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Wilson Lima anuncia R$ 80 milhões para infraestrutura e 
enfrentamento à cheia em Manaus, em parceria com Prefeitura

O governador do Amazonas, 
Wilson Lima, anunciou aporte de 
R$ 80 milhões, por meio de par-
ceria com a Prefeitura de Manaus, 
para socorrer vítimas da enchente 
na capital e para recuperação da 
infraestrutura da cidade. O anún-
cio ocorreu durante reunião com 
o prefeito David Almeida, no Ca-
sarão da Inovação Cassina, nesta 
terça-feira (01/06), dia em que Ma-
naus registrou a maior cheia dos 
últimos 110 anos no Rio Negro, ao 
atingir 29,98 metros de profundi-
dade.

 
Municípios e alerta (03): Mani-

coré, Manaquiri e Careiro.
 
Municípios em atenção (08): 

Jutaí, Fonte Boa, Japurá, Maraã, 
Uarini, Alvarães, Tefé e Coari.

 
Municípios em normalidade 

(09): São Gabriel da Cachoeira, 

Santa Isbel do Rio Negro, Barcelos, 
Novo Airão, Apuí, Humaitá, Rio 
Preto da Eva, Presidente Figueire-
do e Codajás.

De acordo com Wilson Lima, 
R$ 30 milhões serão destinados 
para amenizar os transtornos 
causados pela cheia. “Hoje estou 
vindo aqui com o prefeito apre-
sentar essa ajuda, disponibilizar 
o repasse de R$ 30 milhões para 
ajudar esses nossos irmãos que 
estão sendo atingidos pela en-
chente. Dentre outras ações que 
nós vamos fazer como o nosso 
Auxílio Estadual Enchente”, disse o 
governador.

 
Outros R$ 50 milhões serão 

destinados pelo Estado para re-
cuperação da infraestrutura de 
Manaus. “Estamos repassando um 
valor de R$ 50 milhões para infra-
estrutura para a capital, para ajuda 

nesse processo de recuperação 
das ruas, de becos, de pontes de 
limpeza de igarapés, onde a pre-
feitura está entrando para melho-
rar essa infraestrutura”, afirmou 
Wilson Lima.

O prefeito David Almeida 
agradeceu a ajuda e disse que 
o pacote de infraestrutura será 
lançado neste mês. “Nós estamos 
vivendo a maior enchente em Ma-
naus e o governador Wilson Lima 
sinalizou recursos da ordem de 
R$30 milhões. A prefeitura agra-
dece, em nome da cidade de Ma-
naus, nós estamos agradecendo. 
E, também, anunciou ajuda para o 
nosso pacote de obras para recu-
peração da economia de Manaus. 
Nós vamos divulgar esse pacote 
completo no dia 17. Como prefei-
to de Manaus eu quero agradecer 
o Governo do Estado”, disse David 
Almeida.

 Operação Enchente - Em mar-
ço, Wilson Lima lançou a Opera-
ção Enchente, estimada em R$ 97 
milhões, para levar ajuda huma-
nitária como cestas básicas, água 
potável, madeira e operações 
financeiras - crédito e perdão de 
dívidas - aos municípios. 

Como parte do pacote, o Go-
verno do Estado está distribuindo 
o Cartão Estadual Auxílio Enchen-
te, um auxílio voltado para aten-
der 100 mil famílias que foram afe-
tadas pela elevação do nível dos 
rios no estado. O benefício é no 
valor de R$ 300 em parcela única.

 
“O Estado do Amazonas vem 

sofrendo muito com essa ques-
tão da enchente. Hoje, nós temos 
mais de 50 municípios atingidos 
pela subida dos rios”, destaca o 
governador.
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Beneficiários do Auxílio Estadual Enchente reforçam importância 
do programa durante ação em Manaus

Em mais uma etapa da Opera-
ção Enchente 2021, o Governo do 
Amazonas deu início, nesta quar-
ta-feira (09/06), à entrega de car-
tões do Auxílio Estadual Enchente 
e cestas básicas para famílias da 
capital, que foram atingidas pela 
cheia histórica. 

Ao todo, serão distribuídos 6 
mil cartões e kits com alimentos 
não perecíveis, com objetivo de 
amenizar os efeitos socioeconô-
micos da subida do rio Negro.

Em Manaus, 24 mil pessoas 
serão beneficiadas. Durante a 
ação, realizada no Centro Esta-
dual de Convivência do Idoso do 
bairro de Aparecida, zona sul da 
capital, técnicos da Secretaria de 
Estado da Assistência Social (Seas) 
auxiliaram no atendimento aos 
moradores dos bairros de Apare-
cida, Glória e São Raimundo, que 
sofrem os efeitos da enchente.

 

Um dos beneficiados foi o 
garçom Cleidson Oliveira, 32, que 
mora em região alagada na capi-
tal. Para ele, o auxílio, que possui o 
valor de R$ 300 em parcela única, 
veio em boa hora.  

 
“Onde moro, está quase tudo 

alagado. Essa ajuda será mais que 
bem-vinda num momento como 
esse. Vai ajudar muito em casa, a 
minha família”, disse.

 
Intersetorial - Os cartões do 

Auxílio Estadual Enchente estão 
sendo entregues com o apoio das 
Defesas Civis municipais e de téc

nicos das prefeituras, priori-
zando famílias e comunidades de 
difícil acesso, atingidas pela cheia 
dos rios. Além disso, servidores 
do Corpo de Bombeiros Militar do 
Amazonas (CBMAM), da Agência 
Amazonense de Desenvolvimen-
to Cultural (AADC) e das secreta-
rias de Assistência Social (Seas) 
e de Cultura e Economia Criativa 
(SEC).
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Em mais uma etapa da Ope-
ração Enchente 2021, o Governo 
do Amazonas continuou, nesta 
quinta-feira (10/06), a entrega 
de cartões do Auxílio Estadual 
Enchente e de cestas básicas 
para famílias da capital, que fo-
ram atingidas pela cheia históri-
ca. Ao todo, serão distribuídos 6 
mil cartões e kits com alimentos 
não perecíveis, com o objetivo 
de amenizar os efeitos socioeco-
nômicos da subida do rio Negro.

Em Manaus, 24 mil pessoas 
serão beneficiadas. Durante a 
ação desta quinta-feira, realiza-
da no Centro Estadual de Con-
vivência da Família do bairro 
do Santo Antônio, na Avenida 
Brasil, zona oeste, técnicos da 
Secretaria de Estado da Assis-
tência Social (Seas) auxiliaram o 
atendimento aos moradores dos 
bairros de São Jorge, Presidente 
Vargas, Compensa, São Geraldo 
e Santo Antônio, totalizando 923 
pessoas somente neste posto.

 
A titular da Secretaria de Es-

tado da Assistência Social (Seas), 
Alessandra Campêlo, acompa-
nhou o andamento do atendi-
mento ao público e destacou o 
trabalho dos profissionais e téc-
nicos envolvidos.

“Sou grata pelo empenho e 
esforço que todos tem feito para 
garantir que essas pessoas re-
cebam a ajuda do Estado nesse 
momento. O governador Wilson 
Lima foi enfático ao pedir para 
que a gente atendesse o maior 
número de pessoas possível, to-
dos os dias, e é assim que temos 
trabalhado”, disse.

 
Gratidão - A parcela única 

do auxílio chegou em boa hora 
para a dona Maria de Nazaré 
Spencer, 97. Moradora do Cen-
tro, ela recebeu o cartão nesta 
quinta-feira. Acompanhada das 
netas, ela agradeceu a ajuda do 
governo.

 
“Conheço de perto as difi-

culdades da cheia. Onde moro, 
está tudo invadido pela água. O 
auxílio será mais que bem-vin-

do. Dessa forma, nos sentimos 
vistos; sabemos que tem quem 
olhe para nós e ofereça a ajuda 
que precisamos. Oro para que 
nossos governantes continuem 
no caminho certo e abençoe 
todos os profissionais que tra-
balham para levar ajuda a quem 
mais precisa. Muito obrigada”, 
disse.

 
Intersetorial - Os cartões do 

Auxílio Estadual Enchente estão 

sendo entregues com o apoio 
das Defesas Civis municipais e 
de técnicos das prefeituras, prio-
rizando famílias e comunidades 
de difícil acesso, atingidas pela 
cheia dos rios. Além disso, ser-
vidores do Corpo de Bombeiros 
Militar do Amazonas (CBMAM), 
da Agência Amazonense de De-
senvolvimento Cultural (AADC) 
e das secretarias de Assistência 
Social (Seas) e de Cultura e Eco-
nomia Criativa.

Governo do Amazonas realiza segundo dia de entrega 
dos cartões do Auxílio Estadual Enchente e de cestas 
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Governo do Amazonas substitui hospital por 
barco do Ipem em Careiro da Várzea

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

O governador do Amazonas, 
Wilson Lima, iniciou, nesta quar-
ta-feira (09/06), a entrega de 
cerca de 6 mil cartões do Auxílio 
Estadual Enchente e 6 mil cestas 
com alimentos não perecíveis 
para famílias da capital, afeta-
das pela cheia do rio Negro. As 
ações fazem parte da Operação 
Enchente 2021, executada pelo 
Governo do Estado e que está 
levando ajuda humanitária aos 
municípios atingidos pela cheia 
dos rios da região.

Na capital, a ação alcança cer-
ca de 24 mil pessoas. “Serão 6 mil 
famílias beneficiadas aqui na ca-
pital. É um valor de R$ 300 que a 
família pode utilizar da maneira 
que melhor lhe convier, no que 
ela mais estiver precisando nes-
te momento, seja vestuário, seja 
remédio, madeira, combustível. 
Ela tem a liberdade para poder 
comprar aquilo que ela mais ne-
cessita”, ressaltou o governador.

 
Na semana passada, Wilson 

Lima anunciou o repasse de R$ 
30 milhões para a Prefeitura de 
Manaus aplicar em ações para 
minimizar os impactos da cheia 
na capital.

 
“Para auxiliar o poder públi-

co municipal de Manaus neste 
trabalho de ajuda às pessoas 
que estão sendo atingidas pela 
enchente. É atingido pela subida 
dos rios não só quem está nessas 
áreas alagadas, mas as pessoas 
que visitam a área comercial, o 
comerciante, todo mundo, de 
alguma forma, que está sendo 
afetado por essa subida recorde 
do rio Negro”, acrescentou Wil-
son Lima.

 
Entrega dos cartões – Na 

ação desta quarta-feira, no Cen-
tro de Convivência do Idoso do 
bairro de Aparecida, zona sul 
da capital, foram iniciados os 
atendimentos aos moradores 
dos bairros de Aparecida, Gló-

ria e São Raimundo. Segundo a 
Defesa Civil, 5.990 famílias serão 
beneficiadas com os cartões e 
cestas por meio da Operação En-
chente em Manaus.

