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Wilson Lima lança Operação Enchente 2021, com ações de ajuda humanitária, crédito e apoio ao setor 
primário

O governador Wilson Lima 
lança, nesta segunda-feira 
(08/03), a Operação Enchente 
2021, com o anúncio de um pa-
cote de ações para minimizar os 
impactos sofridos pela popula-
ção dos municípios que serão 
afetadas ou que já estão isoladas 
pela cheia dos rios neste ano. O 
investimento será de mais R$ 67 
milhões em ações como ajuda 
humanitária; crédito e anistia 
de dívidas; apoio ao setor pri-
mário; e instalação de abrigos 
e de estações de tratamento de 
água. A operação visa socorrer, 
inicialmente, os 19 municípios 
das calhas dos rios Juruá, Purus 
e Madeira, onde vivem aproxi-
madamente 130 mil pessoas.

Dos municípios localizados 
nessas calhas, sete já decreta-
ram Situação de Emergência, 
todas já homologadas pelo Es-
tado. Os municípios são Guaja-
rá, Ipixuna, Itamarati, Eirunepé 
e Envira, na calha do Juruá; e 
Boca do Acre e Pauini, na ca-
lha do Purus. A União já reco-
nheceu a Situação de Emer-
gência em Boca do Acre, o que 
permite o envio de recursos e 
suporte do Governo Federal.

 

“Nós estamos trabalhando 
com a previsão de que 50 mu-
nicípios do estado do Amazonas 
sejam atingidos pela enchente 
neste ano. Nós temos, inicial-
mente, atingidas as calhas do 
Purus e do Juruá. Na sequência 
deve ser a calha do Madeira, 
inclusive praticamente todos 
os municípios dessa calha es-
tão em estado de alerta. Te-
mos, na região metropolitana, 
algumas situações que tam-
bém estamos acompanhando, 
é o caso do Careiro da Várzea. 

No Alto Solimões, temos a 
situação do Baixo Amazonas, 
dos municípios de Barreirinha, 
Boa Vista do Ramos, Nhamun-
dá, Parintins, que são atingidos. 
A expectativa é de que mais de 
50 municípios sejam atingidos 
pela enchente, e isso envol-
ve aproximadamente 400 mil 
pessoas”, explicou Wilson Lima.

O Estado dará o suporte, 
quando necessário, para que os 
municípios não suspendam a 
vacinação contra a Covid-19. “A 
orientação que estamos repas-
sando para os prefeitos é que, 
apesar dessa dificuldade, ape-
sar da subida das águas, que a 

vacinação não pare. E o Estado 
está se colocando à disposição 
para ajudar nessa logística, para 
que os vacinadores possam 
chegar naqueles locais onde há 
maior dificuldade”, ressaltou.

 
A ajuda humanitária englo-

ba a doação de cestas básicas 
e kits para higiene, limpeza 
e dormitório, este último em 
duas versões: um com colchão, 
travesseiro e roupa de cama 
e outro com rede. Segundo a 
programação da Defesa Civil, as 
entregas acontecerão em março 
e abril. Os municípios também 
receberão estruturas modulares 
para montagem de barracas.

 Foram instaladas seis Esta-
ções de Tratamento de Água Mó-
vel (Etam), sendo três em Boca 
do Acre e três em Envira. Ou-
tras quatro serão instaladas nos 
próximos dias. Para essas ações, 
o investimento é de R$ 10 mi-
lhões, e serão atendidos os mu-
nicípios atingidos nas calhas do 
Juruá, Madeira e Purus, segun-
do estimativa da Defesa Civil.

 
Kits do programa “Merenda 

em Casa”, que leva alimentos da 
merenda escolar para estudan-
tes da rede estadual de ensino 
também serão entregues pela 
Secretaria de Estado da Edu-
cação e Desporto. Instalações 
da secretaria de todo o estado 
irão funcionar como abrigo para 
as famílias que necessitarem.

 
A Companhia de Saneamen-

to do Amazonas vai auxiliar o 
fornecimento de água potável, 
por meio do projeto Água Boa. A 
companhia informou, ainda, que 
haverá a distribuição de água 
tratada em pontos específicos 
das cidades atingidas, nos abri-
gos e por carros-pipa. A análise 
da água será feita com frequên-
cia para evitar contaminação.

Também haverá a suspensão 
da cobrança de contas referentes 
ao consumo de água nos muni-
cípios castigados pela enchente 
e que são abastecidos pela Co-
sama. Hoje, Eirunepé e Itamarati 
serão beneficiados, mas caso o 
regime de subida dos rios afete 
mais municípios, outros tam-
bém serão atendidos com a sus-
pensão da cobrança. Atualmen-
te, a Cosama atua em 14 cidades.

 
Anistia – O Governo do Es-

tado enviou um indicativo de 
lei para aprovação da Assem-
bleia Legislativa do Amazonas 
(Aleam) em que concede anis-
tia, remissão e renegociação 
de dívidas junto à Agência de 
Fomento do Estado do Ama-
zonas (Afeam). A proposta já 
recebeu parecer favorável da 
Comissão de Constituição e 
Justiça (CCJ) da Assembleia.

 
A expectativa é que mais de 

R$ 56,6 milhões sejam anistiados, 
beneficiando 9.570 pessoas das 
regiões afetadas pela cheia de 
2021. O número representa pro-
dutores rurais, micro e peque-
nos empresários e profissionais 
autônomos de baixa renda. Ape-
nas do setor primário, a expecta-
tiva é anistiar débitos que soma-
dos chegam a R$ 13,5 milhões.

 
A anistia total, parcial e re-

negociação de dívidas são de-
correntes de operações de fi-
nanciamento concedidas com 
recursos do Fundo de Apoio 
às Micro e Pequenas Empre-
sas e ao Desenvolvimento So-
cial do Estado do Amazonas 
(FMPES), por meio da Afeam.

 
A concessão do benefí-

cio de anistia fica limitada aos 
municípios onde foi reconhe-
cida a calamidade pública ou 
estado de emergência pela 
Defesa Civil Estadual ou Secre-
taria Nacional da Defesa Civil.
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Renegociação – A Afeam 
também abrirá a possibilida-
de de renegociação de dívidas, 
com a repactuação do prazo do 
pagamento, respeitadas as par-
ticularidades de cada ativida-
de. Além disso, os financiados 
de todos os setores localizados 
nos municípios onde não hou-
ve reconhecimento de calami-
dade pública ou de estado de 
emergência, mas se considerem 
afetados direta ou indiretamen-
te pelos efeitos da enchente de 
2021, poderão solicitar a renego-
ciação de seus financiamentos.

 
Crédito Solidário – O orça-

mento total estimado da Afe-
am para esta linha de financia-
mento chega ao valor de R$ 20 
milhões. No Crédito Solidário, 
realizado em parceria com o 
Fundo de Promoção Social e Er-
radicação da Pobreza (FPS), o 
interessado pode acessar o valor 
máximo de R$ 2 mil com taxas 
de juros de 0,5% ao ano, carên-
cia de 180 dias para começar a 
pagar num prazo de 24 meses.

 
Ajuda ao setor primário – O 

Governo do Amazonas, por meio 
da Operação Enchente 2021, pre-
vê, também, uma série de ações 
específicas para mitigar os impac-

tos no setor primário. Entre elas, 
o investimento de R$ 7,5 milhões 
para aquisição de alimentos, que 
serão doados para as famílias 
em situação de vulnerabilidade.

O Estado enviará para a Ale-
am um projeto de lei que au-
toriza a aquisição de alimentos 
da agricultura familiar, oriundos 
de produtores credenciados no 
Programa de Regionalização da 
Merenda Escolar (Preme) e nas 
feiras da Agência de Desenvol-
vimento Sustentável (ADS) na 
capital e em 35 municípios do 
estado. Também haverá a aqui-
sição de pescado dos piscicul-
tores credenciados junto a ADS.

 
Serão beneficiados cerca de 

600 produtores individuais, 20 
associações, 20 cooperativas e 16 
agroindústrias credenciados jun-
to ao Preme, totalizando a aqui-
sição de cerca de 900 toneladas 
de produtos agrícolas, com in-
vestimento de aproximadamen-
te R$ 5 milhões. A ação benefi-
ciará, também, cerca de 1,5 mil 
produtores de todo estado que 
comercializam seus produtos 
nas Feiras da ADS em 35 muni-
cípios, com um investimento de 
aproximadamente R$ 1,5 milhão.

 

Para a Semana Santa, a ação 
prevê aquisição de pescado de 
cerca de 40 piscicultores, tota-
lizando perto de 150 toneladas 
de pescado, com um investi-
mento de R$ 1 milhão. No total, 
serão aproximadamente 1.250 
toneladas de produtos agrícolas, 
entre hortifrutigranjeiros e pes-
cado que, somados, perfazem o 
investimento de R$ 7,5 milhões.

