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EDITORIAL

TÁNÍSIO 
DE SÁ
O Prefeito
que mudou
Manoel Urbano

José Tanízio Tamauthurgo Sá, é natural do munícipio de Manoel Ur-
bano, nascido no seringal São Pedro, com 49 anos de idade, foi par-
lamentar por dois mandatos, está no segundo mandato de prefeito.
De uma família tradicional do Purus sempre esteve na política, toda 

a sua família tem quase meio século de vida pública, sempre em prol 
do povo do Purus, Tanízio tem 22 irmãos é casado com Lúcia Tauma-
thurgo, pai de 6 filhos, filho de Francisco Raulino de Sá e Maria Deuza 
Sabino de Sá, descendente de cearense, seu pai é natural do município 
de Tarauacá.

Não é muito difícil encontrar o prefeito do município no seu local de 
trabalho, pois o mesmo é um dos políticos que está sempre defendendo 
a melhoria para o seu município, pois quando ele assumiu a prefeitura 
municipal todos os recursos eram retidos por inadimplência do costu-
meiro político. 

Foi sacrificado no início do seu primeiro mandato por tomar deci-
sões difíceis, pois a cidade de Manoel Urbano estava totalmente aban-
donada tanto moralmente quanto politicamente, os setores públicos to-
dos abandonados, ruas intrafegáveis, a credibilidade da gestão pública e 
os servidores sem respaldo. 

Suas medidas foram duras no início, mas hoje se vê o reflexo de 
uma administração transparente, séria e respeitada. Os investimentos 
na área privada e nos setores públicos é louvável. O prefeito começa 
seus trabalhos às 3 horas da madrugada, junto com isso ele fez com que 
seus secretariados também começassem a acampá-lo no mesmo ritmo. 

Atende a população não somente no gabinete como é costumeiro, 
atende a população nas ruas ou em qualquer lugar que o encontre, um 
homem que sempre coloca em suas falas o dizer que é um servidor pú-
blico da população de Manoel Urbano, por isso ele sempre ressalta “a 
população me paga para que eu administre o dinheiro do município 
e a população dos municípios, pois serei prefeito só por quatro anos. ”

Zé Carlos Oliveira
Jornalista
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Contato: 68 99999-7807
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A recepção aconteceu hoje (20), 
na residência do seu Zacarias, que 
recebeu o Prefeito e cerca de quase 
cem convidados das comunidades 
vizinhas  com um grande almoço. 

Na oportunidade, alguns ri-
beirinhos se pronunciaram tanto 
apresentando reivindicações para 
melhoria coletiva quanto agrade-
cendo o Prefeito pelos benefícios 
levado até suas famílias.

Os depoimentos citados foram 
em torno da limpeza e aumento 
da produção agrícola realizada 
com o auxílio das rocadeiras, al-
guns motores usados nos barcos 

Prefeito 
Tanízio Sá é 
recepcionado 
por várias 
comunidades, 
no Santa 
Penha, no 
baixo Purus

para transportar os produtos e as 
famílias, a construção de tanque 
que estão sendo excelentes cria-
douros de peixes e por fim os kits 
de placas para produção de ener-
gia limpa, benefícios que melho-
rou a vida de todos.

O prefeito, mencionou sobre 
sua renúncia mas que já há recur-
sos empenhados para atender as 
demandas citadas, e que seu vice, 
o futuro prefeito Toscano, vai hon-
rar os compromissos que já estão 
em andamento. 



4 FALA SECRETÁRIA DE SAÚDE

A secretária de saúde do município 
de Manoel Urbano, Francisca Tauma-
turgo, discorreu sobre a competência 
da equipe de saúde do município, que 
tem se esforçado todos os dias para 
entregar o melhor atendimento para a 
população murbanense. A parceria da 
prefeitura também, que não tem me-
dido esforços para adquirir recursos 
e investir na saúde tem sido de suma 
importância, além dos parlamentares 

que tem se empenhado para enviar re-
cursos ao município. 

A secretária também presta seus 
agradecimentos e gratidão aos pro-
fissionais de saúde, que bravamente 
ficaram na linha de frente durante 
toda a pandemia, e ainda estende seus 
agradecimentos a população, que não 
mediu esforços para se vacinarem, 
mantendo o município com cerca de 
99% da população vacinada. 

O prefeito Tanízio Sá subiu o Rio Purus 
para acompanhar os trabalhos de saúde itine-
rante que estão sendo realizados nesse itine-
rário de janeiro. A equipe subiu o Rio Purus 
quarta-feira (19) com previsão de retorno na 
sexta-feira (28).

O encontro aconteceu no sábado (22) na 
Comunidade da Engazeira, onde o prefeito 
cumprimentou os pacientes e sua equipe iti-
nerante que estavam realizando atendimentos 
de pré-natal, preventivos, teste rápido, glicê-
mico entre outros. 

Na ocasião o prefeito ouviu o depoimento 
de populares da comunidade e parabenizou 
sua equipe pelo excelente trabalho que esta-
vam oferecendo à comunidade ribeirinha.

Prefeito Tanízio Sá, 
acompanha os trabalhos 
da Equipe Itinerante no 
Alto Purus
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5FALA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

A secretária de educação do 
município de Manoel Urbano, 
Maria Antonia Lima, fala sobre 

O prefeito Tanízio Sá reuniu 
nesta terça-feira, 28, os verea-
dores de Manoel Urbano para 
realização de uma sessão extra-
ordinária e encaminhou para 
votação o projeto de lei (PL) 
para pagar abono aos servido-
res do quadro administrativo da 
educação básica do município. 

A lei foi aprovada e agora o 
prefeito irá sancionar para que 
a administração possa realizar 
o pagamento do abono também 
para o quadro administrativo/
apoio da educação municipal. 

Prefeitura de Manoel Urbano pagou 
abono a equipe de apoio da educação 
no valor de 2,5 mil reais

as evoluções na área da educação 
do município. Á frente da secre-
taria desde o ano de 2019, Maria 
fala sobre o quão proveitoso tem 
sido os trabalhos, com uma equipe 
capacitada e competente, a quali-
dade de ensino melhora gradati-
vamente. Ela ressalta também o 
comprometimento da prefeitura 
para com a educação. Durante a 
pandemia, as instituições da zona 
rural seguiram ativas, já dentro da 
cidade, se obteve o método remo-
to de ensino. 

A secretária reforça também, 
a situação de precariedade e des-

caso para com as escolas e a edu-
cação do município antes da atual 
gestão. Entretanto, a população 
tem visto avanços significativos, 
novas escolas construídas tanto 
na cidade, quanto na zona rural, 
métodos educacionais produtivos 
e a valorização dos profissionais 
da educação. A inclusão de alu-
nos indígenas nas escolas, é um 
marco muito importante para o 
município. A secretária está con-
fiante que a educação da cidade 
no ano letivo de 2022 será um ano 
de grandes realizações e evolução 
educacional. 

Após divulgar abono 
para os professores 
de R$ 18 mil, prefei-
to Tanízio Sá também 
contempla pessoal de 
apoio e pagou um abo-
no de R$ 2,5 mil reais.

Segundo o Tanízio Sá, o valor a 
ser pago para os 46 (quarenta e 
seis) funcionários, “pessoal téc-
nico administrativo do ensino 
fundamental” (apoio) será em 
média de R$ 2.500,00 (dois mil e 
quinhentos reais), com previsão 
de pagamento para amanhã (30), 
se não houver imprevistos com a 
burocracia dos documentos.