 
“Vamos usar esse recurso 

para comprar alimentação e 
também para comprar cal para 
jogar na água. Agradeço muito 
ao governador Wilson Lima por 
esse benefício. Às vezes as pes-
soas acham que é pouco, mas o 

pouco ele vem com muito agra-
decimento mesmo. Apesar da 
pandemia, agora vem a cheia, 
então para gente é muito gran-
dioso”, afirmou a autônoma Ana 
Kátia da Silva, que recebeu o Au-
xílio Estadual Enchente e uma 
cesta de alimentos não perecí-
veis.

 
Esta é a fase 4 de entrega dos 

cartões, sob a coordenação da 
Defesa Civil do Amazonas. Além 
da capital, esta etapa abrange os 
municípios de Anori, Atalaia do 
Norte, Autazes, Careiro Casta-
nho, Coari, Iranduba, Itacoatiara, 
Manacapuru, Manaquiri, Nova 
Olinda do Norte, Tabatinga e To-
nantins; totalizando 47.542 car-
tões nesta etapa.

 
Nas três fases anteriores, 

que seguem em andamento, a 

Defesa Civil já entregou cerca 
de 30 mil cartões para morado-
res de 16 municípios do interior 
do estado. As entregas já foram 
concluídas em Boca do Acre, Ca-
reiro da Várzea, Tapauá e Anamã. 
Agora, as quatro fases seguem 
em andamento, até que todos 
os cartões destinados a cada 
município sejam repassados às 
famílias beneficiadas.

 Os cartões do Auxílio Estadu-

al Enchente têm sido entregues 
com o apoio das Defesas Civis 
municipais e de técnicos das 
prefeituras, priorizando famílias 
e comunidades de difícil aces-

so, atingidas pela cheia dos rios. 
Além disso, atuam na ação ser-
vidores do Corpo de Bombeiros 
Militar do Amazonas (CBMAM), 
da Agência Amazonense de De-
senvolvimento Cultural (AADC) 
e das secretarias de Assistência 
Social (Seas) e de Cultura e Eco-
nomia Criativa.

Cheia histórica – Manaus 
enfrenta a maior cheia dos últi-
mos 110 anos. No último dia 5 
de junho, o rio Negro alcançou 
a cota e 30 metros de profun-
didade e, desde então, está em 
estabilidade. Em todo estado, 50 
municípios estão em situação de 
emergência, segundo o Centro 
de Monitoramento e Alerta (Ce-
moa) da Defesa Civil do Estado. 
Assim como ocorre em Manaus, 
as ações da Operação Enchente 
foram levadas para diversas ci-
dades. Em 15 delas, as atividades 
foram coordenadas diretamente 
pelo governador Wilson Lima.

 
Operação Enchente – Em 

março, Wilson Lima lançou a 
Operação Enchente, estimada 
em R$ 97 milhões, para levar 
ajuda humanitária como cestas 
básicas, água potável, madeira e 
operações financeiras – crédito e 
perdão de dívidas – aos municí-
pios.
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O Governo do Amazonas já 
realizou, de abril a maio deste 
ano, a formação de 70 brigadistas 
florestais, para apoiar o combate 
a focos de queimadas em 2021. A 
meta inicial é que as atividades 
de capacitação formem, ao todo, 
100 novos brigadistas até o mês 
de julho, em sete municípios, a 
fim de reforçar os trabalhos reali-
zados pelas equipes da Operação 
Tamoiotatá.

A formação de brigadistas é 
liderada pela Secretaria de Es-
tado do Meio Ambiente (Sema), 
em parceria com a Defesa Civil 
do Amazonas e Corpo de Bom-
beiros, com apoio das prefeituras 
e das secretarias municipais de 
meio ambiente. O secretário do 
Meio Ambiente, Eduardo Taveira, 
destaca que o Estado já atingiu 
70% da meta total de capacita-
ção.

 
“O Governo do Amazonas, 

por meio da Sema, está traba-
lhando, além do combate aos 

crimes ambientais, na prevenção 
dessas ações. Nós estamos for-
mando brigadistas antes do pe-
ríodo mais crítico de queimadas 
para, quando chegar o verão, nós 
termos pessoas capacitadas para 
reforçar a atuação em seus res-
pectivos municípios”, disse.

 
Os 70 brigadistas já formados 

vão atuar nos municípios de Lá-
brea (26 brigadistas), Manicoré 
(20) e Boca do Acre (24). É o que 
explica o biólogo e assessor téc-
nico do Núcleo de Educação Am-
biental da Sema, Israel Dourado, 
responsável pelas capacitações.

 
“A proposta é que eles atuem 

no suporte local à prevenção de 
incêndios, em articulação com a 
Defesa Civil local e, também, com 
as equipes da Operação Integra-
da Tamoiotatá, que estão no sul 
do Amazonas desde o início de 
abril, atuando contra o desmata-
mento e as queimadas na região”, 
enfatizou.

 

Chega a 70 número de novos brigadistas florestais 
capacitados para atuar contra queimadas em 2021
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Equipe do Detran-AM inicia entrega do Auxílio 
Estadual Enchente no município de Iranduba 

O Departamento Estadual de 
Trânsito do Amazonas (Detran-
-AM), em parceria com a Secreta-
ria Estadual de Assistência Social 
(Seas), Defesa Civil do Estado e a 
Prefeitura de Iranduba, entregou, 
nesta terça-feira (15/06), o car-
tão Auxílio Estadual Enchente no 
município, beneficiando 2.500 
pessoas. O cartão do Governo do 
Estado será concedido a 100 mil 
famílias, em todo o Amazonas.

As entregas iniciaram na Es-
cola Estadual Isaías Vasconcelos, 
no centro de Iranduba. No pri-
meiro dia de ação, aproximada-
mente 250 pessoas receberam o 
benefício. As equipes efetuaram 
o registro dos dados das famílias 
via aplicativo. Após o cadastro, o 
beneficiário recebe de imediato 
o cartão. As ações no município 
seguem durante esta semana.

O Auxílio Estadual Enchente, 
no valor de R$ 300, é entregue 
para as famílias afetadas pela 
cheia dos rios. Desde fevereiro, 
o Governo do Estado está re-
alizando a Operação Enchen-
te, abrangendo uma série de 

ações para minimizar o impacto 
da subida das águas no estado.

Para a diretora administrativa 
do Detran-AM, Edsângela Rodri-
gues, a integração de todas as se-
cretarias do Estado é importante 
em prol do cidadão amazonense.

“Muitas pessoas estão pas-
sando pelo problema da enchen-

te e necessitam desse auxílio. Es-
tamos trabalhando arduamente 
para essa ajuda humanitária. O 
Detran Amazonas está em todas 
as ações do Governo do Estado. 
Participamos do Auxílio Estadu-
al e do Mutirão de Vacinação, 
e agora estamos nas ações do 
Auxílio Enchente, beneficiando 
os moradores mais prejudicados 
de Iranduba”, declarou a diretora.

É o caso de Manoel Rozalino, 
de 63 anos. Ele considera o Au-
xílio Enchente do Governo do 
Estado de extrema importância. 
“Esse auxílio vai me ajudar mui-
to na alimentação de casa e na 
recuperação das coisas que eu 
perdi na enchente. A cheia do 
rio não está fácil, é muito an-
gustiante você estar todo dia 
com o pé na água, além das 
doenças com que podemos 
ser contaminados. Eu agradeço 
muito pela iniciativa, que está 
beneficiando muitas pessoas 
em situações difíceis”, disse ele.

Auxílio Estadual Enchente – 
No local de entrega, o número 
do cartão é inserido no cadastro 
do beneficiário, e logo após é 
realizado o registro fotográfico, 
sendo a imagem inserida no sis-
tema. Quando todas as informa-
ções são validadas, o beneficiário 
pode usar o valor corresponden-
te ao auxílio para comprar os 
alimentos nos estabelecimen-
tos cadastrados. O prazo de 
validação pode levar até 48 
horas após a entrega do cartão.
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Wilson Lima coordena ações da Operação 
Enchente 2021 em Autazes

O governador do Amazo-
nas, Wilson Lima, esteve no 
município de Autazes (a 113 
quilômetros de Manaus), onde 
coordenou ações da Operação 
Enchente 2021, nesta sexta-fei-
ra (11/06). Na ocasião, ele deu 
início à entrega de 2 mil cartões 
do Auxílio Estadual Enchente no 
município, liberou R$ 760,3 mil 
em Crédito Emergencial e anun-
ciou a renegociação de R$ 205,5 
mil de dívidas junto à Agência de 
Fomento do Amazonas (Afeam).

A Operação Enchente 2021 
é realizada em todo o Ama-
zonas. Mais de 32 mil cartões 
do Auxílio Estadual já foram 
entregues. Em Crédito Emer-
gencial, foram distribuídos R$ 
58.445.138,42 somando todas 
as operações já realizadas. Em 
renegociação emergencial da 
Afeam, o Governo do Estado 
já realizou operações que, jun-
tas, totalizam R$ 23.309.798,70.

“O Governo e as ações só 
fazem sentido se resolverem a 
vida das pessoas, o que a gente 
tem que fazer é trabalhar para 
resolver a vida das pessoas. É 
para dar respeito, é para dar 
dignidade, condições de em-
prego e renda, é olhar para o 
social, é olhar para todas as áre-

as, saúde e educação, para que 
as pessoas possam ter opor-
tunidades”, disse Wilson Lima.

Também foram entregues 
Cartões do Produtor Rural, veí-
culos e cestas básicas para agri-
cultores familiares atingidos 
pela cheia dos rios no município. 

As entregas ocorreram no 
Ginásio Poliesportivo Juca Si-
queira, Centro de Autazes. 
Acompanhado da primeira-da-
ma, Taiana Lima, e de secretá-
rios estaduais, o governador 
destacou o trabalho que vem 
sendo desenvolvido pelo Go-
verno do Estado no interior.

Auxílio Estadual – A expec-
tativa é beneficiar 100 mil fa-
mílias em todo o estado com o 
cartão que dá direito a R$ 300. 
O benefício atende quem teve 
a casa invadida pelas águas, 
como o autônomo Tarcimar dos 
Santos, morador de Autazes.

 
“Graças a Deus que ele 

olhou pelo interior também, 
não foi só pela capital. Vai aju-
dar muito, muito mesmo. Não 
só eu não, muitas famílias que 
tem aqui na região. Minha casa 
foi totalmente ao fundo”, diz.

