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Governo do Amazonas reforça ações de enfrentamento à cheia, 
que pode ser a maior dos últimos 100 anos

Dados do Centro de Moni-
toramento e Alerta (Cemoa), da 
Defesa Civil do Amazonas, apon-
tam que o estado pode enfrentar 
a maior cheia dos últimos 100 
anos. Atualmente, 20 municípios 
do interior estão em situação de 
emergência; 22 estão em trans-
bordamento – incluindo a capi-
tal, Manaus; três estão em alerta; 
e outros oito em estado de aten-
ção. Apenas nove municípios es-
tão em normalidade, em todo o 
Amazonas.

 
“Devemos atingir o pico no 

final desse mês de maio. Hoje, 42 
municípios estão sendo direta-
mente afetados pela subida dos 
rios (em situação de emergência 
e transbordamento). A Defesa 
Civil tem trabalhado com as pre-
feituras, no sentido de orientar 
as Defesas Civis municipais, para 
que elas atendam todos os pro-
tocolos de decretação de estado 
de emergência, para que a gente 
consiga recursos, ajuda do esta-
do e do Governo Federal”, disse o 
governador Wilson Lima.

 

Durante o lançamento do Au-
xílio Estadual Enchente, benefício 
no valor de R$ 300, a ser concedi-
do para 100 mil famílias afetadas 
pela subida dos rios, o governa-
dor detalhou a situação do Ama-
zonas e as ações desenvolvidas 
pelo estado, em relação à cheia.

“Nós temos um Centro de 
Monitoramento que acompanha 
toda essa questão pluviométrica, 
o que tem acontecido em cada 
calha de rio e os alertas que são 
emitidos para que as prefeituras 
possam tomar as ações iniciais. 
Temos ido até os municípios, esti-
ve na calha do Purus e Juruá, que 
foram os primeiros atingidos”, res-
saltou o governador.

 
“Já visitei 12 municípios e 

amanhã estou indo para um 
município que está sendo muito 
atingido, que é Anamã, que fica 
totalmente debaixo d’água e esse 
ano, mais uma vez, está sendo 
atingido de forma muito severa”, 
acrescentou.

 
Operação Enchente – Desde 

fevereiro, o Governo do Estado 

está executando uma série de 
ações para minimizar os impac-
tos das famílias vítimas da cheia. 
Por meio da Operação Enchente 
2021, o Estado já levou ajuda hu-
manitária, água potável e ações 
nas áreas social, saúde e de fo-
mento, como anistia de dívidas e 
operações de crédito, aos municí-
pios em Situação de Emergência 
decretada em razão da cheia.

 
O Auxílio Estadual Enchente 

vai injetar R$ 30 milhões na eco-
nomia. Com isso, os investimen-
tos do Governo do Estado na 
Operação Enchente 2021 somam 
R$ 97 milhões, uma vez que as 
demais ações da operação têm 
previsão total de R$ 67 milhões 
em recursos. A operação come-
çou a ser executada assim que os 
primeiros municípios, das calhas 
do Purus e Juruá, começaram a 
decretar Situação de Emergência 
por conta da enchente.

 
“Nós temos informativos de 

atenção e de alerta emitidos des-
de dezembro (de 2020), quando 
foi traçado um prognóstico dessa 

possível cheia. Isso demonstra 
um trabalho preventivo, anteci-
pado, onde a gente dispara as 
informações para que os municí-
pios possam se antecipar, se pre-
caver e preparar as suas ações de 
respostas baseadas nos seus pla-
nos de contingência”, enfatizou 
o coronel Francisco Máximo, da 
Defesa Civil do Amazonas.

 
A operação já levou cestas 

básicas para mais de 15 mil fa-
mílias, além de botijões de gás 
de cozinha, combustível, opera-
ções de crédito Emergencial e 
Solidário, perdão de dívidas de 
financiamentos contraídos junto 
à Agência de Fomento do Estado 
do Amazonas (Afeam), além de 
estações de tratamento de água 
potável. Somente em crédito, o 
Governo do Estado, por meio da 
Afeam, realizou 733 operações, 
que somadas totalizam mais de 
R$ 4 milhões.

 
A ajuda chegou às calhas do 

Juruá (Eirunepé, Envira, Guajará, 
Itamarati, Ipixuna, Juruá e Ca-
rauari) e do Purus (Boca do Acre, 
Pauini, Lábrea, Canutama e Ta-
pauá).

 
Municípios em situação de 

emergência (20): Guajará, Ipixu-
na, Eirunepé, Envira, Itamarati, 
Carauari, Juruá, Boca do Acre, 
Pauini, Lábrea, Canutama, Ta-
pauá, Borba, Nova Olinda do Nor-
te, Novo Aripuanã, Manacapuru, 
Careiro da Várzea, Anori, Caapi-
ranga e Anamã.

 
Municípios em transborda-

mento (22): Atalaia do Norte, 
Benjamin Constant, Tabatinga, 
São Paulo de Olivença, Amaturá, 
Santo Antônio do Içá, Tonantins, 
Iranduba, Beruri, Itacoatiara, Sil-
ves, Autazes, Urucurituba, Itapi-
ranga, Barreirinha, Boa Vista do 
Ramos, Nhamundá, Urucará, São 
Sebastião do Uatumã, Parintins, 
Maués e Manaus.
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Governo do Amazonas lança auxílio para 100 mil famílias 
atingidas pela enchente em todo o estado

O governador do Amazonas, 
Wilson Lima, lançou, nesta quin-
ta-feira (06/05), o Auxílio Estadual 
Enchente, benefício no valor de 
R$ 300 que será concedido para 
100 mil famílias, em todo o esta-
do, que tiverem suas moradias 
invadidas pela cheia dos rios. 
Desde fevereiro, o Governo do 
Estado está realizando a Opera-
ção Enchente, uma série de ações 
para minimizar o impacto da su-
bida das águas dos rios.

 
Segundo Wilson Lima, o Auxí-

lio Estadual Enchente será pago 
em parcela única por meio de um 
cartão magnético. “Esse cartão 
será entregue para aquelas famí-
lias que estão sendo atingidas, 
neste momento, pela subida dos 
rios. O cartão será voltado para 
aqueles municípios que já decre-
taram Situação de Emergência. 
Nós vamos começar a entrega 
desses cartões amanhã (07/05). 
Estarei no município de Anamã, 
que está todo debaixo d’água”, 
disse o governador.

 
Segundo o governador, o 

auxílio vai contribuir para movi-
mentar a economia no estado. “É 
uma injeção direta na economia 
em torno de R$ 30 milhões. Com 

isso, os investimentos do Go-
verno do Estado nessa enchente 
já chegam a R$ 97 milhões”, disse 
Wilson Lima.

 
Para as demais ações da Ope-

ração Enchente, o investimento 
previsto é de R$ 67 milhões, per-
fazendo o montante de R$ 97 mi-
lhões. A operação inclui ajuda hu-
manitária, água potável e ações 
nas áreas social, saúde e fomento, 
como  anistia de dívidas e opera-
ções de crédito, para os municí-
pios em Situação de Emergência 
decretada em razão da cheia.

