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EDITORIAL

E

ste mês a Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra) tem ainda
mais motivos para celebrar, pois há muito trabalho iniciando em
todo o estado. Dezenas de municípios já começaram a receber os
serviços de recuperação do sistema viário. Além disso, também estão
recebendo investimentos do governo para atender os convênios, onde
cada prefeitura apresenta suas demandas, as quais podem solicitar
serviços nas esferas da educação, saúde, segurança pública, saneamento
básico, dentre outros.

Nessa edição você vai ver também os seguintes destaques: o avanço das
obras de construção da Avenida das Flores, na zona Norrte de Manaus;
a homenagem realizada em alusão ao Dia das Mães e comemorada com
todos os servidores e secretários da Seinfra; bem como o andamento das
obras no Anel Sul.
Assim segue o Governo do Amazonas, resolvendo o passado, arrumando
o presente e preparando o futuro.
Ótima leitura!

Oswaldo Said Júnior
Secretário de Infraestrutura do Estado do Amazonas
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EXPEDIENTE REVISTA ACONTECE!
Oswaldo Said Júnior
Secretário de Estado de Infraestrutura

Avenida das Flores avança na zona Norte
Reportagem: Hanne Assimen

C

om 60% executada, a obra de construção da passagem de nível sob a
avenida Noel Nutels, no bairro Cidade
Nova I, Zona Norte de Manaus, encontra-se
na segunda etapa de execução da trincheira.
Ela já recebeu as vigas longarinas e estão
sendo lançadas as pré-lajes para montar a
armação da laje e, posteriormente, providenciar a concretagem, seguida do acabamento.
A primeira etapa também continua recebendo os serviços de finalização das paredes
e piso. A obra, construída pelo Governo do
Amazonas, por meio da Secretaria de Estado
de Infraestrutura (Seinfra), interligará vários
pontos da cidade e otimizará o desenvolvimento da mobilidade urbana da região
metropolitana de Manaus.
Devido à construção da trincheira, permanece o desvio no tráfego de veículos nos
dois sentidos da avenida Noel Nutels, que
vigora desde o dia 8 de dezembro de 2017.
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. Ou seja, o trecho
que vai da avenida Timbiras em direção à
rua Curió (trecho 2), na Cidade Nova I, com
os demais: o trecho 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).
O trecho 3, no conjunto Galileia, Zona Norte,
também recebe celeridade na construção
da passagem de nível da rua S. No local, está
sendo executada a perfuração das estacas
raiz, que servirão de fundação. Ou seja, de
base para as trincheiras.
A construção desta passagem de nível é
de suma importância para os moradores,
comércio local e fluxo de veículos uma vez
que, pelo projeto original, a rua deixaria de
existir, pois seria interrompida, definitivamente, com a construção da Avenida das
Flores, segundo informou a Seinfra.
Preocupado com a questão da mobilidade
e atendendo às solicitações dos moradores e comerciantes daquela localidade,
o governador Amazonino Mendes determinou a alteração do projeto original da
Avenida das Flores, no trecho onde acontece a intercessão entre as duas vias, com

a construção dessa passagem de nível. A
previsão de duração dessa interdição é de
120 dias.
Devido à obra, o trânsito no local permanece alterado. Com a interdição da rua S, o
condutor que está na rua Curaçao deverá
seguir até a avenida do Passarinho e dobrar à
esquerda na avenida Sumaúma (vide mapa).
Mais adiante, à esquerda, precisará entrar na
rua S. O local está sinalizado com placas de
orientação que informam os trechos interditados e os desvios de itinerário.
E no trecho 4 continuam sendo construídas as paradas padronizadas do corredor de
ônibus da Avenida das Flores. Além disso, os
serviços de drenagens estão em fase de acabamento. Este trecho está localizado entre o
igarapé do Passarinho até a AM-010 e a previsão é que sejam construídas 28 paradas
em todo o corredor de ônibus, sendo 20 no
trecho 4, seis no trecho 3, e duas no trecho
2 da Avenida das Flores.
O secretário de Estado de Infraestrutura,
Oswaldo Said, reforçou que a conclusão da
construção da Avenida das Flores é prioridade para o novo governo, bem como de
suma importância para otimizar a mobilidade urbana na cidade de Manaus.
Foto: Seinfra/Divulgação
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A primeira etapa passa pela finalização das paredes e piso, enquanto a segunda está recebendo as vigas longarinas e as pré-lajes. Entrega está prevista para o segundo semestre deste ano
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Governo recupera sistema viário das sedes dos municípios
Fotos: Seinfra/iDivulgação

Reportagem: Eduardo Silva

O

Governo do Amazonas deu início,
por meio da Secretaria de Estado de
Infraestrutura (Seinfra), à realização
de um pacote de obras que pretende revolucionar a situação atual do sistema viário
de todos os municípios do interior, recuperando ou reconstruindo a malha viária
urbana, dando mobilidade e o direito de ir
e vir a seus moradores.