 O Governo do Amazonas 
doará 13,7 mil kits da agricultu-
ra familiar que, juntos, somam 
42 toneladas de sementes de 10 
diferentes culturas. Ainda em re-
lação ao setor primário, o Estado 
doará 62 mil cestas básicas para 
famílias de pescadores, numa 
parceria com o Ministério da Cida-
dania e Ministério da Agricultura.

 
Saúde – A Secretaria de Es-

tado da Saúde (SES-AM) e a 
Fundação de Vigilância em Saú-
de (FVS-AM), além de darem 
continuidade à distribuição 
das vacinas contra a Covid-19, 
estão apoiando os municípios 
com orientação sobre os fluxos 
de desabrigados nos abrigos.

O Governo do Estado tem 
garantido o reforço no forne-
cimento de medicamentos e 
insumos hospitalares nos mu-
nicípios da região mais atin-
gida pela subida dos rios. 

Repasses do FTI – A SES-
-AM repassou recursos do 
Fundo de Fomento ao Turis-
mo, Infraestrutura, Serviços e 
Interiorização do Desenvolvi-
mento do Amazonas (FTI) para 
auxiliar as prefeituras a executa-
rem melhorias na área da saúde.  

 
Em 2021, já foram repassados, 

por meio do FTI, R$ 528.626,63 
para Boca do Acre, R$ 528.626,83 
para Eirunepé; R$ 330.388,02 
para Guajará; e R$ 396.475,80 
para Pauini. As secretarias de Es-
tado de Justiça, Direitos Huma-
nos e Cidadania; de Segurança 
Pública; e de Assistência Social; 
Casa Militar; e o Instituto de Pe-
sos e Medidas do Amazonas 
(Ipem) fazem parte desse plano.

 



4

Wilson Lima apresenta ações de enfrentamento da Covid-19 
para autoridades do estado peruano de Loreto

Em reunião virtual com o go-
vernador do estado peruano de 
Loreto, Elisbán Ochoa Sosa, nesta 
segunda-feira (08/03), o governa-
dor Wilson Lima apresentou as 
principais ações do Governo do 
Amazonas no combate à pande-
mia de Covid-19 e convidou o es-
tado vizinho a participar da Sala 
de Situação, coordenada pela 
Fundação de Vigilância em Saúde 
(FVS-AM), para compartilhar ex-
periências no enfrentamento do 
novo coronavírus.

A Sala de Situação do Amazo-
nas já conta com a participação 
de autoridades da cidade colom-
biana de Letícia, da prefeitura de 
Tabatinga, município amazonen-
se que faz fronteira com a Colôm-
bia, e representantes da Funda-
ção Oswaldo Cruz (Fiocruz).

 
A reunião foi realizada a convi-

te do governo de Loreto para que 
Wilson Lima e representantes de 
órgãos estaduais apresentassem 
as ações realizadas para conter o 
avanço do novo coronavírus.

 
“Podemos desenvolver uma 

agenda comum nessa região de 
fronteira entre Peru, Colômbia e 
Brasil, não apenas para o enfren-
tamento da pandemia da Co-
vid-19, mas também para comba-
termos os casos de malária e para 
questões ambientais”, destacou o 
governador.

Durante a reunião, a equipe 
do governador Elisbán Ochoa 
Sosa solicitou detalhes em rela-
ção às miniusinas produtoras de 
oxigênio medicinal que estão 
sendo instaladas pelo Governo 
do Estado na rede de saúde do 
Amazonas. Hoje, são 38 estrutu-
ras desse tipo em operação, que 
juntas produzem 19 mil m³ do gás 
medicinal todos os dias. Além de 
alimentar as unidades pela rede 
de gás, parte do que é produzido 
é envazado em cilindros e pode 
ser transportado para unidades 
onde não há estruturas monta-
das.

 
Wilson Lima destacou a aber

tura de leitos para receber pacien-
tes diagnosticados com Covid-19, 
sobretudo a ampliação da rede 
adaptando espaços nas unidades 
de saúde. A rede estadual de saú-
de conta atualmente com 1.465 
leitos exclusivos para pacientes 
com Covid-19, sendo 426 de UTI. 
O governador destacou, ainda, o 
diálogo com todos os segmentos 
da economia e com os demais 
poderes.

Governo do Loreto - No esta-
do peruano, há dificuldades para 
abertura de leitos de UTI devido 
à falta de recursos humanos. De 
acordo com autoridades de Lore-
to, foram abertos 42 leitos desse 
tipo. Neste ano, o estado vizinho 
registrou 618 mortes pela doen-
ça e, atualmente, conta com 326 
pacientes diagnosticados com o 
novo coronavírus internados.
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Defesa Civil do Amazonas antecipa planejamento para 
atender municípios atingidos pela cheia dos rios

Com o objetivo de dar respos-
tas imediatas às populações que 
serão afetadas e as que já estão 
isoladas pela cheia dos rios nes-
te ano, o Governo do Amazonas 
já antecipou o planejamento de 
ajuda humanitária para 19 mu-
nicípios. A quantidade, definida 
com base no histórico do fenô-
meno natural nos últimos dez 
anos, pode ser maior, conforme 
a evolução da subida do nível do 
leito dos rios.

A informação foi repassada 
pelo Secretário Executivo da De-
fesa Civil do Estado, Coronel Fran-
cisco Ferreira Máximo, aos depu-
tados estaduais nesta quinta-feira 
(04/03), em sessão de tempo pro-
posta pelo deputado Sinésio 
Campos. Na exposição, realizada 
no plenário da Assembleia Legis-
lativa (ALE-AM), o Coronel Máxi-
mo destacou os municípios que 
já estão sendo atendidos, nas ca-
lhas Purus e Juruá.

“Esse tipo de convocação 
é sempre muito bem-vinda, 
porque é uma forma, também, 
que nós temos de divulgar as 
ações que o Governo do Esta-
do vem desenvolvendo através 
da Defesa Civil. É uma maneira 
também de prestar contas com 
a sociedade e fazer com que o 
parlamento entenda as ações e 
as dificuldades, para que pos-
sam ajudar o sistema de Defesa 
Civil”, destacou o Coronel.

Segundo ele, os 19 municí-
pios com maior potencial de se-
rem afetados na cheia de 2021, 
envolvem aproximadamente 
130 mil pessoas, o equivalente a 
23 mil famílias.

Para Boca do Acre, onde o 
governador esteve recentemen-
te acompanhando o trabalho 
da Defesa Civil estadual, foram 
locados caminhões-pipa; 2 mil 

cestas básicas, correspondentes 
a 34 toneladas de alimentos; 1 
mil galões de água mineral; 500 
botijões de gás de cozinha, de 8 
quilos cada.

Segundo o Secretário Exe-
cutivo, no dia de hoje, a Defesa 
Civil está instalando estações 
móveis de tratamento de água 
em Boca do Acre e em Envira. 
São seis estações do tipo, três 
em cada um dos municípios 
citados pelo Coronel Máximo. 
Uma estação, explica ele, tem 
capacidade para produzir entre 
70 mil e 90 mil metros cúbicos 
de água potável por dia.

“Estamos conseguindo dar a 
primeira resposta, estamos com 
vários técnicos nesse momento 
nas calhas, dando as assessorias 
necessárias e contribuindo com 
a assistência”, reforçou o coro-
nel.

Legado – Nos dois anos an-
teriores, o Governo instalou 273 
purificadores de água nos mu-
nicípios afetados pelas cheias. 
O investimento foi um avanço 
em relação à atuação da Defesa 
Civil, permitindo acesso á água 
potável. Isso porque os purifi-
cadores ficam nas localidades, 
geralmente em zonas rurais, e 
se tornam legado que garante 
água potável durante todo o 
ano. Na atual cheia, essas co-
munidades já não sofrerão com 
falta de água própria para con-
sumo.

Com o fenômeno Lá Niña, 
atuando de forma moderada no 
Oceano Pacífico a meteorologia 
prevê muitas chuvas para o mês 
de Março. Para o segundo tri-
mestre, explicou o Coronel Má-
ximo aos deputados estaduais, 
as chuvas deverão continuar 
fortes, mas em uma intensidade 
menor.

Proposta – Ao final da ses-
são de tempo, o Secretário Exe-
cutivo da Defesa Civil do Estado 
propôs aos deputados a criação 
do Fundo de Proteção e Defesa 
Civil, pelo estado e prefeituras. 
Segundo ele, o mecanismo 
permitiria ações mais céleres, 
inclusive de prevenção a qual-
quer tipo de desastre natural. 
Os convênios, explica, são as 
formas mais rápidas de ajudar 
os municípios, mas nem sem-
pre as prefeituras estão aptas 
legalmente.

