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Wilson Lima anuncia
Auxílio Estadual para
100 mil famílias
afetadas pela Cheia

Defesa Civil
acompanha situação
de Atenção e Alerta ao
nível dos rios

Governador Wilson
Lima sanciona lei que
cria o Fundo Estadual
de Defesa Civil

WILSON LIMA ANUNCIA AUXÍLIO ESTADUAL
PARA 100 MIL FAMÍLIAS AFETADAS PELA
CHEIA

O governador Wilson Lima apresentou, nesta sexta-feira (29/04), as ações do Governo do
Estado para auxiliar famílias afetadas pela cheia deste ano. Com a previsão inicial de
investimentos de R$ 100 milhões, a Operação Enchente 2022 contempla a entrega do cartão
Auxílio Estadual no valor de R$300, em parcela única, para 100 mil famílias e o repasse de
recursos para os municípios por meio de convênios.
Também estão previstos o envio de ajuda humanitária, ações de saúde e a adoção de medidas
para reforçar o abastecimento de água potável nos municípios. O plano inclui, ainda, a
liberação de crédito e o perdão de dívidas com a Agência de Fomento do Amazonas (Afeam)
para empreendedores que tiverem prejuízos por conta da cheia.
“Nos adiantamos em algumas situações, adquirimos 19 lanchas rápidas que vamos receber
agora em maio, para dar apoio a esses municípios. O Auxílio Estadual Enchente, para que as
famílias possam comprar o que mais precisam, seja mantimentos, medicamentos, fraldas,
roupas. A gente já entregou para as famílias dos 12 municípios em situação de emergência 30
mil cestas básicas e vamos continuar com a distribuição do pescado do Peixe no Prato
Solidário”, pontuou Wilson Lima.
Além do envio de cestas básicas, kit higiene e kit dormitório, a Operação Enchente 2022 vai
reforçar o abastecimento de água potável com o envio de Estações de Tratamento de Água
Móvel e Estações do Projeto Água Boa.
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AUXÍLIO ESTADUAL ENCHENTE
PLANEJAMENTO
As ações seguem o planejamento da Operação Enchente 2022 lançada pelo governador
em dezembro do ano passado. Naquela época, os dados de monitoramento hidro-climatológico apontavam risco de enchente dos rios do estado, acima da normalidade, para
este ano nos 62 municípios do estado.
Agora, a previsão é que entre 45 e 50 cidades enfrentem os prejuízos. As situações mais
preocupantes são os municípios de Anamã, que fica 100% inundado, e Careiro da Várzea,
com 90%. Este ano, a estimativa é que 385 mil pessoas sejam atingidas; em 2021 foram
mais de 500 mil pessoas.
“Nós temos algumas calhas muito próximas às marcas históricas, diferentemente da
previsão de dezembro, que todas elas estavam com seus níveis acima da última marca
histórica. Mas não tira, ainda, a condição de afetamento, porque grande parte desses
municípios vão atingir a sua cota de transbordamento”, observou o coronel Francisco
Máximo, titular do Subcomando de Ações de Defesa Civil (Subcomadec).

AÇÕES
Serão beneficiadas pelo Auxílio Estadual do Governo do Amazonas as famílias que forem
cadastradas pelos órgãos de Defesa Civil dos municípios por terem suas casas invadidas
pela subida dos rios.
Já o aporte financeiro para os municípios será via convênio e será exigido um plano de
trabalho a ser apresentado e executado pelas prefeituras. O plano de trabalho poderá
contemplar, por exemplo, ações de ajuda humanitária e aquisição de madeira. O repasse
será por meio do Fundo Estadual de Defesa Civil.

“Vamos instalar mais 300 filtros de água no interior, são equipamentos que
duram de 10 a 15 anos. Estamos também entregando para essas famílias hipoclorito de sódio para ajudar na purificação da água, levando mais medicamentos, vacinas para doenças que são comuns a essas áreas que acabam sendo
alagadas”, acrescentou o governador.
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PRESIDENTE FIGUEIREDO
REPRESENTANTES DE ÓRGÃOS ESTADUAIS
ACOMPANHAM VISITA TÉCNICA À USINA
HIDRELÉTRICA DE BALBINA
Representantes de órgãos do Governo do Estado estiveram, nesta quinta-feira (14/04), na
Usina Hidrelétrica de Balbina no município de Presidente Figueiredo (a 117 quilômetros de
Manaus). A visita técnica teve como objetivo identificar e buscar reduzir os impactos sociais,
ambientais e econômicos que podem ser gerados a partir da abertura das comportas da
usina, processo necessário para dar vazão ao volume de água.
Por meio da fiscalização, o Estado busca, ainda, o diálogo com a empresa Eletrobras,
responsável pela operação da usina, para assegurar que seja prestada a assistência necessária
aos moradores do entorno da hidrelétrica. De acordo com a Prefeitura de Presidente
Figueiredo, ao menos 1.300 pessoas são diretamente afetadas, muitas delas moradoras do
ramal da Morena, um dos mais atingidos pelas águas do rio Uatumã, que também foi visitado
pela comitiva.

