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O governador do Amazonas, Wilson Lima, inaugurou, nesta quinta-feira (29/08), 
o Centro Educacional de Tempo Integral (Ceti) Professor Aristélio Sabino de 
Oliveira, em Benjamin Constant, durante a 2ª edição do programa “Amazonas 
Presente”. A unidade é a primeira a ser entregue no modelo de escola padrão 
de tempo integral no município e faz parte do investimento de mais de R$ 79 
milhões que está sendo feito na área da educação na região do Alto Solimões, 
que inclui Cetis e revitalização de escolas estaduais. 
 
O Ceti Professor Aristélio Sabino de Oliveira vai atender 960 estudantes da rede 
pública estadual. Os recursos para execução da obra, em torno de R$ 25 
milhões, foram do Banco Internacional do Desenvolvimento (BID), por meio do 
Programa de Aceleração do Desenvolvimento da Educação do Amazonas 
(Padeam). A estrutura do Ceti inclui 24 salas, piscina olímpica, quadra 
poliesportiva, laboratórios de informática e de ciências. 
 
Os investimentos do Governo do Estado buscam aumentar a qualidade da 
educação do interior. “Estou muito feliz de poder fazer parte desse momento 
histórico do município de Benjamin Constant, de entregar uma obra grandiosa 
dessa, com piscina, quadra e também com mobiliário novo. É uma obra de 
aproximadamente R$ 25 milhões, mais R$ 5 milhões de mobiliário e também de 
um acervo bibliográfico que vai ajudar, e muito, esses alunos. Já na semana que 
vem eles (alunos) serão transferidos para cá e, no ano que vem, a escola 
funciona em tempo integral. Esses alunos vão estar mais bem qualificados e os 
pais vão ter a garantia de que eles estarão seguros, longe das drogas e da 
violência”, destacou Wilson Lima. 
 
Mobiliário – Os móveis escolares foram confeccionados por pequenas 
movelarias do interior do Estado e vão atender os alunos e professores do Ceti 
de Benjamim Constant. O investimento foi de R$ 38.620,00. A mobília foi 
adquirida pela Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas (ADS), 
por meio do Programa de Regionalização do Mobiliário Escolar (Promove). 
Foram entregues 31 mesas com gaveta, 80 bancos para laboratório e 22 
conjuntos para professor, compostos por mesa e cadeira. Todos os produtos 
foram fabricados a partir de madeira de manejo florestal de pequena escala, 
oriundos de movelarias de Rio Preto da Eva, Manacapuru, Parintins e Atalaia do 
Norte. 
 
Cetam – Em Benjamin Constant, o governador Wilson Lima também anunciou a 
assinatura do contrato de conclusão da obra da unidade do Centro de Educação 
Tecnológica do Amazonas (Cetam) do município. A nova unidade, que teve as 
obras iniciadas há três anos, possibilitará a oferta anual de 1,3 mil vagas em 
cursos de qualificação profissional. A diretora-presidente do Cetam, Joésia 
Pacheco, também participou do anúncio. 
 
Setor primário – Mais de 40 produtores rurais de Benjamim Constant, assistidos 
pelo Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do 
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Amazonas (Idam), foram contemplados com estrutura para a realização da Feira 
de Produtos Regionais do município. A ADS realizou a entrega de três tendas, 
três expositores de pescado, 70 mesas, 70 cadeiras, 70 bonés e uma faixa. Um 
investimento de R$ 46.440,30. 
 
O secretário estadual de Produção Rural (Sepror), Petrucio de Magalhães Júnior, 
observa que Benjamin Constant pode crescer ainda mais no setor primário. “Aqui 
o potencial para produção rural é muito forte. Tem potencial para avicultura, 
pesca artesanal e piscicultura. Nós precisamos revitalizar o setor com 
profissionalização e capacitação”, destacou Petrucio. 
 
Ainda na programação direcionada ao setor rural, foram entregues certificados 
para 50 produtores rurais, capacitados em manejo e gestão de piscicultura. 
 