 
Crédito Emergencial – Por 

meio da Afeam, o governador 
Wilson Lima entregou R$ 760,3 
mil em 61 operações do Cré-
dito Emergencial em Autazes. 
Com esta ação, o Governo do 
Amazonas soma mais de R$ 
842,5 mil aplicados no municí-
pio neste ano. Também foram 
investidos R$ 509,9 mil em pro-
jetos de crédito rural voltados 
à agricultura e atividade de 
pesca para moradores de qua-
tro comunidades na localidade.

 
Durante a visita ao muni-

cípio, Wilson Lima também 
anunciou a renegociação e 
anistia de dívidas de produ-
tores e agricultores familiares. 
Em Autazes, a renegociação 
emergencial totaliza mais de 
R$ 205,5 mil em 13 operações.

 
Cestas básicas – O governa-

dor também realizou a entrega 
de cestas básicas para famílias 
que se encontram em situa-
ção de vulnerabilidade social 
em decorrência da enchente 
e da pandemia. Inicialmente 
foram distribuídas 2 mil ces-
tas, de um total de 4 mil que 
serão entregues em Autazes.

 
O líder comunitário Lucas 

Ferreira Borges celebrou a en-
trega dos alimentos em um 
momento difícil na vida de 
muitos amazonenses. “Mui-
ta gente perdeu e hoje está 
recebendo, isso é muito gra-
tificante. A gente agradece o 
governador Wilson, até pelo o 
apoio que ele tem dado ao se-
tor primário”, disse o morador.

 
Kit feira – O Governo do 

Amazonas disponibilizou para 
Autazes, por meio da Agência 
de Desenvolvimento do Ama-
zonas (ADS), um kit feira con-
tendo três tendas, três exposi-
tores de pescado, 70 mesas, 70 

cadeiras e 70 coletes, previsto 
para a entrega ainda neste ano.

 
Também foi entregue uma 

tonelada de jaraqui através 
do Programa ADS Solidária 
no município. O pescado foi 
adquirido de pescadores ar-
tesanais e será doado para 
famílias em situação de vul-
nerabilidade do município.

 
Produção rural – Para os 

produtores rurais da região, 
o governador entregou 70 
Cartões do Produtor Primá-
rio (CPP), benefício concedido 
exclusivamente pelo Gover-
no do Amazonas, por meio 
do Idam, e que proporciona 
várias vantagens como a isen-
ção de impostos e descontos.

 
Além dos cartões, foi entre-

gue um carro tracionado mode-
lo picape Ranger, que irá facili-
tar a prestação dos serviços de 
Assistência Técnica e Extensão 
Rural (Ater) em comunidades ru-
rais distantes e de difícil acesso.

 
Apoio – Durante a visita, 

Wilson Lima entregou um che-
que simbólico no valor de R$ 
200 mil para a Prefeitura de Au-
tazes, via Secretaria Municipal 
de Assistência Social (Semas), 
fazer a compra do mobiliário e 
dos equipamentos do Centro 
de Referência Especializado 
de Assistência Social (Creas).

 
Também foi assinado um 

convênio com a Prefeitura de 
Autazes no valor de R$ 257.312 
para a aquisição de patrulhas 
mecanizadas. O investimento 
é proveniente de uma emen-
da parlamentar do deputa-
do estadual Sinésio Campos.



10

O governador do Amazo-
nas, Wilson Lima, esteve no 
município de Autazes (a 113 
quilômetros de Manaus), onde 
coordenou ações da Operação 
Enchente 2021, nesta sexta-fei-
ra (11/06). Na ocasião, ele deu 
início à entrega de 2 mil cartões 
do Auxílio Estadual Enchente no 
município, liberou R$ 760,3 mil 
em Crédito Emergencial e anun-
ciou a renegociação de R$ 205,5 
mil de dívidas junto à Agência de 
Fomento do Amazonas (Afeam).

A Operação Enchente 2021 
é realizada em todo o Ama-
zonas. Mais de 32 mil cartões 
do Auxílio Estadual já foram 
entregues. Em Crédito Emer-
gencial, foram distribuídos R$ 
58.445.138,42 somando todas 
as operações já realizadas. Em 
renegociação emergencial da 
Afeam, o Governo do Estado 
já realizou operações que, jun-
tas, totalizam R$ 23.309.798,70.

“O Governo e as ações só 
fazem sentido se resolverem a 
vida das pessoas, o que a gente 
tem que fazer é trabalhar para 
resolver a vida das pessoas. É 
para dar respeito, é para dar 
dignidade, condições de em-

prego e renda, é olhar para o 
social, é olhar para todas as áre-
as, saúde e educação, para que 
as pessoas possam ter opor-
tunidades”, disse Wilson Lima.

Também foram entregues 
Cartões do Produtor Rural, veí-
culos e cestas básicas para agri-
cultores familiares atingidos 
pela cheia dos rios no município. 

As entregas ocorreram no 
Ginásio Poliesportivo Juca Si-
queira, Centro de Autazes. 
Acompanhado da primeira-da-
ma, Taiana Lima, e de secretá-
rios estaduais, o governador 
destacou o trabalho que vem 
sendo desenvolvido pelo Go-
verno do Estado no interior.

Auxílio Estadual – A expec-
tativa é beneficiar 100 mil fa-

mílias em todo o estado com o 
cartão que dá direito a R$ 300. 
O benefício atende quem teve 
a casa invadida pelas águas, 
como o autônomo Tarcimar dos 
Santos, morador de Autazes.

 
“Graças a Deus que ele 

olhou pelo interior também, 
não foi só pela capital. Vai aju-
dar muito, muito mesmo. Não 
só eu não, muitas famílias que 
tem aqui na região. Minha casa 
foi totalmente ao fundo”, diz.

 
Crédito Emergencial – Por 

meio da Afeam, o governador 
Wilson Lima entregou R$ 760,3 
mil em 61 operações do Cré-
dito Emergencial em Autazes. 
Com esta ação, o Governo do 
Amazonas soma mais de R$ 
842,5 mil aplicados no municí-
pio neste ano. Também foram 
investidos R$ 509,9 mil em pro-
jetos de crédito rural voltados 
à agricultura e atividade de 
pesca para moradores de qua-
tro comunidades na localidade.

Wilson Lima coordena ações da Operação Enchente 2021 em Autazes
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Wilson Lima coordena ações da Operação Enchente 2021 em Autazes

Durante a visita ao município, 
Wilson Lima também anunciou 
a renegociação e anistia de dívi-
das de produtores e agricultores 
familiares. Em Autazes, a renego-
ciação emergencial totaliza mais 
de R$ 205,5 mil em 13 operações.

 
Cestas básicas – O governa-

dor também realizou a entrega 
de cestas básicas para famílias 
que se encontram em situa-
ção de vulnerabilidade social 
em decorrência da enchente 
e da pandemia. Inicialmente 
foram distribuídas 2 mil ces-
tas, de um total de 4 mil que 
serão entregues em Autazes.

 
O líder comunitário Lucas 

Ferreira Borges celebrou a en-
trega dos alimentos em um mo-

mento difícil na vida de muitos 
amazonenses. “Muita gente per-
deu e hoje está recebendo, isso é 
muito gratificante. A gente agra-
dece o governador Wilson, até 
pelo o apoio que ele tem dado ao 
setor primário”, disse o morador.

 
Kit feira – O Governo do 

Amazonas disponibilizou para 
Autazes, por meio da Agência 
de Desenvolvimento do Ama-
zonas (ADS), um kit feira con-
tendo três tendas, três exposi-
tores de pescado, 70 mesas, 70 
cadeiras e 70 coletes, previsto 
para a entrega ainda neste ano.

 
Também foi entregue uma 

tonelada de jaraqui através do 
Programa ADS Solidária no mu-
nicípio. O pescado foi adquirido 

de pescadores artesanais e será 
doado para famílias em situação 
de vulnerabilidade do município.

 
Produção rural – Para os pro-

dutores rurais da região, o gover-
nador entregou 70 Cartões do 
Produtor Primário (CPP), bene-
fício concedido exclusivamente 
pelo Governo do Amazonas, por 
meio do Idam, e que proporcio-
na várias vantagens como a isen-
ção de impostos e descontos.

 
Além dos cartões, foi entre-

gue um carro tracionado mode-
lo picape Ranger, que irá facili-
tar a prestação dos serviços de 
Assistência Técnica e Extensão 
Rural (Ater) em comunidades ru-
rais distantes e de difícil acesso.

 

Apoio – Durante a visita, 
Wilson Lima entregou um che-
que simbólico no valor de R$ 
200 mil para a Prefeitura de Au-
tazes, via Secretaria Municipal 
de Assistência Social (Semas), 
fazer a compra do mobiliário 
e dos equipamentos do Cen-
tro de Referência Especializado 
de Assistência Social (Creas).

 Também foi assinado um 
convênio com a Prefeitura de 
Autazes no valor de R$ 257.312 
para a aquisição de patrulhas 
mecanizadas. O investimento 
é proveniente de uma emen-
da parlamentar do deputa-
do estadual Sinésio Campos.
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Wilson Lima anuncia investimento de R$ 11,5 milhões no combate às queimadas por meio de 
banco alemão

O governador Wilson Lima 
anunciou, nesta quarta-fei-
ra (16/06), que o Amazonas 
contará com o aporte de R$ 
11.504.828,50 provenientes do 
Banco Alemão de Desenvol-
vimento KfW para investir no 
combate às queimadas ilegais 
e incêndios florestais em 2021, 
além de apoiar as famílias víti-
mas da Covid-19 e da cheia. Wil-
son Lima também decretou, por 
180 dias, situação de emergên-
cia ambiental para intensificar o 
combate ao desmatamento ile-
gal, às queimadas não autoriza-
das e a outros crimes correlatos.

 Os recursos provenientes do 
KfW são fruto de um contrato fir-
mado pelo Governo do Amazo-
nas, por meio da Secretaria de Es-
tado do Meio Ambiente (Sema). 
Nesta quarta-feira, Wilson Lima 
participou de reunião virtual 
com a Gopa Worldwide Consul-
tants GmbH, empresa contra-
tada para realizar a consultoria 
internacional, responsável pela 
gestão financeira do projeto.

“Esses aportes de recursos 
chegam em boa hora, para que 
a gente possa aumentar a nos-

sa capacidade de combate a 
esses crimes ambientais, como 
aumento da nossa brigada. Isso 
vai nos permitir, também, a con-
tratação de equipamentos como 
drones, para que a gente possa 
ter as imagens em tempo real e 
in loco do que está acontecen-
do; além da ajuda humanitária 
de doação de cestas básicas às 
pessoas que moram nas unida-
des de conservação e que fa-
zem um trabalho sensacional na 

preservação”, disse Wilson Lima.