 
“Essa é uma proposta, que 

logicamente precisa de um en-
tendimento entre o Executivo 
e o parlamento’’, acrescentou, 
referindo-se à necessidade de 
definir, por exemplo, a fonte 
de recursos necessária para ali-
mentar o Fundo.
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Governador Wilson Lima comanda ações da Operação Enchente na calha do Juruá 
 O governador Wilson Lima es-

teve, nesta sexta-feira (12/03), nos 
municípios de Itamarati e Eirune-
pé, na calha do rio Juruá, para co-
ordenar, pessoalmente, ações hu-
manitárias da Operação Enchente 
2021. Além da entrega de alimen-
tos, água potável e outros itens a 
famílias dessas cidades, ele anun-
ciou o início da liberação de crédi-
to especial e do perdão de dívidas 
de financiamentos, e a suspensão 
da cobrança da tarifa de água.

 
Há duas semanas, o gover-

nador iniciou as ações para levar 
ajuda humanitária ao interior do 
estado e percorreu os municípios 
de Boca do Acre e Pauini, na calha 
do rio Purus; e Envira, Eirunepé e 
Guajará, na calha do Juruá. Além 
de Itamarati, o governador e os 
servidores que integram a opera-
ção, retornaram a Eirunepé. A pro-
gramação também inclui a ida aos 
municípios de Envira e Ipixuna.

 
“Este ano, as águas têm subido 

de uma forma muito significativa, 
muito além daquilo que era es-
perado. Nós vamos visitar quatro 
municípios para entregar o que 
as pessoas mais precisam nesse 
momento, que é cesta básica, gás 
e madeira para levantar o assoa-
lho das residências”, disse Wilson 
Lima. 

Segundo a Defesa Civil do 
Amazonas, nessa etapa da opera-
ção, o Estado atenderá, em Itama-
rati, 2.732 pessoas, o equivalente 
a 683 famílias. São 488 cestas bá-
sicas; 488 kits de higiene; 49 kits 
dormitório com colchão, traves-
seiro e roupa de cama; 488 kits de 
higiene e 976 redes.

 
Foram entregues, ainda em 

Itamarati, 711 cartões do Auxílio 
Estadual, programa do Governo 
do Estado que destina R$ 600, di-
vididos em três parcelas, para que 
famílias em situação de extrema 
pobreza possam comprar itens da 
cesta básica, além de materiais de 
higiene e limpeza.

 Maria Mondia Silva produz 
farinha, uma das atividades pre-
judicadas por conta da subida das 
águas acima do esperado. “É uma 
ajuda boa que fazem para gente. 
Itamarati está sofrendo bastante 
com a enchente, muita gente de-
sabrigada, muita gente sofrendo. 
Afetou a produção de farinha, 
muita gente com roça dentro da 
água”, descreveu. O governador 
Wilson Lima anunciou a reforma 
da fábrica de farinha de Itamarati 
para incentivar a produção local.

 



7

Governador Wilson Lima comanda ações da Operação Enchente na calha do Juruá 

Crédito e perdão de dívidas 
- Em Itamarati, Wilson Lima tam-
bém deu início à anistia de dívi-
das da Agência de Fomento do 
Estado do Amazonas (Afeam). A 
medida alcança operações com 
recursos do Fundo de Micro e 
Pequenas Empresas e ao Desen-
volvimento Social do Estado do 
Amazonas (FMPES) e beneficia 
produtores rurais, empreende-
dores e profissionais autônomos 
de municípios que já declararam 
Estado de Calamidade Pública ou 
de Emergência.

 
Para Envira, Ipixuna e Itamara-

ti, a estimativa é anistiar mais de 
R$ 600 mil para o setor primário 
e mais de R$ 2,9 milhões para os 

setores secundário e terciário, 
totalizando mais de R$ 3,5 mi-
lhões, alcançando aproximada-
mente 690 operações.

 
Wilson Lima anunciou que, 

para os municípios afetados pela 
enchente neste ano, a Afeam, em 
parceria com o Fundo de Promo-
ção Social (FPS), disponibilizará 
também R$ 20 milhões para o 
Crédito Solidário, voltado à popu-
lação em situação de risco social 
e que possui pequenos negócios.

 
Nos municípios de Envira, Ipi-

xuna e Itamarati serão destinados 
R$ 800 mil do Crédito Solidário. O 
interessado pode acessar o valor 
máximo de R$ 2 mil, com taxas de 

juros de 0,5% ao ano e carên-
cia de 180 dias para começar a 
pagar em um prazo de 24 meses.

A Afeam também está desti-
nando o Crédito Emergencial aos 
municípios afetados pela cheia. 
Nesta sexta-feira (12/03), foi li-
berado R$ 539 mil para 73 em-
preendedores de Envira, Ipixuna 
e Itamarati. Em 2021, o número 
de beneficiados com essa linha 
de crédito nesses três municípios 
chega a 123, no total de R$ 822 
mil.

 
Isenção da cobrança de água 

- O governador e o presidente 
da Companhia de Saneamento 
do Amazonas, Armando do Vale, 

assinaram, nesta sexta-feira, ato 
que isenta a cobrança da tarifa 
de abastecimento de água nos 
municípios de Eirunepé e Itama-
rati por 90 dias e que beneficiará 
mais de 600 famílias. O benefício 
poderá ser estendido para outros 
12 municípios onde a companhia 
atua, caso sejam prejudicados 
pela subida dos rios.

 
Eirunepé – Em Eirunepé, o go-

vernador entregou 1.293 cestas 
básicas, 20 toneladas de alimen-
tos e gás de cozinha. Wilson Lima 
também repassou ao município 
180 doses de vacinas contra a Co-
vid-19.

 
“Esse é um apelo que eu faço 

a todos os prefeitos: que a vaci-
nação da Covid-19 continue, ape-
sar de toda essa dificuldade com 
logística, porque a dose contra 
a Covid é a arma mais poderosa 
que temos contra essa pande-
mia”, disse o governador.

 
Em Eirunepé, o Governo do 

Amazonas já entregou ajuda hu-
manitária para 7.240 pessoas, 
atingidas pela enchente, o que 
corresponde a 1.810 famílias. Fo-
ram entregues, também, 1.293 
kits de higiene, 129 kits dormi-
tório com colchão, travesseiro e 
roupa de cama e 2.586 redes.
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Durante Operação Enchente 2021, governador Wilson Lima reforça ações na área da saúde
Em viagem a Eirunepé, Ita-

marati, Envira e Ipixuna, nesta 
sexta-feira (12/03), o governador 
Wilson Lima reforçou ações na 
área da saúde nos municípios, 
que sofrem os efeitos da cheia 
do rio Juruá. A Operação Enchen-
te 2021 também está levando 
ajuda humanitária, assistência 
social e linhas de financiamento 
para essas cidades.

 
Durante a operação, Wilson 

Lima repassou doses de vacinas 
contra a Covid-19 e pediu aos 
prefeitos que a campanha de 
imunização não seja suspensa. 
“Esse é um apelo que eu faço a 
todos os prefeitos: que a vacina-
ção da Covid-19 continue, ape-
sar de toda essa dificuldade com 
logística, porque a vacina contra 
a Covid é a arma mais poderosa 
contra essa pandemia”, disse o 
governador.

 
Eirunepé recebeu mais 180 

doses e Envira outras 250, como 
parte da sétima remessa de en-
vios de imunizantes pelo Gover-
no do Estado. Ipixuna recebeu 
890 doses, além de 24 caixas 
com testes rápidos e kit de equi-
pamentos para teleconsultas 

(três notebooks, três caixas de 
som e três câmeras – webcam).

**Reforço de ações** - Em 
parceria com a Fundação de Vi-
gilância em Saúde (FVS-AM), a 
Secretaria de Estado de Saúde 
(SES-AM) tem reforçado as ações 
de assistência em saúde nos mu-
nicípios atingidos pela enchente 
dos rios.

O secretário executivo adjun-
to de Atenção Especializada do 
Interior da SES-AM, Cássio Espíri-
to Santo, informou que uma das 
preocupações é com o aumento 
de casos de dengue nesses mu-
nicípios atingidos pela cheia dos 
rios.

“Com a FVS-AM, estamos en-
viando testes rápidos para den-
gue. Com o aumento da cheia 
tem um gradativo aumento da 
dengue. Então a gente precisa 
ter o diagnóstico precoce para 
tratar rápido. E, também, poder 
descartar rapidamente a suspei-
ta para outras doenças, como a 
Covid-19”, explica Cássio.

 
Outro ponto que preocupa, 

ressalta o secretário, são as do-

enças em decorrência da escas-
sez de água potável. Por isso, a 
SES-AM também está providen-
ciando o envio de hipoclorito 
para os municípios atingidos 
pela enchente. A substância é 
utilizada para purificar a água 
para o uso e consumo humano.

 
“A falta de água potável pode 

trazer várias doenças, com as 
diarréicas agudas e hepatite”, 
lembra o secretário. “A gente 
também tem a questão do au-
mento de acidentes com animais 
peçonhentos quando as águas 
baixarem, assim como a malária. 
Por isso aumentamos a vigilância 
nessas regiões”, completa Cássio. 
Também como estratégia de 
saúde pública, o Governado do 
Estado tem montando estações 
de tratamento de águas nos mu-
nicípios.

