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Para muitas famílias do 
interior do Amazonas, 
conseguir o alimento 

de cada dia é uma tarefa de-
safiadora. E o trabalho ainda 
fica mais árduo em tempos 
de pandemia da Covid-19, ce-
nário que compromete dire-
tamente a renda de quem já 
vive em situação de vulnera-
bilidade e precisa do suporte 
do Governo do Estado para 
manter a alimentação. “Seria 
mais difícil, agora tudo mudou. 
A gente vai conseguir comprar 
o almoço neste momento”, 
comemorou a dona de casa 
Meyrislene Pereira. 

A expectativa é bene-
ficiar 30 mil famílias na Re-
gião Metropolitana e injetar 
R$ 60 milhões na economia.

A dona de casa mora no 
mesmo local com os seis filhos 
e o marido, o único da família 
que possui renda, mas que, se-
gundo ela, não é o suficiente 
para garantir a alimentação de 

oito pessoas. Meyrislene rece-
beu o cartão das mãos do go-
vernador Wilson Lima e diz es-
tar agradecida pelo benefício. 

“Vai ajudar demais a mi-
nha família na alimentação. 
Era o que a gente estava pre-
cisando por causa da pan-
demia que está muito for-
te no Brasil inteiro”, afirmou. 

Outros municípios – Na 
próxima semana, uma força-
-tarefa do Estado chegará a lo-
calidades mais afastadas, con-
forme planejamento do Fundo 
de Promoção Social e Erradica-
ção da Pobreza (FPS) em par-
ceria com a Secretaria de Esta-
do de Assistência Social (Seas). 

A operação conta ainda 
com a Companhia de Sanea-
mento do Amazonas (Cosama), 
Agência de Desenvolvimento 
Sustentável (ADS), Secretaria 
de Educação e Desporto (Se-
duc-AM) e Departamento Es-
tadual de Trânsito (Detran-AM).

Wilson Lima inicia trabalhos de entrega do Auxílio 
Estadual para famílias em situação de extrema pobreza

O governador Wilson 
Lima deu início, na 
manhã desta se-

gunda-feira (1º/02), na sede 
da Secretaria de Estado de 
Assistência Social (Seas), aos 
trabalhos de entrega do Car-
tão Social Auxílio Estadual para 
100 mil famílias em situação 
de extrema pobreza no Ama-
zonas. O auxílio financeiro é 
no valor de R$ 600,00 e será 
pago em três parcelas, de R$ 
200,00 cada. “Hoje estamos 
começando um trabalho de 
entrega do Cartão Auxílio Esta-
dual, com o objetivo de ajudar 
aquelas pessoas que estão em 
extrema pobreza. As equipes 
estão indo fazer essas entre-
gas aqui na capital, acompa-

nhadas pela Polícia Militar para 
garantir que essas pessoas 
possam ser beneficiadas. No 
momento em que elas rece-

bem esse cartão, elas assinam 
um documento declarando e 
atestando que elas atendem a 
todos os critérios para serem 

beneficiadas”, destacou o go-
vernador Wilson Lima. Para a 
seleção das famílias beneficia-
das com o Auxílio Estadual, o 

Governo do Estado utilizou a 
base de dados do Cadastro 
Único (CadÚnico) para pro-
gramas sociais do Governo 

Federal, tendo como mês de 
referência novembro de 2020. 
Conforme o governador, na 
quarta-feira (03/02) inicia a dis-
tribuição na Região Metropo-
litana de Manaus e, em segui-
da, para as calhas do interior.

‘‘As nossas equipes já co-
meçaram a fazer visitas aos 
municípios aqui da Região 
Metropolitana e, na quarta-fei-
ra, começa a ser feita a entre-
ga também para os municí-
pios do interior. Vale lembrar 
que o auxílio dá direito à aqui-
sição de alimentos, produtos 
de higiene pessoal e também 
de limpeza. A segunda parce-
la dele será no final de feve-
reiro, e a terceira em março”, 
explicou o governador.

Famílias em situação de vulnerabilidade comemoram 
chegada do Cartão Auxílio Estadual
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Governos Estadual e Federal unem forças para ajudar 
o interior do Amazonas no enfrentamento à Covid-19

O modelo de atuação 
conjunta tripartite, 
quem vem sendo 

adotado pelos três níveis de 
governo, para ajudar Manaus 
no enfrentamento à pande-
mia de Covid-19, também está 
sendo adotado no interior do 
Amazonas. 

Nesta quarta-feira (03/02), 
uma comitiva formada por in-
tegrantes do Governo Estadu-
al e Federal esteve em Itacoa-
tiara, para discutir um plano de 
ação de suporte ao município, 
o qual deverá se estender para 
outros municípios que enfren-
tam dificuldades na rede hos-
pitalar. Aporte financeiro fe-
deral – de R$ 507 mil fundo a 
fundo – e também do Estado, 

Com a liberação da primei-
ra parcela do FTI a definir valor; 
apoio técnico para ampliação 
da rede de assistência; mais 
equipamentos, como respira 
dores e monitores; uma usina 
de 20 metros cúbicos/hora; 
medicamentos; e testagem em 
massa; foram algumas das me

didas anunciadas pelo secre
tário de Estado de Saúde, 
Marcellus Campêlo, e pelo 
assessor especial do Ministé-
rio da Saúde, Airton Cascavel.

Eles se reuniram com o 
prefeito Mário Abrahim, vere-
adores e com os gestores de 
saúde do município e visitaram 
o hospital José Mendes, onde 
será montada uma tenda de 
triagem para atendimento e 
testagem de pacientes. A par-
ceria vai viabilizar oferta de tes-
te RT-PCR para a testagem dos 
pacientes sintomáticos, com o 
objetivo de fazer o tratamen-
to precoce e quebrar da ca

deia de transmissão do vírus. 
Marcellus Campêlo, que 

estava acompanhado do se-
cretário de Saúde do interior, 
Cassio Roberto do Espírito 
Santo, explicou que as ações já 
vinham sendo articuladas pela 
equipe técnica da Secretaria 
de Estado de Saúde (SES-AM), 
que esteve, recentemente, 
por duas vezes, em Itacoatiara 
para ajudar o município a res
truturar a sua rede de saúde.

O assessor do MS, Airton 
Cascavel, ressaltou a soma 
de esforços para ajudar o in-
terior; e disse que a missão é 
de apoio e suporte às ações 
do município, que tem auto-
nomia de gestão para orga-
nizar seu sistema de saúde.