Toda estrutura será imple-
mentada em até 15 dias, os 
processos burocráticos já foram 
abertos. “A própria Gopa, que vai 
fazer a gestão financeira do pro-
jeto, já aprovou todos os planos 
de trabalho que o Governo do 
Estado apresentou. A gente es-
pera que, até a semana que vem, 
as primeiras ações já estejam em 
campo. Por exemplo, os proces-

sos de seleção e treinamento 
para as brigadas, que vão estar 
nos municípios contemplados 
com o projeto, e também a parte 
de aquisição com os serviços, em 
especial com o monitoramen-
to com a rede de drones”, disse 
o secretário titular da Sema.

As brigadas de incêndio se-
rão construídas em 12 muni-
cípios, a partir da formação e 
estágio remunerado de 240 bri-
gadistas florestais. A Sema atua-
rá na coordenação do projeto, a 
ser executado com recursos re-
siduais do Projeto de Prevenção 
e Combate ao Desmatamento 
e Conservação da Floresta Tro-
pical no Amazonas (Profloram).

Novos brigadistas – A sele-
ção dos brigadistas bolsistas 
deverá ser planejada e executa-
da pela Sema, em conjunto com 
a equipe da Gopa, por meio de 
edital de seleção. Serão oferta-
das 240 vagas, sendo 216 para 
brigadistas temporários, por 
um período de seis meses; 12 
para brigadistas fixos, por um 
período de 15 meses; além de 
12 chefes de brigada, para atu-
ação, também, por 15 meses.
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Wilson Lima anuncia investimento de R$ 11,5 milhões no combate às queimadas por meio de 
banco alemão

Para se candidatar, os interes-
sados devem ter no mínimo 18 
anos de idade e ser residentes 
nos municípios de abrangência 
do projeto: Apuí, Novo Aripuanã, 
Manicoré, Lábrea, Humaitá, Boca 
do Acre, Barreirinha, Parintins, 
Canutama, Boa Vista do Ramos, 
Maués e Nhamundá. Outros re-
quisitos desejáveis também serão 
utilizados na seleção, como certi-
ficado de participação em outros 
cursos de formação de briga-
distas e condicionamento físico.

Para a execução do projeto, 
a Sema firmou um acordo de 
cooperação junto ao Corpo de 
Bombeiros Militar do Amazonas 
e ao Subcomando de Ações de 
Defesa Civil. As instituições ficam 
responsáveis por implementar as 
brigadas de incêndio, bem como 
pela dinâmica de trabalho das 
brigadas, capacitando moradores 
locais, em especial, os produtores 
familiares rurais e extrativistas.

Monitoramento – Os drones 
farão o monitoramento do des-
matamento no sul do estado, a 
fim de aprimorar o monitoramen-
to ambiental remoto para plane-
jamento e execução das ações de 

inteligência e fiscalização ambien-
tal, e assim, apoiar as respostas rá-
pidas às ocorrências identificadas.

O projeto visa diminuir as 
pressões causadas por queima-
das e desmatamentos ilícitos, 
bem como prevenir, monitorar 
e auxiliar o efetivo estadual, que 
está em campo pela Operação 
Tamoiotatá, no combate a de-
sastres e crimes ambientais. O 
presente projeto será execu-
tado em 18 meses, com início 
previsto para junho de 2021 e 
término em outubro de 2022.

Ações complementares – Os 
recursos também serão empre-
gados no apoio emergencial a 
comunidades tradicionais afeta-
das pela Covid-19, tendo em vista 
o impacto causado na geração 
de renda local, por conta de res-
trições para contenção do vírus.

Serão distribuídas 5.040 ces-
tas básicas e kits de higiene pes-
soal, para suprir as necessidades 
de comunitários residentes nas 
sete Unidades de Conservação 
atendidas pelo Profloram: Área 
de Proteção Ambiental (APA) 
Nhamundá, Floresta Estadual de 

Maués, Mosaico do Apuí, Reserva 
de Desenvolvimento Sustentá-
vel (RDS) do Rio Amapá, RDS Rio 
Madeira, RDS do Juma e Reserva 
Extrativista (Resex) Canutama.

Além disso, o Estado visa apli-
car os recursos para ações de de-
senvolvimento sustentável, por 
meio do incentivo ao uso de siste-
mas produtivos mais sustentáveis, 
baseados nos princípios da agroe-
cologia. Para tanto, o projeto pre-
vê a implantação de unidades de-
monstrativas de roçado sem fogo, 
em áreas de produção familiar de 
moradores das áreas protegidas.

O projeto também prevê a 
contratação de bolsistas para 
compor a equipe técnica respon-
sável por viabilizar sua realização. 
Por meio das iniciativas, mais de 
5 mil famílias serão beneficiadas 
em 211 comunidades, totalizan-
do 18,4 mil pessoas alcançadas.

Emergência ambiental – Ao 
assinar o decreto de situação 
de emergência ambiental na 
Região Metropolitana de Ma-
naus e nos municípios da região 
sul do Amazonas, pelo prazo 
de 180 dias, Wilson Lima desta-

cou que serão intensificados o 
combate ao desmatamento ile-
gal, às queimadas não autoriza-
das e outros crimes correlatos.

“Eu decretei Estado de Emer-
gência Ambiental em razão do 
aumento das queimadas aqui 
no estado do Amazonas. Isso 
vai facilitar e agilizar os pro-
cessos que dizem respeito ao 
combate a esse ilícito, a essas 
atividades que são muito co-
muns nesse período do chama-
do verão amazônico”, ressaltou.

A medida visa, sobretudo, agi-
lizar o envio das equipes a campo, 
com a aquisição de passagens, pa-
gamentos de diárias e outros ser-
viços, dando prioridade às ações 
de meio ambiente, em paralelo 
ao enfrentamento da pandemia.

“A gente está montando um 
gabinete único, Sema e Ipaam 
(Instituto de Proteção Ambiental 
do Amazonas), de monitoramen-
to dessas atividades, integrado 
com o CICC (Centro Integrado de 
Comando e Controle), da SSP-AM 
(Secretaria de Segurança Pública 
do Amazonas), para que a gente 
possa ter pelo menos do ponto 
de vista de informação, uma infor-
mação integrada, para atuarmos 
em conjunto no combate a essas 
ilegalidades”, explicou Taveira.

Com relação a janeiro a junho 
de 2020, o Amazonas apresenta 
alta de 87,5% nos alertas de des-
matamento, conforme dados do 
Sistema Deter, do Instituto Nacio-
nal de Pesquisas Espaciais (Inpe). 
Os focos de calor, por sua vez, 
apresentaram redução de 20,7%. 
Entretanto, a alta dos alertas de 
desmatamento indica o apare-
cimento de áreas prontas para a 
queima ilegal no segundo semes-
tre do ano, período mais seco e 
propício para a prática criminosa.
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O primeiro dia de entrega 
dos cartões do programa Au-
xílio Estadual Enchente foi um 
sucesso. Somente nesta quar-
ta-feira (16/06), no posto do 
bairro de Educandos, zona sul 
de Manaus, o Governo do Ama-
zonas beneficiou 337 famílias, 
que receberam cartões com 
crédito de R$ 300, em parcela 
única, além de cestas básicas 
para garantia da segurança 
alimentar e nutricional diante 
do quadro de cheia histórica.

A ação humanitária de cará-
ter emergencial envolve diver-
sos entes estaduais e munici-
pais. A execução do programa 
está a cargo da Defesa Civil do 
Amazonas e da secretaria de 
Estado da Assistência Social 
(Seas), contando ainda com as 
secretarias de Estado de Edu-
cação e Desporto (Seduc) e de 
Produção Rural (Sepror), Depar-
tamento Estadual de Trânsito do 
Amazonas (Detran-AM), Corpo 
de Bombeiros Militar do Estado 
do Amazonas (CBMAM). Envol-
ve ainda as prefeituras munici-
pais e suas respectivas pastas de 
Defesa Civil e Assistência Social.

A atividade no Educandos 
vai durar dois dias, até esta 
quinta-feira (17/06), com aten-
dimentos começando às 9h no 
CETI Gilberto Mestrinho – Ave-
nida Leopoldo Peres, ao lado do 
Pronto Atendimento ao Cida-
dão (PAC) do bairro. Segundo a 
responsável pela equipe da Seas 

no posto, Ítala Rodrigues, o Edu-
candos foi contemplado com 
674 cartões do Auxílio Enchente.

“Neste primeiro dia aqui 
no Educandos, as equipes en-
volvidas nesse trabalho conse-
guiram entregar 337 cartões e 
cestas básicas de um total de 

674 benefícios. O Governo do 
Estado e a Prefeitura de Manaus 
estão empenhados em agilizar 
as entregas, porque as famílias 
estão precisando muito des-
sa ajuda tão importante”, disse 
Ítala, que coordena o Projeto 
de Fortalecimento da Rede de 
Proteção Social Básica na Seas.

Legislação – O programa 
Auxílio Enchente foi instituído 
pelo Decreto n° 43.818, de 6 de 
maio de 2021. É um benefício 
eventual, de caráter provisório, 
destinado às famílias atingi-
das pelo desastre da inunda-
ção no Amazonas. Consiste na 
entrega ao beneficiário de um 
cartão magnético com crédito 
de R$ 300, em parcela única, a 
ser usado na rede credencia-
da para aquisição de itens de 
primeira necessidade, como 
produtos da cesta básica. A 
meta do programa é atender 
100 mil famílias, com investi-
mento total de R$ 30 milhões.  

 

Força-tarefa do Auxílio Estadual Enchente entrega cartões e 
cestas básicas no Educandos, zona sul de Manaus
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Força-tarefa do Auxílio Estadual Enchente entrega 
cartões e cestas básicas na zona leste de Manaus

O primeiro dia de entrega 
dos cartões do programa Au-
xílio Estadual Enchente foi um 
sucesso. Somente nesta quar-
ta-feira (16/06), no posto do 
bairro de Educandos, zona sul 
de Manaus, o Governo do Ama-
zonas beneficiou 337 famílias, 
que receberam cartões com 
crédito de R$ 300, em parcela 
única, além de cestas básicas 
para garantia da segurança 
alimentar e nutricional diante 
do quadro de cheia histórica.

A ação humanitária de cará-
ter emergencial envolve diver-
sos entes estaduais e munici-
pais. A execução do programa 
está a cargo da Defesa Civil do 
Amazonas e da secretaria de 
Estado da Assistência Social 
(Seas), contando ainda com as 
secretarias de Estado de Edu-
cação e Desporto (Seduc) e de 
Produção Rural (Sepror), Depar-
tamento Estadual de Trânsito do 
Amazonas (Detran-AM), Corpo 
de Bombeiros Militar do Estado 
do Amazonas (CBMAM). Envol-
ve ainda as prefeituras munici-
pais e suas respectivas pastas de 
Defesa Civil e Assistência Social.