Segundo o Sistema de Defesa Civil Nacional, a
primeira resposta é de responsabilidade da Defesa
Civil do município, mas todo o processo é
acompanhado de perto pelo órgão estadual.
Volume de água - As comportas começaram a ser
abertas de forma antecipada no dia 14 de março,
quando o nível montante de água da usina alcançou
50,22 metros. De acordo com os parâmetros de
medição, até os 51 metros o nível é considerado
normal. A partir de 51,17 metros a classificação é de
nível controlado; e com 53,35 metros a água atinge a
crista e deixa de estar em um nível seguro.
Defesa Civil do Estado

A Defesa Civil do Estado
apoia e orienta, verificando
as pessoas que estão em
área de risco para prestar
apoio, retirar as pessoas
dentro de um sistema de
prevenção que minimize
eventualidades. Participamos focalizando a estabilidade da edificação, a
questão do Plano de Ação
de Emergência que a
empresa elabora, se está
dentro de um padrão
aceitável que preconizam
as normas.
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GOVERNADOR WILSON LIMA SANCIONA LEI
QUE CRIA O FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO
E DEFESA CIVIL
O governador Wilson Lima sancionou a Lei 5.820, que institui o Fundo Estadual de Proteção e
Defesa Civil (FEPDEC), ampliando a capacidade de investimentos do Governo do Amazonas em
ações de resposta e recuperação de áreas atingidas por desastres, inclusive prestação de ajuda
humanitária a famílias afetadas pela cheia dos rios. A nova lei foi publicada no Diário Oficial do
Estado (DOE) no último dia 18 de março.
O FEPDEC será gerido pelo Subcomando de Ações de Defesa Civil (Subcomadec), por meio de
Conselho de Administração formado por dez servidores, sendo presidido pelo
subcomandante-geral de Ações de Defesa Civil.
Conforme a lei, a aplicação de recursos nas ações de resposta e de recuperação em áreas
atingidas por desastres deverá ser feita através da transferência financeira do FEPDEC para
fundos criados pelos municípios, com finalidades específicas relacionadas às ações de
proteção e defesa civil.

RECURSOS
APLICAÇÃO
O FEPDEC será constituído por recursos de várias fontes, como dotações orçamentárias;
créditos suplementares; doações de pessoas físicas e jurídicas ou de entidades nacionais e
internacionais; auxílios, subvenções, contribuições ou transferência resultantes de convênios
ou acordos com entidades públicas ou privadas, nacionais e internacionais, entre outras.
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FEPDEC
APLICAÇÃO
Os recursos do Fundo Estadual de Proteção e Defesa Civil poderão ser utilizados para despesas
como o emprego de recursos humanos; a aquisição e manutenção de materiais, serviços e
equipamentos; a execução de obras e contratação de serviços para a resposta e recuperação
no gerenciamento de desastres; o apoio logístico às equipes empenhadas na emergência; a
entrega de auxílio financeiro direto aos afetados por desastres; e ações de identificação e
proteção de áreas de risco; entre outras.

CRITÉRIOS
APLICAÇÃO
Conforme a lei, o município interessado em receber recursos do FEPDEC deverá demonstrar a
necessidade dos recursos demandados; apresentar plano de trabalho ao órgão responsável
pela transferência de recursos; e apresentar estimativa de custos necessários à execução das
ações previstas.
Deverá, ainda, realizar todas as etapas necessárias à execução das ações e prestar contas das
ações de resposta e de recuperação perante o órgão responsável pela transferência de recursos
e aos órgãos de controle competentes.
Homologada a situação de emergência ou o estado de calamidade pública pelo Governo do
Estado do Amazonas, com base nas informações fornecidas pelo Município, e na
disponibilidade orçamentária e financeira, o Conselho do FEPDEC definirá o montante de
recursos a ser disponibilizado para a execução das ações de resposta.