“Vamos tratar aqui, o Mi-
nistério da Saúde, a Secretaria 
Estadual com a Prefeitura, de 
juntarmos as forças e, juntos, 
melhoramos o atendimento. 
Precisamos melhorar a ges-
tão. Nós vamos trazer pes-
soas, o Ministério (da Saúde) 
para ajudar a Prefeitura, e a 
secretaria estadual vai ajudar 
na administração do hospital.

Vamos fazer com que te-
nha suporte ventilatório para as 
pessoas. O intuito é de ajudar 
e trazer experiências, ajudar 
o município na gestão”, disse.

Para ele, a solução come-
ça no atendimento básico 
e nas medidas de proteção 
individual. “Se nós não tratar-
mos os primeiros sintomas, 
50% das pessoas que che-
gam em UTI vão a óbito”.
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Governo do Amazonas envia 1.470 doses 
de vacina para Maués e Borba

O Governo do Ama-
zonas enviou, na 
manhã desta quin-

ta-feira (11/02), 1.470 doses da 
vacina CoronaVac para dois 
municípios do interior do es-
tado. Mais de meio milhão 
de doses de vacinas contra a 
Covid-19 já foram distribuídas 
até o momento pela gestão 
Wilson Lima em todo o Ama-
zonas.

O envio contemplará os 
municípios de Maués (a 276 
quilômetros de capital), que 
receberá 790 doses, e Borba 
(a 150 quilômetros da capital), 
com 680 doses. As vacinas fo-
ram embarcadas em um avião 
modelo anfíbio da empresa 
Rico, que decolou do Aero-
porto Internacional Eduardo 
Gomes por volta das 12h30.

As vacinas enviadas nesta 
manhã fazem parte do lote 
enviado pelo Governo Fe-
deral que chegou à capital 
amazonense no último do-
mingo (07/02), com 96.200 
doses. Todo o procedimento 
de logística para a distribuição 
do medicamento é realiza-
do por meio da Casa Militar.

Com as doses entregues 
nesta nova remessa, o Gover-
no do Amazonas espera dar 
andamento ao cronograma de 
vacinação que deverá atingir a 
imunização de 100% dos traba-
lhadores da saúde do Amazo-
nas e de idosos acima dos 70 
anos nas próximas semanas.

Retirada – De acordo com 
o balanço mais recente dispo-
nibilizado pela Fundação de Vi-
gilância em Saúde do Amazo-
nas (FVS-AM) nesta quinta-feira, 
até o momento o Governo do 
Estado já distribuiu, ao todo, 
539.370 doses da vacina em 
todo o Amazonas. Deste nú-
mero, 207.312 foram entregues 
à capital e 332.058 distribuídas 
pelos municípios do interior.

Todos os 62 municípios 
do Amazonas já foram infor-
mados da distribuição das 
doses. Para efetuar a retirada, 
é preciso que a prefeitura da 
localidade entre em contato 
com a FVS com antecedên-
cia de 24 horas para realizar 
o agendamento do pedido, 
que será entregue a um repre-
sentante oficial do município.
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Defesa Civil do Amazonas já enviou mais de 7 mil 
cilindros de oxigênio reabastecidos ao interior

O Comitê de Crise 
para o Enfrenta-
mento da Covid-19, 

por meio da Defesa Civil do 
Amazonas, já reabasteceu, 
até esta segunda-feira (15/02), 
7.259 cilindros de oxigênio 
que foram destinados aos mu-
nicípios do interior. Ao todo, 
52 municípios já receberam ci-
lindros com capacidade de 10 
m³ reabastecidos, totalizando 
72.590 m³.

A ação faz parte da for-
ça-tarefa coordenada pelo 
Governo do Amazonas para 
suprir a alta demanda das uni-
dades de saúde, devido à es-
cassez do insumo provocada 
pelo agravamento de pacien-
tes de Covid-19.

O reabastecimento funcio-
na conforme a demanda dos 

municípios, que enviam os ci-
lindros vazios para a capital. O 
oxigênio utilizado pela Defesa 
Civil para encher os cilindros é 
proveniente tanto da empresa 
White Martins, principal forne-
cedora do estado, quanto de 
doações feitas pela iniciativa 
privada, voluntários, institui-
ções sociais e artistas.

Já receberam cilindros re-
abastecidos os municípios de 
Atalaia do Norte (5), Amaturá 
(21), Alvarães (86), Anamã (16), 
Anori (53), Autazes (445), Ben-
jamin Constant (12), Barcelos 
(31), Barreirinha (23), Boa Vista 
do Ramos (18), Beruri (119), Bor-
ba (56), Coari (27), Caapiranga 
(95), Careiro (406), Careiro da 
Várzea (8), Codajás (32), Ca-
rauari (123), Fonte Boa (72), Ita-
marati (39), Itacoatiara (802), 

Itapiranga (114), Iranduba (618), 
Japurá (18), Jutaí (29), Juruá (10), 
Manacapuru (65), Manaquiri 
(201), Maraã (7), Manicoré (13), 
Maués (10), Novo Airão (84), 
Nhamundá (79), Nova Olinda 
do Norte (508), Novo Aripuanã 
(24), Parintins (678), Presidente 
Figueiredo (9), São Paulo de 
Olivença (202), Santo Antônio 
do Içá (54), São Gabriel da Ca-
choeira (81), Santa Izabel do 
Rio Negro (95), São Sebastião 
do Uatumã (187), Tapauá (13), 
Tonantins (64), Tefé (730), Ta-
batinga (47), Rio Preto da Eva 
(380), Silves (240), Humaitá (23), 
Urucurituba (70), Uarini (20) e 
Urucará (113).

Apoio logístico – A logísti-
ca para o envio dos cilindros 
vazios e a devolução dos mes-
mos reabastecidos envolve 

barcos, lanchas, veículos e ae-
ronaves, de acordo com a dis-
tância e condições de acesso 
a cada município. O trabalho 
é realizado com o apoio da 
Casa Militar, Força Aérea Bra-
sileira (FAB) e das prefeituras 
municipais.

Também estão envolvidas 
no suporte logístico a Casa 
Civil e as secretarias de Es-
tado de Fazenda (Sefaz), de 
Saúde (SES), de Infraestrutura 
e Região Metropolitana de 
Manaus (Seinfra), Trabalho e 
Empreendedorismo (Setemp), 
Produção Rural (Sepror), Ad-
ministração Penitenciária 
(Seap), Administração e Ges-
tão (Sead), Justiça, Direitos Hu-
manos e Cidadania (Sejusc), 
Educação e Desporto (Seduc), 
Cidades e Territórios (Sect) e 
Segurança Pública (SSP).