 
O secretário informa ainda 

que a SES-AM e a FVS-AM estão 
apoiando os municípios com 
orientação sobre os fluxos de 
desabrigados nos abrigos, com 
o objetivo de evitar a dissemina-
ção do novo coronavírus nesses 
ambientes.

 

FTI - O Governo do Estado 
tem atuado para reforçar a es-
trutura de saúde no interior do 
Amazonas e já repassou R$ 123 
milhões do Fundo de Fomento 
ao Turismo, Infraestrutura, Ser-
viços e Interiorização do Desen-
volvimento do Amazonas (FTI) 
aos municípios. Desse total, R$ 
76 milhões repassados em 2020.

 
Itamarati já recebeu, este 

ano, R$ 198,2 mil por meio do 
FTI. O valor é referente a primeira 
parcela de 2021. No ano passa-
do, o município recebeu do Go-
verno do Amazonas, por meio do 
fundo, o valor de R$ 505,4 mil.

 
Envira já recebeu R$ 396,4 

mil este ano e R$ 1,01 milhão em 
2020. Para Eirunepé, o Governo 
do Estado enviou R$ 528.634,50 
em 2021 e no ano passado, R$ 
12.442,214.62.

 
Operação Enchente - Há duas 

semanas, o governador iniciou 
as ações para levar ajuda huma-
nitária ao interior do estado e 
percorreu os municípios de Boca 
do Acre e Pauni, na Calha do Pu-
rus; e Envira, Eirunepé e Guajará 
na Calha do Juruá.
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Durante Operação Enchente 2021, governador Wilson Lima reforça ações na área da saúde
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Defesa Civil instala Estações de Tratamento de Água Móvel em Envira e Boca do 
Acre para abastecimento de água potável

A Defesa Civil do Estado do 
Amazonas, com o apoio da For-
ça Aérea Brasileira (FAB), no dia 
1º de março, realizou o envio de 
seis Estações de Tratamento de 
água que irão atender os muni-
cípios de Envira e Boca do Acre, 
situados nas Calhas do rio Juruá 
e Purus.

 
O material que será utilizado 

na montagem das Estações che-
gou hoje (04/03) ao município 
de Envira; e o restante segue por 
estrada até Boca do Acre; por 
conta da logística, o material foi 
enviado para Rio Branco/AC e de-
pois foi transportado via terrestre 
para os municípios.

Miniestações de tratamento 
de água serão instaladas, garan-
tindo o reforço no abastecimento 
de água potável, para atendimen-
to do consumo da população 
nessas localidades, que já sofrem 
impactos da cheia deste ano.

 

A ação faz parte do planeja-
mento do Plano de Contingên-
cia das ações de apoio e socorro 
às famílias do interior, que tem 
como objetivo assegurar as ne-
cessidades dos municípios mais 
atingidos pela enchente.
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Defesa Civil instala Estações de Tratamento de Água Móvel em Envira e Boca do 
Acre para abastecimento de água potável

A Defesa Civil do Amazonas 
prossegue com a instalação das 
estações de tratamento de água 
para atender as famílias afeta

das pela cheia nos municí-
pios de Envira, na calha do Juruá, 
e em Boca do Acre, na calha do 
Purus. A ação faz parte do Plano 

de Contingência das ações de 
apoio e socorro às famílias do 
interior, que tem como objetivo 
assegurar as necessidades dos 
municípios mais atingidos pela 
enchente. Nesse trabalho, cerca 
de 1.150 mil famílias devem ser 
alcançadas com o fornecimento 
de água potável.

 
Em Envira, as estações de tra-

tamento de água potável estão 
sendo instaladas no bairro do 
Furo, um dos bairros mais afe-
tados pela inundação, já que os 
poços que atendem a localidade 
estão embaixo d’água e tiveram 
a qualidade comprometida.  Se-
rão beneficiadas cerca de 200 
famílias. Ainda na cidade, 350 
famílias do bairro da várzea e 
da comunidade de Marajá serão 
atendidas com o fornecimento 
de água potável. 

No município de Boca do 
Acre, as estações de tratamento 
foram instaladas no bairro Praia 
do Gado e irão atender aproxi-
madamente 600 famílias; a outra 
estação será instalada em bairro 
a ser definido pela prefeitura do 
município que está realizando o 
levantamento necessário para as 
instalações.

Ajuda Humanitária - No úl-
timo dia 27 de fevereiro, o go-
vernador Wilson Lima realizou 
a entrega de ajuda humanitária 
ao município de Boca do Acre. 
Ao todo, foram destinadas 34 
toneladas de alimentos; 500 bo-
tijões de gás; mil galões de água 
mineral; três caminhões pipa e 
quatro embarcações de médio 
porte para suporte na logística 
de transporte. 
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Visando atender os mu-
nicípios afetados pela 
cheia dos rios, o Governo 

do Amazonas montou uma for-
ça-tarefa de órgãos para atuarem 
de forma conjunta na “Operação 
Enchente 2021”, anunciada pelo 
governador Wilson Lima nesta se-
gunda-feira (08/03). Entre as ações 
propostas está a utilização da Uni-
dade Básica Fluvial de Fiscalização 
(UBFF) do Instituto de Pesos e Me-
didas do Amazonas (Ipem), levan-
do serviços de saúde e cidadania às 
áreas mais atingidas.

A UBFF é referência no país 
por ser uma unidade equipa-
da para realizar as atividades 
de fiscalização metrológica e 
da avaliação da conformidade 
por meio fluvial. Com quatro 
laboratórios, a ideia é utilizar a 
estrutura para integrar o plano 
emergencial com os serviços 
de outras secretarias, entre elas 
a Secretaria de Justiça, Direitos 
Humanos e Cidadania (Sejusc) e 
a Secretaria de Estado de Saúde 

(SES-AM).
De acordo com o diretor-pre-

sidente do Ipem, Márcio André 
Brito, os trabalhos devem iniciar 
a partir da próxima semana na 
calha do Juruá, considerada uma 
das mais críticas.

“Nós iremos além de prestar 
o nosso serviço de competência 
do órgão como assistência técni-
ca ao comércio, serviço, monito-
ramento dos postos flutuantes, 
também iremos agregar de uma 
forma transversal outros órgãos 
para ocupar a unidade fluvial, 
como a Sejusc, na emissão de 
documentos, RG, e a SES, fazen-
do atendimentos no combate à 
Covid-19”, destacou o diretor do 
Ipem.

A secretária da Sejusc, Mirtes 
Salles, reforçou a importância da 
documentação para a popula-
ção atingida nessas áreas alaga-
das. Os trabalhos de Cidadania 
receberão suporte de equipes 
atuantes nos serviços de Pronto 
Atendimento ao Cidadão (PACs) 

de Manacapuru, Itacoatiara, Pa-
rintins e Iranduba.

“Com a subida das águas as 
pessoas perdem os seus bens, 
eletrodomésticos, imóveis, mas 
elas perdem também os seus do-
cumentos. Então se faz necessá-
ria uma ação imediata da Sejusc 
no sentido de fazer a emissão 
de documentos nos municípios 
que estão sendo afetados pela 
enchente, porque essas pessoas 
precisam ter acesso aos benefí-
cios da prefeitura, do Governo 
do Estado, do Governo Federal, 
e elas só podem ter acesso aos 
benefícios se elas tiverem docu-
mentadas”, afirmou.

A UBFF é referência no país 
por ser uma unidade equipa-
da para realizar as atividades 
de fiscalização metrológica e 
da avaliação da conformidade 
por meio fluvial. Com quatro 
laboratórios, a ideia é utilizar a 
estrutura para integrar o plano 
emergencial com os serviços 
de outras secretarias, entre elas 

a Secretaria de Justiça, Direitos 
Humanos e Cidadania (Sejusc) e 
a Secretaria de Estado de Saúde 
(SES-AM).

De acordo com o diretor-pre-
sidente do Ipem, Márcio André 
Brito, os trabalhos devem iniciar 
a partir da próxima semana na 
calha do Juruá, considerada uma 
das mais críticas.

“Nós iremos além de prestar 
o nosso serviço de competência 
do órgão como assistência técni-
ca ao comércio, serviço, monito-
ramento dos postos flutuantes, 
também iremos agregar de uma 
forma transversal outros órgãos 
para ocupar a unidade fluvial, 
como a Sejusc, na emissão de 
documentos, RG, e a SES, fazen-
do atendimentos no combate à 
Covid-19”, destacou o diretor do 
Ipem.

A secretária da Sejusc, Mirtes 
Salles, reforçou a importância da 
documentação para a popula-
ção atingida nessas áreas alaga-
das. Os trabalhos de Cidadania 
receberão suporte de equipes 
atuantes nos serviços de Pronto 
Atendimento ao Cidadão (PACs) 
de Manacapuru, Itacoatiara, Pa-
rintins e Iranduba.

