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EDITORIAL
A reconstrução do Amazonas segue a todo vapor! Com apenas quatro
meses de gestão, a Seinfra tem dado continuidade a diversas obras e
retomado outras que estavam paralisadas.
Nessa edição, mostramos a parceria da tecnologia e engenharia, que
bem combinas darão inicío aos trabalhos de análise de solo para a
realização de obras em todo o estado, bem como o apoio na área de
arqueologia antes e durante a execução das obras.
Também ganha destaque o pacote de obras que o Governo do
Amazonas, por meio da Seinfra, está dando andamento para recuperar
o sistema viário de, pelo menos, 44 municípios em todas as calhas do
estado.
Nesta edição você acompanha, ainda, o andamento das obras que
estão sendo realizadas nos trechos 2 e 4 da Avenida das Flores, como a
construção das paradas de ônibus e a construção da passagem de nível
da Noel Nutels. Também conhecerá mais sobre o corredor ecológico que
será construído em Manaus como forma de compensaçãoambiental da
implantação do Anel Leste.
Ótima leitura!

Oswaldo Said Júnior
Secretário de Infraestrutura do Estado do Amazonas
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Seinfra e UEA firmam parceria para análise de solo
Reportagem: Eduardo Silva

O

solo de Manaus e do Amazonas
passará a ser analisado e estudado
previamente para a realização de
obras viárias. A Secretaria de Estado de
Infraestrutura (Seinfra) assinou um termo
de cooperação com a Universidade do
Estado do Amazonas (UEA) que garantirá
essa ação. Representantes das duas instituições reuniram-se para definir o cronograma de assinatura e implantação do
plano de trabalho.
“É a primeira vez, na história do Amazonas,
que um convênio dessa natureza acontece. Vamos agregar ciência e tecnologia em todas as obras do estado, garantindo qualidade e durabilidade”, afirmou o
titular da Seinfra, secretário Oswaldo Said.
De acordo com ele, o termo de cooperação entre secretaria e UEA permitirá a utilização, por parte da Seinfra, do Laboratório

de Solos da universidade. Com isso, todas
as obras de caráter viário serão estudadas
minuciosamente antes de seu início.

“Com o laboratório da UEA
à disposição dos técnicos da
Seinfra será possível avaliar
as diferentes características
dos solos do estado”
Oswaldo Said
Para o secretário executivo da Seinfra,
engenheiro Fernando Elias, os testes e
análises de asfalto, solo e concreto, tão
necessários para a boa qualidade do pavimento onde será aplicado o revestimento
asfáltico, garantirá que as obras viárias
realizadas pelo estado, tanto na capital
quanto no interior, tenham maior vida

útil. “Pretendemos inserir, de imediato,
nessa programação, as obras de duplicação da AM-070; da Avenida das Flores
e anéis viários Sul e Leste”, informou o
secretário executivo.
Segundo Oswaldo Said, com o laboratório de solos da UEA à disposição dos técnicos da Seinfra será possível emitir relatórios contendo análises técnicas que orientarão medidas mais acertadas a serem adotadas em uma obra. “Isso é muito importante, visto que cada região do nosso
estado apresenta características diferentes”, afirmou o secretário.
A reunião aconteceu na sede da reitoria da UEA, na tarde de terça-feira, 6, e
contou com a presença do secretário de
Infraestrutura, Oswaldo Said; do secretário executivo, Fernando Elias; do reitor da
UEA, Cleinaldo Costa, bem como técnicos
de ambas as instituições.
Foto: Hanne Assimen/Seinfra

EXPEDIENTE REVISTA ACONTECE!
Oswaldo Said Júnior
Secretário de Estado de Infraestrutura
Fernando Elias
Secretário Executivo
Fabíolo Amaro de Melo
Secretário Executivo Adjunto
de Administração e Finanças
Jerocílio Simões
Secretário Executivo
Adjunto de Engenharia
EQUIPE RESPONSÁVEL
Carla Yael, Eduardo Silva,
Hanne Assimen e Mário Lima
PROJETO GRÁFICO
Mário Lima
REDAÇÃO
Eduardo Silva e Hanne Assimen
REVISÃO
Carla Yael
FOTOGRAFIAS
Seinfra
Endereço: Avenida Cosme Ferreira,
nº 7600 B – Coroado III
Fone: (92) 3647-1100
Manaus – AM – CEP 69083-000