O secretário de administra-
ção, André Vicente, lembra que 
os valores são brutos e em cima 
deles existe a cobrança do im-
posto de renda, que poderá ser 
retido pela Prefeitura ou cobra-
do futuramente quando da apre-
sentação do Imposto de Renda 
(IRPF) em 2022 a Secretaria da 
Receita Federal da União.
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6 PAVIMENTAÇÃO DE RUAS

A Prefeitura iniciou o 
recapeamento asfáltico 
da Rua Chaga Sabino
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A abertura dos trabalhos da Rua Chaga Sabino, no 
Bairro Aníbal Saraiva foram iniciadas hoje (16), com a 
presença e o acompanhamento do Prefeito Tanízio Sá, 
que está sempre presente para acompanhar de perto 
como está sendo investido os recursos da prefeitura, 
para oferecer o melhor para a população.

A obra está avaliada em R$ 475.383,54 (quatrocentos 
e setenta e cinco mil reais, trezentos e oitenta e três reais 
e cinquenta e quatro reais). Além do recapeamento as-
fáltico, a rua beneficiada contará com meio-fio, sarjetas 
e sinalização. 

É a prefeitura, mudando a cara de Manoel Urbano 
para melhor!

Francisco rodrigues
morador

Francisco rodri-
gues, que reside no 
município de Manoel 
Urbano desde 1975, 
quando o então mu-
nicípio era somente 
uma vila, deu seu pa-
recer sobre as melho-

rias feitas na cidade, pelo atual gestor, 
Tanízio Sá. De acordo com o morador, 
a cidade era banhada em lama, para a 
população conseguir se deslocar de suas 
casas era preciso colocar sacola nos pés. 

Atualmente com a chegada do pavi-
mento nas ruas, a qualidade de vida dos 
murbanenses só melhora, em todos os 
setores, inclusive no setor econômico. 
A pavimentação das ruas gerou milha-
res de emprego para os residentes da ci-
dade. 

TÁ NA BOCA
DO POVO
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Rua José Francisco do 
Nascimento, “a Rua da 
Loira” recebeu o asfalto

A obra de asfaltamento da Rua José Francisco do 
Nascimento, que iniciou dia 13 de setembro, está sen-
do concluída, com sucesso.

O Prefeito Tanízio Sá, acredita que, além de bene-
ficiar os moradores do bairro, que terão acesso digno, 
também teremos mais estabilidade no trânsito, pois 
com o asfaltamento dessa rua, haverá uma melhor 
distribuição no fluxo dos carros, no circuito entre os 
bairros São Francisco, São José e Centro, reduzindo a 
sobrecarga nas outras ruas. A Rua José Francisco, dá 
acesso à Rua Francisco Ferreira Mendes (na Cohab) 
à Rua 7 de Setembro, (ao lado do Raimundo Justino), 
tanto indo até o centro, na Valério Caldas, como à Es-
cola Nazira Anute de Lima, sendo um rápido atalho 
para estudantes, moradores e condutores.

A população está alegre por causa da obra. Afir-
mam que, toda manutenção que foi feita, naquela rua, 
sempre foi destruído com as chuvas e que muitas ve-
zes, o acesso ali, já foi interrompida e pela primeira 
vez, será diferente.
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Prefeito Tanízio Sá 
acompanha serviços de 
manutenção das ruas 
de Manoel Urbano

Restauração da
ladeira da 7 de 
Setembro está a 
todo vapor 
pela Prefeitura

A Prefeitura de Ma-
noel Urbano através da 
Secretaria Municipal de 
Obras e infraestrutura, 
está empenhada na res-
tauração da ladeira da 7 
de Setembro.

A ladeira da rua 7 de 
setembro, que antes era 

uma baixada com igara-
pé, um caminho com di-
fícil acesso, como todos 
sabem, se tornou uma 
das mais lindas ruas de 
Manoel Urbano que, 
em dezembro de 2021, 
apresentou deslizamen-
to devido as fortes en-

xurradas que é natural, 
pois ali é passagem do 
igarapé Mutamba.

O Prefeito Tanízio Sá 
determinou a equipe da 
Secretaria de Obras e In-
fraestrutura, a restaura-
ção da via e disse que o 
objetivo é garantir a se-

gurança dos pedestres, 
transeuntes e motoris-
tas, além de recuperar o 
patrimônio público mu-
nicipal, que é a Ladeira 
7 de Setembro, para que 
ele volte a ficar 100% 
operacional o mais rápi-
do possível.

Jenailde\Moradora

Foi ao lado do prefeito, que a moradora Je-
nailde quis expressar sua felicidade e grati-
dão pelo trabalho de asfaltamento nas ruas 
da cidade. Ruas estas que até então não obti-
nham o mínimo das condições básicas para 
a sociedade. De acordo com a moradora, em 
comparação ao que a cidade era ao longo 
dos anos, o atual gestor tem feito um ótimo 
trabalho. 
E as melhorias não se limitam apenas as 
ruas, refletem-se também nas áreas de: saú-
de, turismo e educação. Condições indis-
pensáveis de uma economia avançada. Com 
uma equipe preparada, e disposta á fazer o 
melhor pelo município, é notável a evolução 
da cidade e a alegria dos habitantes, que to-
dos os dias conseguem contemplar a direção 
dos recursos destinados ao município. 

O chefe do executivo municipal, 
Prefeito Tanízio Sá, acompanha 
rotineiramene os trabalhos da 
prefeitura na manutenção das 
ruas do município.
De acordo com Tanízio Sá, a 
equipe da secretaria municipal 
de obras atualmente está traba-
lhando na rua Valério Caldas 

de Magalhães no bairro Centro 
afim de garantir a trafegabili-
dade do local, especialmente 
neste período natalino e de fes-
tividades.
“A restauração da Avenida prin-
cipal, deixará o Centro mais bo-
nito para o natal e final de ano!” 
pontou o prefeito.

TÁ NA BOCA
DO POVO

88
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Vésperas de natal, 
em Manoel Urbano 
duzentas famílias 
são contempladas 
com cestas básicas

O procurador do mu-
nicípio de Manoel Ur-
bano, deu seu parecer 

sobre o trabalho da atu-
al gestão da prefeitura. 
Anteriormente, o muni-
cípio se encontrava em 
situação inadimplente, 
entretanto, com a admi-
nistração atual, o cenário 
mudou e se obteve êxito 
na situação da cidade, 
eu agora encontra-se em 
situação adimplente. En-

tretanto, obter sucesso 
nesta causa, exigiu esfor-
ço, e lamentavelmente o 
município demitiu ser-
vidor estável pela lei de 
responsabilidade fiscal 
para o bem maior da po-
pulação murbanense. A 
atitude foi pensada ba-
seada no bem comum 
da sociedade, agora o 

município está inves-
tindo em infraestrutura, 
educação, cultura dentre 
outros setores. 

O município conti-
nua recebendo recur-
sos, apesar de todas as 
dificuldades enfrentadas 
nacionalmente. Foi um 
ano de conquistas histó-
ricas para a população. 

O prefeito Tanízio Sá, entre-
gou através da Secretaria de As-
sistência Social, duzentas cestas 
básicas contemplando diversas 
famílias no período natalino 
que se encontram em situação 
de vulnerabilidade social. Fo-
ram contemplados alguns mo-
radores dos bairros do Baião, 
Iolanda, Baixada da Galinha e 
Baixada do Porto, Cohab, Pa-
lheral, Ell Shaday, Antonio Dias 
e Chaga de Castro.

