonas (Detran-AM) lan-
çou o talão eletrônico, a nova ferramenta 
tecnológica desenvolvida pela Empresa de 
Processamento de Dados do Amazonas 
S.A. (Prodam), que tem o objetivo de ga-
rantir máxima eficiência e transparência ao 
processo de notificação de condutores que 
cometem infração de trânsito. De acordo 
com o diretor-presidente do Detran-AM, 
Leonel Feitoza, a novidade desenvolvida 
pela Prodam promete gerar economia de 
até R$ 600 mil ao ano para o Detran-AM. 

“A economia será enorme, principal-
mente no que se refere a papel gasto hoje 
em dia, além de ter um papel ambiental. 
Fora que vamos eliminar uso de mão de 
obra que antes era destinada à função de 
digitar os autos de infração no sistema”. 

O prefeito de Manaus em exercício, 
Marcos Rotta, sancionou na última segun-
da-feira (30) o decreto nº 3.621/2017, que 
institui a Câmara Municipal Intersetorial de 
Segurança Alimentar e Nutricional (Caisan), 
no âmbito do Sistema Nacional de Seguran-
ça Alimentar e Nutricional (Sisan). A Câmara 
irá promover a articulação e a integração 
dos órgãos, entidades e ações da adminis-
tração pública do município relacionadas à 
área de Segurança Alimentar e Nutricional. 

A criação da Caisan tem como obje-
tivos formular e implementar políticas e 
planos de segurança alimentar e nutri-
cional, estimular a integração dos esfor-
ços entre governo e sociedade civil, bem 
como promover o acompanhamento, o 
monitoramento e a avaliação da seguran-
ça alimentar na capital amazonense.   

No próximo dia 4 de fevereiro, o grupo 
escoteiro Benjamim Constant, de Manaus, 
retoma as atividades desenvolvidas com 
crianças e jovens integrantes do movi-
mento no Parque Municipal Pontes dos 
Bilhares, gerido pela Prefeitura de Manaus, 
por meio da Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente e Sustentabilidade (Semmas). As 
atividades se iniciaram no logradouro há 1 
ano e desde então o grupo conseguiu reali-
zar diversas ações assistenciais junto às co-
munidades do entorno do parque e ganhar 
novos adeptos entre os frequentadores 
do local. Há 30 anos em Manaus, o Benja-
mim Constant recebe a adesão voluntária a 
partir da identificação das pessoas com os 
princípios que regem o escotismo no mun-
do. As reuniões do grupo acontecem todos 
os sábados, das 14h30 às 17h30.

Seduc convoca 
1,3 mil aprovados 

Detran lança 
talão eletrônico

Rotta sanciona lei 
que cria a Caisan 

Escoteiros voltam  
no próximo dia 4

|  Delphina aziz  | 

A saúde do Amazonas 
ganhou um grande 
reforço com a inau-
guração do Centro 

de Diagnóstico do hospital 
Delphina Rinaldi Abdel Aziz, 
realizada ontem (31) pelo 
governador José Melo. Com 
a nova estrutura, repleta de 
equipamentos de ponta des-
tinados a exames de imagens 
na rede pública estadual, 
a meta é atender a mais de 
18 mil pessoas todos os me-
ses na unidade. Com a nova 
oferta, o Estado pretende 
diminuir consideravelmente 
as filas de espera por esses 
serviços nas unidades.

A unidade de saúde, que 
recebeu investimentos de 
R$ 10 milhões em equipa-
mentos, entra em opera-

ção hoje, 1º de fevereiro, 
atendendo, exclusivamen-
te, pacientes com exames 
especializados e marcados 
por meio  Sistema de Re-
gulação (Sisreg) do Ama-
zonas, com cerca de 900  
atendimentos programados.

“O Amazonas já é refe-
rência em muitas áreas e 
hoje nós inauguramos aqui 
o parque de imagens mais 
moderno do Norte e do Nor-
deste, talvez um dos três ou 
quatro mais modernos de 
todo o país. Nosso apare-
lho de raio-X é, com certe-
za, o mais moderno. Esse 
centro vai realizar mais de 
200 mil exames importan-
tíssimos para o diagnóstico. 
Essas imagens vão permitir 
que médicos e cirurgiões 

tenham informações muito 
mais precisas e detalhadas 
dos pacientes, o que garante 
mais segurança e comodida-
de”, afirmou o governador.

Acompanhado pelo vi-
ce-governador Henrique 
Oliveira, Melo conferiu de 
perto o funcionamento dos 
equipamentos do Centro. 
Entre as especialidades es-
tão exames de Ultrassono-
grafia, Raio X, Endoscopia, 
Digestiva, Mamografia, To-
mografia, e Ressonância 
Magnética. O investimento 
para manter a operação to-
tal chega a R$ 1,154 milhão 
e faz parte de um conjun-
to de ações do governo do 
Amazonas para melhorar e 
ampliar os serviços de Saú-
de do Estado.

Exames 
Um dos diferenciais do 

novo Centro de Diagnóstico 
está na facilidade de acesso 
ao resultado dos exames. 
Por meio de um sistema in-
tegrado on-line, cada pa-
ciente receberá o resultado 
por e-mail, além de notifica-
ções no telefone celular. A 
entrega manual continuará 
sendo feita para pacientes 
sem acesso a esse tipo de 
tecnologia. De acordo com 
o governador, a meta é ter 
todo o hospital em funciona-
mento até o fim do ano, au-
mentando, inclusive, a oferta 
de serviços como cirurgias 
eletivas gerais e ortopédicas. 

“Este hospital vai estar 
100% implantado até o fim 
do ano”, disse Melo.
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