As ações de suporte con-
tam ainda com a Companhia 
de Saneamento do Amazonas 
(Cosama), Instituto Estadual 
de Defesa do Consumidor 
(Procon-AM), Empresa Estadu-
al de Turismo do Amazonas 
(Amazonastur), Departamento 
Estadual de Trânsito (Detran-
-AM), Fundo de Promoção So-
cial e Erradicação da Pobreza 
(FPS), Agência Reguladora de 
Serviços Públicos Delegados 
e Contratados do Estado do 
Amazonas (Arsepam), Insti-
tuto de Pesos e Medidas do 
Amazonas (Ipem), Instituto de 
Proteção Ambiental do Ama-
zonas, Polícia Militar e Grupo 
Suçuarana de Operações.
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O governador Wil-
son Lima, se 
reuniu nesta se-

gunda-feira (15/02), com o 
general de Exército, Esteban 
Cals Theophilo Gaspar de 
Oliveira, comandante do Co-
mando Militar da Amazônia 
(CMA), para discutir o plane-
jamento logístico e opera-
cional do Plano de Acelera-
ção da Vacinação contra a 
Covid-19, previsto para iniciar 
no dia 22 de fevereiro, abran-
gendo a imunização de pes-
soas acima dos 50 anos de 
idade no Amazonas.

O CMA vai coordenar o 
trabalho das Forças Armadas 
(Exército, Marinha e Aero-
náutica) no plano estratégico 
para acelerar a vacinação no 
Estado na parte da segurança 
e na montagem de pontos 
de vacinação, conforme pla-
nejamento do Ministério da 
Saúde.

“O Comando Militar da 
Amazônia tem uma expertise 
muito grande em logística, so-
bretudo na nossa região, en-
tão vai ser fundamental para 
que a gente possa acelerar

esse processo de vacinação 
entendendo que essa é uma 
guerra de todos nós, do Go-
verno Federal; do Governo do 
Estado, através da sua Secreta-
ria de Saúde e da sua Fundação

de Vigilância em Saúde; da 
Prefeitura de Manaus e das 
prefeituras do interior”, desta-
cou o governador.

Wilson Lima ressaltou o tra-
balho que vem sendo feito em 
parceria com Governo Federal 
nas ações de enfrentamento 
à Covid-19 no estado. “Desde 
o início da pandemia temos 
trabalhado de forma conjunta 
para construir os caminhos de 
combate à Covid-19. Nós en-
tendemos que a vacina, pelo 
menos esse é caminho que a 
ciência nos aponta, é o meio 
mais seguro para que a gente 
possa imunizar a nossa popu-
lação e começar um retorno 
de normalidade às nossas vi-
das”.

Apoio das Forças Arma-
das – O comandante do CMA, 
Esteban Cals Theophilo Gas-
par de Oliveira, declarou total

empenho nesse trabalho lo-
gístico de vacinação contra 
Covid-19 no estado.

‘‘Vamos empenhar todos 
os esforços, no meu caso 
específico das Forças Ar-
madas, que é o que estou 
representando nesse mo-
mento como comandante 
conjunto da Amazônia para 
a operação Covid-19, que é 
uma operação do Ministério 
da Defesa. Então todos os 
esforços da parte de apoio 
e logística, em tudo aquilo 
que a gente for demandado, 
que esteja dentro do nosso 
alcance, nós vamos coope-
rar para que essa vacinação 
realmente se realize o mais 
rápido possível, seguindo as 
diretrizes emanadas pelas se-
cretarias municipais de saúde 
e do Ministério da Saúde.’’ 
completou.

Wilson Lima se reúne com comandante do 
CMA para alinhar plano de aceleração da 
vacinação
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Amazonas reduz taxa de transmissão do 
novo coronavírus

A taxa de transmissi-
bilidade do novo 
coronavírus (RT), no 

Amazonas, apresentou uma 
redução de 1,3 para menos de 
1,0 nas primeiras semanas do 
mês de fevereiro. Atualmen-
te a RT está em 0,95, sendo a 
menor taxa já registrada este 
ano, colocando o Amazonas 
na 22ª posição no ranking des-
se indicador entre os estados 
brasileiros.

Em janeiro, o estado ocu-
pava a primeira posição no 
ranking da taxa de transmis-
são do novo coronavírus no 
país, com 1,30, o que significa 
que cada 100 pessoas infec-
tadas transmitiam o vírus para 
outras 130.

A desaceleração é fruto 
de uma combinação de fa-
tores, que inclui a restrição 
de circulação de pessoas 
no Amazonas, a suspensão 

temporária das atividades 
comerciais não essenciais, o 
aumento dos índices de iso-
lamento e o avanço da vaci-
nação no estado, que tam-
bém está em primeiro lugar 
no ranking nacional.

Para o secretário de saú-
de, Marcellus Campêlo, o 
retorno das atividades não 
essenciais depende da que-
da expressiva de casos e dos 
óbitos que, apesar de reduzi-
rem, ainda estão em patama-
res altos.

“Nesse momento estamos 
apenas com as atividades 
essenciais em funcionamen-
to e só vamos flexibilizar as 
atividades comerciais e fa-
zer uma reabertura de forma 
responsável, quando houver 
uma diminuição significativa 
no número de casos de Co-
vid-19”, afirmou o secretário 
durante entrevista para uma 

rádio nacional.
O diretor-presidente em 

exercício da Fundação de 
Vigilância em Saúde do Ama-
zonas (FVS-AM), Cristiano Fer-
nandes da Costa, explica que 
mesmo em desaceleração é 
preciso manter os cuidados, 
visto que o aumento de ca-
sos de Covid-19 no estado 
ainda é recente.

Dados preliminares da 
FVS-AM apontam uma pre-
dominância de circulação 
dessa nova variante (B.1.1.28) 
no Amazonas entre a segun-
da quinzena de dezembro 
de 2020 e o mês de janeiro 
de 2021.

Além disso, foi constatado 
um aumento de 135% no nú-
mero de casos de Covid-19 
detectados nos últimos 14 
dias, saindo da média móvel 
diária abaixo de 500 casos 
detectados por dia, na pri-

meira quinzena de dezembro 
de 2020, para mais de 2 mil 
por dia em janeiro, tendo re-
corde neste ano de mais de 5 
mil casos registrados em um 
único dia.

“As recomendações são as 
mesmas, principalmente quan-
to ao uso de máscaras, higieni-
zação das mãos, evitar locais 
com aglomeração, manter o 
distanciamento social. E mes-
mo as pessoas que recebe-
ram a vacina devem manter a 
adoção dessas medidas. São 
medidas necessárias para que 
a gente possa, de fato, garantir 
o caminho correto no sentido 
de combate à doença”, diz.