A atividade no Educandos 
vai durar dois dias, até esta 
quinta-feira (17/06), com aten-

dimentos começando às 9h no 
CETI Gilberto Mestrinho – Ave-
nida Leopoldo Peres, ao lado do 
Pronto Atendimento ao Cida-
dão (PAC) do bairro. Segundo a 
responsável pela equipe da Seas 
no posto, Ítala Rodrigues, o Edu-
candos foi contemplado com 
674 cartões do Auxílio Enchente.

“Neste primeiro dia aqui 
no Educandos, as equipes en-
volvidas nesse trabalho conse-
guiram entregar 337 cartões e 
cestas básicas de um total de 
674 benefícios. O Governo do 
Estado e a Prefeitura de Manaus 
estão empenhados em agilizar 
as entregas, porque as famílias 

estão precisando muito des-
sa ajuda tão importante”, disse 
Ítala, que coordena o Projeto 
de Fortalecimento da Rede de 
Proteção Social Básica na Seas.

Legislação – O programa 
Auxílio Enchente foi instituído 
pelo Decreto n° 43.818, de 6 de 
maio de 2021. É um benefício 
eventual, de caráter provisório, 
destinado às famílias atingi-
das pelo desastre da inunda-
ção no Amazonas. Consiste na 
entrega ao beneficiário de um 
cartão magnético com crédito 
de R$ 300, em parcela única, a 
ser usado na rede credencia-
da para aquisição de itens de 
primeira necessidade, como 
produtos da cesta básica. A 
meta do programa é atender 
100 mil famílias, com investi-
mento total de R$ 30 milhões.  
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Governo do Amazonas socorre 2.040 famílias 
vulneráveis de Caapiranga com Auxílio Estadual 

Criado pelo governador Wil-
son Lima como resposta imedia-
ta às consequências sociais da 
inundação histórica dos rios da 
região, o programa Auxílio Esta-
dual Enchente está impactando 
positivamente a vida de 2.040 
famílias e um total de 8.160 pes-
soas em Caapiranga (a 134 qui-
lômetros de Manaus em linha 
reta). Os moradores da sede e 

das comunidades ribeirinhas do 
município também foram con-
templados com duas mil cestas 
básicas, para a garantia da se-
gurança alimentar e nutricional.

Nesta sexta-feira (18/06), a 
titular da Secretaria de Estado 
da Assistência Social, Alessan-
dra Campêlo, esteve no muni-
cípio para acompanhar as en-

tregas do benefício. A gestora 
destacou o investimento de 
R$ 612 mil somente com esse 
programa e, também, o ine-
ditismo do Auxílio Enchente.

“Esse é o maior programa de 
distribuição de renda emergen-
cial durante uma cheia no Ama-
zonas. São 125 mil famílias e 
mais de 500 mil pessoas que es-
tão recebendo esse auxílio num 
momento tão difícil, quando, 
além da pandemia, a gente tem 
a maior enchente da história do 
Amazonas”, disse Alessandra.

A dona de casa Antônia da 
Costa Batista, 53, foi uma das 
pessoas atingidas pelo fenô-
meno natural, que este ano 
bateu todos os recordes em 
Caapiranga. A casa foi inun-
dada e sua família foi acolhida 
pela Defesa Civil numa escola 
municipal. A dor foi amenizada 
com o Auxílio Estadual Enchen-
te, no valor de R$ 300, em par-
cela única, e uma cesta básica.

“Isso é uma bênção real-
mente, porque as famílias es-
tão precisando. As famílias 
estão desempregadas e esse 
benefício vem para suprir par-
te da necessidade. Agradeço 
ao prefeito, ao governador, 
aos deputados e a todos que 
olham por nós aqui do muni-
cípio”, afirmou dona Antônia.

O prefeito Tico Braz desta-
cou, além do aspecto social, a im-
portância econômica do Auxílio 
Enchente para a Caapiranga. O 
comércio local sofre os efeitos 
da pandemia e da cheia, mas a 
expectativa é de recuperação.

“Certamente é importantís-
simo esses cartões, pois são mais 
de R$ 600 mil que vão aquecer o 
comércio local, vai ser compra-
do tudo no município, então 
vai ajudar todos os comercian-
tes que estão aptos a vender 
no cartão”, enfatizou o gestor.

Parcerias - A ação humani-
tária de caráter emergencial 
envolve diversos entes estadu-
ais e municipais. A execução 
do programa está a cargo da 
Defesa Civil do Estado e Secre-
taria de Estado da Assistência 
Social (Seas), contando ainda 
com as secretarias de Estado de 
Educação e Desporto (Seduc) e 
de Produção Rural (Sepror), do 
Instituto de Desenvolvimento 
Agropecuário e Florestal Sus-
tentável do Estado do Amazo-
nas (Idam), do Departamento 
Estadual de Trânsito do Amazo-
nas (Detran-AM) e do Corpo de 
Bombeiros Militar do Estado do 
Amazonas (CBMAM). Envolve 
ainda as prefeituras municipais 
e suas respectivas pastas de 
Defesa Civil e Assistência Social.
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Wilson Lima entrega cartões do Auxílio Estadual Enchente 
em Manacapuru

O governador do Amazo-
nas, Wilson Lima, esteve, neste 
sábado (19/06), no município 
de Manacapuru (distante 68 
quilômetros de Manaus), onde 
coordenou ações da Operação 
Enchente 2021 juntamente 
com agentes da Defesa Civil 
do Amazonas e da Secreta-
ria de Estado de Assistência 
Social (Seas) e acompanhou 
pessoalmente a ação Vacina 
Amazonas. Na ocasião, o go-
vernador distribuiu cartões do 
Auxílio Estadual Enchente e 
visitou algumas famílias que 
tiveram suas casas totalmente 
inundadas pela cheia, que é a 
maior já registrada no estado.

“Aqui são pouco mais de 9 
mil famílias que estão sendo 
beneficiadas com esse nosso 
Auxílio Estadual Enchente, um 
valor de R$ 300, que as famílias 
podem usar para comprar aqui-
lo de que elas estão mais neces-
sitadas nesse momento. E tem 
um diferencial em relação aos 
outros anos: é que essa ajuda 
está chegando no momento em 
que as pessoas precisam, e o di-
nheiro vai ser injetado aqui mu-
nicípio”, destacou Wilson Lima, 

durante visita a casas alagadas.

A dona de casa Francisca 
Pereira foi uma das moradoras 
visitadas pelo governador. Re-
sidente do bairro São Francisco, 
um dos pontos mais afetados 
pela enchente no município, 
ela comemorou o recebimen-
to do Auxílio Enchente e de 
alimentos das mãos de Wilson 
Lima, o que segundo ela foi 
a realização de um sonho.

“Ele veio aqui na minha 
casa, viu a minha situação. Es-
tou muito feliz com isso, porque 
eu não esperava. Eu pensava 
em quando ia chegar esse dia, 
que eu ia morrer e não conse-
guir, eu tinha esperança, mas 
hoje eu consegui, eu estou 
alegre, estou feliz”, celebrou.

Cartão – Segundo a Defesa 
Civil, os 9.600 cartões distri-
buídos na ação irão beneficiar 
cerca de 38.400 pessoas em 
Manacapuru. Ao todo, por meio 
do auxílio, o Governo do Estado 
está injetando R$ 2.880.000,00 
na área social, com reflexo 
também na economia local.

 Cada cartão conta com o va-
lor de R$ 300, pagos em parcela 
única. Os beneficiários podem 
usar os recursos para a aquisi-
ção de itens da cesta básica, de 
higiene pessoal e material de 
construção. Até o momento, 50 
mil cartões do Auxílio Estadual 
Enchente já foram entregues em 
todo o estado. A meta é chegar 
a 100 mil cartões em todos os 
municípios atingidos pela cheia.

Convênio – O Governo do 
Amazonas já efetuou o repasse 
no valor de mais de R$ 5,9 mi-
lhões em convênios firmados 
para atendimento da população 
atingida pela cheia em 13 mu-
nicípios. A ação também con-
templa a doação de 5 mil cestas 

básicas para famílias de agricul-
tores familiares e pequenos pro-
dutores rurais que tiveram suas 
casas, plantações e criações 
levadas ou prejudicadas pela 
inundação e que, portanto, se 
encontram em situação de inse-
gurança alimentar e nutricional.

ADS – Juntamente à Agên-
cia de Desenvolvimento Sus-
tententável do Amazonas 
(ADS), o governador Wilson 
Lima também realizou a doação 
de pescados e produtos da agri-
cultura familiar (frutas, verdu-
ras, legumes e hortaliças) para 
30 famílias carentes em situa-
ção de vulnerabilidade, adquiri-
dos de pescadores artesanais e 
produtores locais do município.
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Governo do Amazonas socorre 2.040 famílias 
vulneráveis de Caapiranga com Auxílio Estadual 

O governador Wilson Lima 
entregou, neste sábado (19/06), 
o cartão Auxílio Estadual En-
chente a 1.400 famílias e mais 
de seis toneladas de alimen-
tos, incluindo 739 cestas bási-
cas, a pessoas em situação de 
vulnerabilidade e pescadores 
impactados pela cheia dos rios 
em Novo Airão (a 115 quilô-
metros de Manaus). Ele está na 
cidade para também acompa-
nhar o mutirão de vacinação 
contra a Covid-19, para pes-
soas a partir de 30 anos, reali-
zado pelo Estado e município.

“Ajuda muito, porque a gen-
te, do jeito que nós estamos, a 
nossa casa, eu agradeço mui-

to a Deus, ao governador, por 
ter dado esse cartão para gen-
te. Nós estamos morando em 
outra casinha porque a nossa 
casa está toda no fundo”, disse 
a aposentada Maria de Fáti-
ma Delgado, de 70 anos, uma 
das beneficiárias do Auxílio Es-
tadual Enchente, no valor de 
R$ 300, destinados à compra 
de alimentos, itens de higie-
ne, gás de cozinha e madeira.

“Hoje eu venho a Novo Ai-
rão e mais uma vez eu saio 
daqui realizado, na certeza de 
que estamos no caminho certo 
para fazer a mudança e trans-
formação na vida das pessoas”, 
disse Wilson Lima, ao se refe-
rir às ações para enfrentar a 

pandemia de Covid-19 e a en-
chente histórica no Amazonas.

O governador ressaltou que 
o auxílio chega no momento 
certo. “É uma ajuda que chega 
no momento em que o cida-
dão precisa. Não é aquela aju-
da que chega dois, três meses 
depois, que a enchente pas-
sou”, completou Wilson Lima.