“Com a subida das águas as 
pessoas perdem os seus bens, 
eletrodomésticos, imóveis, mas 
elas perdem também os seus do-
cumentos. Então se faz necessá-
ria uma ação imediata da Sejusc 
no sentido de fazer a emissão 
de documentos nos municípios 
que estão sendo afetados pela 
enchente, porque essas pessoas 
precisam ter acesso aos benefí-
cios da prefeitura, do Governo 
do Estado, do Governo Federal, 
e elas só podem ter acesso aos 
benefícios se elas tiverem docu-
mentadas”, afirmou.

Unidade Fluvial do Ipem-AM dará suporte em ações emergenciais na ‘Operação 
Enchente 2021’
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Unidade Fluvial do Ipem-AM dará suporte em ações emergenciais na ‘Operação 
Enchente 2021’
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Ensino remoto: pais devem 
ficar atentos aos cuidados com 
crianças e adolescentes na in-
ternet, ferramenta preferida dos 
estudantes, WhatsApp requer 
atenção.

 
Desde o início da pandemia, 

a exigência do ensino remoto 
nas redes públicas e particula-
res tem destacado a necessida-
de de cuidados com crianças e 
adolescentes no acesso à inter-
net ao redor do mundo. Ferra-
menta preferida pelos estudan-
tes, o WhatsApp, aplicativo de 
mensagens instantâneas, é um 
dos exemplos de espaços que 
requerem cuidados e atenção 
neste momento.

 
É através dele que os jovens 

tiram suas dúvidas com os pro-
fessores, ficam por dentro dos 
comunicados escolares e, até 
mesmo, organizam-se para re-
alizar trabalhos com os colegas.

 
Porém, apesar da facilidade 

que a plataforma oferece, os es-
tudantes precisam ficar atentos 
a alguns cuidados na hora de 

manuseá-la, para não cair em 
golpes ou ter a conta roubada. 
Para isso, também é fundamen-
tal a participação dos pais ou 
responsáveis, que devem, sem-
pre que possível, monitorar os 
conteúdos acessados pelos fi-
lhos.

 
A gerente de Mídias e Con-

teúdos Digitais do Centro de Mí-
dias de Educação do Amazonas 
(Cemeam), Sabrina Araújo, que 
tem trabalhado nas estratégias 
de alcance aos estudantes da 
rede pública, destaca os cui-
dados necessários com a fer-
ramenta. Segundo ela, grupos 
com pessoas desconhecidas 
podem representar perigo, se 
não houver atenção. Por isso, é 
importante que os alunos sai-
bam a procedência de cada um, 
antes de aceitar participar deles.

 
“O WhatsApp é um dos apli-

cativos de mensagens mais po-
pulares entre os jovens, senão 
o mais popular. Existe diferença 
em relação à utilização somen-
te para uso pessoal e quando 
precisamos utilizar para estudo 

e trabalho, com interações com 
contatos diferentes. Por isso, é 
necessário alguns cuidados na 
hora de baixar, instalar e utili-
zar”, afirmou.

 
Links suspeitos – É impor-

tante que os estudantes nunca 
cliquem ou compartilhem links 
suspeitos, geralmente enviados 
por números desconhecidos. 
Muitas vezes, pode se tratar de 
spam, vírus e outras coisas inde-
sejáveis, que podem resultar na 
perda da conta no aplicativo e, 
em alguns casos, na danificação 
do aparelho celular.

 
Verificação em duas etapas 

– Um mecanismo importante 
para aumentar a segurança no 
WhatsApp é a autenticação em 
duas etapas, que serve para im-
pedir o acesso não autorizado à 
conta, mesmo quando a senha 
é comprometida. Para ativar a 
verificação, basta ir em “Ajustes”, 
depois em “Conta”, “Confirma-
ção em duas etapas” e escolher 
uma senha.

Com isso, qualquer um que 
tentar entrar na conta do aluno 

deverá colocar essa senha, ja-
mais dividida com ninguém.

 
Aplicativos – É importante 

que o estudante nunca baixe 
aplicativos desconhecidos ou 
de lojas não oficiais, pois eles 
podem conter vírus. Além disso, 
ele deve manter o WhatsApp e 
o sistema operacional do celular 
sempre atualizados, para garan-
tir proteção contra as mais re-
centes ameaças de segurança e 
otimizar a capacidade dos apps 
e do aparelho.

 
Dados pessoais – O aluno 

nunca deve fornecer dados 
pessoais como CPF ou data de 
nascimento para outra pessoa, 
mesmo que ele a conheça – ela 
pode ter tido sua conta hacke-
ada. Essas informações podem 
ser repassadas indevidamente 
para outros usuários e utilizadas 
em fraudes.

 

Ensino remoto: pais devem ficar atentos aos cuidados 
com crianças e adolescentes na internet

Em Boca do Acre, PM faz campanha e doa cestas básicas 
para famílias atingidas pela cheia

Em uma ação humanitária 
em Boca do Acre (a 1.028 quilô-
metros de Manaus), município 
amazonense em situação de 
emergência por causa da cheia 
dos rios da região, policiais da 5ª 
Companhia Independente de 
Polícia Militar (CIPM) realizaram 
uma campanha para arrecadar 
alimentos e fizeram a doação 
de 70 cestas básicas para famí-
lias atingidas pela enchente.

A entrega dos alimentos, 

a maioria doação feita pelos 
próprios policiais militares, co-
meçou a ser feita na terça-feira 
(02/03). Essa é a terceira ação 
social realizada pelo efetivo da 
5ª CIPM para apoiar as famílias 
ribeirinhas, que estão com suas 
casas inundadas. Nas últimas 
duas doações, foram distribuí-
dos mais de 50 kits de alimen-
tos não perecíveis.

 
De acordo com o coman-

dante da 5ª CIPM, tenente Bru-

no Almeida, foi realizado um 
levantamento das famílias a se-
rem atendidas com as doações 
e os policiais militares de plan-
tão fizeram a entrega em lan-
chas, visitando cada uma das 
residências selecionadas.

 
“A maioria dos alimentos foi 

doada pelos próprios policiais 
militares, mas também recebe-
mos doações de amigos da po-
lícia, que já conhecem a nossa 
ação e fizeram questão de aju-

dar. A cidade toda está debaixo 
d’água e nós temos que fazer a 
nossa parte para ajudar os co-
munitários”, salientou.

 
Segundo a Defesa Civil do 

Amazonas, o município de Boca 
do Acre está em situação de 
emergência, decretada desde o 
dia 20 de fevereiro. Atualmente, 
2.118 famílias estão sendo afe-
tadas pelo fenômeno natural.
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O Governo do Amazonas 

iniciou, no fim de semana, a 
Operação Gratidão receben-
do dois pacientes de Porto Ve-
lho (RO) acometidos pela CO-
VID-19. Um paciente chegou a 
Manaus na noite de sexta-feira 
(05/03) e outro no domingo 
(07/03), transferidos de Porto 
Velho para o Hospital Delphina 
Aziz, na zona norte da capital.

 
O secretário de Saúde do 

Amazonas, Marcellus Campê-
lo, afirma que a operação visa 
retribuir a ajuda recebida de 
outros estados, durante a fase 
mais aguda da pandemia no 
Amazonas, em janeiro de 2021. 
Ele ressaltou que a prioridade 
do atendimento na rede ainda 
é para pacientes do Amazonas, 
tendo em vista que apesar da 
queda na ocupação de leitos, 
o Estado ainda mantém níveis 
altos de novos casos e óbitos.

 
Marcellus também refor-

ça que, assim como as remo-
ções entre unidades do Esta-
do, as interestaduais também 
serão via Sistema de Transfe-
rência de Emergência Regula-
da (SISTER) da secretaria, que 
define a prioridade confor-
me a disponibilidade de leito. 

 
“Nesse momento, vamos 

apoiar a operação que o Minis-
tério da Saúde realiza junto com 
o estado de Rondônia. Estamos 
nos organizando para retribuir 
o apoio que recebemos, em 
respeito ao princípio do SUS da 
universalidade do acesso”. Se-
gundo o secretário, ainda não 
é possível abrir a operação a 
outros estados. “Temos leitos 
clínicos, mas a ocupação de UTI 
ainda é elevada. Como sabemos 
que 25% dos pacientes mode-
rados que foram do Amazonas 
para outros Estados evoluíram 
para UTI, não temos como re-
ceber muitos pacientes ainda”.

 
Ele reforça que desde o início 

da pandemia, Rondônia recebeu 
pacientes do Sul do Amazonas. 
Atualmente, seis pacientes de 
Humaitá estão internados em 
UTI em Porto Velho. Essa rela-
ção dos municípios do Sul do 
Amazonas com Rondônia é 
bastante comum, em função 
da distância para Porto Velho 
ser menor que para Manaus.

 
A secretária adjunta de políti-

cas de saúde da SES-AM, Nayara 
Maksoud, destaca que o equilí-
brio na rede hospitalar no Ama-
zonas fez com que estratégias 
como a remoção de pacientes 
para outros estados fossem sus-
pensas, do interior para a capital.