As entregas foram realizadas 
pela assistente social Ângela e 
Silvana. Em entrevista a assis-
tente social Ângela, fala sobre a 
preocupação do prefeito em dar 
à essas famílias a possibilidade 

de realizar sua ceia de natal, co-
memorando uma festa tão im-
portante, que é o Natal.

No ensejo, o Prefeito Tanízio 
Sá, deseja à todas famílias de 
Manoel Urbano um feliz Natal e 
um próspero 2022!

FALA PROCURADOR
Jaques Magalhães
Procurador 

9
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Prefeito Tanízio Sá, é recepcionado 
por oito caciques kulina do Alto 

Purus com grande evento

Oito caciques kulina, demonstram to-
tal aprovação ao mandato de Tanízio 
Sá e o recepciona com um caloroso 
evento onde estavam presentes todas 
tribos indignas da região. Entre eles 
estavam os caciques Arnaldo da co-
munidade indígena Santa Júlia, Ca-
cique Jorge da comunidade indígena 
do Buaçu Novo, Cacique Raimundo 
da comunidade indígena do Buaçu Velho, Cacique Antônio 
da comunidade indígena do Bela Vista, Cacique Pedrito da 
comunidade indígena do Santo Amaro, Cacique Vanito, da 
comunidade indígena do Ipiranga Velho, Cacique Mauri da 
comunidade indígena do Ipiranga Novo, Cacique José Kuli-
na da comunidade indígena da Maloca.
Os caciques agradeceram ao Prefeito por dezenas de be-
nefícios levados às suas comunidades tribais, destacando 
kits de placa solar, televisão comunitária, internet, cons-
trução de açudes e tanques, roçadeiras, sacolões, moto-
res, etc., e em destaque a construção da “Casa Urbana do 
Indígena” com previsão de inauguração para a primeira 

semana de fevereiro.
Os caciques apresentaram 
poucas reivindicações, 
destacando a realização de 
um campeonato indígena 
de futebol e manutenção 
de placa solar. O prefeito 
garantiu a realização do 
campeonato e anunciou 

que através de parceria entre a prefeitura e a empresa 
Energisa já foi realizado o mapeamento dos pontos co-
munitários indígenas e será instalado energia elétrica 
limpa em todas as tribos a baixo custo e com manuten-
ção da própria empresa.
O prefeito realizou vistoria em alguns açudes e solicitou 
aos caciques que plantassem grama nas barragens para 
proteger os açudes de deslizamento, pois talvez esse proje-
to de açudagem no Alto e Baixo Purus nunca mais acon-
teça depois de sua renúncia do cargo de prefeito que, foi 
anunciado pelo prefeito para o dia dois de abril, onde plei-
teará uma vaga na câmara de deputados.

10
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O Prefeito Tanízio 
Sá anuncia inaugu-
ração da “Casa do 
Indígena Kulina” 
em Manoel Urbano 
para quinta-feira 
(03/02).
O prefeito estende-

rá os convites da inauguração da obra para a população, autorida-
des da FUNAI e representantes da Coordenação Regional Indíge-
nas do Alto Purus. 
O destaque da inauguração será a presença dos caciques de oito 
tribos, que são os convidados de honra do prefeito. São os caci-
ques Arnaldo da comunidade indígena Santa Júlia, Cacique Jorge 
da comunidade indígena do Buaçu Novo, Cacique Raimundo da 
comunidade indígena do Buaçu Velho, Cacique Antônio da co-
munidade indígena do Bela Vista, Cacique Pedrito da comunidade 
indígena do Santo Amaro, Cacique Vanito, da comunidade indí-
gena do Ipiranga Velho, Cacique Mauri da comunidade indígena 
do Ipiranga Novo, Cacique José Kulina da comunidade indígena 
da Maloca. 
Segundo o Secretário de Obras, Cleudon Vieira, a Casa de Apoio 
aos Indígenas Kulinas, que será inaugurada, mede dez por treze, 
com sala, cozinha e dormitórios, quatro áreas, banheiros e cisterna.
O prefeito Tanízio Sá, expressa sentimento de missão realizada, 
por mais uma vez entregar à comunidade uma obra, na qual em-
penhou sua palavra afirmando que, “construiria uma casa de apoio 
ao indígena kulina”!

Edvaldo Domingues Kaxinawá, cacique e 
pajé da tribo, fala sobre uso de ervas medi-
cinais no seu povo. O conhecimento passa-
do pelos seus avós e ancestrais é o que hoje, 
permite que o pajé cuide de sua tribo, com 
muto amo e carinho, assim como lhe foi en-
sinado. Segundo ele, a cura para milhares 
de doenças pode ser encontrada no seio de 
floresta.

TÁ NA BOCA
DO POVO
Edvaldo Domingues Kaxinawá

A Casa de Apoio aos Indígenas Kulinas: A
prefeitura anuncia a inauguração de mais uma 
obra de grande importância para os indígenas 
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Pecuaristas falam das vantagens no
envestimento de gado na região

Fábio Miranda
Pecuarista

O pecuarista mineiro Fabio Miranda, que reside há quatro 
meses no município de Manuel Urbano e investe na área 
do agronegócio, relatou sobre como tem sido vantajoso 
ter investido na criação de gado dentro do município. O 
clima propício que mantém o pasto verde tem rendido 
bons frutos para o investidor. Fabio fez um grande inves-
timento, e relatou também, sobre o interesse de outros 
pecuaristas que pretendem investir em propriedades do 
município. 

Francisco Frota
Pecuarista

O pecuarista da região de Manoel Urbano, Francisco Fro-
ta, falou sobre o índice de crescimento do agronegócio na 
extensão do município. “Terreno propício” foi a expressão 
que ele usou para definir as terras e pastagens do território. 
Diferentemente de outras áreas do país, o relevo do terri-
tório conta com um clima equatorial úmido e chuvas bem 
distribuídas ao longo do ano, que mantém os pastos ver-
des e longe das secas.  A região tem se tornado popular em 
meio a pecuaristas de todos os estados, o clima favorável 
tem gradativamente aumentado o número de investidores 
do agronegócio no município. 

AGRONEGÓCIO FORTE12
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Jéssica anuncia investimentos em 
Manoel Urbano e inaugura obras

Fazer a política de perto é o principal jargão utilizado pela depu-
tada federal Jéssica Sales (MDB-AC), em menção à sua característi-
ca de frequentemente visitar os municípios do estado para conhecer 
as demandas de cada região, estreitando, desse modo sua afinidade 
com a população. No último final de semana a parlamentar emede-
bista cumpriu agenda em municípios do interior sendo um deles a 
cidade de Manoel Urbano na BR-364. Além de participar da entre-
ga de obras resultantes de emendas de seu mandato, Jéssica visitou 
obras em andamento e anunciou novos investimentos.

Honrando compromissos firmados com o município, Jéssica 
Sales fortaleceu o setor Esportivo e assistencial da cidade, através da 
entrega de duas quadras cobertas e do Centro de Referência Espe-
cializado de Assistência Social (CREAS) no valor de R$ 1,5 milhão 
executados através de seu mandato.