 
Com o auxílio, o Governo do 

Amazonas contribui para garantir 
a segurança alimentar das famí-
lias que tiveram suas casas inva-
didas pelos rios. Os beneficiários 
vão poder adquirir gêneros ali-
mentícios em estabelecimentos 
cadastrados, assim como ocorre 
com o Auxílio Estadual e como vai 
ocorrer com os auxílios estaduais 
do Turismo, Esporte e Cultura.

 
Cadastro – O cadastro dos be-

neficiários será feito por meio do 
aplicativo Sasi, por meio de par-
ceria entre os órgãos de Defesa 
Civil do estado e municípios. “Nós 
vamos contar com o apoio das 

prefeituras que estão fazendo 
o cadastramento dessas famílias 
e que estão lá in loco acompa-
nhando esse sofrimento”, disse o 
governador.

 
As equipes irão até as casas 

atingidas pela enchente para fa-
zer o registro dos dados das fa-
mílias no aplicativo. No momento 
do cadastro o beneficiário recebe, 
de imediato, o cartão do Auxílio 
Estadual Enchente.

 

O número desse cartão é inse-
rido no cadastro do beneficiário 
e será  feito o registro fotográfico 
do beneficiário, sendo a imagem 
inserida no sistema. Quando to-
das as informações forem valida

das, o beneficiário poderá 
usar o valor correspondente ao 
auxílio para comprar os alimen-
tos nos estabelecimentos ca-
dastrados. O prazo de validação 
pode durar até 48 horas após a 
entrega do cartão.
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 Na tarde desta terça-feira 
(18/05), o Secretário Executivo 
de Ações de Proteção e Defesa 
Civil, Coronel Francisco Ferreira 
Máximo Filho, recebeu repre-
sentantes da imprensa, na sede 
da Defesa Civil Estadual, para 
atualizar as ações que estão sen-
do realizadas na Operação En-
chente 2021.

 
A cheia dos rios é um fe-

nômeno natural no estado do 
Amazonas e acontece em três 
fases: A primeira fase atinge as 
calhas Juruá, Purus e Madeira; 
a segunda fase atinge Alto, Mé-
dio e Baixo Solimões; e a terceira 
fase atinge Médio e Baixo Ama-
zonas, além da calha do Rio Ne-
gro.

 
Neste ano, excepcionalmen-

te, o padrão não foi seguido. A 
enchente teve início na Calha do 
Purus, atingindo Boca do Acre, e 
em seguida o município de Envi-
ra, na calha do Juruá. A evolução 
aconteceu nas duas calhas si-
multaneamente, formando uma 
enchente generalizada.

 
As ações do Governo do Es-

tado, através da Defesa Civil do 
Amazonas, foram imediatas, 
com a homologação sumária 

da situação de emergência e 
envio de aporte financeiro, via 
convênio, para atendimento da 
população atingida. O Governo 
Federal também atuou disponi-
bilizando verba.

 
‘’O nosso trabalho é primei-

ramente preventivo, de informa-
ção. O Governo do Estado está 
promovendo uma série de ações 
para complementar as ações ini-
ciais das prefeituras municipais’’, 
informou o Secretário Francisco 
Ferreira.

 
Frentes de atuação – As fren-

tes de atuação contemplam: 
monitoramento, com o Centro 
de Monitoramento e Alerta, que 
atua no levantamento e disparo 
de informações para os entes 
municipais, através de boletins e 
alertas meteorológicos.

 
Aporte financeiro via con-

vênio, com convênio firmado, 
através de um plano de trabalho 
apresentado pelo município, 
que contemple ações de ajuda 
humanitária, combustível, ma-
deira entre outros. 

A ajuda humanitária realiza 
envio de cestas básicas, kit higie-
ne, kit dormitório, entre outros.

 Pelo projeto de fornecimen-
to de água potável, é reforçado 
o abastecimento de água potá-
vel, com o envio de Estações de 
Tratamento de Água Móvel e Es-
tações do Projeto Água Boa.

 
E o Auxílio Estadual Enchen-

te, um benefício no valor de R$ 
300, distribuído nos municípios 
atingidos.

Auxílio Estadual Enchente - 
O Governador Wilson Lima lan-
çou o Cartão Estadual Auxílio 
Enchente, um cartão voltado 
especificamente para atender 
as famílias que foram afetadas 
pela elevação do nível dos rios 
no Estado. 

O benefício é no valor de R$ 
300 em parcela única, e já está 

sendo distribuído em seis mu-
nicípios. Boca do Acre, Lábrea, 
Tapauá, Catunama, Pauini e Ana-
mã foram as primeiras localida-
des a receber os cartões.

 
Devido à necessidade, foi 

montado um termo de coope-
ração técnica para que o Estado 
apoie as prefeituras no cadas-
tramento dos cidadãos. Equipes 
da prefeitura municipal e do Go-
verno do Estado se deslocaram 
para realizar o cadastramento 
e a entrega do benefício. Por 
determinação do Governador 
haverá chamamento de outras 
secretarias para tornar robusta a 
ação e entrega, tendo em vista a 
dimensão do desastre.

 
Cerca de R$ 5 milhões de 

reais já foram destinados para 
o repasse de convênios com os 
municípios; e R$ 30 milhões des-
tinados para o Auxílio Enchente, 
que deverá atender mais de 100 
mil famílias atingidas pela inun-
dação.

 
“As previsões para o futuro 

são de uma grande probabilida-
de de subida no nível dos rios, 
devido à uma grande presença 
do La Nina na região, o que pro-
voca muita umidade; e essa umi-
dade se traduz em chuva. Muitas 
marcas históricas já foram supe-
radas’’, adiantou o secretário.

Defesa Civil apresenta balanço das ações 
frente à cheia 2021
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Governo do Amazonas substitui hospital por 
barco do Ipem em Careiro da Várzea

A enchente dos rios tem le-
vado o Governo do Amazonas 
e as prefeituras a buscarem so-
luções para garantir o atendi-
mento de saúde no interior. Em 
alguns municípios, onde os hos-
pitais foram atingidos pela subi-
da das águas, esse atendimento 
tem sido feito em balsas, barcos 
hospitais e em Unidades Básicas 
de Saúde Fluviais (UBSF). Na úl-
tima sexta-feira (21/05), foi a vez 
do Hospital de Careiro da Várzea 
ser transferido para o barco do 
Instituto de Pesos e Medidas do 
Amazonas (Ipem).

A Unidade Básica Fluvial de 
Fiscalização e Pesquisa do Ipem 
chegou ao município na madru-
gada de sexta-feira, para fazer o 
atendimento hospitalar da po-
pulação.

“Nossa equipe foi ao Careiro, 
na segunda-feira (17/05), para 
verificar a instalação do apare-

lho de ultrassonografia, que es-
tamos instalando lá, e pudemos 
observar que a água ainda não 
tinha invadido a unidade hospi-
talar, porém o sistema de esgo-
to já estava comprometido. Por 

conta disso, tivemos que nos 
antecipar e a solução rápida foi 
levar a balsa do Ipem. Fizemos a 
solicitação e o atendimento foi 

imediato”, disse a secretária 
executiva adjunta de Descentra-
lização e Regionalização Assis-
tencial do Interior da Secretaria 
de Estado de Saúde (SES-AM), 
Rita Almeida.