O anel viário dará mais rapidez ao escoamento do produto, que vem de Porto
Velho e hoje precisa passar pelo município de Humaitá até chegar a Itacoatiara.
Depois de concluído o anel viário, esse
trajeto será encurtado. O percurso de
Porto Velho pela BR-319 seguirá pelo cinturão da soja, passando por fora do perímetro urbano de Humaitá, rumo aos
dois portos que estão sendo construídos
naquela localidade.

Serão investidos R$ 390,3 milhões somente
em obras de recuperação de ruas, becos
e avenidas das sedes dos municípios, de
acordo com dados do Departamento de
Planejamento da Seinfra. Os primeiros municípios beneficiados serão Anori, Autazes,
Caapiranga, Codajás, Eirunepé, Fonte Boa,
Itamarati, Manicoré, Maués, Nhamundá,
Novo Aripuanã, Parintins, Santo Antônio do
Içá, Tonantins, Uarini, Urucará e Urucurituba.
Já estão em obras os municípios de Autazes,
onde foi feito o lançamento oficial do
pacote, com a presença do governador
Amazonino Mendes; Codajás, Maués e
Nhamundá. Os demais encontram-se em
processo de homologação, contratação
ou mobilização. “O que queremos fazer
com essas ações é promover a recuperação da dignidade humana e a autoestima
dos moradores do interior que, até então,
estavam praticamente abandonados”, ressaltou o governador Amazonino Mendes.
Em Autazes estão sendo recuperadas 83
ruas de nove bairros, um total de 14.790
quilômetros de ruas e avenidas, com investimento de R$ 12.837.404,68. Também
serão recuperados os 93,86 quilômetros da
estrada de Autazes, a AM-254, com investimento de R$ 4.204.267,98.
Em Nhamundá, onde as obras também já
estão em andamento, 46 ruas vêm recebendo serviços de terraplanagem, pavimentação e drenagem, e ainda 7.320 metros
de meio-fio e 6.192,66 metros de calçadas
serão construídos.
Mais de 20 quilômetros de ruas e avenidas
vão ser recuperados em Urucará, onde a

sarjeta, galerias, bueiros, acostamento, bem
como a construção de uma ponte de 20
metros de extensão. A pista de rolamento
terá 10 metros de plataforma, sendo via de
mão dupla com 3,5 metros para cada lado,
e 1,5 metro de acostamento para cada lado,
além da pavimentação e sinalização vertical
e horizontal. O investimento para essa obra
é de R$ 41.901.958,90.

Governador do Amazonas inicia serviços de recuperação do sistema viário em todas as cidades do interior

Seinfra está trabalhando na realização de
serviços de terraplanagem, drenagem e
pavimentação em 35 ruas de sete bairros
da sede do município. O investimento é de
R$ 7.473.443,04.
O pacote de obras também beneficia a
sede do município de Maués, onde estão
sendo recuperadas 136 ruas em 11 bairros.
A realização da obra de recuperação do
sistema viário de Maués requer um investimento de R$ 13,9 milhões.
Moradores do município de Fonte Boa,
na calha do Médio Solimões, serão
beneficiados com a recuperação de
11.159,00 metros de 36 ruas e avenidas
de sete bairros. O investimento será de R$
8.082.483,73. Em Fonte Boa também será
feita a recuperação da estrada do Baré, na
zona rural. Essa estrada tem 2.841 metros
de extensão e a obra abrirá caminho
para o escoamento da produção local,

facilitando o deslocamento de moradores e produtores rurais.
Com investimentos da ordem de R$
6.399.220,00, serão realizados serviços
de terraplanagem, reforço de base e sub
-base, pavimentação em CBUQ (Concreto
Betuminoso Usinado a Quente), bem
como drenagem e meio fio em 30 ruas
de Santo Antônio do Içá, perfazendo um
total de 12,23 quilômetros.
O processo licitatório referente a
Tonantins já está concluído e a empresa
vencedora do certame, a Costaplan,
ficará responsável pela realização
dos serviços de terraplanagem, com
reforço de base e sub-base, e pavimentação em CBUQ de 24 ruas do perímetro urbano do município, totalizando 5,92 quilômetros de intervenção, com investimento da ordem de
R$ 3.042.859,70.

