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A inclusão Social está ligada a todas as pessoas que não têm as mesmas 

oportunidades dentro da sociedade. Os excluídos socialmente são também os que não 

possuem condições financeiras dentro dos padrões impostos pela sociedade, negros, 

deficientes entre outros. Hoje já existem leis específicas para cada área, como a das cotas 

de vagas nas universidades, em relação aos negros, e as que tratam da inclusão de 

pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Mas, por mais que já se tenha feito muito, 

ainda é pouco para o que sonhamos para uma sociedade mais justa. 

Pensando em toda essa problemática, o Sistema de Proteção da Amazônia, órgão 

vinculado à Casa Civil da Presidência da República, pretende por em prática um projeto em 

que contemple as crianças, adolescentes e adultos carentes da Zona Norte de Manaus, 

entorno da sede do órgão, com um laboratório de informática - em que possam ser 

ministradas aulas de informática básica aos moradores; uma sala verde – local para que 

fossem ministradas aulas de educação Ambiental e de educação Moral e Cívica, com o 

objetivo de mostrar a esses cidadãos os nossos direitos e deveres na sociedade; material 

didático – livros, cadernos e toda espécie de material para ser utilizado durante as aulas. 

Pensamos que a realização do projeto, futuramente, pode não somente se restringir 

à Zona Norte da capital do Amazonas, mas além de chegar às outras zonas da cidade 

gostaríamos que os nossos irmãos do interior também tivessem oportunidade de ser 

contemplados com o projeto. 

O ideal é que os trabalhos sejam de fluxo contínuo, não tenham tempo determinado 

para ser concluído, dessa forma poderemos atingir o máximo de pessoas que necessitem. 