A mudança foi feita ainda 
na sexta-feira e o atendimento, 
inclusive de urgência, já está 
sendo feito na unidade fluvial. A 
prefeitura de Careiro da Várzea 
também agiu para que os aten-
dimentos ambulatoriais sejam 
feitos em uma UBSF municipal.

Parque de imagem – A SES-
-AM entregou ao município um 
equipamento de Ultrassonogra-
fia novo. A renovação do parque 
de imagem da rede estadual de 
saúde, da capital e do interior, 
é uma das ações do programa 
Saúde Amazonas. Entre os mais 
de 300 itens adquiridos, estão 
aparelhos de ultrassom, raio-X 
digital, tomógrafos, eletrocardi-
ógrafos e eletroencefalógrafos.

O secretário de Saúde, Mar-
cellus Campêlo, reforçou a im-
portância da modernização do 
parque de imagem das unida-
des para otimizar a prestação 
dos serviços de assistência à 
saúde da população.

“Fizemos uma reorganização 
do nosso orçamento, de 2020, e 
conseguimos destinar mais de 
R$ 20 milhões para aquisição 
de equipamentos, que estão 
sendo entregues às unidades 

dentro do planejamento. Equi-
pamentos obsoletos de raio-X, 
de ultrassonografia e de tomo-
grafia estão sendo substituídos 
por aparelhos novos e mais mo-
dernos, possibilitando diagnós-
ticos mais rápidos no interior e 
na capital”, ressaltou o titular da 
SES-AM.

Reforço no interior – A SES-
-AM realizou a aquisição de 59 
aparelhos de ultrassom e 61 
digitalizadores de imagem para 
equipar os municípios do inte-
rior do Amazonas, além de ou-
tros equipamentos de imagem, 
como quatro tomógrafos para 
implantar estrutura de média e 
alta complexidade, nos hospi-
tais de municípios polos de saú-
de regional. A ação é prevista 
no Projeto Saúde nas Calhas, do 
programa Saúde Amazonas.
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Governador Wilson Lima leva Auxílio Estadual Enchente para população de 
Careiro da Várzea

O governador Wilson Lima 
coordenou as ações da Opera-
ção Enchente 2021 no Careiro 
da Várzea, município na calha 
do Baixo Solimões, nesta segun-
da-feira (24/05). A população 
atingida pela cheia recebeu o 
Auxílio Estadual Enchente, 3 mil 
cestas básicas com alimentos 
não perecíveis e 2,5 mil cestas 
com produtos agrícolas, além 
de operações de crédito, anistia 
de dívidas e suspensão da tarifa 
de cobrança da tarifa de água. 

Segundo a Secretaria Exe-
cutiva de Ações de Proteção e 
Defesa Civil, há, em Careiro da 
Várzea, 24.087 pessoas atingi-
das, 6.021 famílias afetadas, 482 
pessoas desabrigadas e 7.226 
pessoas desalojadas. O Amazo-
nas tem atualmente 52 municí-
pios acometidos pela enchente, 
com 455.573 pessoas afetadas e 
111.096 famílias atingidas pelo 
desastre.

É a 14ª vez durante a cheia 
deste ano que Wilson Lima co-
ordena as ações da operação 
Enchente 2021 nos municípios.

“Nós estamos fazendo, hoje, 
a entrega de cestas básicas. 
Também iniciamos a entrega 
do Auxílio Estadual que é um 
cartão no valor de R$ 300, e a 
família tem liberdade para com-
prar aquilo de que ela está mais 
necessitada nesse momento. 
Também começamos a perdoar 
dívidas que foram contraídas na 
Afeam (Agência de Fomento do 
Estado do Amazonas), daquelas 
pessoas que tiveram a sua pro-
dução atingida, ou seu estabe-
lecimento comercial. E as nos-
sas equipes continuarão aqui, 
dando esse apoio, para a gente 
superar o mais rápido possível 
essa enchente”, ressaltou o go-
vernador.

Auxílio Estadual – O gover-
nador Wilson Lima anunciou a 
segunda fase de distribuição do 
Auxílio Estadual Enchente para 
atender, além de Careiro da 
Várzea, os municípios de Juruá, 
Guajará, Ipixuna, Eirunepé, Ita-
marati, Carauari, Manaus, Anori, 
Manacapuru e Envira com 38 
mil cartões, cada um com o va-
lor de R$ 300.

A distribuição é feita em 
parceria entre a Defesa Civil do 
Estado e dos municípios. Os seis 
primeiros municípios a receber 
os 13.513 cartões do Auxílio Es-
tadual Enchente estão sendo os 
de Pauini, Canutama, Boca do 
Acre, Tapauá, Lábrea e Anamã. 
A entrega aos moradores tem 
sido feita gradativamente, prio-
rizando famílias e comunidades 
de difícil acesso, atingidas pela 
cheia dos rios.

O Auxílio Estadual Enchente 
foi lançado em 6 de maio por 
Wilson Lima. O benefício, pago 
em parcela única de R$ 300, será 
concedido para 100 mil famílias, 
em todo o estado, que tiverem 
suas moradias invadidas pela 

cheia dos rios.
O Auxílio Estadual Enchente 

está injetando R$ 30 milhões na 
economia. Com isso, os investi-
mentos do Governo do Estado 
na enchente 2021 somam R$ 97 
milhões, uma vez que as demais 
ações da Operação Enchente 
têm previsão total de R$ 67 mi-
lhões em recursos.

Os critérios para receber o 

benefício e outras informa-
ções estarão disponíveis em: 
auxilio.am.gov.br. A lista dos 
estabelecimentos credenciados 
a receberem o Auxílio Estadual 
Enchente em todos os muni-
cípios está disponível no site: 
http://www.defesacivil.am.gov.
br/

Alimentos – No Careiro da 
Várzea, o Governo do Amazonas 
entregou 3 mil cestas básicas 
com alimentos não perecíveis 
por meio Secretaria de Esta-
do de Assistência Social (Seas). 
Também foram entregues ou-
tras 2,5 mil cestas com produtos 
agrícolas por meio da Secretaria 
de Estado da Produção Rural 
(Sepror).

“Eu agradeço por ter sido 
contemplada. Não está sendo 
fácil, porque o nosso ganho to-
talmente parou, do que a gente 
trabalha, do que a gente ganha”, 
disse Glaciane Barbosa, contem-
plada com cesta básica.

Os produtos agrícolas foram 
adquiridos junto a nove produ-
tores rurais familiares do muni-
cípio do Careiro da Várzea com 
recursos da ordem de R$ 23,8 
mil. A ação se desenvolve por 
meio do Programa de Aquisição 
de Alimentos (PAA), na moda-
lidade compra com doação si-
multânea, do Ministério da Ci-
dadania, e é parte integrante do 
Plano Safra 2021/2022.