Financiamento – Por meio da Agência de Fomento do Amazonas (Afeam), 
Fundo de Promoção Social (FPS) e Secretaria de Estado de Justiça, Direitos 
Humanos e Cidadania (Sejusc), o Governo do Estado liberou, em Benjamin 
Constant, financiamento para 59 operações de crédito, no valor de R$ 
115.500,00 mil. 
 
Marcos Vinicius Castro, diretor-presidente da Afeam, ressaltou o papel da 
Agência como papel fundamental para o desenvolvimento de atividades 
produtivas, principalmente para mulheres do interior. “Estas mulheres estão 
tomando a frente, estão desenvolvendo suas atividades com maestria. Somente 
nesta ação, junto com o FPS, são quase R$ 116 mil liberados em Benjamin 
Constant”, afirmou. 
 
Infraestrutura – O governador também visitou as obras do sistema viário de 
Benjamin Constant. O Governo do Estado garantiu o repasse de recursos para 
continuidade das obras previstas no Termo de Convênio 0036/2018, que visa à 
aquisição de materiais e aluguel de equipamentos para construção de pavimento 
rígido no município. Os recursos garantirão a construção de 8,45 km de 
pavimento em concreto armado, beneficiando 5 bairros e 10 ruas. 
 
População indígena – Wilson Lima ainda visitou a Comunidade Indígena de 
Filadélfia, da etnia Tikuna, localizada a 3,4 km da sede urbana de Benjamin 
Constant, onde vivem cerca de 1.300 famílias. Os moradores mantém a cultura 
e se destacam em competições esportivas. A comunidade foi a grande campeã̃ 
da 1ª edição dos Jogos Tradicionais Indígenas e Intercultural do Alto Solimões, 
por exemplo. Ao todo, o município tem 42 comunidades indígenas. 
 
O governador destacou a importância de preservar a cultura indígena. “Eu sei o 
quanto é difícil a vida no interior e em comunidades distantes como a de vocês. 
O nosso esforço é para também facilitar o acesso de vocês a serviços básicos”, 
afirmou o governador, que foi presenteado com cocar indígena e um bracelete 
da etnia Tikuna. 
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Ajuda humanitária e Salta Z – Ainda em Benjamin Constant, Wilson Lima 
entregou ajuda humanitária e sistema Salta Z. Foram entregues 1.564 cestas 
básicas, 1.043 kits higiene, 1.043 redes, 1.043 kits limpeza, 104 kits dormitório, 
além de seis purificadores de água que vão possibilitar uma melhor qualidade de 
vida e mais saúde à população. 
 
“É muito visível a diferença, a água pode ser captada de um poço, de um açude, 
ou, como é o caso aqui, de um rio, e ela sai purificada, de acordo com a exigência 
do Ministério da Saúde, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária e da Agência 
Nacional de Águas. Tudo isso significa maior qualidade de vida para o cidadão. 
No momento em que investimos em um sistema como esse, estamos 
trabalhando na prevenção, um investimento, também, na área de saúde”, frisou 
o governador Wilson Lima. 
 
Ministério Público – Pela manhã, em Tabatinga, antes de embarcar para 
Benjamin Constant, para iniciar as ações do segundo dia do “Amazonas 
Presente”, o governador Wilson Lima se reuniu com o procurador da República 
do município de Tabatinga, Valdir Monteiro Oliveira Junior; e com o promotor de 
Justiça do Amazonas, André Epifânio Martins, para tratar de temas como saúde, 
segurança pública e políticas de combate à violência doméstica. 
 
Também participaram do encontro Cássio Roberto do Espírito Santo, secretário 
executivo de Atenção Especializada do Interior da Secretaria de Estado de 
Saúde (Susam); Louismar Bonates, secretário de Segurança (SSP) e Caroline 
Braz, titular da Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania 
(Sejusc). 
 

“É importante quando há essa participação do Ministério Público Federal e do 
Ministério Público Estadual, que estão aqui mais próximos do cidadão e também 
são demandados. Discutimos alguns desses assuntos e de que maneira nós 
podemos encaminhar para encontrar as soluções e dar essa entrega que a 
sociedade tanto espera”, pontuou Wilson Lima. 
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