O prefeito de Novo Airão, 
Frederico Júnior, destacou a 
parceria entre o Estado e a Pre-
feitura. “Esse município nunca 
teve um governador que se im-
portasse com a nossa cidade. 
Hoje nós temos já mais de R$ 
50 milhões investidos pelo Go-
verno no município”, ressaltou.

Alimentos – Foram entre-
gues três toneladas de pescado, 
adquiridos de pescadores de 
Novo Airão, e duas toneladas de 
alimentos adquiridas de produ-
tor do município credenciado 
no Programa de Regionalização 
da Merenda Escolar (Preme), por 
meio da Agência de de Desen-
volvimento Sustentável (ADS).

Outra tonelada de alimen-
tos, que foi entregue ao Centro 
de Referência em Assistência 
Social (Cras) de Novo Airão para 
doação a famílias em situação 
de vulnerabilidade social, foi 
adquirida pelo Estado junto a 
agricultores familiares creden-
ciados no Programa de Aquisi-
ção de Alimentos (PAA), numa 
parceria com o Governo Federal.

“Estamos entregando o pes-
cado, estamos entregando itens 
da agricultura familiar. Por um 
lado a gente faz com que tenha 
quem compre a produção do 
pequeno produtor e, por outro, 
a gente ajuda aquelas famílias 
que tanto necessitam nesse mo-
mento”, destacou Wilson Lima.

A entrega ao Cras foi feita 
por meio do Instituto de De-
senvolvimento Sustentável e 
Agropecuário do Amazonas 
(Idam). O PAA é coordena-
do pela Secretaria de Estado 
de Produção Rural (Sepror).

Cestas básicas – O governa-
dor Wilson Lima entregou, ain-
da, 739 cestas básicas para pes-
cadores impactados pela cheia 
e a pandemia de Covid-19.

A entrega é fruto de parce-
ria entre o Estado, por meio da 
Sepror, e o Ministério da Cida-
dania, Superintendência Fede-
ral da Agricultura, Ministério da 
Agricultura e Pecuária e Abaste-
cimento (Mapa) e Companhia 
Nacional de Abastecimento (Conab).

Quatro entidades de Novo 
Airão estão sendo beneficia-
das: Sindicato dos Pescadores, 
com 59 cestas básicas; Colô-
nia de Pescadores AM 34, com 
356 cestas; Colônia de Pesca-
dores Z 34, com 117 cestas; 
e a Associação dos Pescado-
res, com 207 cestas básicas.
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Secretários fazem balanço sobre ações da Operação 
Enchente 2021 

Em meio a maior cheia já 
registrada no Amazonas, o Go-
verno do Estado segue traba-
lhando incansavelmente para 
atender à população, que teve 
sua vida impactada pelo fenô-
meno natural. Nesta segunda-
-feira (21/06), a secretária de 
Estado de Assistência Social, 
Alessandra Campêlo, e o ti-
tular da Defesa Civil do Ama-
zonas, Cel. Máximo Filho, em 
entrevista para a Rádio Agên-
cia Amazonas, fizeram um ba-
lanço da Operação Enchente 
2021, iniciada em março des-
te ano, que até o momento já 
beneficiou mais de 50 mil fa-
mílias em todo o Amazonas.

A Operação Enchente 2021 
é a principal ação do Governo 
do Estado para contornar os 
problemas causados pela subi-
da dos rios este ano. Com um 
investimento de mais de R$ 67 
milhões, a operação conta com 
iniciativas como ajuda humani-
tária; crédito e anistia de dívidas; 
apoio ao setor primário; e insta-
lação de abrigos e de estações 
de tratamento de água. A ope-
ração visa socorrer os 52 muni-
cípios que já declararam situa-
ção de emergência por conta da 

cheia, alcançando cerca de 125 
mil famílias no total por meio 
do Auxílio Estadual Enchente.

“O cartão Auxílio Estadual 
é um cartão de débito no valor 
de R$ 300 que a pessoa pode 
adquirir alimentos, medicação, 
enfim, o que for necessário e 
mais urgente naquele momen-
to. É uma forma que o Gover-
no do Estado tem de entrar, 
estar na casa daquela pessoa 
dizendo ‘nós estamos aqui tra-
zendo essa ajuda humanitária’”, 
explica Alessandra Campêlo.

A ajuda humanitária englo-
ba a doação de cestas básicas 
e kits para higiene, limpeza e 
dormitório, este último em duas 
versões: uma com colchão, tra-
vesseiro e roupa de cama e outra 
com rede. Para auxiliar o setor 
primário, o Governo do Amazo-
nas investiu R$7,5 milhões para 
aquisição de alimentos, que 
serão doados para as famílias 
em situação de vulnerabilida-
de por conta da cheia dos rios.

O secretário da Defesa Civil, 
Cel. Máximo Filho, destaca ain-
da os esforços para garantir saú-
de e saneamento básico para as 

localidades afetadas. “Levamos 
balsas, ou seja, unidades fluviais, 
sobre balsa, para poder pres-
tar essa assistência médica. Foi 
deslocada uma embarcação do 
IPEM para uma calha de rio para 
poder levar serviço de cidada-
nia. Em alguns municípios que 
estavam com problema de água 
potável, levamos estações de 
tratamento móvel de água, para 
outros municípios foram distri-
buídos purificadores”, afirma.

Integração - As ações da 
Operação Enchente 2021 tem 
contado com a coordenação 

ativa do governador do Estado, 
Wilson Lima, que, juntamente 
com todo o seu secretariado, 
vem acompanhando de perto 
as iniciativas e realizando pes-
soalmente as entregas. De acor-
do com Alessandra Campêlo, o 
grande diferencial para que os 
trabalhos venham dando bons 
frutos para as famílias afetadas, 
é a integração entre o gover-
nador e as demais pastas. “São 
todas as áreas do estado traba-
lhando para minimizar os pro-
blemas que a população vem 
passando”, pontua a secretária. 

Próximos passos - Mesmo 
na iminência da descida das 
águas, o Governo do Amazo-
nas continua com as ações da 
Operação Enchente ao longo 
deste mês e do mês de julho. 
Nesta semana, serão realizadas 
ações nos municípios de Maués, 
Boa Vista do Ramos, Nhamun-
dá e Parintins, todos situados 
na calha do baixo Amazonas.

“Só é possível vencer esse 
desafio quando você tem um 
governo que é consolidado; 
e que usa de toda a sua es-
trutura para chegar nas po-
pulações que estão neste 
momento sofrendo com a en-
chente”, finaliza Máximo Filho.
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Governo do Amazonas conclui formação de 20 
brigadistas para combate às queimadas em Humaitá 

O município de Humaitá, a 
590 quilômetros de Manaus, no 
sul do Amazonas, passa a con-
tar com 20 brigadistas florestais 
para apoiar o combate a focos 
de queimadas. A formação – 
promovida por meio de parceria 
entre a Secretaria de Estado do 
Meio Ambiente (Sema), o Corpo 
de Bombeiros Militar do Amazo-
nas (CBMAM), a Defesa Civil do 
Estado e a prefeitura de Humai-
tá – iniciou dia 18 de junho e foi 

concluída na terça-feira (22/06).

Humaitá é o quarto mu-
nicípio do Amazonas a rece-
ber a formação de brigadistas, 
compondo a lista encabeçada 
por Lábrea, Manicoré e Novo 
Aripuanã. Ao todo, são 90 pes-
soas formadas, apenas neste 
ano, para atuar na prevenção e 
combate de focos de calor em 
suas respectivas localidades, 
conforme destaca o secretá-

rio da Sema, Eduardo Taveira.

“O curso possibilitará aos 
comunitários atuar na incidên-
cia de possíveis queimadas nos 
municípios, além de agir na 
prevenção de focos de calor. 
Essas formações são de extre-
ma importância, principalmen-
te, neste período de estiagem 
que se inicia, quando o estado 
fica mais suscetível às ocor-
rências de queimadas”, disse.

Os novos brigadistas partici-
param de aulas sobre noções de 
proteção e Defesa Civil, noções 
de biodiversidade e educação 
ambiental, combate a incên-
dios florestais e atendimento 
pré-hospitalar, além de ativi-
dades práticas para combate 
ao fogo, técnicas de primeiros 
socorros, uso de GPS e outros.

Após a conclusão do curso, 
os participantes estão aptos 
para atuar como brigadistas 
na natureza, fazendo desde a 
orientação até o combate de 
pequenos focos. O 2º tenente 
Antônio Júnior, subcomandan-
te de Operações do Comando 
de Bombeiros do Interior, do 
Corpo de Bombeiros Militar 
do Amazonas (CBI/CBMAM), 
destaca que a ação faz par-
te da Operação Tamoiotatá.

“A Operação Tamoiotatá, 
voltada ao combate ao desma-
tamento e às queimadas ilegais, 
tem três vertentes. A primeira 
é a fiscalização do desmata-
mento, seguida pela formação 
de brigadistas e o combate aos 
incêndios florestais. Nós esta-
mos na fase inicial da opera-
ção, que está realizando desde 
abril a fiscalização e, conjunta-
mente, desde maio, a forma-
ção de brigadistas”, pontuou.

O próximo município a rece-
ber a capacitação é Apuí, no sul 
do estado, de 25 a 29 de junho. 
Canutama e Boca do Acre tam-
bém estão na lista de cidades 
que irão receber o treinamento.
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Governador Wilson Lima entrega cartões do Auxílio 
Enchente e linhas de crédito em Maués

Cumprindo agenda em 
municípios do Médio e Bai-
xo Amazonas, o governador 
Wilson Lima entregou, nesta 
quinta-feira (24/06), 2 mil car-
tões do Auxílio Estadual En-
chente e levou linhas de cré-
dito oferecidas pelo Governo 
do Estado para o município de 
Maués (a 276 quilômetros de 
Manaus). O pacote de ações 
na cidade também beneficia 
feirantes e produtores rurais.

As ações fazem parte da 
Operação Enchente 2021 e 
têm o objetivo de minimizar 
os impactos causados pela su-
bida dos rios nos municípios. 
O governador Wilson Lima 
reforçou o apoio dado ao in-
terior com as ações integra-
das pelos órgãos estaduais.

“Nós temos a missão de de-
senvolver o interior. Muita gen-
te que passou pelo Governo do 
Estado deu sua contribuição, 
mas muito preocupados com 
obras faraônicas, que não mu-
dam a vida das pessoas definiti-
vamente. Esqueceram de olhar 
o ser humano. O que nós esta-
mos fazendo é olhar as pessoas 
e conversar com as pessoas. O 

que nós estamos fazendo aqui 
é entregando oportunidades:  
é um crédito para o feirante, 
para o comerciante; um crédito 
solidário, isso sim é dar oportu-
nidade pras pessoas. Entregar 
o kit para os pescadores, entre-
gar cesta básica para pescador 
condições para que ele possa 
continuar o trabalho”, disse.