Um total de sete toneladas 
de produtos agrícolas, como 
abacaxi, banana-pacovã, couve, 
espinafre, laranja, macaxeira e 
maxixe, todos produtos de ori-
gem orgânica, atenderão famí-
lias em situação de vulnerabi-
lidade alimentar, cadastradas 
pelo Centro de Referência em 
Assistência social (Cras) do Ca-
reiro da Várzea.

Tarifa de água – O Gover-
no do Amazonas, por meio da 
Companhia de Saneamento 
Básico do Amazonas (Cosama), 
irá suspender a cobrança da ta-
rifa de água por 60 dias como 
medida de apoio às famílias do 
município de Careiro da Várzea. 
Aproximadamente 2,8 mil pes-
soas da zona urbana serão be-
neficiadas.

No município, a estrutura da 
Cosama conta com dois reser-
vatórios e uma Estação de Trata-
mento de água compactada. A 
captação é superficial, ou seja, 
direto do rio.
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Governador Wilson Lima leva Auxílio Estadual Enchente para população de 
Careiro da Várzea

No município, a estrutura da 
Cosama conta com dois reser-
vatórios e uma Estação de Trata-
mento de água compactada. A 
captação é superficial, ou seja, 
direto do rio.

Crédito e anistia – Outra me-
dida para reduzir os impactos da 
cheia são operações de crédito e 
perdão de dívidas. Neste ano, o 
Governo do Amazonas, por meio 
da Agência de Fomento do Esta-
do do Amazonas (Afeam), aplicou 
mais de R$ 60,3 mil no Crédito 
Emergencial no município de Ca-
reiro da Várzea em 10 operações. 
Na Renegociação Emergencial, 
foram cinco operações resultan-
do em mais de R$ 45 mil renego-
ciados. Foram 29 concessões de 
anistia de dívidas, que totalizam 
mais de R$ 186,7 mil.

“A anistia do gover-
nador chega numa 
hora boa, porque a si-
tuação nossa é difícil. 
Então vai ser muito im-
portante. Eu fico grato 
com o governador, dele 
fazer isso, não só comi-
go, com todo mundo 
aqui do Amazonas”, dis-
se Raimundo José Brito.

Operação Enchente – Desde 
fevereiro, o Governo do Estado 
está executando uma série de 
ações para minimizar os impac-
tos das famílias vítimas da cheia. 
A Operação Enchente 2021 tem 
chegado aos municípios em Si-
tuação de Emergência decretada 
em razão da cheia.
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Defesa Civil do Amazonas já enviou mais de 13 
mil cartões do Auxílio Estadual Enchente para seis 
municípios

A Defesa Civil do Amazonas 
já enviou, até esta quarta-feira 
(13/05), 13.513 cartões do Au-
xílio Estadual Enchente para 
moradores dos municípios de 
Pauini, Canutama, Boca do Acre, 
Tapauá, Lábrea e Anamã, que 
são os seis primeiros a rece-
ber o benefício. A entrega tem 
sido feita gradativamente, com 
o apoio das Defesas Civis mu-
nicipais e de técnicos das pre-
feituras, priorizando famílias e 
comunidades de difícil acesso, 
atingidas pela cheia dos rios.

Nesta terça-feira (12/05), 
33 cartões do Auxílio Estadual 
Enchente para moradores do 
bairro Trapiche, em Pauini (a 
923 quilômetros de Manaus), 
na calha do rio Purus, um dos 
20 municípios em situação de 
emergência devido à enchen-
te, que em 2021 pode se tornar 
a maior dos últimos 100 anos. 

Ao todo, 1.444 cartões devem 
ser entregues na localidade.

Os cartões também já foram 
enviados para outros cinco mu-
nicípios, quatro deles situados 
na calha do Purus: Canutama 
(1.845), Boca do Acre (4.222), 
Tapauá (1.244) e Lábrea (2.366). 
Para Anamã, na calha do Baixo 
Solimões, foram enviados 2.392 
cartões, totalizando 13.513 
cartões para os primeiros 
seis municípios beneficiados.

Além da entrega dos car-
tões de casa em casa, a equipe 
da Defesa Civil tem capacitado 
agentes das Defesas Civis muni-
cipais para realizarem o cadas-
tro dos beneficiários que terão 
direito ao recurso de R$ 300. 
Representantes das prefeituras 
também estão sendo capaci-
tados, para dar mais agilidade 
tanto aos cadastros quanto às 

entregas dos cartões, especial-
mente nos locais mais isolados 
e que demandam maior tempo.

Benefício – O Auxílio Es-
tadual Enchente foi lançado 
no último dia 6 de maio, pelo 
governador do Amazonas, Wil-
son Lima. O benefício, pago 
em parcela única de R$ 300, 
será concedido para 100 mil 
famílias, em todo o estado, 
que tiverem suas moradias in-
vadidas pela cheia dos rios.

O recurso será pago por meio 
de um cartão magnético, com o 
qual os beneficiários vão poder 
adquirir gêneros alimentícios 
em estabelecimentos cadas-
trados, assim como ocorre com 
o Auxílio Estadual e como vai 
ocorrer com os auxílios estadu-
ais do Turismo, Esporte e Cultura.

Cadastro – O cadastro dos 

beneficiários é feito pelo apli-
cativo Sasi, por meio de parce-
ria entre os órgãos de Defesa 
Civil do estado e municípios.

As equipes têm ido às ca-
sas atingidas pela enchente 
para fazer o registro dos da-
dos das famílias no aplicativo 
e, de imediato, a entrega do 
cartão. O número do cartão 
é inserido no cadastro, junto 
a um registro fotográfico do 
beneficiário. O prazo de vali-
dação do cadastro é de até 48 
horas após a entrega do cartão.

Os critérios para rece-
ber o benefício e outras in-
formações estarão disponí-
veis em: auxilio.am.gov.br.

Avanço da cheia – Segundo 
a Defesa Civil do Amazonas, o 
estado já tem mais de 350 mil 
pessoas afetadas pela cheia.
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Governo do Amazonas promove atendimento do Crédito 
Solidário nos municípios de Itacoatiara e Manacapuru

O Governo do Amazonas, 
por meio do Fundo de Promo-
ção Social e Erradicação da Po-
breza (FPS), irá realizar ações do 
programa Crédito Solidário em 
mais dois municípios do inte-
rior. Na segunda-feira (07/06), 
iniciarão os atendimentos em 
Itacoatiara (a 176 quilômetros 
de Manaus), e na terça-feira 
(08/06) em Manacapuru (distan-
te 68 quilômetros da capital). A 
ação, que segue até sexta-feira 
(11/06), faz parte da “Operação 
Enchente 2021” que já percorreu 
vários municípios atingidos pela 
cheia dos rios desde fevereiro.

 A partir de segunda-feira, a 
população de Itacoatiara será 
atendida na Secretaria Munici-
pal de Assistência Social (Semas), 
localizada na rua Borba, s/nº, 
bairro Pedreiras. Na terça-feira 
(08/06), no município de Mana-
capuru, os proponentes devem 
se dirigir ao Ginásio Raimundo 
Pacheco, popularmente conhe-
cido como Ginásio do Biribiri, 
na rua da quadra com a rua Olí-
vio Campo, s/nº, bairro Biribiri.