  “Tivemos que trazer pacien-
tes do interior do estado não 
só para leitos de UTI, mas para 
leitos clínicos e, inclusive, pro-
porcionar para estados como 
Rondônia, que recebem nossos 
pacientes, principalmente da re-
gião sul do Amazonas”, afirmou.

 

Números - Conforme o Bo-
letim da Fundação de Vigilância 
em Saúde (FVS), no domingo 
a taxa de ocupação de leitos 
estava em 80% para leitos de 
UTI e 50% para leitos clínicos.

 
Nas últimas semanas, o ritmo 

das internações no Estado caiu e 
mais 225 novos  leitos, dos quais 
75 de UTI, foram acrescentados 
na rede pública. Com maior ofer-
ta de leitos, o número de pessoas 
com Covid-19 aguardando trans-
ferência reduziu 92,8%. No final 
de janeiro, o número de cha-
mados abertos no SISTER para 
pacientes com a Covid chegou 
a 612.  Na manhã desta segun-
da-feira (08/03) estava em 44.

 
Redução no tempo de espera 

- De acordo com a Central Unifica-
da de Regulação e Agendamen-
to de Consultas e Exames (Cura), 
a espera para remoção, que já 

foi em média de cinco dias para 
leitos de UTI, caiu para a média 
24 horas e de leitos clínicos está 
em 6 horas. O tempo só é maior 
para pacientes instáveis, que não 
têm condições hemodinâmicas 
para uma remoção de avião ou 
mesmo de ambulância terrestre.

 

Transferências – Entre janei-
ro e fevereiro, foram realizadas 
5.379 remoções de pacien-
tes com a Covid-19 dentro do 
Amazonas e 542 para outros 
Estados, perfazendo um total 
de 5.921 transferências. Foram 
transferidos 1.112 pacientes do 
interior para a capital e 4.267 
entre hospitais de Manaus.

 
Queda nas internações – O 

número de pacientes internados 
também reduziu no Amazonas. 
Conforme o Boletim Diário da 
Fundação de Vigilância em Saú-
de (FVS-AM), as internações em 
leitos Covid-19 na rede pública e 
privada da capital, que em janei-
ro chegou ao pico de 2.804, esta-
va em 1.114 neste domingo, que-
da de 60 %. No dia 14 de janeiro 
o número de hospitalizações re-
gistradas em 24 horas chegou a 
258 e no domingo estava em 39.

Operação Gratidão: Amazonas começa a receber pacientes 
com Covid-19 de Rondônia
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O Governo do Amazonas, por 
meio da Secretaria de Estado de 
Educação e Desporto, vai dispo-
nibilizar as escolas do interior 
como abrigos provisórios para as 
famílias desabrigadas em decor-
rência da cheia, nos municípios 
das calhas dos rios Juruá, Purus 
e Madeira. Estima-se que, neste 
ano, cerca de 130 mil pessoas te-
nham sido afetadas pelo aumen-
to rápido do nível da água dos 
rios do Amazonas.

 
O anúncio foi feito pelo go-

vernador Wilson Lima, durante 
live transmitida na nesta segun-
da-feira (08/03), para detalhar 

as ações do Executivo estadual 
com a Operação Enchente 2021. 
O secretário de Educação em 
exercício, Luis Fabian Barbosa, 
participou da coletiva de apre-
sentação do plano emergencial 
de combate à enchente.

Além de contribuir com os 

abrigos, a Secretaria de Educação 
também auxiliará as demais pas-
tas que compõem a ação integra-
da do Governo do Amazonas com 
apoio logístico, para que possam 
desempenhar suas ações nos mu-
nicípios e, ainda, com a antecipa-
ção da distribuição do “Merenda 
em Casa”, programa lançado no 
último ano que consiste na entre-
ga de kits de alimentação escolar 
a alunos da rede.

“Existem dois formatos para 

execução do ‘Merenda em Casa’. 
Um formato é a aquisição dos gê-
neros que compõem esse kit aqui 
em Manaus, para montagem, e 
posterior remessa aos municí-
pios. Mas também existe outro 
formato, que é a remessa de re-
cursos para as coordenadorias 
para que esses itens sejam adqui-
ridos lá, como forma de fomento 
à economia local”, explicou Luis 
Fabian.

 
Para aqueles municípios em 

que é possível a aquisição dos 
insumos que compõem o kit ali-
mentar, está sendo repassada 
verba às coordenadorias regio-
nais de Educação, a fim de que 
os itens sejam adquiridos de 
produtores locais. Já nas regiões 
em que a produção dos insumos 
seja inviável, a secretaria enviará 
a cesta pronta, diretamente da 
capital amazonense.

 
Apoio pedagógico – Fora es-

sas ações, a Secretaria de Educa-
ção também está desenvolvendo 
um plano de apoio pedagógico 
voltado aos estudantes afetados 
pela cheia. O objetivo da pasta é 
que nenhum aluno seja prejudi-
cado por conta das enchentes.

Escolas vão receber desabrigados e ‘Merenda em Casa’ será 
distribuído para famílias afetadas pela cheia
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Um novo patamar na identi-
ficação de servidores do Estado 
do Amazonas foi alcançado na 
manhã desta terça-feira (09/03), 
durante a cerimônia de entrega 
de 183 carteiras de identidade 
militar para o Corpo de Bom-
beiros Militar do Amazonas (CB-
MAM). O documento, que subs-
titui a atual carteira de papel, foi 
confeccionado pela Imprensa 
Oficial do Estado do Amazonas 
(IOA), com a mais alta tecnolo-
gia de impressão e contendo 
elementos de segurança de da-
dos que impedem falsificações.

A entrega aconteceu duran-
te solenidade simbólica na sede 
do CBMAM, em Manaus, com a 
presença do comandante-geral 
do Corpo de Bombeiros Militar 
do Amazonas, coronel Danizio 
Valente, do diretor-presidente 
da IOA, João Ribeiro Jr., de ofi-
ciais e praças bombeiros milita-
res e da equipe técnica da Im-
prensa Oficial, seguindo regras 
de distanciamento social. 

 
“Essa nova carteira vai servir 

para o integrante da nossa cor-
poração que estava sem a iden-
tidade, que estava com uma 
identificação ultrapassada. 

A carteira atual está num 
alto padrão de qualidade e, pela 
tecnologia que foi implemen-
tada, vai apresentar itens de 
elevada segurança”, ressaltou o 
comandante-geral do CBMAM, 
coronel Danizio Valente. 

 
Além do nome, foto, situa-

ção funcional, validade, Regis-
tro Geral, patente e assinatura, 
a nova identidade militar do 
CBMAM carrega itens de segu-
rança de última geração, como 
elementos reativos à luz ultra-
violeta, brasões em policromia, 
fundo geométrico, guilhoches 
com microtextos positivos e ne-
gativos e três códigos de seguri-
dade de informações: QR Code, 
código de rastreio e código de 
unidade administrativa. 

 
Dentre outros benefícios, 

estão a durabilidade e a pratici-
dade: o documento, no modelo 
de cartão de plástico PVC, é con-
feccionado por meio de uma 
tecnologia de retransferência, 
que permite impressão em altís-
sima qualidade, com invólucro 
de camadas de laminação que 
torna a identida de resistente à 
umidade, altas temperaturas e 
ataques químicos.  

 
Além disso, o documento 

também é mais compacto que 
a atual carteira de papel, num 
tamanho menor e similar aos 
cartões de crédito, sendo mais 
fácil e prático de transportar e 
guardar em porta-cédulas.  

 
A nova identidade militar do 

CBMAM também possui infor-
mações sobre porte ou posse de 
arma de fogo, seguindo especi-
ficações da legislação atual para 
documentos de identificação 
de militar conforme os termos 
do artigo 6º da Lei Federal nº 

10.826/2003, e o regulamento 
do Decreto Federal nº 9.847, de 
25 de julho de 2019. 

 
Identidade funcional segura 

- A nova identidade militar do 
CBMAM é resultado de uma ini-
ciativa chamada de “iD-AM” ou 
“identidade funcional segura”, 
desenvolvida pela Imprensa Ofi-
cial do Amazonas para substituir 
os atuais crachás dos servidores 
do Estado, alinhado ao plano de 
gestão do governador Wilson 
Lima para gerar economicidade 
através de soluções tecnológi-
cas. O Corpo de Bombeiros é o 
primeiro “cliente” dessa novida-
de, que está disponível e pode 
ser solicitada por qualquer ór-
gão público do Executivo, Legis-
lativo e Judiciário.  

 
O “iD-AM” ainda permite in-

cluir certificação digital e uso 
de chip como ferramentas de 
segurança, recursos que devem 
ser incluídos na próxima remes-
sa de identidades militares para 
o CBMAM. Ao todo, o Corpo de 
Bombeiros já solicitou 1050 do-
cumentos de identificação, nú-
mero que pode chegar a 4 mil 
unidades, incluindo militares 
inativos e os dependentes. 