GOVERNO PRESENTE: MAIS DE 200 PRODUTORES
RURAIS DE ITAMARATI RECEBEM APOIO DO ESTADO
O governador Wilson Lima acompanhou, na terça-feira (12/04), a quinta edição do programa
Governo Presente em Itamarati (a 985 quilômetros de Manaus), onde o Estado entregou 80
Cartões do Produtor Primário (CPP) e 160 Declarações de Aptidão ao Pronaf (DAP), entre
renovações e novas inscrições.
No município, o Governo Presente também levou ações de saúde e de liberação de crédito pela
Agência de Fomento do Estado do Amazonas (Afeam). Wilson Lima anunciou aos produtores
do município a implantação do Garantia Safra, executado em parceria com o Governo Federal,
que vai liberar R$ 850 mil a agricultores que tiverem a produção afetada pela enchente.
Isso é importante porque gera expectativa e perspectiva para pessoas que
moram no interior. É disso que a gente precisa, de oportunidade, a gente precisa dessas ações do Governo do Estado chegando aqui para que haja geração de
emprego e renda”’ afirmou Wilson Lima.
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DEFESA CIVIL ACOMPANHA SITUAÇÃO DE ATENÇÃO
E ALERTA RELATIVA AO NÍVEL DOS RIOS

O Governo do Amazonas, por meio da Defesa Civil do Estado, segue monitorando diariamente
o nível dos rios por meio do Centro de Monitoramento e Alerta (Cemoa). A unidade faz o
levantamento e disparo de informações para os entes municipais, com indicativo de ações que
podem ser realizadas pelas Defesas Civis locais.
O monitoramento avisa as coordenadorias municipais de modo gradual quanto à
possibilidade do evento adverso se configurar. Dessa forma, é possível que as entidades locais
organizem suas medidas de preparação e resposta.

INDICADORES DE SITUAÇÃO
Situação de Atenção indica possibilidade moderada de ocorrência de inundação,
considerado o primeiro estágio da gestão do risco hidrológico, quando a cota do rio se
encontra acima da média do seu nível. É o período ideal para que o poder público municipal
possa planejar, articular, mobilizar e coordenar órgãos de apoio para atender de forma
otimizada as populações que se encontram vulneráveis.
Situação de Alerta aponta possibilidade elevada de ocorrência de inundação. Requer a
operacionalização das ações por parte das Coordenadorias Municipais de Defesa Civil para
atender de forma otimizada as populações que se encontram vulneráveis, com o objetivo de
mitigar os danos.
Situação de Emergência corresponde à cota em que o primeiro dano é observado no
município. A localidade, com ação de resposta já em execução, alcançou sua capacidade
máxima de responder ao desastre, seja com recursos financeiros ou humanos, poderá solicitar
ações complementares do Estado ou da União para resposta ao evento adverso.
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PARINTINS
GOVERNO DO AMAZONAS INICIA OPERAÇÃO
PARA ATENDER FAMÍLIAS AFETADAS POR
TEMPORAL EM PARINTINS
Município recebeu ajuda humanitária de três mil cestas básicas,
além de insumos hospitalares e medicamentos
O Governo do Amazonas iniciou de forma emergencial uma operação para atender 1,3 mil
famílias afetadas pela chuva em Parintins (a 369 quilômetros de Manaus). Até esta
quarta-feira (06/04), o município havia recebido três mil cestas básicas, além de insumos
hospitalares e medicamentos que darão suporte na assistência.
De acordo com a Defesa Civil, os órgãos alinharão um plano para a distribuição das cestas a
ser iniciada nesta quinta-feira (07/04). Os alimentos foram armazenados em um depósito e
uma estrutura será montada para atender a população atingida.

Tanto os alimentos, encaminhados pela Secretaria de Estado de Assistência Social (Seas),
quanto os materiais hospitalares e remédios disponibilizados pela Secretaria de Estado de
Saúde (SES-AM) e Fundação de Vigilância em Saúde Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-AM)
chegaram ao município nesta terça-feira (05/04).
Ao município, o Governo do Estado destinou mil frascos com hipoclorito e 29 mil luvas de
procedimentos, além de diversos medicamentos como Azitromicina, Albendazol,
Metoclopramida, Metronidazol, sais para reidratação e Sulfametoxazol.
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REPASSE
Além da ajuda humanitária, o governador Wilson Lima anunciou o repasse de R$ 1 milhão
para a Prefeitura de Parintins reparar os danos causados pela chuva. Na segunda-feira (04/04),
o governador e secretários de Estado, acompanhados do prefeito Frank Bi Garcia, estiveram
nas áreas afetadas para fazer um levantamento dos estragos.