Serão disponibilizados R$ 
800 mil em recursos para o muni-
cípio de Itacoatiara, e R$ 400 mil 
para o município de Manacapu-

ru, totalizando R$ 1.200.000,00. 
O atendimento nas duas cida-
des será realizado das 8h30 ao 
meio-dia e das 13h às 16h30.

Documentação – Os docu-
mentos necessários para o ca-
dastro são RG (original e cópia); 
CPF (original e cópia); compro-
vante de residência atualizado 
no nome do solicitante e com 
CEP (água/luz/netfone/IPTU, 
original e cópia) ou, caso more 
alugado, contrato ou declara-
ção de aluguel assinada e com 
cópia do RG e CPF do proprietá-
rio; e comprovante do estado ci-
vil (original e cópia), com cópia 

de RG e CPF do companheiro.

Além da documentação, é 
necessário que o proponen-
te não possua CNPJ ou MEI, 
dívidas em bancos, em lojas 
ou protesto em cartório, com 
exceção das dívidas em lo-
jas com crediário próprio, até 
o limite máximo de R$ 1 mil. 
Aposentados e beneficiários 
de auxílio-doença também 
são restringidos no Programa.

Objetivo – A ação visa, por 
meio do programa Crédito So-
lidário, disponibilizar financia-
mentos com linhas de crédito 
para fomentar o mercado de 
trabalho informal, para pessoas 
que que desejam ser incluídas 
no contexto socioeconômico, 
realizando trabalhos informais 
para a geração de renda fami-
liar, desenvolvendo serviços 
em segmentos como beleza, 
vendas de lanches, confecções, 
artesanato, entre outros. O va-
lor disponível para cada apro-
vado vai de R$ 500 a R$ 2 mil.

Crédito Solidário – O pro-
grama do Governo do Estado 
disponibiliza o acesso ao cré-
dito de forma orientada e des-

burocratizada, com o objetivo 
de promover o resgate social e 
econômico a pessoas que se en-
contram em situação de vulne-
rabilidade social e econômica, 
sejam elas desempregadas, sem 
vínculos empregatícios ou su-
bempregadas, buscando ofere-
cer uma alternativa de crédito.

A ação disponibiliza recur-
sos que servirão como capital 
de giro para micro e pequenos 
empreendedores, permitindo-
-lhes impulsionar seus negó-
cios e, dessa forma, conquistar 
uma fonte de renda segura.

O Crédito Solidário é resul-
tado de uma parceria entre o 
Fundo de Promoção Social e 
Erradicação da Pobreza (FPS) 
e a Agência de Fomento do 
Estado do Amazonas (Afeam).

FPS – O Fundo de Promoção 
Social e Erradicação da Pobre-
za atua fomentando projetos 
autossustentáveis, de geração 
de emprego, renda e inclusão 
social, que garantem os direitos 
dos idosos, crianças, adolescen-
tes e pessoas com deficiência e 
pessoas em situação de vulne-
rabilidade social e econômica.
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Duzentas famílias do Dis-
trito do Novo Remanso, no 
município de Itacoatiara, se-
rão beneficiadas com a doação 
200 cestas básicas, 200 kits de 
higiene pessoal, 200 galões de 
água mineral de 5 litros, além 
de materiais que reforçam a 
prevenção ao contágio da Co-
vid-19, como máscaras, luvas 
e toucas. A ação humanitária 
é resultado da articulação en-
tre o Governo do Amazonas 
e a ONG Parceiros Brilhantes.

As entregas iniciaram nes-
ta terça-feira (01/06), e estão 
sendo feitas por técnicos da 
Secretaria de Estado da Assis-
tência Social (Seas). As duzentas 
famílias atendidas moram em 
áreas alagadas pela enchen-
te histórica e também na zona 
rural da comunidade. O crité-
rio para recebimento é a situa-
ção de vulnerabilidade social.

A secretária da Seas, Ales-
sandra Campêlo, destacou que 
Itacoatiara é o terceiro muni-
cípio atendido pelos Parceiros 
Brilhantes e Governo do Estado. 
Antes, a ação humanitária já 
havia levado os mesmos itens 

para Manacapuru e Iranduba.

“A determinação do gover-
nador é unir esforços no sentido 
de garantir a segurança alimen-
tar das famílias em situação de 
vulnerabilidade. A articulação 
do Governo do Estado com os 
Parceiros Brilhantes, que é uma 
instituição sem fins lucrativos, 

é importante porque dá uma 
resposta imediata aos mora-
dores de comunidades como o 
Novo Remanso”, disse a gestora.

O pescador Valdenir dos 
Santos Gabriel, morador da 
Rua Amadeu Batista, na região 
central do Novo Remanso, teve 
sua residência afetada pela 
enchente. A renda também 

diminuiu, porque o rio cheio 
dificulta a sua atividade eco-
nômica. “É uma ajuda impor-
tante. A dificuldade é maior 
porque o rio encheu muito e 
fica mais difícil para a gente pe-
gar os peixes, então toda ajuda 
é bem-vinda”, disse Valdenir.

A dona de casa Eloane Mar-
ques Nogueira também foi be-
neficiada pela visita das assis-
tentes sociais da Seas. Ela mora 
junto com mais cinco pessoas 
numa casa localizada numa 
região atingida pela cheia. 
Revelou que ela e sua família 
também têm sofrido com os 
efeitos do fenômeno natural.

“Este ano alagou mais e a 
água bateu na porta de casa. Nós 
temos passado dificuldade, por-
que além da alagação tem tam-
bém a pandemia. Eu agradeço a 
todos que têm se empenhado 
em nos ajudar”, afirmou Eloane.

 

Governo do Amazonas e Parceiros Brilhantes realizam ação 
humanitária no Novo Remanso, em Itacoatiara
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Os agricultores familiares 
afetados pela enchente da ilha 
do Baixio, localizada no muni-
cípio de Iranduba (a 27 quilô-
metros de Manaus), foram be-
neficiados, nesta quarta-feira 
(02/06), com a entrega de 210 
cestas básicas. A ação é fruto da 
parceria entre Governo do Ama-
zonas, Federação da Agricultura 
e Pecuária do Amazonas (Faea), 
alinhada com a Confederação 
Nacional da Agricultura (CNA).

A doação está inserida 
no programa Agro Fraterno, 
uma parceria do Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abas-
tecimento (Mapa) e CNA, e do 
Programa Agro Amazonas, do 
Governo do Estado, executada 
por meio da Secretaria de Esta-
do de Produção Rural (Sepror) e 
Fundo de Promoção Social (FPS).

Segundo o presidente 
da Faea e vice-presidente da 
CNA, Muni Lourenço, “as ces-
tas básicas servirão para dimi-
nuir as dificuldades alimenta-
res das famílias atingidas por 
uma das maiores cheias pela 

qual atravessa o Estado do 
Amazonas”, destacou Muni.

