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Estudantes da escola
Manuela de Freitas exigem conclusão de obras

Alunos da Escola Municipal 
Manuela Freitas protestaram on-
tem contra a demora na obra de re-
forma do colégio. Segundo os alu-
nos, a obra começou há seis anos. 
Eles protestaram na praça Lauro 
Sodré e depois na frente da escola. 
A escola funcionava na avenida 
Gentil Bittencourt, no trecho do ca-
nal entre José Bonifácio e Barão de 
Mamoré, em São Brás. 

O prédio foi derrubado para a 
construção de um novo. Com isso, 
os alunos foram transferidos para 
um prédio então ocupado pela 
Funpapa, na José Bonifácio entre 
Gentil Bittencourt e Magalhães 
Barata. Mas o prédio é considerado 
inadequado e as obras do novo es-
tão paralisadas. 

A estudante Alice Cunha dos 
Santos, 14 anos, conta que está 
complicado estudar no atual pré-
dio. “As salas são quentes. Não tem 
cadeira. As divisórias estão quebra-
das. O corredor é pequeno e esta-
mos sem quadra. Já são mais de seis 
anos nessa situação. Tive amigas 
que saíram do colégio porque não 
aguentavam estudar aqui. O prédio 
é muito quente e não há ar-condi-

cionado suficiente”, reclama. 
O professor Rodrigo Santos diz 

que o protesto também foi para tra-
tar do bullying, que, para ele, pode 
ganhar mais força se os alunos 
estudarem em um local sem infra-
estrutura. “O protesto seria para 
tratar do bullying e como combatê-
lo. Mas também aproveitamos para 
lembrar que os alunos precisam 
de uma escola melhor. O espaço 
é ruim. Os adolescentes não têm 
quadra para praticar atividades es-
portivas. A escola está com muitos 

problemas estruturais. Sempre di-
zem que vão concluir a obra na ou-
tra escola, mas nada é feito”, diz. 

A Secretaria Municipal de Edu-
cação (Semec) informou que está 
concluindo o processo de homolo-
gação da Empresa LMCC Serviços 
de Construção Civil Ltda, que ven-
ceu a licitação, para que dê início 
às obras na primeira quinzena de 
abril. Assim que começarem as 
obras, a Semec estipula um prazo 
de 9 meses para a conclusão e en-
trega da escola. 

 A estudante Alice reclama das condições de prédio provisório

FÁ
B

IO
  C

O
S

TA
/A

M
A

Z
Ô

N
IA

Ex-pároco do Perpétuo
Socorro, padre Márcio Amoras morre aos 41 anos

Vítima de anemia profunda e fa-
lência múltipla dos órgãos, morreu 
ontem de manhã, no Hospital da 
Divina Providência, em Marituba, 
o padre Antônio Márcio Amoras, 
paraense de Salinópolis, 41 anos, 
missionário da Congregação do 

diretoria
Fábio Lúcio Costa 
cumprirá 2º mandato

ACP elege 

A Associação Comercial do Pará 
(ACP) elegeu, na tarde de ontem, 
a nova diretoria para o biênio 
2016/2018. Fábio Lúcio Costa 
permanecerá, em seu segundo 
mandato, à frente da segunda 
entidade empresarial mais 
antiga do País. “É uma honra 
muito grande ser reconduzido ao 
cargo de presidente desta casa 
bicentenária. Isso nos traz muitas 
responsabilidades. Fizemos um 
esforço tremendo, no primeiro 
mandato, e ainda temos muito 
para fazer”, declarou Fábio Lúcio 
Costa. Os órgãos da casa terão 
novos titulares. O Conselho da 
Mulher Empresária (CME) será 
presidido por Andrea Noronha. 
Eduardo Yamamoto assumirá 
a presidência do Conselho dos 
Jovens Empresários (Conjove). 
A Universidade Corporativa (UC) 
será comandada por Maria de 
Nazaré Soares do Vale. Alberto 
Vilar da Silva Pantoja será o 
titular do Conselho das Câmaras 
Setoriais (CCS). A Câmara Brasi-
leira de Mediação e Arbitragem 
Empresarial (CBMAE) será 
presidida por Carlos Francisco de 
Souza Maia. A posse dos novos 
dirigentes, eleitos em chapa 
única, acontecerá em abril, 
quando a entidade irá completar 
197 anos de atuação. 

Santíssimo Redentor (Redentoris-
tas), na Província de Porto Alegre. 

O corpo do sacerdote foi leva-
do para a Igreja Matriz de Nossa 
Senhora do Perpétuo Socorro, no 
Telégrafo, em Belém, onde ele foi 
pároco entre 2009 e 2012. Às 18h, foi 
celebrada missa de corpo presente, 
presidida pelo arcebispo metropo-
litano de Belém, dom Alberto Ta-
veira Correa, com todos os padres 
do Perpétuo Socorro.

À noite de ontem, o corpo do sa-
cerdote foi conduzido a Salinópolis, 
onde está sendo velado na Paróquia 
de São Pedro. O enterro acontecerá 
após a missa da manhã de hoje, às 
10h. Várias caravanas de padres, 
leigos, religiosos, fiéis e amigos se-

guiram para Salinópolis, para as 
últimas homenagens.

Padre Márcio Amoras estava 
na Congregação Redentorista há 
14 anos. Ele foi ordenado em 8 
de janeiro de 2005, em Salinópo-
lis, pelo bispo de Castanhal, dom 
Carlos Verzeletti. Em nota divul-
gada ontem, a Província de Porto 
Alegre comunicou a “partida para 
a glória celeste do Missionário 
Redentorista, padre Antônio Már-
cio Amoras, em Belém do Pará. 
Estava internado desde o início 
deste mês, onde lutava pela vida. 
Padre Márcio tinha a humildade 
como sua principal característica. 
Descanse em paz, Padre Márcio 
Amoras!”
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