“Há muitos anos nós não tínhamos investimentos importantes 
na área do esporte, e agora através da Deputada Jéssica Sales a gente 
tá vendo isso acontecer. Nossa juventude precisa disso, de incenti-
vo.”, destacou o desportista Sávio Oliveira.

O prefeito de Manoel Urbano, Tanízio Sá, MDB, também enal-
teceu a atuação da parlamentar em prol da Cidade, para a qual já 
destinou mais de R$ 7 milhões durante seu mandato.

“O sentimento é de muita gratidão a deputada Jéssica que tem 
me auxiliado bastante na nossa gestão, com recursos para todas as 
áreas do nosso município. A Jéssica é uma deputada diferenciada 
porque ela não enxerga siglas partidárias, ela é comprometida com 
as pessoas, com o desenvolvimento de todos os municípios de nos-
so Estado”, enfatizou.

Satisfeita com a política de resultados que apregoa, Jéssica Sales 
reforçou:

“Uma das coisas que mais gosto de fazer no meu mandato são 
os resultados, o momento em que entrego para a população os bons 
investimentos. Em Manoel Urbano a entrega dessas duas quadras 

cobertas era um sonho de mais de doze anos da população e sei que 
serão muito bem aproveitadas. Isso alegra o meu coração”, disse

Sempre sensível ao trabalho dos agricultores e a dificuldade en-
frentada pelos mesmos na labuta com a terra, a deputada federal 
ainda anunciou R$ 1milhão, no orçamento 2021, para aquisição de 
máquinas para facilitar o processo do cultivo de produção e promo-
ver o fortalecimento da agricultura local.

Josefa Nunes
Chefe- do posto de Saúde

O diretor do posto de saúde Josefa Nunes, no municí-
pio de Manoel Urbano, Jake Gomes, falou sobre alguns 
serviços que a instituição oferece para a população. Em 
âmbito geral, o posto de saúde dispõe, desde a atendi-
mento médico, odon-
tológico, atendimento 
de enfermagem, até a 
vacinação.  
Os profissionais tam-
bém fazem atendi-
mento, vacinação e 
acompanhamento na 
residência de idosos 
que não têm como se 
locomover até os pos-
tos de saúde. 

FALA  SERVIDOR
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14 VICE PREFEITO
RAIMUNDO THÔSCANO

Tá na boca do Povo

O vice prefeito da cidade 
de Manoel Urbano, Raimundo 
Thôscano, ressaltou sobre os 
desafios e objetivos de sua futu-
ra administração como prefeito, 
após a renúncia do prefeito Ta-
nizio Sá, que abdicara do cargo 
para concorrer á uma vaga de 
Pre- Cadidato deputado Etadual 
nas eleições de 2022. 

O desejo de Raimundo, é 
da continuação ao brilhante 

trabalho que já tem sido rea-
lizado no município, deixan-
do assim a população alegre 
e satisfeita, como tem sido. 
O futuro prefeito discorreu 
também sobre a parceria com 
o atual prefeito, que foi de ex-
trema importância para que 
os trabalhos viessem a ser re-
alizados, segundo ele foi uma 
honra imensurável e um perí-
odo de grande aprendizado. 

Foi assim que ini-
ciou o dia (21), no 
novo Polo Academia 
de Saúde, duas tendas 
armadas, uma linda 
ornamentação com 
balões azul e bran-
co, distribuição de 
camisetas temáticas, 
e presentes com um 
delicioso coffee break 
com a presença do Prefeito Tanízio 
Sá para o lançamento e inauguração 
do novo espaço dos idosos. Os con-
vidados para o evento, foram recep-
cionados calorosamente pela equipe 
de saúde, destacando os enfermei-
ros, psicólogos, técnicos de enfer-

magem, assistentes sociais, agentes 
de saúde e outras autoridades que 
ofereceram atendimento direciona-
do. O prefeito Tanízio Sá, falou um 
resumo sobre as grandes conquistas 
de sua gestão e sobre a prioridade de 
seu mandato em defender e garantir 
o direito dos idosos. Em discurso o 

Pastor Jadir mencionou 
pasmo, que viajou para 
Minas Gerais e as ruas 
estavam tampadas de 
lama e mato e quando 
chegou estavam no as-
falto, disse que morava 
no Bairro Chaga de Cas-
tro que hoje tem nome 
mais na época era cha-

mado de Lixão e Tanízio 
mudou essa história, pois todo mun-
do detestava quando falavam “mora 
no lixão”, ainda chamou o prefeito 
de ‘homem trabalhador e honesto’, 
disse que ele venceu por ter caráter 
e credibilidade e honrar com seus 
compromissos e objetivos!

José Farias
Saúde do idoso

José Farias, responsável pela saúde 
dos idosos do município de Manoel Ur-
bano, falou sobre a parceria do prefeito 
juntamente com a secretaria municipal 
referente a classe de idosos. Segundo ele, 
o projeto consiste em disponibilizar aos 

idosos, tudo que lhe é de direito. Cuidan-
do da saúde, do bem estar, do laser. 

Também realizado uma atividade de 
acompanhamento na residência desses 
idosos, no intuído de fiscalizar o estilo 
de vida e a saúde deles. Foi inaugurado 
também uma academia destinada a esta 
classe, para que eles tenham lazer, intera-
jam entre si e se reintegrem na sociedade. 

Manoel Urbano agora tem Polo 
e Academia de Saúde!
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O Governo Federal, autorizou o 
DNIT, (Departamento Nacional de In-
fraestrutura e Transportes), a realizar 
a obra de manutenção do acesso à Ma-
noel Urbano. Quem fez o pedido foi o 
Senador Márcio Bittar. Mais uma con-
quista do Prefeito Tanízio Sá.

Tanízio Sá, reivindicou ao gabine-

te do Senador Márcio Bittar, a obra de 
tapa buracos e recapeamento asfáltico, 
ao longo de sete quilômetros do trecho 
que liga Manoel Urbano à BR-364, (a 
Manga) o qual teve sua solicitação aten-
dida pelo Presidente Bolsonaro.

A manutenção da Manga, já está 
beneficiando a população em geral, 

pois além da pista está boa para trafe-
gar, a obra torna a cidade mais bonita. 
Também, beneficia o abastecimento do 
município, e também a categoria que 
pratica o comércio de taxi, entregado-
res e proprietários de áreas rurais, que 
usufruem do percurso diariamente, en-
tre outros.

Na manhã desta terça-feira, o Pre-
feito Tanizio Sá, Governador Gladson 
Cameli e sua equipe, Vereadores da 
Câmara Municipal de Manoel Urbano, 
participaram da entrega de um carro 
para a Câmara Municipal e maquinário 
para o município, um ato histórico, pois 
a partir de agora a Câmara Municipal 
de Manoel Urbano terá disponível um 
carro que facilitará as fiscalizações dos 
vereadores nos ramais e cidade, como 
também maquinário que realizará ser-
viços em prol do homem do campo. 
O Presidente da Câmara Municipal, 
Charles Brandão deixou claro que a sua 
gestão é uma gestão sem polarizações e 
que tudo que é feito é pelo bem do povo 
Murbanense, e somente com esse diálo-
go foi possível a concretização deste ato 
histórico.