Novas identidades militares do Corpo de Bombeiros do AM 
carregam tecnologia e segurança da Imprensa Oficial
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Seas realiza visita técnica no barco de atendimento social da 
‘Operação Enchente 2021’

A Secretaria de Estado da As-
sistência Social (Seas) é um dos 
órgãos envolvidos na “Operação 
Enchente 2021”, lançada pelo 
governador Wilson Lima no iní-
cio deste mês. Na manhã desta 
quarta-feira (24/03), a secretária 
adjunta Adriana Pellin e técnicos 
da pasta fizeram o reconheci-
mento das instalações do barco 
que vai operacionalizar a ação 
humanitária intersetorial, inicial-
mente na Calha do Purus.

Informações sobre Cadastro 
Único, Bolsa Família e orienta-
ção aos municípios sobre acesso 

a recursos federais, diante do 
quadro de emergência e cala-
midade pública, são alguns dos 
serviços que serão oferecidos 
especificamente pelos técnicos 
da Seas. O município de Tapauá 
será o primeiro a receber os ser-
viços. Em seguida, a operação 
deve atender os municípios de 
Lábrea e Canutama.

De acordo com a secretá-
ria adjunta, a ação humanitária 
intersetorial terá início no dia 
5 de abril e deve durar 20 dias. 
As equipes passarão pelo me-
nos três dias em terra firme para 

atender a população dos muni-
cípios. A Seas terá quatro técni-
cos a bordo.

“Receber esse tipo de orien-
tação e auxílio é de extrema im-
portância, principalmente du-
rante o momento que vivemos. 
Muitos municípios não têm con-
dições de proporcionar esses 
atendimentos, que são direitos 
do cidadão”, disse Adriana Pellin.

Operação Enchente 2021 
– A iniciativa reúne um pacote 
de ações para minimizar os im-
pactos sofridos pela população 

dos municípios, que serão afe-
tados ou que já estão isolados 
pela cheia dos rios neste ano. 
O investimento será de mais de 
R$67 milhões em ações como 
ajuda humanitária; crédito e 
anistia de dívidas; apoio ao setor 
primário; e instalação de abrigos 
e de estações de tratamento de 
água. A operação visa socorrer, 
inicialmente, os 19 municípios 
das calhas dos rios Juruá, Purus 
e Madeira, onde vivem aproxi-
madamente 130 mil pessoas.
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Governo do Estado vai ampliar efetivo do Corpo de 
Bombeiros Militar do Amazonas 

O Governo do Amazonas 
publicará, nos próximos dias, o 
decreto que possibilita ao Esta-
do ampliar o efetivo do Corpo 
de Bombeiros Militar do Amazo-
nas (CBMAM) em mais de 80%, 
por meio do novo Quadro de 
Distribuição de Efetivo (QDE). O 
quadro viabiliza a realização de 
concursos públicos e a expan-
são de postos dos bombeiros 
no interior do estado. O decreto 
foi assinado nesta quinta-feira 
(25/03), durante solenidade re-
alizada no auditório do Coman-
do Geral do CBMAM, localizado 
no Comando Geral do CBMAM, 
localizado no bairro Petrópolis, 
zona sul de Manaus.

Atualmente, o Corpo de 
Bombeiros conta com um QDE 
que distribui um efetivo de 
2.429 homens. O novo quadro 
prevê 4.483 vagas, aumentando 
a projeção de efetivo da corpo-
ração em 84,56%.

“A partir do momento em 
que o Governo do Estado, na 
figura do governador Wilson 
Lima, consegue corrigir essa 
injustiça histórica e permite a 
reestruturação do quadro do 
Corpo de Bombeiros Militar do 
Amazonas, a gente consegue 
fazer com que a carreira seja 
igualmente reestruturada, abri-
mos oportunidade para que 
praças e oficiais possam pro-
gredir na carreira e, ao mesmo 
tempo, garantimos que o inte-
rior não fique desguarnecido”, 
destacou o secretário-chefe da 
Casa Civil, Flávio Antony, que re-
presentou o governador Wilson 
Lima na cerimônia de assinatura 
do decreto.

Antony ressaltou a impor-
tância da ampliação do quadro 
em todas as frentes de atuação 
dos bombeiros, incluindo a área 
da saúde, possibilitando melho-
rias no enfrentamento à pande-
mia de Covid-19 e no 

atendimento à população. “Em 
um momento de pandemia, 
você poder aparelhar, instru-
mentalizar o interior do estado 
com quadros qualificados do 
corpo de bombeiros do Amazo-
nas é sempre muito importan-
te”, enfatizou o secretário.

Em 2020, 469 bombeiros 

militares do quadro de saúde 
no ano passado foram incluídos 
nos quadros da corporação pelo 
governador Wilson Lima. Além 
disso, o governador promoveu 
mais de 22 bombeiros militares 
nos meses de fevereiro e março.

Interior – O QDE está liga-
do à Lei de Organização Básica 
(LOB) da corporação e projeta 
a ampliação do efetivo do CB-
MAM em todas as unidades e 
setores subordinados. O Qua-
dro de Distribuição de Efetivo 
permite a abertura de novos 
postos na capital e a expansão 
no interior do estado.

“É objetivo do governador 
do Estado deixar a segurança 
pública no padrão de que a nos-
sa sociedade necessita. O efeti-
vo dos Bombeiros passará para 
mais de 4 mil homens, o que 
possibilitará, principalmente, a 
instalação de novos postos dos 
Bombeiros no interior do esta-
do, porque o maior problema 
que nós temos hoje é efetivo e, 
com isso, nós poderemos fazer 
uma distribuição melhor, dando 
uma atenção melhor ao interior 
do estado”, pontuou o secretá-
rio de Segurança Pública, Louis-
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Profissionais da segurança pública atuantes na linha de 
frente contra a Covid-19 começam a ser imunizados 

Com o compromisso de ga-
rantir a proteção dos profissio-
nais da área de segurança pública 
atuantes nas linhas de frente de 
combate à Covid-19, o Governo 
do Amazonas iniciou, neste do-
mingo (28/03), a vacinação con-
tra a Covid-19 para este público 
específico no Centro de Conven-
ções Professor Gilberto Mestrinho 
– Sambódromo. A ação tem como 
meta alcançar 500 trabalhadores 
do ramo por dia.

Neste primeiro momento, os 
agentes da área de segurança que 
estão no regime de teletrabalho 
ou serviço administrativo não se-
rão imunizados. O secretário de 
Segurança Pública do Amazonas, 
coronel Louismar Bonates, desta-
cou os critérios de vacinação nes-
ta etapa.

 “O critério principal será para 
os policiais que estão na linha de 
frente, aqueles policiais que traba-
lham na rua, que diariamente se 
dedicam não só no policiamento, 
mas também no apoio à saúde, 

carregando cilindros, organizando 
filas, dando apoio àqueles que ne-
cessitam”, pontuou Bonates.

Agentes – Nesta primeira fase 
devem ser contemplados cerca de 
cinco mil servidores da Polícia Mi-
litar, Polícia Civil, Corpo de Bom-
beiros, Departamento Estadual de 
Trânsito (Detran-AM), Defesa Civil 
e da Secretaria de Segurança Pú-
blica (SSP-AM).

Com oito tendas para a vacina-
ção, a equipe de vacinadores será 
composta por profissionais da 
Fundação de Vigilância em Saú-
de (FVS-AM), que terão apoio do 
Corpo de Bombeiros e da Polícia 
Militar do Amazonas. Durante a 
semana, a aplicação da vacina será 
realizada das 9h às 16h, exclusiva-
mente no posto do Sambódromo.

Motivação – Contagiado pela 
emoção do tão aguardado mo-
mento da vacinação, José Leite, 
que é agente de trânsito do Nú-
cleo Especializado em Operações 
de Trânsito (Neot), esteve no Sam-
bódromo para ser vacinado e fa-

lou sobre a expectativa dele.

“A expectativa sempre foi mui-
to grande até porque nós estamos 
na rua constantemente trabalhan-
do para salvar vidas no trânsito, 
então é assim, a partir de agora 
estou mais tranquilo para poder 
trabalhar e continuar servindo ao 
estado do Amazonas, como a gen-
te sempre vem fazendo no Neot”, 
afirmou o servidor.

Garantia de proteção – O iní-
cio da vacinação dos agentes atu-
antes na segurança pública traz 
a garantia de proteção para que 
eles deem continuidade ao traba-
lho desempenhado, como explica 
Elda Laura, combatente da guarni-
ção do Corpo de Bombeiros Mili-
tar do Amazonas.

“Independentemente de a 
gente ter sido vacinado ou não, 
estávamos desempenhando nos-
sa função com afinco e dedicação. 
Quando a gente gosta, a gente 
desempenha. Agora, com certeza, 
a gente tem mais um respaldo, a 

gente não tem mais porque ficar 
com receio de alguma coisa. Va-
mos esperar a segunda dose, que 
é para então finalizar de vez essa 
situação”, concluiu Elda Laura.