O secretário da SES-AM 
destacou também que, apesar 
de Manaus estar na fase ver-
melha da pandemia, o interior 
continua na fase roxa e que 
por isso algumas medidas es-
tão sendo reforçadas.
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Defesa Civil do Amazonas reúne com municípios e 
articula ações para enfrentar a cheia dos rios 2021

A Defesa Civil do Ama-
zonas realizou, na 
manhã desta quinta-

-feira (18/02), duas videocon-
ferências com representantes 
das Defesas Civis dos municí-
pios, para alinhar informações 
referentes à cheia dos rios e 
combate à pandemia e outras 
endemias. A primeira reunião 
ocorreu com os coordenado-
res de Envira e Eirunepé, que 
fazem parte da calha do Juruá. 
E a segunda reunião aconte-
ceu com os representantes 
dos municípios de Lábrea, 
Beruri e Boca do Acre, que 
compõem a Calha do Rio Pu-
rus.

A videoconferência foi diri-
gida pelo Major Hélcio Caval-
cante, chefe do Departamen-
to de Resposta de Desastre 
e Suporte. A reunião contou 
com a participação dos re-

presentantes da Defesa Civil 
do Estado; Tenente Robson Al-
meida, coordenador regional; 
Sargento Charlis Barroso, che-
fe do Centro de Monitoramen-
to e Alerta – CEMOA; Patrícia 
Guimarães, gerente de moni-
toramento meteorológico; e 
a agente de Defesa Civil, Mi-
chele Santos, que atua na co-
ordenação da calha do Juruá.

O objetivo da reunião, re-
alizada de forma remota com 
os coordenadores dos muni-
cípios, foi o de alinhar as infor-
mações referentes à cheia dos 
rios que já começa a afetar 
algumas localidades; além de 
obter informações referentes 
às ações que estão sendo 
executadas pelos municípios 
no combate e prevenção à 
Covid-19, bem como a situ-
ação da malária e a dengue.

Foram feitas também orien-
tações para o informe da nova 
instrução normativa do Go-
verno Federal, n° 36, de 4 de 
dezembro de 2020, pelo Mi-
nistério de Desenvolvimento 
Regional, que traz a alteração 
no prazo de instauração do 
processo de declaração de 
situação de emergência e de 
calamidade pública, no siste-
ma SD2I, para 10 dias. Por con-
siderar que a primeira resposta 

referente ao desastre sempre 
será do município. E o estado 
oferece o suporte nas ações 
complementares, necessárias 
para as famílias atingidas pela 
inundação.

Os municípios que não 
conseguiram participar das 
reuniões foram contatados via 
telefone para serem inteirados 
das abordagens realizadas: Ei-
runepé e Envira.

Será enviado para os muni-

cípios que não puderam par-
ticipar um relatório sobre os 
temas e discussões abordadas 
na reunião de hoje.

O Centro de Monitoramen-
to e Alerta da Defesa Civil – 
Cemoa realiza diariamente a 
atualização das informações, 
através da Agência Nacional 
de Águas – ANA, Sistema de 
Proteção da Amazônia – SI-
PAM e Companhia de Pesquisa 
de Recursos Minerais – CPRM.

Municípios da Calha do Juruá 
em status de alerta:

Guajará, Ipixuna, Envira, Ei-
runepé, Itamarati, Carauari e 
Juruá.

Municípios da Calha do Purus 
em status de alerta:

Boca do Acre, Pauini, Lábrea, 
Canutama e Tapauá.
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FVS-AM aponta que 83% do grupo prioritário já foi 
vacinado no estado

Nesta sexta-feira 
(19/02) completou 
um mês do início da 

vacinação contra a Covid-19 
no Amazonas. E 83% do gru-
po prioritário já recebeu a pri-
meira dose do imunizante em 
todo o estado. A informação 
foi divulgada pela Fundação 
de Vigilância em Saúde (FVS-
-AM) durante uma transmissão 
online feita pelo Governador 
Wilson Lima nesta manhã, 
quando também foram apre-
sentados ajustes nas medidas 
restritivas para o enfrentamen-
to da pandemia no Amazonas.

Com isso, até o momento, 
o Amazonas segue em pri-
meiro lugar no Ranking Na-
cional de Vacinação, regulado 

pelo Governo Federal, por 
meio do Ministério da Saú-
de. O estado lidera no quesi-
to imunização proporcional 
ao número de habitantes.

Nesta sexta-feira, dados dis-
ponibilizados pela FVS apon-
tam que 211.444 amazonenses 
já foram vacinados em todo o 
estado. Os números atualiza-
dos podem ser conferidos a 
qualquer momento por meio 
do “vacinômetro” disponível 
no site da FVS-AM por meio 
do link https://bit.ly/3aTsnd.

Wilson Lima reforça importância de vacinação contra 
Covid-19 em região atingida pela cheia

Durante visita a Boca 
do Acre, na calha do 
rio Purus, na sexta-

-feira (26/02), o governador 
Wilson Lima acompanhou 
os trabalhos de imunização 
contra covid-19 no município, 
que recebeu um novo lote de 
1.640 vacinas do tipo Corona-
Vac para atender à população. 
A região, que sofre as conse-
quências da enchente, rece-
be apoio de uma força-tarefa 
montada pelo Governo do 
Estado.

“Nós temos o problema 
da logística que, agora, fica 
ainda mais agravado com o 
problema da enchente do rio 
Purus. Isso torna cada vez mais 
difícil a vida de quem mora 
na região. E a vacinação, por 
exemplo, foi possível graças a 
esse esforço que é feito pelo 
Governo do Estado, Prefeitura, 

Governo Federal e, acima de 
tudo, pelo empenho e o com-
prometimento dos profissio-
nais da área de saúde, que 
estão aqui há muito tempo e 
conhecem muito bem esse 
problema que todos enfren-
tam por aqui”, afirmou o go-
vernador.

Além da pandemia de Co-
vid-19, que já infectou 2.264 
pessoas no município, segun-
do o último Boletim Epide-
miológico da Fundação de 
Vigilância e Saúde (FVS-AM), 
Boca do Acre é uma das cida-
des do interior do estado que 
mais sofre com a cheia deste 
ano. Com mais de 13 mil famí-
lias atingidas com a subida dos 
rios, a Prefeitura decretou situ-
ação de emergência.