Para o secretário da Sepror, 
Petrucio Magalhães Júnior, a 
união de esforços vem em be-
nefício do agricultor, tão atin-
gido pela maior enchente da 
história do Amazonas. “Nós 
estamos começando aqui pelo 
Iranduba, na comunidade do 
Baixio, que está completamen-
te tomada pelas águas e onde 
houve um prejuízo de 100% da 
produção. Essa é uma ação que 
também faz parte do Programa 
Agro Amazonas, do Governo do 
Amazonas”, lembrou Petrucio.

Ele destacou também o 
olhar diferenciado que o gover-
nador Wilson Lima tem dado ao 
interior, e o esforço da secre-
tária do FPS, Kathelen Santos, 
nas ações do setor primário.

“Gostaria de agradecer 
ao governador Wilson Lima 
pela dedicação aos produ-
tores rurais do nosso estado, 
assim como a secretária do 
FPS, que tem um carinho es-
pecial pelo agro”, destacou ele.

Para o produtor de hortali-
ças, Claudionor Bacelar, a aju-
da veio em boa hora. “É uma 
ajuda muito grande, grande 
demais, porque nós estamos 
sem trabalho e sem ter como 

produzir, devido a cheia. Só 
temos a agradecer por essa 
iniciativa”, disse o produtor.

Trator Agrícola - Na oca-
sião, o Instituto de Desenvol-
vimento Agropecuário Flores-
tal Sustentável do Amazonas 
(Idam) de Iranduba, também 
recebeu um trator agríco-
la, fruto de convênio federal 
com o Ministério da Defesa.

A patrulha irá facilitar o tra-
balho do técnico em campo e 
beneficiar a produção rural da 
localidade. Motivo de agradeci-
mento por parte do prefeito do 
município, Augusto Ferraz. “Nós 
estamos recebendo essa patru-
lha, que vai mecanizar as terras 
dos nossos agricultores, onde a 
produtividade vai aumentar, le-
vando alimento para mesa dos 
nossos amazonenses. Gostaria 
também de agradecer ao gover-
nador Wilson Lima pela oportu-
nidade que está dando aos nos-
sos agricultores”, falou Ferraz.

Governo do Amazonas e Federação de Agricultura 
entregam cestas básicas a agricultores atingidos pela 
enchente
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Governo do Amazonas avança com a construção de pontes 
em Novo Aripuanã

O Governo do Amazonas, 
por meio da Secretaria de Es-
tado de Infraestrutura e Região 
Metropolitana de Manaus (Sein-
fra), confirmou para o segundo 
semestre deste ano a entrega 
de quatro pontes de madei-
ra que estão em construção 
ao longo da estrada AM-174, 
que faz a ligação entre os mu-
nicípios de Novo Aripuanã e 
Apuí, na região sul do estado.

Com investimento de R$ 
4.010.216,75 o contrato con-
templa a construção de quatro 
pontes de madeira na AM-174, 
situadas na ponte do rio Ara-
cu, no km 22,50 (110,44 m); 
na ponte do Igarapé Açu, no 
km 123,50 (85,34 m); ponte do 
Igarapé Liberal, no km 182,70 
(40,16 m); e a ponte do Rio 
Canadá, no km 208,70 (40,16 
m). Os serviços apresentam o 
percentual de 60% de execu-
ção e a previsão de entrega 
das novas pontes está marca-
do para setembro deste ano.

A obra é aguardada há cerca 

de 20 anos pelos moradores de 
Novo Aripuanã, Apuí e morado-
res das comunidades ao longo 
da AM-174, visto que facilitará 
a mobilidade e a ligação entre 
os municípios, além de incenti-
var a economia local com a me-
lhoria da logística, ao facilitar o 
escoamento da produção rural.

Para o secretário titular da 
Secretaria de Estado de In-
fraestrutura e Região Metro-
politana de Manaus (Seinfra), 
Carlos Henrique Lima, a obra 
é importante para melhorar 
a mobilidade nos municípios. 
“A construção dessas pontes 
pelo Governo do Amazonas 
garante a mobilidade entre os 
dois municípios e incentiva o 
desenvolvimento econômico, 
por meio da atividade agrícola 
naquela região, que passa a ter 
facilidade na distribuição dos 
produtos nas sedes dos municí-
pios, que são os principais cen-
tros consumidores”, explicou.

Distante 227 quilômetros em 
linha reta de Manaus, o municí

pio de Novo Aripuanã, tam-
bém conhecido como a “Terra 
do Tucumã”, tem uma população 
estimada em 26.046 habitantes. 
Com 22.359 habitantes, Apuí 

está localizado um pouco 
mais distante da capital, 453 qui-
lômetros. Os dois municípios es-
tão situados na calha do Madeira.
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A Secretaria de Estado de 
Produção Rural (Sepror) reali-
zou, nesta quarta-feira (26/05), 
o “Dia no Campo”, nas comu-
nidades de Santa Maria do 
Pupunha, localizadas no mu-
nicípio de Beruri (a 173 quilô-
metros de Manaus) e no Re-
partimento do Tuiué, situado 
no município de Manacapuru 
(a 68 quilômetros da capital).

Na região, foram feitas a 
entrega de 10,8 toneladas de 
alimentos, por meio do Pro-
grama de Aquisição de Ali-
mentos (PAA), anúncio de re-
vitalizações de pontos críticos 
de ramais e vicinais, aquisição 
de pescado pela Agência de 
Desenvolvimento Sustentável 
(ADS), entrega de gerador de 
energia, entrega de sementes 
do kit da agricultura familiar 
e carteira do produtor rural.

O secretário titular da Se-
pror, Petrucio Magalhães Júnior, 
afirma que nesta ação do “Dia 
no Campo”, o Governo injetou 
mais de R$ 80 mil na compra 
de produtos da agricultura fa-
miliar e pescados da região.

“Esse compromisso faz parte 
do Programa Agro Amazonas e 
Plano Safra 2021/2022. Todo o 
Sistema Sepror veio às comu-
nidades, por determinação do 
governador Wilson Lima, para 
socorrer esses agricultores nes-
se momento de enchente. O 
Governo comprou mais de 10 
toneladas de alimentos e 10 
toneladas de pescado, e uma 
boa parte desses produtos vão 
ficar para as famílias desses 
agricultores”, afirmou Petrucio.

Santa Maria do Pupunha 
– Na Comunidade foi assina-

do um termo de doação en-
tre a Sepror e a Prefeitura de 
Beruri, para o repasse de um 
grupo gerador de 15 KVA, 
que ajudará no beneficiamen-
to dos produtos da região.

Agricultor há 26 anos na 
comunidade, Françueliton Cra-
veiro fala do benefício que esse 
gerador vai levar para Santa Ma-
ria do Pupunha, principalmen-
te no pico na safra da laranja.

“Já houve vezes em que fi-
quei esperando de madrugada 
a luz voltar, para não estregar 
minha laranja. Fico feliz por 
nossa comunidade ser contem-
plada, pois vai facilitar muito 
no beneficiamento do nosso 
produto”, ressaltou o agricultor.