Presidente Bolsonaro, viabiliza 
manutenção da manga que dá acesso 

ao Município de Manoel Urbano

Prefeito Tanizio Sá participa de ato 
para entrega de maquinários para

reaberturas de ramais
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16 Tanízio de Sá fala de algumas ações 
feitas na cidade de Manoel Urbano em 

seu mandato de prefeito
PAVIMENTAÇÃO

O prefeito do município de Manoel Urbano, Ta-
nizio Sá, falou sobre o trabalho da prefeitura nas áre-
as de infraestrutura e pavimentação da cidade. Para 
o prefeito tem sido uma honra servir a população 
murbanense, o gestor acompanha de perto a reali-
zação da pavimentação nas ruas, diferentemente de 
muitos, o prefeito não se limita apenas a estar dentro 
do gabinete realizando serviços democráticos, mas 
também acompanha e fiscaliza a realização de cada 
conquista para o município. A conclusão no setor de 
infraestrutura da cidade é a realização de um sonho 
para a população, as dificuldades e constrangimen-
tos que os moradores passavam ao se locomover 
agora fazem parte do passado. 
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17Tanízio de Sá fala de algumas ações 
feitas na cidade de Manoel Urbano em 

seu mandato de prefeito
FESTA VIRADA DO ANO

A expectativa da população para a festa de 
virada do ano estava nas alturas, isso por-
que a prefeitura realizou dois shows, para 
o divertimento da população. Os artistas, 
Gabriel Lener, a  dupla Alison e Ariel e a 
banda local Zuquiar, foram as escolhas da 
prefeitura para a realização desse projeto, 
tudo dentro das medidas protetivas contra 
a covid, com 99% da população vacinada, e 
uma barreira sanitária na entrada do show, 
os moradores precisaram apresentar sua 
carteira de vacinação para participar do 
show e curtirem a chegada do novo ano 
com proteção. 

EDUCAÇÃO

O abono de gratificação para os professores 
do munícipio de Manoel Urbano, chegou a 
somar vinte e três mil reais por contrato. 

ENTRETENIMENTO
Arison e Ariel
Dupla Sertaneja

A dupla sertaneja Arison e Ariel, que encerraram os shows de vi-
rada do ano no município de Manoel Urbano, comentaram sobre a 
honra e felicidade de poderem estar cooperando para a alegria da 
população murbanense no ano que se inicia. Ressaltaram também, 
a recepção calorosa dos moradores da cidade. 
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18 POLÍTICA BOA

Manoel Urbano, desponta como um 
dos municípios que apresenta visivelmen-
te um intenso desenvolvimento urbano 
e rural, fato esse que tem despertado em 
outros gestores, grande interesse em des-
cobrir os segredos para o caminho do su-
cesso.

Iniciando pelo município de Buja-
ri-Acre, o prefeito Tanízio Sá, reuniu-se 
com os parlamentares daquela receptiva 

cidade, e ministrou uma palestra falando 
sobre suas experiências como gestor em 
Manoel Urbano. 

Tanízio falou sobre o foco de suas 
ações para dirigir e controlar os proces-
sos da prefeitura referentes às finanças, 
contabilidade, gestão de pessoal, gestão 
de dados, educação, saúde, infraestrutura, 
assistência social, agricultura, relaciona-
mento com parlamentares parceiros, es-

colha de secretários e assessores e outras 
estratégias que lhe possibilitou grandes 
avanços em sua gestão.

No dia vinte e cinco, desse mês, o pre-
feito estará recepcionando em Manoel 
Urbano, uma comitiva de parlamentares. 
Nesse intercâmbio, os parlamentares do 
Bujari, se reunirão com os vereadores da 
cidade, e será mostrado as obras realiza-
das em Manoel Urbano.

Cleiton
Vereador

O parlamentar, Cleiton Nogueira, 
vereador do município de Manoel Ur-
bano, falou sobre as dificuldades que o 
município enfrentou a cerca de cinco 
anos atrás, quando o sistema de infraes-
trutura da cidade encontrava-se em es-
tado de total precariedade. Entretanto, 
com o trabalho em equipe, de deputa-
dos e senadores que conseguem recur-
sos para o município, e o atual gestor, 
prefeito Tanizio Sá, que não tem medido 

esforços para transformar a cidade em 
um local da qual os moradores possam 
sentir orgulho, o município tem vivido 
uma faceta contraditória do que vivia a 
cinco anos atrás.

É notório o desenvolvimento do mu-
nicípio, o pavimento nas ruas é o marco 
de um novo tempo para os murbanen-
ses. Todos os setores tem feito avanços 
significativos, a saúde, a educação, a as-
sistência social e a economia. Deixando 
de lado questões partidárias e políticas, 
o vereador diz que o povo só tem ganha-
do com a atual gestão. 

Prefeito Tanízio Sá é convidado para ministrar 
palestra sobre gestão em município do Acre

Fala vereador
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Alberto
Vereador

O parlamentar, Alberto vereador do 
munícipio de Manoel Urbano, falou sobre 
a parceria do parlamento juntamente com 
prefeitura. Um trabalho em equipe que 
tem gerado bons frutos para a cidade. A 
parceria se estende inclusive aos deputa-
dos, que têm sido de suma importância 
para a aquisição de recursos destinados as 
melhorias do município. 

As benfeitorias nas áreas de sanea-
mento básico, infraestrutura, saúde e edu-
cação, têm gerado um reflexo positivo nos 
cidadãos murbanenses.  Os empresários 
fazem novos investimentos, aquecendo a 

economia da cidade, contrastando com 
o município de cinco anos atrás, quando 
não havia o mínimo dos direitos básicos 
para a vida em sociedade. Os professores, 
profissão de extrema importância para o 
corpo social de uma cidade, têm sido va-
lorizados com a obtenção de um abono. 

A Secretaria de Obras está intensi-
ficando a instalação dos kits de leds, nas 
ruas Mendes Araújo, Rio Branco, Macapá, 
Francisco Freitas, José Francisco do Nas-
cimento, Chagas Sabino, Antônio Coelho 
de Brito e a Paulo VI. 

A instalação dos kits, estão sendo co-
ordenadas pelo chefe de transportes, Je-
zaias Mendes (O Jeza) que, segundo ele, 
concluirá os trabalhos ainda essa semana. 
O objetivo é proporcionar iluminação de 
qualidade, que é uma condição essencial 
para a segurança pública e bem estar da 
população.

Em transmissão ao vivo, o Prefeito 
Tanízio Sá, falou que esses kits são fruto 
do convênio entre a empresa ENERGI-
SA e a prefeitura, dos quais participaram 
quatorze municípios e até o momento, so-
mente Manoel Urbano conseguiu cumprir 
os requisitos estabelecidos pela Empresa.

O gestor comentou também que, os 
kits de leds, depois de instalados, trarão 
uma grande economia de energia para 
os cofres da prefeitura, sendo agora esses 
valores, antes gasto com energia, agora re-
programados para outras obras essenciais 
no município.

Prefeitura continua com agenda de 
instalação de kits de leds na área 

urbana de Manoel Urbano

Fala vereador
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A Secretaria Municipal de Saúde, em 
parceria com a Vigilância Sanitária, 

executa ações rigorosas no combater a 
dengue em Manoel Urbano

Vacinação para 
crianças de cinco a 

onze anos em
Manoel Urbano: 

Procure a USB mais 
próxima de sua 

casa e vacine seu 
filho!

A equipe de trabalho do Posto de 
Saúde Inácio Ribeiro, e a Vigilância Sa-
nitária, cumpriram agenda de combate à 
dengue. 

A meta preventiva de ambas equipes 
nessa parceria é eliminar possíveis focos 

de larvas que possam posteriormente 
proliferar a dengue no município. 