Programação – A vacinação 
das forças de segurança não irá 
comprometer a programação dos 
grupos prioritários definidos no 
PNI. De acordo com a Fundação de 
Vigilância em Saúde será utilizada 
a reserva técnica de 5% destinada 
ao Amazonas, que é armazenada 
para cobrir possíveis perdas na 
vacinação dos grupos prioritários. 
Para o público da segurança, será 
usado o saldo remanescente dos 
grupos já vacinados.

A SSP enviará, diariamente, 
uma lista para a FVS com os no-
mes dos profissionais aptos a to-
marem a primeira dose da vacina. 
Os profissionais podem consul-
tar o setor administrativo da sua 
unidade para verificar se o nome 
consta na lista.
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Mais de 700 servidores da segurança pública já se vacinaram 
contra a Covid-19 em Manaus

Em dois dias, a vacinação 
contra a Covid-19 dos profissio-
nais da Segurança Pública imuni-
zou 741 servidores públicos que 
atuam em Manaus, conforme 
monitoramento da Fundação de 
Vigilância em Saúde (FVS). Au-
torizada pela Justiça Federal, a 
imunização dos servidores que 
atuam na linha de frente no en-
frentamento à pandemia teve 
início no domingo (28/03).

Serão aplicadas doses da 
vacina AstraZeneca em cinco 
mil servidores, entre policiais 
militares, policiais civis, bombei-
ros, agentes do Departamento 
Estadual de Trânsito, do De-
partamento de Polícia Técnico-
-Científica, Defesa Civil, além de 
policiais federais e rodoviários 
federais.

As doses estão sendo aplica-
das no Sambódromo, localiza-
do no bairro Dom Pedro, zona 
centro-oeste de Manaus, com 

base na lista de funcionários que 
compõem a linha de frente. Os 
servidores que estão em serviço 
no dia são informados sobre o 
período em que precisam se des-
locar para receberem a vacina.

“O critério principal será para 
os policiais que estão na linha de 
frente, aqueles policiais que tra-
balham na rua, que diariamente 
se dedicam não só no policia-
mento, mas também no apoio 
à saúde, carregando cilindros, 
organizando filas, dando apoio 
àqueles que necessitam”, disse o 
secretário de Segurança, Coronel 
Louismar Bonates.

 
A vacinação atende a um pe-

dido do Governo do Amazonas, 
de contemplar os profissionais 
da segurança, que foram forte-
mente atingidos pela Covid-19. 
Durante a pandemia, 174 ser-
vidores morreram por causa da 
doença. O vírus chegou a afastar 
quase 1,5 mil agentes da rua.

No domingo (28/03), primei-
ro dia da campanha de imuniza-
ção da Segurança Pública, 362 
servidores foram vacinados. Já 
nesta segunda-feira (29), a vaci-
na contra a Covid-19 alcançou 
379 doses aplicadas. 

A vacinação das forças de se-
gurança não irá comprometer a 
programação dos grupos priori-
tários definidos no Plano Nacio-
nal de Imunização (PNI). De acor-
do com a Fundação de Vigilância 
em Saúde será utilizada a reserva 
técnica de grupos prioritários já 
contemplados no PNI, sendo do-
ses remanescentes de público já 
vacinado.

 
A SSP enviará, diariamen-

te, uma lista para a FVS com os 
nomes dos profissionais aptos 
a tomarem a primeira dose da 
vacina. Os profissionais podem 
consultar o setor administrativo 
da sua unidade para verificar se 
o nome consta na lista.

Vacinação do grupo prioritá-
rio de Segurança Pública e Salva-
mento

Fonte: FVS-AM

Período: 28 a 29/03/2021

Detran-AM: 24

Polícia Militar: 520

Polícia Rodoviária Federal: 16

Polícia Civil: 100

Polícia Federal: 17

Bombeiros: 57

Defesa Civil: 7
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Governo do Estado amplia estratégias de monitoramento 
contra desmatamento e queimadas na Operação Tamoiotatá

Com o lançamento da Operação 
Integrada Tamoiotatá, o Governo 
do Estado ampliará sua estrutura 
de inteligência para combater o 
desmatamento ilegal e queima-
das irregulares no Amazonas. 
Duas bases similares ao Centro 
Integrado de Comando e Contro-
le (CICC) serão instaladas em áre-
as estratégicas no sul do Amazo-
nas, nos municípios de Humaitá e 
Apuí. Novos recursos de tecnolo-
gia envolvendo uso de imagens 
de satélite em alta resolução 
passarão a ser utilizados pelos ór-
gãos de fiscalização.

A operação foi oficializada nesta 
segunda-feira (29/03), durante 
live nas redes sociais do governo, 
reunindo dirigentes da Secreta-
ria de Estado de Meio Ambiente 
(Sema), Secretaria de Segurança 
Pública (SSP-AM), Instituto de 
Proteção Ambiental do Amazo-
nas (Ipaam), Polícia Civil, Defesa 
Civil e Corpo de Bombeiros. As 
equipes de fiscalização começa-
rão a ser enviadas para o sul do 
Amazonas – área de maior pres-
são ambiental – a partir desta 
quinta-feira (1º/04).

O Secretário Adjunto da SSP, co-
ronel PM Hermes Macedo, explica 
que a montagem das bases 

operacionais compõe a fase de 
execução do Plano de Prevenção 
e Controle do Desmatamento e 
Queimadas, lançado pelo gover-
nador Wilson Lima em junho do 
ano passado.
 
Entre as medidas, segundo ele, 
as bases em Humaitá e Apuí, cha-
madas de Centrais Integradas de 
Coordenação Operacional Muni-
cipal (Cicop), vão permitir reuni-
ões diárias entre as equipes nos 
dois municípios, além de ampliar 
o monitoramento e acelerar a re-
cepção de dados em áreas de di-
fícil acesso. Ele afirma que a estra-
tégia integrada é uma inovação 
das equipes para coibir práticas 
ilegais contra o meio ambiente.

“Nesse período operacional, a 
gente precisa dar todo suporte 
em tempo real, para que os servi-
dores possam desempenhar suas 
atividades com tranquilidade. A 
ideia é que, além do monitora-
mento, exista a comunicação e 
tecnologia, para que eles possam 
desempenhar suas ações em ter-
renos que são bem complicados 
de operar, pela dificuldade de in-
ternet”, explicou o secretário.

Novos recursos – Outro recurso 
agregado aos trabalhos da Ope

ração Tamoiotatá incluirá uso de 
satélite para monitoramento de 
áreas atingidas, o Planet Labs, o 
qual já é utilizado pelo Ministério 
da Justiça. A tecnologia permite 
entregar uma imagem em melhor 
resolução e mapear diariamente 
as áreas de interesse, facilitando 
as autuações em tempo real.

“Você tem os autos de infração 
remoto, que diminui muito a 
presença do fiscal, do servidor 
em campo e isso melhora muito 
a velocidade da resposta e deixa 
muito mais claro. Em síntese, nos-
sas ações hoje, para o combate 
ao desmatamento, têm um forte 
viés em cima da integração, da 
tecnologia e da inteligência. É 
com isso que nós queremos dimi-
nuir esses altos índices que, por 
ventura, vieram a ocorrer durante 
esses anos”, acrescentou o dire-
tor-presidente do Ipaam, Juliano 
Valente.

Para o secretário de Meio Am-
biente do Amazonas, Eduardo 
Taveira, a integração com as for-
ças de segurança fortalece a pre-
sença do Governo do Estado nas 
localidades mais pressionadas, 
quebrando uma cadeia de pro-
cessos ligados à devastação de 
áreas verdes.

“A ideia por trás dessa organi-
zação é ampliar a presença do 
Estado. É saber quem é aquele 
pequeno produtor que não está 
tendo acesso ao licenciamento e 
fortalecer, com esse cinturão de 
legalidade e de prosperidade, a 
diminuição de grupos que vêm 
para grilagem de terra, desma-
tamento e até forçar moradores 
tradicionais a avançar com a ile-
galidade”.

Operação Tamoiotatá – A Ta-
moiotatá é resultado de uma 
avaliação dos resultados obtidos 
na Operação Curuquetê 2, que 
atuou contra crimes ambientais 
no sul do Amazonas, de junho a 
novembro de 2020. Uma novida-
de é que, para a Operação deste 
ano, as equipes vão contar com 
duas bases paralelas de atuação, 
uma no município de Apuí e ou-
tra em Humaitá, a fim de ampliar 
a presença do Estado na região.

Considerando o Plano de Preven-
ção e Combate ao Desmatamen-
to e Queimadas (PPCDQ-AM), 
lançado em junho de 2020, será 
almejada para a presente Ope-
ração a meta de redução de 5% 
nas taxas de desmatamento e 
queimadas, no comparativo com 
o ano anterior.