Repartimento do Tuiué – O 
Governo do Amazonas, por 

meio da ADS, realizou a aquisi-
ção de 10 toneladas de pescado 
de jaraqui e curimatã, oriundos 
da pesca artesanal da região, 
sendo que duas toneladas foram 
doadas para 400 mulheres da 
comunidade. Elas também rece-
beram uma cesta de frutas, to-
talizando 10,8 toneladas de pro-
dutos entre, abacaxi, cupuaçu, 
laranja e tucumã adquiridos de 
agricultores familiares da locali-
dade, por meio do PAA, na mo-
dalidade de doação simultânea.

 

De acordo com o presiden-
te da comunidade Boa Vista de 
Santa Luzia do Repartimento de 
Tuiué, Fernando Carlos, essas 
entregas vão beneficiar mais 
de 2.500 pessoas da localidade.

 

Governo do Amazonas apoia comunidades rurais atingidas 
pela enchente em Beruri e Manacapuru
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Mais de dois mil hectares fo-
ram embargados pelo Instituto 
de Proteção Ambiental do Ama-
zonas (Ipaam) no primeiro mês 
da operação “Tamoiotatá”, nos 
municípios de Apuí e Humaitá, 
no sul do estado. Ao todo, os au-
tos de infração somaram R$ 10,4 
milhões. A operação do governo 
do Estado contou com apoio es-
tratégico e tático dos órgãos do 
sistema de segurança pública.

Durante as ações focadas 
no combate ao desmatamento 
e às queimadas, foram apre-
endidos 443,20 metros cúbi-
cos de madeira, sendo 266,72 
em toras e 176,48 serradas. 
De acordo com o capitão do 
Batalhão de Policiamento Am-
biental (BPAmb), Victor Vas-
concelos, além da fiscalização, 
os policiais trabalham para ga-
rantir a segurança das vistorias.

“Trabalhamos na parte de 
segurança da equipe e fiscali-
zando os pontos que já foram 
passados anteriormente, para 
verificar in loco se realmente 
teve a derrubada das árvores e 
desmatamento, buscando coi-
bir os crimes ambientais. Além 

disso, atuamos na apreensão 
de madeira ilegal”, salientou.

As áreas embargadas pelo 
Ipaam representam proprieda-
des que foram identificadas com 
queimadas ou desmatamentos 
não autorizados. Em 30 dias, sete 
termos de apreensão foram rea-
lizados e 15 pontos fiscalizados.

Duas bases similares ao 
Centro Integrado de Comando 
e Controle (CICC) foram ins-
taladas em áreas estratégicas 
no sul do Amazonas. O fiscal 

do Ipaam, Paladino de Jesus, 
explica que na operação são 
utilizados recursos de tecno-
logia como o uso de imagens 
de satélite em alta resolução.

“Nós utilizamos o sistema 
Avenza Maps. É um sistema 
de navegação onde é colo-
cado determinado ponto de 
desmatamento e ele nos leva 
até o local. A partir disso, va-
mos localizar o responsável da 
área, o tamanho do local e res-
ponsabilizar o infrator”, afirma.

A ação reúne a Secretaria 
de Segurança Pública (SSP-
-AM), a Secretaria de Estado 
do Meio Ambiente (Sema), o 
Ipaam, além do Batalhão Am-
biental da Polícia Militar, a Polí-
cia Civil, o Corpo de Bombeiros 
e a Defesa Civil do Amazonas.

Combate aos crimes am-
bientais – A operação “Tamoio-
tatá” é resultado de uma avalia-
ção dos resultados obtidos na 
Operação “Curuquetê 2”, que 
atuou contra crimes ambien-
tais no sul do Amazonas, de ju-
nho a novembro de 2020. Uma 
novidade deste ano é que as 
equipes contam com duas ba-
ses paralelas de atuação, uma 
no município de Apuí e outra 
em Humaitá, a fim de ampliar a 
presença do Estado na região.

Considerando o Plano de 
Prevenção e Combate ao Des-
matamento e Queimadas (PP-
CDQ-AM), lançado em junho 
de 2020, será almejada para a 
presente Operação a meta de 
redução de 5% nas taxas de des-
matamento e queimadas, no 
comparativo com o ano anterior.

Em um mês, operação “Tamoiotatá” embarga mais de dois 
mil hectares em propriedades com desmatamento ilegal
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Capacitação de brigadistas da Operação Integrada 
“Tamoiotatá” - Combate ao Desmatamento e Queimadas 
no Amazonas
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Corpo de Bombeiros recomenda medidas de 
prevenção para evitar afogamentos de crianças

Corpo de Bombeiros re-
comenda medidas de pre-
venção para evitar afo-
gamentos de crianças

Balneários, flutuantes e pis-
cinas são ambientes que podem 
oferecer risco de afogamento, 
principalmente nos casos de 
crianças pequenas. Esses riscos, 
sobretudo agora, com a cheia 
dos rios, aumentam bastante. 
Até abril deste ano, foram re-
gistradas três mortes de crian-

ças, de zero a 11 anos, vítimas 
de afogamento em Manaus.

Ao longo de todo o ano de 
2020, foram contabilizados 
cinco casos de morte por afo-
gamento com crianças nesta 
mesma faixa etária. Os números 
são da Secretaria de Segurança 
Pública (SSP-AM). Para preve-
nir e evitar que afogamentos 
ocorram, o Corpo de Bombeiros 
Militar do Amazonas (CBMAM) 
indica os procedimentos que 

devem ser adotados pelos pais 
ou responsáveis dos menores.

Seguindo as recomenda-
ções, todos podem aprovei-
tar os passeios aquáticos com 
segurança. A presença de um 
salva-vidas é de extrema neces-
sidade nesses espaços de re-
creação. Por isso, os bombeiros 
orientam que durante as ativi-
dades em rios, lagos e igarapés, 
as crianças e responsáveis es-
tejam o mais próximo possível 
de um posto de guarda-vidas.

É necessário verificar a pro-
fundidade do ambiente aquáti-
co, proporcionando segurança 
à criança, de forma que a água 
esteja no máximo na altura de 
seu umbigo. Quando esta al-
tura é superada, há risco de 
afogamento para os menores.

O cabo Pedro da Rocha 
Neto, do CBMAM, que atua 
como salva-vidas no bairro Pon-
ta Negra, na zona oeste de Ma-
naus, explica as medidas que 
devem ser tomadas nestes tipos 
de lugares ao lado das crianças.

“Sempre manter a criança 
sob os cuidados e supervisão 
de um adulto sem perdê-la 
de vista, uso de materiais flu-
tuantes como colete salva-
-vidas, zelar por cuidados à 
saúde como hidratação e pro-
tetor solar”, elenca Rocha Neto.

O bombeiro alerta, ainda, 
que as pessoas precisam ter 
cuidados específicos e parti-
culares em cada um dos am-
bientes aquáticos frequenta-
dos. Em rios é prudente ter 
atenção para possíveis desní-
veis alterando a profundidade.