A Secretária de Saúde, Francisca Tau-
maturgo, dar algumas orientações, para o 
combate à dengue, como manter caixas, 
baldes, barris de água e quaisquer outros 

recipientes bem tampados, manter o lixo 
em sacos plásticos e a lixeira sempre bem 
fechada, não jogar lixo em terrenos bal-
dios e se for guardar garrafas de vidro 
ou plástico, mantenha-as sempre com a 
boca para baixo.

A Secretaria Municipal de Saú-
de, comunica que a vacinação para 
crianças entre cinco e onze anos 
para imunizar contra COVID, estão 
acontecendo em ambas as unidades 
de Saúde Básica de Manoel Urbano, 
Inácio Ribeiro e Josefa Nunes. 

Quem passou as informações 
foi a Sra. Edna Castro, atual direto-
ra da USB Inácio Ribeiro da Silva. 
Edna passou orientações aos pais ou 

responsáveis que no ato da vacina 
devem apresentar os documentos 
necessários para a realização da va-
cinação. Os documentos são cópias 
de laudo de crianças com comorbi-
dade, CPF e RG do pai ou responsá-
vel e cópia do CPF e RG da criança, 
(caso não tiver certidão de nasci-
mento), apresentar também cartão 
do SUS e por fim carteira de vacina 
da criança.

Maria Auxiliadora
Tec enfermagem, 

A técnica de enfermagem do município de 
Manoel Urbano, Maria Auxiliadora, fala sobre a 
importância das doses da vacina da covid, e sobre 
o empenho dos profissionais da saúde para atingir 
a meta de vacinação da população murbanense, a 
equipe inclusive realiza a vacinação de pessoas que 
não podem se locomover até aos postos de saúde.

Fala Servidor
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Parceria entre os órgãos do Estado, SEPA, 
SEASDHM e Prefeitura de Manoel Urbano, 

entregam duzentos kits alimento 
O Programa de subvenção à 

aquisição de alimentos como alter-
nativa de minimização dos impactos 
do COVIDE-19 no estado, adminis-
trados pela SEPA e SEASDHM em 
parceria com a prefeitura de Manoel 
Urbano, entregaram duzentos kits de 
alimentos comprados na região para 
as famílias murbanenses.

As famílias que tiveram acesso 
aos kits cumpriam as exigências, 
como ser inscrita no CAD Único, 
ter recebido benefícios de prestação 
continuada e, por último, inscritas 

no Bolsa Família.
Bem surtido e delicioso, o kit es-

tava recheado de produtos alimentí-
cios naturais, alface, couve, cebolinha 
de palha, chicória, coentro, pimenta 
de cheiro, coloral, quiabo, rúcula, e 
também, banana, abóbora, mandio-
ca, farinha, etc.  Neste programa, a 
SEPA realiza a compra dos alimentos 
dos produtores rurais, os técnicos da 
SEASDHM firmam a parceria com o 
CRAS, que realiza toda a parte logís-
tica, desde o cadastro até o produto 
ser entregue às famílias cadastradas.

Silvana
Assistente social

A assistente social, Silvana, respon-
sável por organizar as atividades com 
idosos no município de Manoel Urba-
no, na instituição do CRAS, falou sobre 
a realização do projeto de convivência 
e fortalecimento de vínculo para ido-
sos do município. As atividades foram 
interrompidas por um período de tem-
po por conta da pandemia, porém, já 
retornaram a todo vapor. O projeto 
consiste na realização de atividades em 
grupos, todas as sextas feiras. O pro-
jeto integra os idosos do município, 
beneficiários do BPC (Benefício de 

prevenção continuada) e idosos que se 
encontram em situação de vulnerabili-
dade social. 

O projeto integra inúmeras ativida-
des, incluindo acompanhamento psi-
cológico, oficinas, caminhadas e for-
ró. O município presta esse apoio aos 
idosos há cerca de sete anos, e agora 
com um novo espaço, a realização está 
de cara nova. O CRAS também recebe 
denuncias de maus tratos, abandono 
de incapaz, dentre outros. Além dos 
trabalhos culturais, a instituição tam-
bém realiza a investigação de violação 
do direito dos idosos. Sem duvidas um 
sistema de serviços públicos indispen-
sáveis para a sociedade. 

Fala Secretária
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Prefeito Tanízio de Sá acompanha de perto 
recuperação de ruas em Manoel Urbano

A equipe de trabalho do Posto de Saúde 
Inácio Ribeiro, e a Vigilância Sanitária, cum-
priram agenda de combate à dengue. 

A meta preventiva de ambas equipes 
nessa parceria é eliminar possíveis focos de 
larvas que possam posteriormente proliferar 
a dengue no município. 

A Secretária de Saúde, Francisca Tauma-
turgo, dar algumas orientações, para o com-
bate à dengue, como manter caixas, baldes, 
barris de água e quaisquer outros recipientes 
bem tampados, manter o lixo em sacos plás-
ticos e a lixeira sempre bem fechada, não jo-
gar lixo em terrenos baldios e se for guardar 
garrafas de vidro ou plástico, mantenha-as 
sempre com a boca para baixo.

Tá na boca do Povo
Benaias
Mototaxista 

O presidente da associação 
de mototaxistas do município 
de Manoel Urbano, Benaias, 
falou sobre as dificuldades pas-
sadas que este grupo de auto-
mobilistas tinha, devido à falta 
de pavimento e difícil acesso as 
ruas da cidade. “Inundadas por 
água e lama” estas foram as pa-

lavras que o morador usou para 
definir as ruas da cidade no pas-
sado. E o constrangimento não 
se limitava apenas aos morado-
res, mas também aos visitantes 
e caminhoneiros que por mui-
tas vezes tinham seus veículos 
atolados, atrapalhando assim, o 
tráfego dentro da cidade. Entre-
tanto, o atual gestor, o prefeito 
Tanízio Sá, tem proporcionado 
uma expectativa de vida melhor 

para toda a população, incluin-
do este grupo de trabalhadores, 
que agora podem oferecer um 
trabalho de maior qualidade, e 
trafegar pelo município sem ne-
nhuma limitação. Ruas que ou-
trora não havia circulação de ve-
ículos, agora fazem parte da rota 
destes condutores. Fazendo com 
que assim, haja mais demandas 
do serviço e consequentemente 
a obtenção de mais lucros. 
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A Secretaria de Obras inicia a 
construção da garagem para 
os transportes da educação

Pavimentação his-
tórica da Rua Fran-
cisco Ferreira Men-

des é
inaugurada

A construção da nova garagem está em andamento, no pátio da Es-
cola Dom Próspero Bernardes com acesso pela Rua Rio Branco, ao lado 
da Assembleia de Deus, entre muros, medindo 27,10m X 8m, e segundo 
o Cleudom, Secretário de Obras, a garagem será completamente cober-
ta, iluminada e com câmeras de segurança.

Em bate-papo, o Prefeito Tanízio Sá, destacou que tem pressa para 
conclusão, e que a garagem será para os dois ônibus, o micro-ônibus es-
colar e a caminhonete da Secretaria de Educação. Disse que, essa obra é 
exclusiva para cuidar desse patrimônio público de grande importância 
para nossos alunos, pois dá a garantia de acesso à escola todos os dias.