TEMPORAL
O volume de chuva registrado em Parintins no último domingo é o maior em 10 anos,
segundo a Prefeitura do município. As equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas
e da Defesa Civil do município realizaram o resgate das famílias que estavam em áreas de
risco. Mais de 1.300 famílias sofrem os impactos de mais de 15 horas de chuvas intensas, que
resultaram em alagamentos e deslizamentos de terra em 15 bairros da cidade
Os bairros com o maior número de residências alagadas são Itaúna I, com 400 moradias, e
Itaúna II, com 300. A orla da cidade e a Praça Comunas apresentaram danos estruturais.
Também foi registrado queda de muros de arrimo e abertura de cratera, entre outras
ocorrências. Também houve um desbarrancamento em um trecho da Estrada do Matadouro.

GOVERNO DO AMAZONAS ENVIA INSUMOS E
MEDICAMENTOS A PARINTINS, APÓS TEMPORAL
A Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), por meio
da Central de Medicamentos do Amazonas (Cema),
encaminhou, de forma emergencial, insumos
médico-hospitalares básicos, como antibióticos,
antiparasitários, sais para reidratação, mais de mil
frascos com hipoclorito de sódio e 29 mil luvas de
procedimento. Os insumos servirão para atender as
famílias que possam apresentar complicações de
saúde decorrentes das inundações na cidade.
Acompanhando o governador Wilson Lima, o
secretário de estado de Saúde, Dr Anoar Samad,
participou, nesta segunda-feira (04/04), das ações
humanitárias de ajuda à população e determinou
urgência para o envio dos insumos necessários após
o temporal.

“Os medicamentos poderão
ser utilizados para tratar
infecções
do
trato
respiratório,
como
pneumonias, infestação por
parasitas devido à água
contaminada, desidratação,
entre
outras
doenças”,
afirmou a coordenadora da
Cema, Herbenya Peixoto.

O governador Wilson Lima anunciou, hoje, que o Governo do Amazonas vai destinar R$ 1 milhão
para Prefeitura de Parintins reparar danos causados pela chuva. A ajuda humanitária está sendo
embarcada pelo Subcomando de Ações de Proteção e Defesa Civil.
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DEFESA CIVIL EM AÇÃO - PARINTINS
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ITAMARATI

WILSON LIMA ANUNCIA MAIS DE R$ 2,8
MILHÕES EM OBRAS PARA ITAMARATI
O governador Wilson Lima anunciou, durante ações do Governo Presente em Itamarati (a 985
quilômetros da capital), na terça-feira (12/04), investimentos de mais de R$ 2,8 milhões para o
município. O anúncio inclui obra na ponte que dá acesso ao aeroporto do município e a
recuperação de erosão no igarapé do Piriquito. Além disso, será instalada uma casa de farinha
para produtores da região.
Segundo a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus (Seinfra),
o projeto da ponte é estimado em R$ 2.845.987,48 e está em processo de elaboração. A previsão
de início das obras é para o mês de agosto deste ano.
Em maio de 2021, o governo concluiu a obra de recuperação e drenagem do sistema viário do
município. Os serviços foram executados em 3,86 quilômetros de extensão, e o investimento foi
de R$ 3.292.068,15.

ENCHENTE
Em Itamarati, o governador também visitou áreas afetadas pela enchente e conversou com a
população. Cerca de 1.500 famílias receberão ajuda humanitária da Defesa Civil e devem ser
atendidas pelo Auxílio Estadual Enchente, que está em fase de preparação para distribuição
assim que homologadas as situações de emergência decretadas nos municípios atingidos pela
cheia.
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PRESIDENTE FIGUEIREDO

SAÚDE ACOMPANHA AÇÕES DE
PREVENÇÃO A DESASTRES EM BALBINA
Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas – Drª Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP),
vinculada à Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM), acompanha as ações de
prevenção e minimização de impactos na saúde da população sob o risco de
transbordamento do rio Uatumã, por meio da Usina Hidrelétrica de Balbina (UHE–Balbina),
em Presidente Figueiredo (a 117 quilômetros de Manaus).

VIGIDESASTRES
O Programa Estadual Vigidesastres e o Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em
Saúde do Amazonas (Cievs-AM), da FVS-RCP, estão presentes nas ações com
acompanhamento da equipe local. A fundação coopera com os gestores municipais no
monitoramento de alterações ambientais, propondo medidas de prevenção e controle.
O coordenador estadual do Vigidesastres, Renato Souza, destaca que as ações se dão
principalmente no ramal da Morena, no município de Presidente Figueiredo, local que
conta com diversas famílias afetadas. “Estamos apoiando a equipe local para auxiliar nos
impactos de transbordamento, junto com as equipes locais, como a Defesa Civil”, ressaltou
Renato.
“Com as enchentes, algumas doenças podem ficar mais presentes, surtos de diarreia,
leptospirose, acidentes por animais peçonhentos, além de ações educativas. É preciso toda
a atenção da saúde do município para evitar esses impactos”, concluiu Josielen.