Guajará - Antes de desem-
barcar em Boca do Acre, a co-
mitiva do governador este

ve em Guajará, onde mais de 
quatro mil famílias foram atingi
das diretamente pela cheia. O 
município se encontra em situ-
ação de transbordamento, de 
acordo com dados da Defesa 
Civil do Amazonas.

Além das 530 novas doses 
de vacina CoronaVac, a força-
-tarefa do Governo levou aju-
da humanitária à população, 
com a entrega de 818 cartões 
do Auxílio Estadual, destinado 
às famílias em situação de vul-
nerabilidade social.

“No município de Guajará 
estão sendo afetadas, prin-
cipalmente, aquelas pessoas 
que estão às margens do rio 
e, naturalmente, essas pesso-
as têm uma carência muito 
grande e uma necessidade de 
apoio do Governo do Estado 
no sentido de garantir a ques-
tão da alimentação. Por 

isso, estamos em um processo 
de aquisição de cestas básicas 
para apoiar também esse mu-
nicípio”, destacou Wilton Lima.

O governador disse, ain-
da, que Estado e Prefeitura de 
Guajará alinham outras ações 
de auxílio nesse período de 
cheia, como a ampliação da 
oferta de água potável para a 
população.

O Governo do Estado já re-
passou este ano, por meio da 
primeira parcela do Fundo de 
Fomento ao Turismo, Infraes-
trutura, Serviços e Interioriza-
ção do Desenvolvimento do 
Amazonas (FTI), R$ 330.388,02 
para Guajará e R$ 528.626,63 
para Boca do Acre. Os recur-
sos são destinados a melhorias 
na estrutura de saúde dos mu-
nicípios.
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Uma equipe técni-
ca composta por 
membros de diver-

sos órgãos do Governo do 
Amazonas, sob a coordena-
ção da Defesa Civil do Estado, 
visitará o município de Boca 
do Acre (a 1.028 quilômetros 
de Manaus), nesta quinta-feira 
(25/02), para avaliar os impac-
tos da enchente na localidade. 
O diagnóstico, que incluirá os 
danos econômicos e sociais, 
ajudará a traçar a estratégia 
emergencial de socorro às 
vítimas, em cooperação com 
a Prefeitura Municipal, que de-
cretou, há alguns dias, situação 
de emergência na cidade.

Farão parte da comitiva 
representantes da Secretaria 
de Estado de Saúde (SES-AM) 
para o interior, da Fundação 
de Vigilância em Saúde (FVS), 
Organização Pan-Americana 
de Saúde (Opas), e técnicos 
de áreas consideradas es-
senciais. O trabalho a ser fei-
to pela equipe incluirá, ainda, 
os problemas derivados da 
cheia em áreas como saú-
de e educação, entre outras. 
Um levantamento sobre a 
quantidade de famílias desa

brigadas e as principais prio-
ridades, como a necessidade 
de suporte com alimentação 
e água potável, será realiza-
do neste primeiro momen-
to. O objetivo é minimizar os 
efeitos da cheia à população.

Ações de cunho sanitá-
rio também devem entrar na 
pauta, tendo em vista o au-
mento do risco de doenças 
transmitidas pelo contato di-
reto com a água contamina-
da, em possíveis ambientes 
insalubres. Além disso, a com

binação do calor – prepon-
derante em cidades de clima 
tropical – e água parada em 
excesso, privilegia o apare-
cimento de novos casos de 
dengue, uma preocupação 
a mais quando o assunto é 
o controle epidemiológico.

O aumento do volume 
de chuvas, com o perío-
do sazonal, tem sido acom-
panhado diariamente pela 
Defesa Civil do Amazonas, 
através de monitoramento 
das nove calhas de rios que

compõem o Estado (Alto So-
limões, Triângulo – Juruá, Ju-
taí e Solimões -, Purus, Alto 
Juruá, Madeira, Alto Rio Negro, 
Rio Negro e Solimões, Médio 
Amazonas e Baixo Amazonas).

O trabalho é feito através 
do Centro de Monitoramento 
e Alerta (Cemoa), com a co-
leta de informações junto aos 
órgãos oficiais, a exemplo da 
Agência Nacional de Águas 
(ANA), do Sistema de Prote-
ção da Amazônia (Sipam) e 
da Companhia de Pesquisa 
de Recursos Minerais (CPRM).

O acompanhamento per-
mite que um cronograma 
de atendimento seja cons-
truído, e ações de suporte 
sejam antecipadas, caso ne-
cessário, a exemplo do que 
ocorrerá em Boca do Acre.

Atualmente, cinco municí-
pios encontram-se em situa-
ção de alerta (Lábrea, Tapauá, 
Canutama, Carauari e Juruá) 
e seis estão em situação de 
transbordamento (Pauini, Gua-
jará, Envira, Eirunepé, Itamara-
ti e Ipixuna – os três últimos 
já decretaram situação de 
emergência por inundação).

Equipe do Governo do Amazonas segue para Boca 
do Acre para traçar ações emergenciais de socorro às 
vítimas da enchente
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Equipes do Governo do Amazonas seguem para 
municípios afetados pela cheia para traçar ações 
emergenciais

A equipe técnica com-
posta por membros 
de diversos órgãos 

do Governo do Amazonas, 
sob a coordenação da Defesa 
Civil do Estado, com represen-
tantes da Secretaria de Estado 
de Saúde (SES-AM) para o in-
terior, da Fundação de Vigilân-
cia em Saúde (FVS), Organiza-
ção PanAmericana de Saúde 
(Opas), realizaram uma reu-
nião, nesta quinta-feira (25/02), 
com representantes do muni-
cípio de Boca do Acre, situado 
na calha do Purus, para alinhar 
informações referentes aos 
danos causados pela cheia. E 
nesta sexta-feira (26/02) todos 
realizarão visita in loco.

Os municípios de Eirune-
pé e Envira, localizados na 
calha do Juruá, decretaram 
situação de emergência. 
Estão com uma estimati-
va de ¼ de sua população 
afetada pela subida do Rio 
Juruá, Rio Acre e seus afluen-
tes, que impactam direta-
mente essas localidades.

Envira contabiliza 2.196 
pessoas afetadas e, atual-
mente, a Defesa Civil muni-
cipal atua na distribuição de 
água potável, remanejamen-
to dos desabrigados e desa-
lojados, e no levantamento 
de dados acerca dos danos 
e prejuízos que já foram cau-
sados pela subida do rio. 
Houve aumento no núme-
ro de doenças infecciosas 
como dengue e malária.

Eirunepé contabiliza 
10.307 pessoas afetadas, as 
famílias desabrigadas foram 
alojadas em escolas utilizadas 
como albergues da prefeitu-
ra. A saúde, abastecimento 
de água potável e energia 

elétrica seguem dentro da 
normalidade até o momento.