Já nos casos das piscinas, 
uma medida preventiva para 
evitar acidentes é colocar gra-
des e cercados, além de fechá-
-las quando não estão sendo 
usadas ou fiscalizadas por 
adultos. São nas piscinas e re-
sidências que ocorrem 52% 
das mortes por afogamento 
na faixa de um a nove anos 
de idade, segundo dados da 
Sociedade Brasileira de Salva-
mento Aquático (SOBRASA).

Em viagens de barcos, que 
são comuns na região, todos 
passageiros com destaque 
para as crianças, devem ter o 
hábito de utilizar, indispensa-
velmente, o colete salva-vidas 
durante o transporte fluvial.

Medidas de socorro – Uma 
vez que o afogamento já te-
nha ocorrido, imediatamen-
te deve ser acionado socorro 
especializado como o Corpo 
de Bombeiros, pelo número 
193, ou o Serviço de Atendi-
mento Móvel de Urgência 
(SAMU), através do 192.
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No interior, 80% dos profissionais de educação da rede 
estadual já foram vacinados

Cerca de 12 mil profissio-
nais da educação vinculados à 
Secretaria de Estado de Educa-
ção e Desporto, em 42 municí-
pios do Amazonas, já recebe-
ram a primeira dose da vacina 
contra Covid-19. A vacinação 
do grupo iniciou no dia 17 de 
maio, pela Região Metropo-
litana de Manaus (RMM), e já 
alcançou 80% do público apto 
para receber o imunizante en-
tre os profissionais da rede 
pública estadual de educação.

Definida como prioridade 
no Plano Nacional de Imuni-
zação (PNI), a imunização con-
templa professores, pedago-
gos, gestores, administrativos, 
merendeiros, serviços gerais e 
agentes de portaria. Além dos 
profissionais efetivos e contra-
tados, estão sendo vacinados 
trabalhadores terceirizados.

O início da imunização é fru-
to do esforço e trabalho do Exe-
cutivo estadual. Desde o final 
de março, o governador Wilson 
Lima e os governadores de ou-
tros nove estados que compõem 
a Amazônia Legal têm trabalha-
do para incluir os profissionais 

da educação nos grupos priori-
tários do PNI contra a Covid-19.

No Amazonas, a medida 
também está em consonância 
com a decisão da juíza da 1ª 
Vara da Federal do Amazonas, 
Jaiza Fraxe, que determinou 
que a União encaminhe 40 mil 
doses extras de vacinas contra 
a Covid-19 para imunizar pro-
fessores e demais profissionais 
que atuam nas escolas e re-
partições ligadas à Educação.

De acordo com o secretário 
de Estado de Educação, Luis Fa-
bian Barbosa, a imunização de 
80% dos trabalhadores repre-
senta uma vitória para a edu-
cação. “Vivemos um 2020 de 
angústias e perdas tanto de pro-
fissionais, pessoais quanto edu-
cacionais. E, hoje, poder garantir 
a segurança dos nossos profis-
sionais para o retorno às ativida-
des é uma vitória para nossos es-
tudantes e para toda a educação 
pública do Amazonas”, afirmou.

Capital – No dia 19 de maio, 
a Prefeitura de Manaus anun-
ciou o início da vacinação con-
tra a Covid-19 para todos os 

profissionais da Educação da 
capital. Trabalhadores das re-
des municipal, estadual e fede-
ral do ensino básico e superior.

Em março, os trabalhadores 
da Educação começaram a ser 
vacinados como parte de estu-
do da Universidade do Estado 
do Amazonas (UEA), o Covac 
Manaus, que incluiu servidores 
entre 18 e 49 anos com algu-
ma comorbidade. Além disso, 
os servidores acima de 60 anos 
e com comorbidades estão nos 
grupos prioritários desde o iní-
cio da vacinação da população.

Em Manaus, o número de 
trabalhadores com vínculo 
efetivo ou temporário com a 
Secretaria de Estado de Edu-
cação é de 13,5 mil profissio-
nais. Todos foram considerados 
aptos à vacinação pelo PNI.

Vacinados – As cidades em 
que os profissionais já estão 
imunizados com a primeira 
dose da vacina são: Alvarães, 
Anamã, Anori, Apuí, Atalaia do 
Norte, Autazes, Barcelos, Bar-
reirinha, Benjamin Constant, 
Boa Vista do Ramos, Canutama, 

Careiro Castanho, Careiro da 
Várzea, Eirunepé, Envira, Fonte 
Boa, Guajará, Humaitá, Iran-
duba, Itacoatiara, Itapiranga, 
Japurá, Lábrea, Manacapuru, 
Manaquiri, Manicoré, Maués, 
Nhamundá, Nova Olinda do 
Norte, Novo Airão, Presidente 
Figueiredo, Santa Isabel do Rio 
Negro, Santo Antônio do Içá, 
São Gabriel da Cachoeira, São 
Sebastião do Uatumã, Silves, 
Tabatinga, Tapauá, Tonantins, 
Uarini, Urucará e Urucurituba.

Parintins – O Plano Muni-
cipal de Vacinação, executado 
por faixa etária, contemplou 
mais de 600 profissionais do 
total de 950 servidores da 
rede estadual em Parintins.

Em relação à vacinação dos 
demais profissionais, na segun-
da-feira (24/05), o Governo do 
Estado, dando continuidade à 
imunização gradativa dos tra-
balhadores da educação, ini-
ciou o redirecionamento das 
doses necessárias para a imuni-
zação dos mais de 300 trabalha-
dores ainda não contemplados.
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REALIZAÇÃO:
SUBCOMANDO DE AÇÕES DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - SUBCOMADEC

CEL QOBM FRANCISCO FERREIRA MÁXIMO FILHO
SECRETÁRIO EXECUTIVO DE AÇÕES DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL

TC QOBM CLÓVIS ARAÚJO PINTO JUNIOR 
COORDENADOR DE ARTICULAÇÃO E MUDANÇAS CLIMÁTICAS

MAJ QOBM HÉLCIO CAVALCANTE BARBOSA
CHEFE DO DEPARTAMENTO DE RESPOSTA DE DESASTRE E SUPORTE

MAJ QOBM ADSON DE SOUZA FERREIRA 
CHEFE DO DEPARTAMENTO DE PREPARAÇÃO E ASSISTÊNCIA PÓS DESASTRE

1º TEN QOABM ADAILSON SANTOS DE BRITO
CHEFE DA SEÇÃO DE CAPACITAÇÃO E MITIGAÇÃO

2º TEN QCOBM ROBSON SANTOS DE ALMEIDA
CHEFE DA COORDENADORIA REGIONAL GERENTE EM SAÚDE

2º TEN QCOBM FÁBIA SANT’ANA DOS SANTOS
ASSISTENTE SOCIAL

2º TEN QCOBM FABIANO BARBOSA VIEIRA
ENFERMEIRO

LARISSA SEGADILHA FRANÇA
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DA DEFESA CIVIL DO AMAZONAS 

KAROLINE QUEIROZ DE BARROS
DESIGN E EDIÇÃO

FONTE: SECOM

FOTOS: ASSCOM Defesa Civil, Defesas Civis Municipais, 
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