Secretários e equipe técnica da Seinfra reuniram-se com reitor da UEA para definir cronograma de atividades da implantação do plano de trabalho da parceria que está sendo firmada
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Governo do Amazonas lançará pacote de obras para o interior
Fotos: Divulgação Seinfra

Reportagem: Eduardo Silva Ed

Estrada do Camanaus começa
a ser recuperada em São
Gabriel da Cachoeira

O

Governo do Amazonas se prepara
para o lançamento, por intermédio da Secretaria de Estado de
Infraestrutura (Seinfra), de mais um pacote
de obras voltado à melhoria da qualidade de
vida da população interiorana, pois irá facilitar o escoamento da produção rural, incentivando a economia desses municípios.

A Secretaria de Estado de Infraestrutura
(Seinfra) vai recuperar também a
estrada de Camanaus, no município de
São Gabriel da Cachoeira. A via apresentou um processo erosivo na altura do
Km 21, por conta do rompimento de
uma linha de bueiros.

Pelo menos 44 cidades de todas as calhas e
regiões do estado receberão investimentos
da ordem de R$ 344 milhões, voltados à recuperação dos sistemas viários das sedes municipais, das comunidades rurais e de ramais.

O município está situado a 852 quilômetros de Manaus em linha reta, região
Noroeste do estado.

A medida segue uma determinação do
governador Amazonino Mendes, que pretende reduzir as desigualdades sociais,
investindo na infraestrutura dos municípios e de suas comunidades rurais, facilitando a produção e a distribuição de produtos hortifrutigranjeiros.
De acordo com a Seinfra, dos 44 municípios que receberão obras neste primeiro momento, cinco deles – Autazes,
Manacapuru, Manicoré, Maués e Nhamundá
– já estão com os seus projetos básicos na
Comissão Geral de Licitação (CGL-AM).
Outros três municípios – Boca do Acre,
Itamarati e Santo Antônio do Içá – estão com
seus projetos básicos recebendo os ajustes
finais antes de serem enviados à CGL-AM.
“Queremos iniciar essas obras no menor
espaço de tempo possível, para que possamos dar uma resposta rápida aos moradores desses municípios. As necessidades
dessas localidades precisam ser atendidas
pelo poder público, além do que essa é uma
demanda do próprio governador Amazonino
Mendes”, ponderou o secretário executivo da
Seinfra, engenheiro Fernando Elias.
Os demais municípios estão com seus
processos distribuídos nos setores competentes da Seinfra para o levantamento
das necessidades de cada um, elaboração
do projeto básico ou o levantamento de
custos, de modo a viabilizar o início do processo licitatório.

A preocupação é maior em razão do
fato de que a estrada de Camanaus ser
o único meio de acesso entre a sede
do município e o porto da cidade, que
recebe praticamente todos os produtos que abastecem São Gabriel e que
chegam, exclusivamente, por via fluvial.

Pelo menos 44 municípios receberão obras de recuperação do sistema viário em suas sedes e em algumas vicinais

Seinfra pavimentará
o sistema viário de
cidades em todas
as calhas do estado.
Trabalhos vão ajudar
agricultores a escoar
suas produções com
maior celeridade
Recuperação de erosões

PONTE NA AM-174

O governador Amazonino Mendes autorizou a Secretaria de Estado de Infraestrutura
(Seinfra) a realizar estudos técnicos e econômicos para viabilizarem a recuperação
da ponte sobre o rio Aracu, no Km 22,5 da
estrada AM-174 (Novo Aripuanã – Apuí).
Os dois municípios ficam na região Sul do
Amazonas e são grandes produtores de
gado de corte e derivados do leite. Eles
estão distantes 227 e 453 quilômetros de
Manaus em linha reta, respectivamente.
A ponte foi construída em 1987, toda em
madeira de lei e com cerca de 110 metros
de comprimento e 4,5 metros de largura.
Ela sofreu ruptura em sua estrutura, mais
precisamente em seu vão central, sendo,
portanto, interditada. A travessia continua
sendo feita, mas de forma provisória, por
meio de uma balsa.