A Defesa Civil do Estado 
do Amazonas segue com 
monitoramento diário da si-
tuação hidrológica e clima-
tológica dos municípios do 
interior. A agente de Defesa 
Civil do Amazonas Michele 
Santos, que atua na coorde-
nação da Calha do Juruá, re-
alizará visitas técnicas, a partir 
desta sexta-feira (26/02), nos 
municípios de Guajará, Ipi-
xuna, Eirunepé, Envira e Ita-
marati, para elaboração do 
planejamento emergencial 
de assistência às famílias afe-
tadas pela cheia, para atuar 
com ações complementares.
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Em visita a Eirunepé (a 
1.160 quilômetros de 
Manaus), o governador 

Wilson Lima anunciou, nesta 
sexta-feira (26/02), a retomada 
do programa “Merenda em 
Casa”, para entrega em domi-
cílio de kits de alimentação es-
colar a alunos da rede pública 
estadual, e entregou vacinas 
contra a Covid-19 e cartões do 
Auxílio Estadual. As ações inte-
gram a programação de visita 
do governador, hoje e ama-
nhã (27/02), a municípios das 
calhas do Purus e Juruá, que 
sofrem com a cheia dos rios.

O “Merenda em Casa”, que 
no ano passado alcançou 440 
mil estudantes, será retomado 
inicialmente para atender os 
municípios mais afetados pela 
cheia. Nesta etapa, cerca de 
20 mil estudantes de Eirunepé, 
Boca do Acre, Itamarati, Envira, 
Ipixuna, Guajará e Pauini rece-
berão os kits de alimentação 
escolar, como forma de redu-
zir os impactos da enchente e 
da pandemia de Covid-19.

Em Eirunepé, os kits do 
“Merenda em Casa” estão sen-
do entregues a 5.598 alunos 
da rede pública estadual. O 

município também recebeu, 
nesta sexta-feira, 760 doses 
de vacina contra a Covid-19, 
sendo 180 do tipo CoronaVac, 
e 580 da AstraZeneca. Foram 
entregues, ainda, cartões do 
Auxílio Estadual, que vai con-
templar 2.263 famílias do mu-
nicípio com R$ 600, divididos 
em três parcelas de R$ 200, 
para aquisição de alimentos e 
materiais de higiene e limpeza.

Além de Eirunepé, o gover-
nador vai visitar até amanhã os 
municípios de Boca do Acre, 
Pauini, Guajará e Envira.

“Estamos com todas as nos-
sas equipes, tanto da Defesa 
Civil quanto da área de saúde, 
da educação, para ver de per-
to as necessidades e ampliar a 
ajuda a esses moradores nes-
se momento tão complicado. 
Nós já estamos adiantando o 
‘Merenda em Casa’ e também 
já iniciamos um processo de 
compra de cestas básicas e 
kits de higiene e limpeza para 
poder entregar ajuda huma-
nitária para esses moradores. 
Estamos fazendo também a 
entrega do cartão Auxílio Esta-
dual”, destacou o governador 
Wilson Lima.

O prefeito de Eirunepé, 
Raylan Barroso de Alencar, res-
saltou que a ajuda é necessária 
e urgente. “Nós estamos muito 
preocupados e pedindo aju-
da nesse momento tanto do 
Governo Federal quanto do 
Governo do Estado para que 
dê celeridade ao máximo pos-
sível, para que a gente possa 
atender os nossos irmãos eiru-
nepeenses que tanto necessi-
tam nesse momento”, afirmou. 

Auxílio Estadual – O go-
vernador percorreu áreas ala-
gadas em Eirunepé e entregou 
cartões do Auxílio Estadual. A 
moradora Maria Raimunda Bis-
po foi uma das contempladas 
e disse que o benefício vai aju-
dar na compra de alimentos 
para sua família. “Meu pessoal 
está doente de dengue, e o 
cartão chegou em boa hora, 
para comprar um rancho para 
eles. E a enchente está dificul-
tando porque chegou essa 
dengue e malária, e temos de 
ficar atentos”, comentou.

Também em Eirunepé, a 
dona de casa, Maria Pedroso, 
ressaltou a importância do 
“Merenda em Casa”. 

‘‘O meu marido trabalha 
aqui com esse material de ele-
trônico e não está podendo 
trabalhar. Eu fiquei admirada 
ao ver ele (governador) vindo 
aqui, é o primeiro que vem ver 
como anda essa situação”, afir-
mou, ao agradecer pelo kit de 
alimentação.

Apoio na Saúde – Ao en-
tregar novo lote de vacinas 
ao município, o governador 
também destacou o apoio 
que o Governo do Estado tem 
dado à saúde ao interior do 
estado. Eirunepé já recebeu R$ 
528.634,50 da primeira parcela 
do repasse de 2021 do Fundo 
de Fomento ao Turismo, Infra-
estrutura, Serviços e Interio-
rização do Desenvolvimento 
do Amazonas (FTI), destinado 
a auxiliar prefeituras a execu-
tarem melhorias na área da 
saúde.

Em Eirunepé, Wilson Lima anuncia retomada do ‘Merenda em Casa’ e entrega 
vacinas contra Covid-19 e Auxílio Estadual
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Em Eirunepé, Wilson Lima anuncia retomada do ‘Merenda em Casa’ e entrega 
vacinas contra Covid-19 e Auxílio Estadual

“Toda essa área da calha do 
Juruá tem um índice muito alto de 
hepatite B. A nossa água é muito 
barrenta, e o projeto Salta-Z, que é 
esse sistema simplificado de abas-
tecimento de água, nós já implan-
tamos em seis municípios. Estamos 
fazendo pedido para mais 20 siste-
mas simplificados de abastecimen-
to de água para colocar nas outras 
comunidades, então sem dúvida 
nenhuma é de grande valia para 
todos nós”, afirmou o prefeito de 
Eirunepé.

“Estamos colocando aqui uma 
miniusina de produção de oxigê-
nio. Chegamos agora com mais 
vacinas para o município de Eirune-
pé e vamos continuar abastecendo 
o município naquilo que a gente 
puder de medicamento, principal-
mente para o momento em que 
começa a descer a água, em que 
outras doenças começam a surgir. 
Então todas essas ações, em con-
junto com a Prefeitura de Eirunepé, 
estão sendo fundamentais para 
que a gente possa atender os nos-
sos irmãos dessa região”, explicou 
o governador.