Auxílio Enchente – Para fa-
mílias afetadas pela cheia dos 
rios, o Governo do Estado, por 
meio da Defesa Civil e Secretaria 
de Estado de Assistência Social 
(Seas), já disponibilizou 53.427 
unidades do Auxílio Enchente. 
As entregas já foram finaliza-
das em 16 cidades e continuam 
em outras 18 pelo Amazonas.

“Vai ajudar minha família 
porque eu tenho um benefí-
cio, é o que me ajuda. Agora a 
enchente chegou e me levou 
da minha casa, aí eu estou mo-
rando de aluguel até eu voltar 
para a minha casa. Agradeço 
muito a ajuda que estão dando”, 
disse a aposentada Edelcrudes 
Cruz, uma das beneficiadas.

Créditos – Em linhas de cré-
dito, o governo atende feiran-

tes, produtores rurais, ex-alunos 
do Centro de Educação Tecno-
lógica do Amazonas (Cetam) e 
famílias em situação de vulne-
rabilidade social com a dispo-
nibilização de empréstimos por 
meio da Agência de Fomento do 
Estado do Amazonas (Afeam).

Em Maués, 17 operações do 
Crédito Emergencial que totali-
zam R$ 100,6 mil serão liberadas. 
Entre elas, dez são para feirantes 
da Agência de Desenvolvimento 
Sustentável (ADS), que irão re-
ceber o equivalente a R$ 50 mil.

No Crédito Rural, a Afeam e 
o Instituto de Desenvolvimento 
Agropecuário e Florestal Sus-
tentável do Amazonas (Idam) 
beneficiarão 32 famílias com 
mais de R$ 465,6 mil. Os proje-
tos vão fortalecer os plantios de 
guaraná, mandioca, atividades 
de avicultura e pesca. Com esta 
ação, o Governo do Amazonas 
totaliza a aplicação de mais 
de R$ 755,7 mil no município 
em 79 operações neste ano.

O produtor de guaraná 
Raimundo Santos, de 61 anos, 
recebeu um crédito no valor 
de R$ 18.728,00 do Gover-
no do Estado para ajudar na 
produção do fruto, que é o 
símbolo da cidade de Maués.

“Vai ajudar muito, que a 
gente vai poder ter um recur-
so pra gente trabalhar lá com 
mais tranquilidade no nosso 
interior. E para a gente é uma 
grande força. A gente pode 
aplicar mais e implementar 
mais a colheita do nosso fruto, 
porque estou colhendo uma 
renda baixa e com esse crédito, 
vai ajudar muito. É um gover-
nador que está olhando muito 
para o município de Maués, 
governador Wilson Lima”.
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Operação ‘Tamoiotatá’ apreende 700 metros de madeira 
ilegal em Canutama

Durante a operação “Ta-
moiotatá”, do Governo do Es-
tado, aproximadamente 700 
metros cúbicos de madeira 
ilegal foram apreendidas.  A 
ação desencadeada pelo Ba-
talhão de Policiamento Am-
biental (BPAmb), com o apoio 

do Instituto de Proteção Am-
biental do Amazonas (Ipaam), 
ocorreu na quinta-feira (24/06), 
no município de Canutama (a 
619 quilômetros da capital).

A apreensão aconteceu por 
volta das 17h, durante a fisca-

lização dos agentes no pátio 
de uma empresa. No momento 
em que os policiais realizaram 
a conferência de documento 
e da madeira existente, con-
frontaram com as informações 
fornecidas pelo responsável 
e, ao visitarem a área, foi iden-
tificado um excedente de 
73,12m³ de madeira em tora, 
sendo um desacordo com a 
documentação apresentada.

O proprietário do local foi 
autuado por crime ambiental. 
A autoridade estipulou uma 
multa e os policiais militares 
apreenderam a madeira ilegal.

Operação – Por meio da “Ta-
moiotatá”, as equipes de fiscali-
zação, coordenadas pelo Ipaam, 
estão em campo desde 1º de 

abril. A proposta é atuar previa-
mente contra o desmatamento, 
para diminuir a quantidade de 
áreas prontas para a queima 
no período de estiagem, no se-
gundo semestre do ano. A área 
prioritária de atuação tem sido 
o Sul do Amazonas, que con-
centra a maior quantidade de 
crimes ambientais do gênero.

Além do Batalhão Ambien-
tal e do Ipaam, a ação interins-
titucional do Governo do Ama-
zonas conta com a atuação da 
Secretaria de Estado do Meio 
Ambiente (Sema), da Secreta-
ria de Segurança Pública (SS-
P-AM), bem como da Polícia 
Civil, do Corpo de Bombeiros e 
da Defesa Civil do Amazonas.

 

Bombeiros qualificam brigadistas para combater 
incêndios florestais no interior do AM

Durante a operação “Ta-
moiotatá”, do Governo do Es-
tado, aproximadamente 700 
metros cúbicos de madeira 
ilegal foram apreendidas.  A 
ação desencadeada pelo Ba-
talhão de Policiamento Am-
biental (BPAmb), com o apoio 
do Instituto de Proteção Am-
biental do Amazonas (Ipaam), 
ocorreu na quinta-feira (24/06), 
no município de Canutama (a 
619 quilômetros da capital).

A apreensão aconteceu por 
volta das 17h, durante a fiscali-
zação dos agentes no pátio de 
uma empresa. No momento 
em que os policiais realizaram 
a conferência de documento 
e da madeira existente, con-
frontaram com as informações 
fornecidas pelo responsável 
e, ao visitarem a área, foi iden-
tificado um excedente de 
73,12m³ de madeira em tora, 
sendo um desacordo com a 

documentação apresentada.

O proprietário do local foi 
autuado por crime ambiental. 
A autoridade estipulou uma 
multa e os policiais militares 
apreenderam a madeira ilegal.

Operação – Por meio da “Ta-
moiotatá”, as equipes de fiscali-
zação, coordenadas pelo Ipaam, 

estão em campo desde 1º de 
abril. A proposta é atuar previa-
mente contra o desmatamento, 
para diminuir a quantidade de 
áreas prontas para a queima 
no período de estiagem, no se-
gundo semestre do ano. A área 
prioritária de atuação tem sido 
o Sul do Amazonas, que con-
centra a maior quantidade de 
crimes ambientais do gênero.

Além do Batalhão Ambien-
tal e do Ipaam, a ação interins-
titucional do Governo do Ama-
zonas conta com a atuação da 
Secretaria de Estado do Meio 
Ambiente (Sema), da Secreta-
ria de Segurança Pública (SS-
P-AM), bem como da Polícia 
Civil, do Corpo de Bombeiros e 
da Defesa Civil do Amazonas.
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Governo do Amazonas já iniciou a distribuição dos 
cartões do Auxílio Enchente em Parintins

O Governo do Amazonas 
iniciou esta semana a distribui-
ção dos cartões do programa 
Auxílio Enchente Estadual em 
Parintins. O município foi con-
templado com 9.947 cartões, o 
que significa um aporte direto 
de R$ 2.984.100,00 no social 
e na economia. O auxílio foi 
lançado pelo governador Wil-
son Lima em maio deste ano.

Moradores da zona urbana 
já estão sendo contemplados 
com o benefício de R$ 300 em 
parcela única, enquanto a po-
pulação atingida pela cheia 
histórica, nas comunidades 
ribeirinhas, começa a receber 
a força-tarefa do programa a 
partir desta sexta-feira (25/06).

Em Parintins, a entrega dos 
cartões do Auxílio Enchente 
está acontecendo em seis lo-
cais distintos, para evitar aglo-
merações:  Estação da Cidada-
nia João do Carmo (Bairro da 
União), Escola Municipal Lila 
Maia (Conjunto João Novo), Es-
cola Estadual Gentil Belém (Bair-
ro Santa Clara), Escola Municipal 
Charles Garcia (Bairro Santa Rita 
de Cássia), Ginásio Seo Jovem 
(Bairro Palmares) e Escola Esta-
dual São José (Bairro São José).

O balanço divulgado até 
terça-feira (22/06), apontava 
que, dos  992 beneficiários do 
programa na zona urbana, 680  
já tinham retirado seus car-
tões na Ilha Tupinambarana.

A operação de entrega dos 
cartões do Auxílio Estadual mo-
biliza servidores do Governo do 
Amazonas, oriundos da Defesa 
Civil do Estado e da Secretaria 
de Estado da Assistência Social 
(Seas). Já a Prefeitura de Parin-
tins está colaborando com o 
programa com a Defesa Civil 
Municipal e a Secretaria Muni-
cipal de Assistência Social, Tra-
balho e Habitação (Semasth).

Parcerias - A execução do 
programa é da Defesa Civil do 
Estado e Secretaria de Estado 
da Assistência Social (Seas), 
contando ainda com as secre-
tarias de Estado de Educação e 
Desporto (Seduc), de Produção 
Rural (Sepror), do Instituto de 
Desenvolvimento Agropecuário 
e Florestal Sustentável do Esta-
do do Amazonas (Idam), Depar-
tamento Estadual de Trânsito do 
Amazonas (Detran-AM), Corpo 
de Bombeiros Militar do Estado 
do Amazonas (CBMAM) e Fundo 
de Promoção Social e Erradica-

ção da Pobreza (FPS). Envolve 
ainda as prefeituras municipais 
e suas respectivas pastas de 

Defesa Civil e Assistência Social.

Legislação – O programa 
Auxílio Enchente foi instituído 
pelo Decreto n° 43.818, de 6 de 
maio de 2021. É um benefício 
eventual, de caráter provisório, 
destinado às famílias atingi-
das pelo desastre da inunda-
ção no Amazonas. Consiste na 
entrega ao beneficiário de um 
cartão magnético com crédito 
de R$ 300, a ser usado na rede 
credenciada na aquisição de 
produtos da cesta básica, itens 
de higiene e limpeza, além 
de materiais de construção.
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Wilson Lima entrega cartões do Auxílio Enchente e concede anistias de dívidas em Nhamundá
 

Seguindo com as visitas pe-
los municípios do Baixo e Médio 
Amazonas, o governador Wilson 
Lima entregou, nesta sexta-feira 
(25/06), 1.295 cartões do Auxílio 
Estadual Enchente e concedeu 
anistia a produtores atingidos 
pela cheia no município de 
Nhamundá, a 383 quilômetros 
de Manaus. As ações fazem par-
te de um pacote de medidas 
da Operação Enchente 2021.

Com as concessões e bene-
fícios, o Governo do Amazonas 
visa minimizar os danos causa-
dos à população pela cheia dos 
rios em todo o estado. Outros 
10 municípios serão atendidos 
com as ações. Ao todo, cer-
ca de 55 mil cartões de Auxí-
lio Enchente foram entregues 
em 30 cidades do Amazonas.