Defesa Civil do Estado
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CARAUARI
EM CARAUARI, WILSON LIMA ANUNCIA RECURSO
FINANCEIRO A AGRICULTORES AFETADOS PELA
CHEIA
O governador Wilson Lima garantiu benefício de R$ 850, pago em parcela única, aos
agricultores de Carauari (a 788 quilômetros de Manaus) que tiverem suas produções afetadas
pela cheia. O recurso financeiro faz parte da Garantia Safra, uma parceria entre Governo do
Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Produção Rural (Sepror), e Governo Federal.
É a primeira vez que agricultores do estado serão beneficiados com o recurso.

CRÉDITO
Por meio da Agência de Fomento do Estado do Amazonas (Afeam), Wilson Lima liberou
recurso para 19 projetos de crédito rural, no montante de R$ 330.367,34. O valor será
investido na compra de máquinas e equipamentos para casa de farinha e plantio de
mandioca. Já para a cultura do açaí, o investimento será utilizado para aquisição de um
triciclo, que irá apoiar o transporte da produção.
Ainda pela Afeam, através do programa Mais Crédito, foram entregues três cheques no valor
de R$ 5 mil a empreendedores de Carauari. A iniciativa do Governo do Amazonas visa
fortalecer as micro e pequenas empresas, cooperativas e associações de pequenos
produtores, agricultor familiar e profissionais autônomos do estado.

PESCADO
Também no Governo Presente, a Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas
(ADS) entregou sete toneladas de alimentos para duas associações. Os alimentos são banana
e macaxeira, que foram adquiridos por meio do Programa de Assistência Familiar (PAF) e
serão doados para a Associação Casa de Apoio Júlia da Rocha Melo, que cuida de pessoas
com câncer, e para a Pastoral da Criança de Carauari.
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EIRUNEPÉ
WILSON LIMA ANUNCIA PROGRAMA GARANTIA
SAFRA PARA SOCORRER AGRICULTORES AFETADOS
PELA CHEIA NO AMAZONAS
Durante visita a Eirunepé (a 1.159
quilômetros de Manaus) para o início das
ações do ‘Governo Presente’, nesta
terça-feira (12/04), o governador Wilson
Lima anunciou a implantação do ‘Garantia
Safra’, um auxílio a agricultores que
perderem a produção devido a enchente.
Os contemplados pelo programa,
executado em parceria com o Governo
Federal, receberão R$ 850 em parcela
única. No Amazonas, o programa Garantia
Safra vai atender 2,8 mil agricultores
em
sete
municípios,
com
investimentos de R$ 2,3 milhões.

OUTROS BENEFÍCIOS
Ainda em Eirunepé, Wilson Lima e o prefeito da cidade, Raylan Barroso, assinaram um termo
de convênio, com repasse de R$ 1.565.853,84 do Estado para aquisição de um trator de
esteira, que beneficiará os produtores rurais.
Com o objetivo de viabilizar o acesso de agricultores familiares às políticas públicas do setor
primário, o Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Amazonas
(Idam) entregou 70 Cartões do Produtor Primário (CPPs), 630 Declarações de Aptidão ao
Pronaf (DAPs), 10 Cadastros Ambientais Rurais (CARs) e cinco Certificados de Cadastro de
Imóvel Rural (CCIR), que é emitido pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra).
Na ocasião, foi entregue uma moto Honda 160 Bros para a unidade local do Idam. O veículo
vai apoiar o deslocamento dos técnicos a propriedades rurais de localidades distantes e de
difícil acesso.
Equipamentos - Por meio de edital do Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza
(FPS), o Governo do Estado realizou a entrega de fomento para o setor primário de Eirunepé.
O benefício no valor de R$ 149.196,00 contemplou a Associação dos Trabalhadores
Agroextrativistas de Eirunepé (Atae), para a aquisição de fornos mecanizados e trituradores.
Crédito Solidário - A Agência de Fomento do Estado do Amazonas (Afeam), em parceria
com o Idam, realizou ação de liberação de crédito, que vai injetar R$ 208 mil na economia
local. Foram 78 operações, sendo 64 beneficiados do programa Crédito Solidário, executado
em parceria com o FPS.
Defesa Civil do Estado
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