Água potável – Ainda como 
parte da programação em Eirune-
pé, Wilson Lima visitou a instalação 

de filtros Salta-Z no município e 
anunciou que irá montar estruturas 
para tratamento de água em outras 
cidades, visando melhorar o abas-
tecimento de água potável.

“Temos o projeto ‘Água Boa’, 
que é um projeto a médio prazo. 
A gente já tem aqui no município 
a instalação de alguns filtros Salta-Z, 
que estão no interior, e nos municí-
pios aqui da região em que nesse 
momento está tendo um desabas-
tecimento de água potável. Esta-
mos montando estruturas temporá-
rias para o tratamento dessa água, 
inclusive essas estruturas serão 
destinadas para esses municípios 
e chegarão com o apoio da Força 
Aérea Brasileira”, declarou.

“Toda essa área da calha do 
Juruá tem um índice muito alto de 
hepatite B. A nossa água é muito 
barrenta, e o projeto Salta-Z, que é 
esse sistema simplificado de abas-
tecimento de água, nós já implan-
tamos em seis municípios. Estamos 
fazendo pedido para mais 20 siste-
mas simplificados de abastecimen-
to de água para colocar nas outras 
comunidades, então sem dúvida 
nenhuma é de grande valia para 
todos nós”, afirmou o prefeito de 
Eirunepé.
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Famílias de Boca do Acre recebem entrega de ajuda 
humanitária

O governador Wilson 
Lima realizou, neste 
sábado (27/02), a 

entrega da ajuda humanitária a 
famílias do município de Boca 
do Acre, na calha do rio Purus, 
que se encontra em Estado de 
Emergência por conta da en-
chente.

Ao todo, foram destinadas 
ao município 34 toneladas de 
alimentos; 500 botijas de gás; 
mil galões de água mineral; 
três caminhões pipa e quatro 
embarcações de médio por-
te para suporte na logística 
de transporte. O governador 
assegurou total apoio na as-
sistência às famílias da região, 
que deve contar também com 
o fornecimento de água potá-
vel, por meio de miniestações 
de purificadores de água.

Essa ação faz parte da 
programação de visita do go-
vernador aos municípios das 
calhas do Purus e Juruá, entre 
sexta (26/02) e sábado (27/02), 
para prestar socorro às famílias 
atingidas pela cheia.

“Estamos aqui trazendo aju-
da humanitária, entregando 
cestas básicas, botijas de gás, 
estamos também entregando 
galões de água, porque mui-
tas famílias estão sendo pre-
judicadas pela falta de água 

potável. Nós também esta-
mos disponibilizando carros 
pipa e embarcações para fa-
zer entregas nas comunidades 
mais distantes. Para semana 
que vem a gente já começa 
o processo de instalação de 
estruturas para que possamos 
ter água potável para algumas 
comunidades”, detalhou o go-
vernador.

Nesta próxima semana, o 
Estado deve iniciar a monta-
gem das estruturas de minies-
tações de purificadores de 
água em Boca do Acre e tam-
bém nos municípios mais afe-
tados pela cheia, para garantir 
água potável para atendimen-
to das necessidades de con-
sumo da população. A ação 
conta com o apoio da Força 
Aérea Brasileira (FAB), para ga-
rantir celeridade na logística 
do transporte de mantimentos 
e das estruturas para monta-
gem das ministrações, além 
de outras ações que serão im-
plementadas nas localidades 
pelo Governo do Amazonas.
Oferta de Medicamentos – 
Durante a força-tarefa da aju-
da humanitária em Boca do 
Acre, o governador assegurou 
o aumento do abastecimento 
da Central de Medicamentos 
(Cema), para suprir as deman

das dos municípios atingidos.

“Vamos aumentar o lote de 
medicamentos da nossa Cen-
tral de Medicamentos, levan-
do em consideração algumas 
doenças que são próprias do 
período da cheia. E estamos 
alinhando algumas outras 
ações com o município, para 
que possamos aumentar essa 
ajuda para esses irmãos atin-
gidos pela cheia”, enfatizou o 
governador.

Planejamento – O coronel 
Francisco Máximo Filho, da 
Defesa Civil, pontuou o plane-
jamento do Plano de Contin-
gência das ações de apoio e 
socorro às famílias do interior.

“O que estamos fazen-
do nesse momento é checar 
com as prefeituras as necessi-
dades dos municípios. Temos 
dois planejamentos, um que 
atende as respostas imedia-
tas, que são feitas com ações 
pontuais, de acordo com as 
necessidades de cada muni-
cípio. E o planejamento que 
está contemplado dentro do 
nosso Plano de Resposta, que 
trata de ações complementa-
res e posteriores para finalizar 
com todas as demandas ne-
cessárias. O Estado também 

vai fazer essas ações com-
plementares, de acordo com 
suas possibilidades, fazendo o 
que for possível para reparar 
todos os danos causados por 
essa enchente”, explicou.

Energia elétrica – Além 
do apoio em mantimentos e 
na construção das miniesta-
ções, o Plano de Contingência 
abrange a fiscalização no for-
necimento de energia elétrica 
nos municípios, principalmen-
te em órgãos e estruturas es-
senciais das localidades.

“Estamos checando, por 
exemplo, se os hospitais estão 
com grupos geradores; e se 
for ter a falta de energia, o que 
pode ser feito. Contatamos, 
muito antecipadamente, com 
a concessionária de energia 
e, através desse Plano de Con-
tingência, a Defesa Civil vai 
monitorando junto com a em-
presa para que não haja de-
sabastecimento. Essa região 
aqui é toda por combustível 
e, no caso de Boca do Acre 
e desses cinco municípios 
que estamos visitando, todos 
esses estão com sua energia 
garantida. O Governo vem 
para complementar as ações 
e estamos aqui para ver o 
que está sendo necessário e, 
na medida do possível, ofer-
tar as ajudas necessárias para 
minimizar ou acabar com esse 
problema”, explicou o coronel 
Francisco Máximo.

Ajuda para Pauni – Mais 
cedo o governador Wilson 
Lima esteve no município, 
onde fez a entrega do kit de 
alimentação do programa 
“Merenda em Casa” para as 
famílias e acompanhou a va-
cinação dos profissionais de 
saúde que estão na linha de 
frente do combate à Covid-19.
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Governo do Amazonas mantém medidas do último 
decreto e autoriza funcionamento de academias

O Governo do Ama-
zonas vai publicar 
novo decreto em 

que mantém as medidas de 
restrição à circulação de pes-
soas previstas no Decreto nº 
43.450, de 19 de fevereiro de 
2021. A única mudança será a 
autorização de funcionamen-
to de academias e similares, 
no horário das 06h às 11h, de 
segunda a sábado, com limi-
te de 50% da capacidade. O 
novo decreto terá validade de 
sete dias, de 1⁰ a 7 de março.