As dificuldades de locomoção que faziam parte da rotina de uma 
parte da população de Manoel Urbano chegaram ao fim. A convite 
do prefeito Tanízio Sá (MDB), o deputado Flaviano Melo (MDB-AC) 
foi até o município para realizar a inauguração da pavimentação his-
tórica da Rua Francisco Ferreira Mendes.

O parlamentar destinou mais de R$ 800 mil em emendas para 
realização da obra e comentou sobre a importância de mais esta con-
quista para os murbanenses.

“Meu desejo é de continuar ajudando Manoel Urbano e agora, 
com a prefeitura adimplente, tenho certeza que vamos devolver a 
dignidade e a esperança a todas estas pessoas. A maior recompensa? 
O sorriso no rosto de cada um deles”, disse Melo.

Além da inauguração, Flaviano também aproveitou a ida até o 
município para entregar ao CREAS (Centro de Referência Especia-
lizado de Assistência Social) um veículo novo, inteiramente equipa-
do para atender as demandas da população local. O prefeito Tanízio 
agradeceu o apoio de Flaviano e disse ter certeza que Manoel Urbano 
só tem a ganhar com a parceria.

“Há algum tempo, quando resolvi ser prefeito pelo MDB, o Fla-
viano me chamou e disse: ‘Vença as eleições e eu garanto que vou 
lhe ajudar a resgatar essa cidade’. Dito e feito, desde que conseguimos 
colocar as contas de prefeitura em dia, ele tem alocado as emendas 
e brigado por nossas necessidades lá em Brasília. Eu, realmente, só 
posso agradecer em nome de todo povo murbanense”, destacou.
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“Cartão Auxilio do 
Bem”, contemplará 
trinta pessoas que 

não foram assistidas 
com transferência de 

renda e auxílio
emergencial em
Manoel Urbano

O prefeito Tanízio Sá, junto a Secretaria Municipal de As-
sistência Social Lúcia Cavalcante e sua equipe, receberam hoje 
(30) no CREAS, a Secretária de Estado Ana Paula Lopes Lima, 
representante da pasta de Assistência Social dos Direitos Hu-
manos e de Políticas Públicas para Mulheres (SEASDHM), que, 
representando o Governo do Estado, veio concretizar a entrega 
do “Cartão do Bem”. Às famílias terão acesso ao benefício re-
cebendo um cartão do programa, que poderá ser utilizado nos 
comércios e em estabelecimentos credenciados para a compra 
de produtos de necessidades básicas. O investimento nesse pro-
grama, para atender as demandas do estado é de R$ 9,5 milhões 
e a fonte dos recursos é do Banco mundial.

Poderá receber o benefício quem não tem vínculo empre-
gatício e não foi contemplado em programas do governo com 
transferência de renda e auxílio emergencial, nesse caso, as fa-
mílias mais vulneráveis decorrentes da pandemia ocasionada 
pela Covid-19. O benefício será concedido mensalmente, no 
valor de R$ 150, pelo período de até três meses, com a conces-
são de um benefício por família. 

André Vicente
Secretário de Administração

O secretário de administração do município de Manoel Ur-
bano, André Vicente, falou sobre a administração do município 
na gestão do prefeito Tanizio Sá, e sobre as melhorias feitas na 
infraestrutura da cidade, que foram realizadas nos primeiros 
quatro anos de man-
dato do prefeito, e 
atualmente estão 
sendo feitos inves-
timentos nas paras 
rurais. 

O projeto para 
o ano de 2022 que 
se inicia, segundo o 
secretário, é finali-
zar as obras de pavi-
mentação em toda a 
cidade, e logo após, 
focar nas melhorias 
dos ramais. 

Fala Secretário
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O Prefeito Tanízio Sá, em par-
ceria com a SEPA, representa-
da pelo seu Gerente, Antonio 
Carlos, disponibilizam o ca-
minhão de duas a três vezes 
por semana para escoar pro-
dução rural. Nessa parceria, a 
SEPA entra com três veículos 
e a prefeitura com motorista, 
combustível e manutenção.
Hoje, por exemplo, entrevista-
mos o motorista do caminhão, 
Sr. Wiliam Cunha, que falou 
que a viagem foi bastante pro-
dutiva com atendimento de 
quatro famílias, iniciando no 

km dez, com oitenta caixas de 
banana comprida, no km de-
zesseis e km dezoito com um 
mil e duzentos quilos de feijão, 
dezenove sacos de farinha e 
duzentos kg de coloral.
O prefeito Tanízio Sá, mais 
uma vez garante seu compro-
misso com o produtor rural, 
viabilizando equipamentos 
rurais, restaurando e abrindo 
ramais e enviando transporte 
para a retirada dos produtos 
agrícolas. Como se diz, um 
prefeito que faz a tarefa de 
casa, e tira nota dez!

Parceria entre Prefeitura e 
Secretaria de Agronegócios e 

Produção SEPA, 
garante escoamento semanal 

de produtos agrícolas
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MOACIR MAGALHÃES
DIRETOR DE ESCOLA

O diretor da escola Antônia 
Mendes, Moacir Magalhães, falou 
sobre a nota de excelência que a ins-
tituição recebeu da fundação nacio-
nal de educação. A equipe não me-
diu esforços para estimular o índice 
de desenvolvimento dos alunos, o 
índice de desenvolvimento da escola 
está entre os melhores do município, 
somando a média de 6,0 pontos. 

Gradativamente as aulas presen-
ciais então voltando após o tempo 
pandêmico que o município enfren-
tou, tudo dentro das normas sani-
tárias para a prevenção da Covid. O 
gestor está confiante para o ano leti-
vo de 2022. 

Fala Servidor A Escola Rural Francisco Pereira
Filho passa por reforma

Construção de nova Escola Rural, recém 
construída, está preparada para atender a de-
manda do Ensino Fundamental dos alunos da 
Comunidade do Arez no Alto Purus e atenderá 
trinta e sete alunos matriculados atualmente.

A nova Escola, mede quarenta e dois m2, 
com todas as dependências necessárias para as 
atividades pedagógicas, podendo ser acessada 
tanto por ramal, quanto pelo Rio Purus. A 
Secretária Municipal de Educação, Professo-

ra Maria Antonia, informou que, o ano letivo 
iniciou em março, sendo ofertado à clientela 
de alunos, aulas do primeiro ao sexto ano do 
fundamental. Dentro da proposta de políticas 
educacionais de governo do Prefeito Tanízio 
Sá, essa nova escola é mais uma unidade de 
ensino que, além de dar efetividade à forma-
ção dos alunos da área rural de Manoel Ur-
bano, garantirá oportunidade de um futuro 
melhor para todos.
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Joel Pontes
Assessor de imprensa

Joel Pontes, repórter responsável pelo traba-
lho de mídia do município de Manoel Urbano, 
falou sobre a importância dos trabalhos no setor 
de comunicação. Trabalho este que mantém a po-
pulação informada sobre a gestão da cidade. 

Segundo o jornalista, na gestão do atual pre-
feito Tanizio Sá, percebe-se um desenvolvimen-
to gradativo na área de comunicação, na área de 
gestão econômica, educação, assistência social, 
segurança pública, infraestrutura, saúde, entre 
outros setores. Houve muitas mudanças, o muni-
cípio tem avançado positivamente, a demanda de 
comunicação tem sido grande, devido o aumento 
de obras na cidade. 