Treze bairros da sede do município de
Parintins terão suas ruas recuperadas, bem
como as estradas do Aninga, Parananema
e Eduardo Braga. Ao todo serão 39.380,11
metros lineares de obras. Serão beneficiados, além das ruas do centro de Parintins, os
bairros de Castanheira, Djard Vieira, Francesa,
Itaúna II, João Novo, Palmares, Paulo Corrêa,
Santa Clara, São Benedito, São José, União e
Vitória Régia, com ações em mais de 100 ruas.
Está prevista a realização de serviços de terraplanagem, pavimentação e sinalização das
ruas. A pavimentação será feita com CBUQ,
que apresenta maior durabilidade.
“Esse pacote de obras demonstra a preocupação da atual gestão com o efetivo
desenvolvimento do interior”, destacou o
secretário de Infraestrutura, Oswaldo Said.
Segundo ele, uma boa infraestrutura, tanto
na sede quanto na zona rural, facilita a circulação de pessoas e da produção rural em
direção aos centros consumidores.

CINTURÂO DA SOJA
Humaitá, a 675 quilômetros de Manaus,
foi a primeira cidade a receber a comitiva
de secretários do Executivo para destacar
investimentos na área de infraestrutura,
entre outras medidas anunciadas para auxiliar a produção agrícola do local.
Na área de infraestrutura está prevista a
construção do anel viário para facilitar o
tráfego de veículos pesados no transporte
de soja e outros produtos até o porto da
cidade. Além disso, será realizada a recuperação do sistema viário da sede do município, que vai ser contemplado por meio de
convênio orçado em R$ 4 milhões.
A obra, também chamada de “cinturão da
soja”, terá 11,58 quilômetros. O anel viário
interligará a BR-319 ao porto graneleiro localizado em Humaitá. O projeto contempla a
construção completa da via com meio-fio,

“Esses investimentos na área de infraestrutura no interior são de suma importância para o desenvolvimento das cidades
e também para o escoamento da produção agrícola desses locais. Além disso,
sabemos que o governador é preocupado
com o homem do campo. Em Humaitá tem
a produção de soja que precisa ser impulsionada. Logo, a construção do cinturão da
soja tornará tudo mais viável para os produtores rurais”, destacou o secretário da pasta,
Oswaldo Said.
Atualmente, a Seinfra está agilizando os projetos para, posteriormente, mandá-los à licitação. O passo seguinte será iniciar as obras
o mais breve possível para que o município
possa ser beneficiado de forma integral com
as melhorias previstas para a população que
vive na cidade e na zona rural.
O município é também conhecido como
“Princesa do Madeira” e possui 53.383 habitantes, segunda dados de 2017 do IBGE.
Entre as obras já concluídas no município,
pelo Governo do Estado, estão a reforma
e adequação do sistema de iluminação
pública; a construção do prédio do posto
de fiscalização da Secretaria de Estado da
Fazenda (Sefaz); e o Mercado Municipal,
que contou com a parceria da Prefeitura
Municipal de Humaitá.
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Servidores celebram data com homenagem

Anel Sul recebe serviços para implantação do trevo

Reportagem: Hanne Assimen

V

isando proporcionar um dia de retribuição e carinho a todas as servidoras que são mães, a Seinfra realizou no dia 11 de maio um café da manhã
para todos os servidores. O evento ocorreu no auditório e contou com a presença do Secretário Oswaldo Said, Secretário
Executivo, Fernando Elias, Secretário Executivo Adjunto de Engenharia, Jerocílio
Simões, os quais realizaram a abertura da
homenagem.
O secretário executivo, Fernando Elias,
realizou a abertura do evento, onde destacou a importância do papel das mães
no seio familiar e parabenizou a todas as
servidoras pela força, amor e carinho que
dedicam aos seus filhos e à família.
“Essa data me sensibiliza, haja vista que
recentemente minha mãe partiu e ela foi,
sem dúvida, uma pessoa marcante em
minha vida. Então, deem valor às mães de

vocês e façam valer o tempo que possam
estar com elas”, afirmou Fernando Elias.