A decisão tem como base 
os dados analisados pelo Co-
mitê Estadual de Enfrentamen-
to da Covid-19, que aponta a 
necessidade de manutenção 
das restrições devido, princi-
palmente, aos números relati-
vos a internações e de trans-
missão do novo coronavírus.

Apesar de apresentar redu-
ção na última semana, princi-
palmente com a ampliação de 
leitos exclusivos para Covid-19 
pelo Governo do Estado, a 
ocupação de Unidades de Te-
rapia Intensiva (UTIs) na rede 
pública e privada de saúde 
está em 87,7%. Em relação a 
leitos clínicos, a ocupação está 
em 68,9%. As taxas ainda são 

consideradas elevadas.
No começo de junho de 

2020, quando o Governo do 
Amazonas iniciou o plano de 
reabertura gradual das ativida-
des após o primeiro pico da 
pandemia de Covid-19, a taxa 
de ocupação era da ordem 
de 50% em UTI e de 30% em 
leitos clínicos.

De acordo com dados da 
Fundação de Vigilância em 

Saúde (FVS-AM), a taxa de 
transmissão (Rt) do novo coro-
navírus também ainda requer 
atenção e exige a manuten-
ção das medidas de distancia-
mento social, uso de máscara 
e cuidados com a higiene. 
Embora apresente queda, a Rt 
está em 0,92, o que significa 
que cada 100 infectados trans-
mitem a doença para outras 
92 pessoas.

A FVS-AM aponta, ainda, 
manutenção de tendência 
de queda na média móvel de 
casos da Covid-19. Em 14 dias, 
até o dia 24 de fevereiro, o 
número de casos caiu 21% no 
Amazonas. Já a média móvel 
de óbitos pela doença teve 
redução de 19% no mesmo 
período.

Abertura de novos leitos 
– Com a abertura de 30 no-
vos leitos de UTI no Hospital 
Delphina Aziz, a rede estadu-
al de saúde passará a contar, 
a partir da próxima segunda-
-feira (01/03), com 426 novos 
leitos de UTI exclusivos para 
a Covid-19. No final de outu-
bro, antes de iniciar a primeira 
fase do Plano de Contingência 
para o Recrudescimento da 
Covid-19, eram 130 leitos de 
UTI exclusivos para pacientes 
com o novo coronavírus. O 
aumento foi de 227%.

Com o Plano de Contin-
gência, a oferta de leitos ex-
clusivos para a Covid-19 au-
mentou 214%, saindo de 457 
para 1.435. Os leitos clínicos 
saltaram de 312 para 1.039.
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Cheia 2021

Município de Pauini

PAUINI 

A Defesa Civil do município 
está fazendo um levantamento 
criterioso das famílias atingidas, 
para que se possa levar auxílio as 
mesmas. Segundo a Assessoria 
de Comunicação do Governo do 
Estado do Amazonas para Pauni, 
o Governo do Estado já repassou 
a primeira parcela do FTI de 2021, 
no valor de R$ 396.475,80.

Defesa Civil de Pauini

Defesa Civil de Pauini
Defesa Civil de Pauini
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Município de Envira

ENVIRA

No município de Envira situa-
do na calha do Juruá que já vem 
sendo atingido pela cheia este 
ano vem atuando com suas equi-
pes nas áreas já afetadas pela 
enchente, oferecendo o suporte 
necessário as famílias atingidas.

LÁBREA 

O município permanece monitorando a 
subida dos rios através da régua instalada 
para acompanhamento diário realizado por 
agentes da Defesa Civil da localidade e ain-
da está longe da cota de transbordamento 
que é de 21,70 cm. A prefeitura já está re-
alizando a distribuição de madeiras para 
moradores das áreas baixas, os colégios já 
estão preparados para abrigar as pessoas 
caso seja necessário a retirada das famí-
lias de suas residências em decorrência da 
cheia.

Município de Lábrea
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MANAQUIRI

Os agentes da Defesa Civil do municí-
pio de Manaquiri estão atuando na visita 
as comunidades, e realizando o levanta-
mento das famílias que poderão ser afe-
tadas pela cheia, as partes mais baixas do 
município já começam a ser afetadas, a 
prefeitura já está dando apoio aos agri-
cultores. A orla do município ainda está 
dentro normalidade.

BOCA DO ACRE

A Defesa Civil do Amazonas vem atuan-
do no município desde o dia 25.02 com 
visitas técnicas nas áreas ribeirinhas mais 
afetadas pela cheia 2021. O município re-
cebeu a visita técnica de representantes 
de vários órgãos que compõem a estrutu-
ra do estado.  

Defesa Civil do Amazonas em Boca do Acre

Município de Boca do Acre
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EIRUNEPÉ 

Agentes da Defesa Civil do Amazo-
nas já estão no município de Eirunepé 
realizando os levantamentos técnicos 
necessários juntamente com agentes 
da Defesa Civil municipal sobre os da-
nos e prejuízos que o município já en-
frenta em decorrência da enchente. 
Além de procederem com o cadastro 
das famílias e pessoas afetadas pela 
cheia dos rios.

Município de Eirunepé

Município de Eirunepé

Defesa Civil de Eirunepé

Defesa Civil de Eirunepé
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O Governo do estado através da Defesa Civil do Amazonas vem atuando de forma incansá-
vel juntamente aos demais órgãos que compõem essa grande força tarefa de combate 
ao Covid-19. Já em relação à cheia 2021 que afeta as calhas do Purus e Juruá a Defesa Civil 

enviou equipes para a realização do levantamento necessário referente aos danos que alguns mu-
nicípios dessas localidades vêm enfrentado. As ações não param por aí, as tratativas para atender 
aos municípios e as famílias seguem a todo vapor.

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

Em memória honrosa de

Zezinho Corrêa
A Defesa Civil do Estado do Amazonas se solidariza 

com a família e amigos pelo falecimento de Zezinho Cor-
rêa. José Maria Nunes Corrêa, natural da comunidade de 
Imperatriz, em Carauari, ficou conhecido nacionalmente 
e internacionalmente e propagou a cultura amazônica ao 
redor do mundo. Zezinho contribuiu de forma brilhante 
com a história política, social e artística do nosso estado. 
Seu legado será sempre lembrado com muito carinho 
pela população amazonense.

FONTE: SECOM

FOTOS: ASSCOM Defesa Civil, Diego Peres, Rodrigo Santos e Defesas 
Civis Municipais