A introdução do prefeito na gestão do muni-
cípio, quebrou vários tabus, entre eles, o de que a 
cidade não se desenvolvia porque não havia di-
nheiro. Entretanto, o prefeito angariou recursos 
de todas as fontes possíveis, inclusive até, do pró-
prio governo do estado do Acre. Hoje Manoel Ur-
bano está entre as consideradas cidades belas do 
estado, diferentemente de anos posteriores. 

Fala Assessor
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27A IMPORTÂNCIA 
DA IMPRENSA 

José de Freitas
Radialista

Um dos pioneiros da comunicação no município de 
Manoel Urbano, o radialista e jornalista José de Freitas, 
falou sobre as novas realizações da prefeitura, segundo 
o Murbanense, havia uma crença no município, onde 
acreditava-se que nenhum prefeito jamais conseguiria 
trabalhar ou cumprir com os acordos de campanha. En-
tretanto, com a chegada do prefeito Tanízio Sá o progres-
so chegou ao município, mesmo em tempos de inverno, 
as ruas da cidade estão quase todas asfaltadas. É a reali-
zação de um sonho para a população, um município, que 
há pouco tempo atrás era motivo de piada por sua falta 
de infraestrutura, hoje tem vivido novos tempos. 

Segundo o radialista também, as melhorias na cida-
de têm contribuído diretamente para que os olhares de 
novos investidores se virem para o município. Não havia 
super mercados, ou até mesmo máquinas para a infraestrutura dos ramais, beneficiando assim, os 
agricultores. E apesar das dificuldades trazidas pela pandemia, o município tem evoluído de forma 
gradativa, graças ao árduo trabalho da prefeitura. 

Paulo
Radialista

O radialista e pioneiro da comunicação, Paulo que está 
sempre presente nos eventos realizados pelo centro do 
idoso, diz que a instituição é de extrema importância para 
o município. O murbanense que trabalhou no município 
por cerca de 35 anos relata ter agora, uma oportunidade 
de espairecer e se divertir. A cidade que outrora não havia 
nenhum programa de lazer e cultura para os idosos, agora 
dispõe de diversas atividades para esta classe. O morador 
não contém a felicidade ao falar sobre o forró, atividade 
que foi suspensa devido a pandemia, mas que tem retor-
nado aos poucos. 

Paulo também aproveitou a oportunidade para elo-
giar a gestão do atual prefeito, que tem dado esperança ao 
povo, dando assistência a população e criando uma cidade 
da qual se orgulham. 

Sintonia que da certo
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28 COMO ERA A CIDADE
DE MANOEL URBANO
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29COM TANÍZIO SÁ 
PREFEITO,
MANOEL URBANO 
PROGRIDE
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Show da virada

FESTA LINDA DE
FIM DE ANO

Prefeito 
Tanízio de 
Sá, com o 
cantor 
Gabriel 
Lener no 
show da vi-
rada

Prefeito Tanízio Sá com a 
dupla sertaneja Arison 

e Ariel
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A palavra de 
Deus, foi 
apresentada ao 
evento pelo 
padre Raimundo 
da diocese de
Manoel Urbano 
para abenço-
ar abertura do 
show da virada.

Jezaias Mendes, prefeito 
Tanízio e cantor 

Gabriel Lener.

Prefeito Tanízio Sá com a 
dupla sertaneja Arison 

e Ariel
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Tanízio Sá, nomeia Jezaias Lopes 
Mendes (o Jeza), como Secretário 

Municipal de Agricultura
da prefeitura de Manoel Urbano 

Prefeito Tanízio e deputada Vanda 
Milani entregam maquinários para 

fortalecer a agricultura local

O Jeza, que a muito tempo vem 
se destacando na gestão do Prefei-
to Tanízio Sá, vem trabalhando há 
tempo, sob orientação do prefeito, 
dando suporte às  tividades agrope-
cuárias do Município, ajudando os 
produtores rurais tanto na melho-
ria do acesso de ramais, pontes, etc., 
quanto na escoação de seus pro-
dutos, dentre várias outras ações. 
Como novo gestor da pasta da Se-
cretaria Municipal de Agricultura, 
Jeza tem o grande desafio de conti-
nuar a fazer um excelente trabalho, 
dando continuidade ao que come-
çou a fazer antes de ser secretário, 
beneficiando os produtores rurais. 
A portaria que nomeou o novo 
secretário, data do dia 01/02/2022 
mas a posse aconteceu hoje (3), 
no Gabinete do prefeito, com 
a presença dos demais secretá-

rios e o vice-prefeito Toscano. 
A portaria atribuída à Jezaias foi, 
foi bem vista e aceita por todos, 
que parabenizaram o prefeito 
Tanízio Sá pela escolha e oficiali-
zação de mais um nome compe-
tente para o seu time de gestão, 
para Manoel Urbano continuar se 
desenvolvendo.

Ao lado do prefeito Tanízio Sá a deputa-
da federal Vanda Milani, entregou ao setor 
produtivo de Manoel Urbano um trator de 
pneus, uma peladeira de arroz, três trilha-
deiras de arroz, milho e feijão e 361 roçadei-
ras para a agricultura familiar. Os primeiros 
beneficiados foram os produtores rurais do 
km 34 da BR-364, sentido Feijó. O apoio à 
agricultura contou com uma emenda par-
lamentar de R$ 1 milhão e vai ajudar na 
transferência de tecnologia para o campo.

“O prefeito de Manoel Urbano foi o 
primeiro a concluir o processo de licitação 
e execução das emendas. Hoje me sinto 
muito honrada de poder estar aqui entre-
gando esses equipamentos que vão servir 
as comunidades rurais do município”, disse 
Vanda Milani. A parlamentar frisou que vai 
continuar com sua agenda agro voltada ao 
fortalecimento da produção de grãos que 
já foi responsável pelo maior superávit da 
balança comercial no primeiro trimestre 
do ano. “Isso mostra que o governo do Acre 

Trator de pneus, trilhadeira, peladeira de arroz e 361
roçadeiras foram destinados a agricultura familiar.

está no caminho certo. Essa é a primeira de 
muitas entregas de implementos agrícolas 
que eu estarei fazendo em parcerias com 
o Estado e os prefeitos, ajudando a quem 
mais precisa” acrescentou a deputada.

O prefeito agradeceu a deputada fede-
ral pela emenda e o apoio para fortalecer a 

agricultura municipal.
“Parabenizo a deputada federal Vanda 

Milani pela emenda parlamentar que hoje 
beneficia nossos agricultores e o município, 
que possamos comemorar muitas parcerias 
como essas nos próximos anos e ajudar ain-
da mais a desenvolver a nosso economia”.

Francisco Paixão\Lolim
Morador

O morador Francisco Paixão, popularmente conhecido 
como “Lolim” deu seu parecer sobre as melhorias feitas na 
cidade. Em uma conversa com um conhecido, chegou a per-
guntar se a cidade realmente não teria perspectiva de mu-
danças e o mesmo respondeu que a única razão da cidade 
não evoluir, era a falta de um gestor com vontade de mu-
dança. Entretanto, no presente momento o município tem 
vivido o contrário. Tendo em vista o trabalho e esforço do 
atual gestor para a melhoria da cidade e consequentemente 
de todos os moradores. 

Motivo de muita alegria para a população, a cidade as-
faltada melhorou o modo de vida de todos os habitantes de 
Manoel Urbano. De acordo com o morador, todos os setores 
da cidade tem vivido melhorias significativas, desde a infra-
estrutura até os pagamentos em dia dos funcionários. 