A Seinfra enviou, em janeiro último, equipe
de especialistas para verificar de perto a
real situação da ponte. Depois de inspeção minuciosa em toda sua extensão, foi
apresentado um relatório no qual é afirmado que a mesma encontra-se comprometida, sendo necessária a recuperação de
sua estrutura.
“De posse desses dados, determinamos
a imediata elaboração do projeto básico
essencial para a realização do processo
licitatório. A partir daí será contratada a
empresa especializada para proceder a
recuperação da ponte”, informou o secretário executivo da Seinfra,
Enquanto não tem início a recuperação
da estrutura da ponte, a travessia continuará sendo feito por meio de balsa, o que já
vinha acontecendo, de forma regular, no
período de enchente.

Obras beneficiarão
pelo menos 44
municípios. Cidades
como Manacapuru,
Autazes, Manicoré,
Nhamundá e Maués
já tem projetos em
fase de licitação

Esse assunto foi tema de uma reunião
realizada na sede da Seinfra, entre o
secretário executivo da pasta, engenheiro Fernando Elias; o deputado estadual Josué Neto e do vereador de São
Gabriel da Cachoeira, Eder Lopes.
“Já temos conhecimento dessa situação
e estamos realizando tratativas junto à
Prefeitura de São Gabriel da Cachoeira
e ao Exército Brasileiro, que mantém um
grupamento no município, para viabilizarmos a recuperação desse trecho no
menor espaço de tempo possível”, informou Fernando Elias.
Segundo ele, uma ação emergencial
nessa estrada passa, necessariamente,
por uma ação coordenada entre estado,
município e Exército.
Devido o caráter de urgência da obra,
máquinas je homens já estão sendo
mobilizadas para o local, a fim de
iniciar os trabalhos com maior brevidade possível.
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Obras avançam nos trechos 2 e 4 da Av. das Flores

Manaus ganhará novo corredor ecológico

Fotos: Divulgação/Seinfra

Reportagem: Hanne Assimen

Reportagem: Hanne Assimen

A

A

lgumas plataformas padronizadas
do corredor de ônibus da Avenida
das Flores, localizada no trecho 4,
receberam concretagem do piso.

té a segunda quinzena de fevereiro deverá estar concluído o
parecer para a liberação da área
onde será instalado o corredor ecológico.
Este vem a ser uma adequação ambiental
para a implantação do Anel Leste, obra do
Governo do Amazonas.

Além dessa, mais duas paradas já estão
recebendo os serviços de implantação
de forma, ferragem e execução de alvenaria. As equipes se concentram na
construção das primeiras 20 paradas,
localizadas no trecho que já se encontra
em pleno funcionamento.

Foi a conclusão a que chegaram representantes da Secretaria de Estado de Infraestrutura
(Seinfra), Secretaria de Estado do Meio
Ambiente (Sema) e Instituto Nacional de
Pesquisas da Amazônia (Inpa), envolvidos
no projeto, após reunião, nesta quinta-feira,
08/02, onde o assunto esteve em pauta.

A previsão é que sejam construídas 28
paradas ao longo de todo o corredor de
ônibus, sendo 20 no trecho 4, seis no
trecho 3, e duas no trecho 2 da Avenida
das Flores.

Corredor ecológico é o nome que se dá
a um trecho de vegetação que liga parte
da mata a alguma atividade humana, no
caso o Anel Leste. Ele começa na Reserva
Adolpho Ducke, no bairro Cidade de Deus,
e vai até a área do Distrito Industrial.

Também está sendo dada continuidade
à construção da passagem de nível da
avenida Noel Nutels, onde todas as vigas
longarinas da primeira etapa já estão lançadas. Além disso, o tabuleiro já está concretado e com o guarda-corpo instalado.