Fotos: Hanne Assimen

O secretário Oswaldo Said também parabenizou todas as servidoras que são
mães. Além disso, agradeceu pelo empenho e dedicação diária nos trabalhos que
desenvolvem na secretaria.
“Só temos a agradecer e parabenizar a
todas as mães, pois são mulheres com
muitas virtudes e profissionalismo que
escrevem diariamente a história da Seinfra e fazem a diferença no trabalho de
qualidade desenvolvido pela secretaria”,
destacou Oswaldo Said.
Após as felicitações, cada mãe foi chamada ao palco para receber um brinde,
que era entregue por um dos secretários e se fazia uma foto como registro.
Ao final, todos os servidores junto às
mães se confraternizaram com um delicioso café da manhã num momento de
descontração.

Reportagem: Hanne Assimen

S

etenta e duas estacas já foram cravadas no Anel Viário Sul, na área do
antigo Café da Joelza, situado na
avenida Torquato Tapajós. Serão 197 no
total, encravadas em três fileiras, necessárias
para a implantação do trevo do anel viário.
A informação é da Secretaria de Estado de
Infraestrutura (Seinfra), responsável pela
obra iniciada no começo de março deste ano.
Atualmente, as equipes trabalham na
limpeza da área, onde foi realizada a supressão vegetal na alça situada no lado direito,
sentido centro/bairro da Torquato Tapajós,
entrando na avenida Engenheiro José
Henriques, mais precisamente na ladeira
que dá acesso ao Centro de Treinamento e
Exame veicular do Departamento Estadual
de Trânsito (Detran-AM).
Quando estiver pronta, essa alça terá
568,51 metros de extensão e fará parte do

complexo a ser construído no local para
facilitar o acesso às diversas vias existentes
na área, oferecendo diferentes alternativas
para o tráfego de veículos.
Esses serviços fazem parte da obra de
implantação do Anel Sul, que interligará o Distrito Industrial de Manaus ao
Aeroporto Internacional Eduardo Gomes,
reduzindo, consideravelmente, os custos,
tempo de transporte e desviando o
tráfego de veículos pesados do centro
de Manaus.
Todas as determinações e indicações
feitas à Seinfra para que a obra fosse liberada já foram tomadas ou estão em andamento, informou o secretário executivo de
Infraestrutura, engenheiro Fernando Elias.
“A retomada dessa obra é de fundamental importância para Manaus em termos
de mobilidade urbana. Daí o esforço no
sentido de liberar todos os entraves ainda
existentes”, voltou a afirmar.
Foto: SRMM/Divulgação

Rotas no trânsito
durante a interdição
1. Estrada do Tarumã para acesso
à avenida Arquiteto José
Henriques/Margarita (3 opções):
• Dobrar à direita na Torquato
Tapajós até o retorno, na
altura do Conjunto Santos
Dumont;
• Dobrar à direita na Torquato
Tapajós para acessar a avenida
Zilá, e dobrar à direita na
avenida Campos Sales;
• Dobrar à direita na Torquato
Tapajós para acessar a avenida
Sete de Maio, e dobrar à
direita na avenida Mulateiro.
2. Estrada do Tarumã: os dois
sentidos permanecem
inalterados;
3. Avenida Torquato Tapajós: os
dois sentidos permanecem
inalterados, bem como a
entrada à direita para acessar
o Centro de Direção Veicular
do Detran-AM, na avenida
Arquiteto José Henriques. Tenha
atenção, pois a via passará a
funcionar em mão dupla;
4. Avenida Arquiteto José
Henriques/Margarita para
acesso à estrada do Tarumã:
dobrar à direita na Torquato
Tapajós e entrar à esquerda,
em seguida, na rotatória.

Secretários e servidoras se reuniram para confraternizar o Dia das Mães com direito a um delicioso café da manhã, distribuição de brindes, discurso afetivo e fotos para registrar o momento

Equipes estão limpando a área localizada entre as avenidas Torquato Tapajós e Engenheiro Jose Henriques e cravando as estacas que irão compor as três fileiras do trevo do anel viário