O secretário executivo da Seinfra, Fernando
Elias, mais engenheiros da instituição, mostraram ao secretário executivo da Sema,
Adilson Cordeiro, como ficará implantada a
obra do anel viário e possíveis adequações

Os serviços seguem com a execução de
drenagem e vigas de amarração na passagem de nível sob a avenida Noel nutels, sentido bairro-centro, zona Norte.

ao projeto. A Sema colocou-se à disposição para dar andamento ao processo de
mobilização e implantação do corredor
ecológico. “Já empenhamos nosso compromisso de resolver o que cabe à Sema,
que é fazer o corredor ecológico, e o que
mais estiver sob a nossa responsabilidade”,
afirmou Cordeiro.
A pesquisadora e responsável pela
Coordenação de Extensão do Inpa, Rita
Mesquita, garantiu que dará os encaminhamentos necessários, com rapidez,
para o andamento dos trâmites legais,
considerando o atendimento do Termo
de Compromisso nº 005/2015, firmado
pelo Ministério Público Federal (MPF),
Seinfra, Sema, Inpa e Instituto de Proteção
Ambiental do Amazonas (Ipaam), para
liberação do local a ser implantado o
anel viário.
Além disso, Rita destacou a importância da
obra para a preservação do meio ambiente
naquela área. Segundo ela, com a construção do anel viário ficarão evidentes os
limites da reserva Adolpho Ducke, o que
facilitará a fiscalização contra invasões; a
implantação de ciclovias como mais uma
alternativa que contribuirá para o incentivo

do bem-estar e saúde da população; bem
como as passagens de fauna, tanto aéreas
quanto subterrâneas, as quais ajudarão a
conservar a biodiversidade do local.
“A retomada dessa obra é de grande importância para Manaus em termos de mobilidade urbana, daí a necessidade de que esse
processo transcorra o mais rápido possível,
obedecendo aos dispositivos legais”, reforçou o secretário executivo Fernando Elias.
Sobre o Anel Leste
A obra do Anel Leste terá 17,4 quilômetros
de extensão e, quando interligado ao Anel
Sul, viabilizará, principalmente, um melhor
tráfego de veículos pesados do centro da
cidade até o Distrito Industrial, reduzindo
custos e tempo de transporte.
De acordo com Fernando Elias, a retomada dessa obra é uma preocupação do
governador Amazonino Mendes, o qual
entende que o Anel Viário Leste, quando
estiver interligado ao Anel Viário Sul, será
de suma importância para a mobilidade
urbana, pois irá melhorar o fluxo do trânsito em Manaus, retirando os veículos de
carga pesada da área central.
Fotos: Hanne Assimen/Seinfra

O trecho 2 fica situado entre as avenidas
Timbiras e Noel Nutels, na Cidade Nova
I, e terá 1,2 quilômetro de extensão; e o
trecho 3, localizado entre a rua Fênix, na
Cidade Nova I, até o igarapé do Passarinho, no Monte das Oliveiras, conjunto
Nova Cidade.
A entrega dessa obra está prevista para o
segundo semestre de 2018. Quando estiverem prontas, as trincheiras sob as avenidas
Timbiras e Noel Nutels darão lugar às passagens de nível que interligarão a Avenida
das Torres (trecho 1) à Avenida das Flores.
Isto é, que vai da avenida Timbiras em
direção à rua Curió (trecho 2), na Cidade Nova I, com os demais trechos: o 3,
entre a rua Curió e o igarapé do Passarinho, com 1,7 quilômetro; e o 4, que vai
do conjunto Galileia até a AM-010 (Manaus-Itacoatiara).

Paradas de ônibus, vigas lonngarinas e tabuleiro da passagem de nível da avenida Noel Nutels estão concretados.

Seinfra, Sema e Inpa definem área para implantação de corredor ecológico que garantirá melhor monitoramento e preservação da fauna e flora no perímetro urbano de Manaus