A dona de casa Jéssica Sei-
xas, uma das beneficiadas com 
o auxílio, disse que o dinheiro 
chegou em boa hora. “Vai ajudar 
aqui casa, principalmente, na 
alimentação, que é o que pre-
ocupa mais. Aqui mora eu, meu 
marido, minha filha e meu sogro. 
Às vezes meu marido vai pescar 
e a gente consegue comer um 

peixe, então esses R$ 300 vão 
ajudar bastante e eu achei mui-
to bom”, diz ela, que recebeu o 
cartão das mãos do governador.

Wilson Lima frisa que nun-
ca o interior do Estado do 
Amazonas esteve tão assistido 
como em sua gestão. “Eu faço 
questão de acompanhar pes-
soalmente, de vir aqui fazer a 
entrega do Auxílio Enchente 
para aqueles irmãos que estão 
sendo atingidos pela subida 
dos rios. O nosso cartão Auxí-
lio Estadual é no valor de R$ 
300, em que as famílias têm a 
liberdade de comprar aquilo 
que elas estão mais precisan-
do nesse momento”, ressaltou.

Cestas básicas - A Secre-
taria de Estado de Produção 
Rural (Sepror) entregou 374 
cestas básicas aos pescado-
res prejudicados pela cheia. A 
aquisição das cestas básicas 
faz parte do acordo de coope-
ração firmado entre Governo 
do Estado, Ministério da Cida-
dania, Companhia Nacional de 
Abastecimento (Conab), Mi-
nistério da Agricultura, Pecuá-
ria e Abastecimento (Mapa) e 

Superintendência Federal da 
Agricultura, Pecuária e Abas-
tecimento do Amazonas (SFA).

A distribuição será divi-
dida entre a Colônia de Pes-
cadores Z48 (294 cestas) e 
o Sindicato de Pescadores 
de Nhamundá (80 cestas).

Nhamundá é o terceiro 
município beneficiado com 
as cestas. No total, estão sen-
do entregues aproximada-
mente 58,1 mil cestas de ali-
mentos para os pescadores 
artesanais, cadastrados em en-
tidades ligadas ao SFA/Mapa, 

que residem no Amazonas.
Exposição - A Agência de 

Desenvolvimento Sustentável 
(ADS) realizou o cadastramento 
de feirantes para atuarem nas 
Feiras de Produtos Regionais, 
no município de Nhamundá. As 
feiras da ADS funcionam na ci-
dade desde 2019, e beneficiam 
famílias de agricultores. Em 
2021, a cidade foi contemplada 
com um novo kit feira compos-
to por duas tendas, dois exposi-
tores de pescado, 50 mesas, 50 
cadeiras, 50 bonés e uma faixa.

Trinta produtores e pecua-
ristas das comunidades Guara-
by, Juruá, Sapucaia, Cutipanã, 
Laguinho, Mamoriacá, Coroco-
ró, Santa Maria, Curiá, Merajuba 
e Arnacaru receberam o Cartão 
do Produtor Primário (CPP). O 
documento concede benefícios 
como a isenção de Imposto de 
Circulação de Mercadorias e 
Serviços (ICMS) na aquisição de 
insumos, máquinas e equipa-
mentos, e descontos na conta 
de energia elétrica, median-
te o cadastro e a vistoria da 
empresa de energia elétrica.

Outro benefício é a com-
provação do tempo de serviço 
para a aposentadoria, cujos 
portadores do cartão poderão 
comprovar após o cadastro.

 



25

Wilson Lima entrega cartões do Auxílio Enchente e concede anistias de dívidas em Nhamundá
 

O Instituto de Desenvol-
vimento Agropecuário e Flo-
restal Sustentável do Estado 
do Amazonas (Idam) assinou, 
ainda, o Termo de Coopera-
ção Técnica com a Prefeitura 
de Nhamundá, com o objeti-
vo de fortalecer ações que vi-
sam o desenvolvimento so-
cioeconômico e produtivo 
das atividades agropecuárias.

Entre as principais cadeias 
produtivas desenvolvidas no 
município estão a mandioca, 
na agricultura; o açaí e a casta-
nha-do-Brasil, no extrativismo; 
e a bovinocultura de corte e 
leite, na atividade de pecuária.

Anistia - A Agência de Fo-
mento realiza no município ação 
do Crédito Emergencial no valor 
de R$ 219,3 mil, em 43 opera-
ções. Outra ação importante é a 
anistia de dívidas de 164 pesso-
as com negócios afetados pela 
cheia, com soma de R$ 702 mil.

O pescador Antônio Edmil-
son, da comunidade de Cristo 
Rei, teve uma dívida de mais 
de R$ 5 mil perdoada. Com 
isso, ele pensa em investir para 
recuperar o que deixou de ga-
nhar com a cheia. “Agradeço 
ao governador, com isso eu 
vou poder focar em outras coi-
sas, pensar no futuro”, avalia.

O governador afirma que as 
dívidas não só foram anistiadas, 
como os anistiados poderão 
contrair novos empréstimos. 
“Eu não tenho nenhum proble-
ma em emprestar dinheiro para 
vocês, porque sei que vai voltar. 
Eu confio no pessoal do interior. 
Por isso estou viajando sem-
pre. Toda semana estou indo 
para o interior. E, detalhe, nós 
estamos perdoando a dívida 
daquelas pessoas que fizeram 
empréstimo na Afeam e que 
foram atingidas pela enchente, 
e estão tendo dificuldades em 

pagar seu empréstimo. Isso foi 
possível, porque a Assembleia 
Legislativa, os deputados, tive-
ram sensibilidade de aprovar 
essa matéria de perdão dessa 

dívida” enfatizou o governador.

Somente para o setor pri-
mário, foram 28 produtores 
das comunidades Guaraby, 
Curiá, Ararauá, Xaiauary, Alto 
Nhamundá, Juruá Nazaré, Da-
guary, Mamoriacá, Sapucaia, 
Caranã, Arnacaru e Aminaru. 
Esses produtores trabalham 
com a criação de bovinos, buba-
linos e cultivo de mandioca.

Dentre os 45 municípios afe-
tados pela enchente, Nhamun-
dá é o município com o maior 
volume de concessão de anistia.

Crédito rural - Em Nhamun-
dá, os projetos de Crédito Ru-
ral, elaborados pelo Idam e 
aprovados pela Afeam, somam 
mais de R$ 183 mil, que be-
neficiarão produtores envol-

vidos nas atividades de pesca 
artesanal e agricultura familiar.

Ao todo, foram financiados 
13 projetos de crédito rural, 

dentre estes 3 são para pesca 
artesanal e 10 para agricultura.
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Wilson Lima inicia entrega de auxílio de R$ 300 a 9,5 mil famílias em Parintins
 

O governador Wilson Lima 
deu início a entrega de 10 mil 
cestas básicas e 9,5 mil cartões 
do Auxílio Estadual Enchen-
te neste sábado (26/06), em 
Parintins, na região do baixo 
Amazonas. As entregas fazem 
parte das ações da Operação 
Enchente 2021 que, além de 
ajuda humanitária, está levan-
do operações de crédito e per-
dão de dívidas aos municípios 
afetados pela subida dos rios.

Entre os beneficiados pelas 
cestas estão artistas dos bois 
Garantido e Caprichoso e trici-
cleiros - operadores do trans-
porte tradicional da ilha de 
Parintins. As categorias foram 
fortemente impactadas pela 
pandemia. E este é o segundo 
ano consecutivo que o festi-
val, que movimenta a econo-
mia da cidade, não é realizado.

“Hoje, nós estamos aqui 
fazendo entregas que são im-
portantes para amenizar o 
sofrimento na vida das pes-
soas. Uma cesta básica não 
vai mudar a vida das pessoas, 
mas vai amenizar o sofrimen-
to delas. Isso é importante no 

momento que a gente precisa 
de fé, que a gente precisa de 
esperança”, disse o governa-
dor no município de Parintins.

Por meio da Secretaria de 
Estado da Produção Rural, 1.011 
destas cestas básicas foram en-
tregues para pescadores. Essas 
cestas são fruto de parceria en-
tre o Governo do Estado, por 
meio da Sepror, com o Ministé-
rio da Cidadania, Superinten-
dência Federal da Agricultura 
(SFA), Ministério da Agricultura 
e Pecuária e Abastecimento 
(MAPA) e a Companhia Nacio-
nal de Abastecimento (Conab).

Segundo a Defesa Civil, mais 
de 61 mil cartões do Auxílio Es-
tadual já foram entregues em 
mais de 32 municípios. Com o 
cartão, os beneficiários têm di-
reito a R$ 300 em parcela única. 
O recurso é destinado às famí-
lias que tiveram suas moradias 
invadidas pela cheia dos rios. 
A estimativa é beneficiar 100 
mil famílias nos 62 municípios.

Mirna Santos recebeu o 
Cartão Auxílio Enchente neste 
sábado. Segundo ela, o recurso 

vai ajudar na alimentação da 
família. “Vai ajudar para com-
prar alimentação para casa, até 
porque a gente foi atingida pela 
enchente, tivemos que nos mu-
dar de onde nós morávamos 
para pagar aluguel. Na quin-
ta-feira, recebi a ligação que 
iria receber o cartão e eu fiquei 
muito feliz com esse benefí-
cio, vai ajudar bastante”, disse.

O Auxílio Estadual Enchente 
vem injetando R$ 30 milhões na 

economia. Com isso, os inves-
timentos do Governo do Esta-
do na enchente 2021 somam 
R$ 97 milhões, uma vez que 
as demais ações da Operação 
Enchente têm previsão total 
de R$ 67 milhões em recursos.

Crédito e Anistia - Para Pa-
rintins, por meio da Operação 
Enchente, já foram destinados 
R$ 5 milhões em Crédito Emer-
gencial e Rural neste ano. São 
671 operações que fomenta-
ram as mais diversas ativida-
des econômicas do município.

Desde 2019, o Governo 
do Amazonas, por meio da 
Agência de Fomento do Es-
tado do Amazonas (Afeam), 
efetuou operações de crédi-
to que totalizam R$ 12 mi-
lhões aplicados no município.

Somente neste sábado, o 
Governo do Estado liberou 
R$ 333,3 mil a 61 empreende-
dores de Parintins. Os empre-
endimentos são mercearia, 
borracharia, salão de beleza, 
produtos de cosméticos, pa-
nificadora e comércio vare-
jista e de hortifrutigranjeiro, 
estão entre os financiados.
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Wilson Lima inicia entrega de auxílio de R$ 300 a 9,5 mil famílias em Parintins
 

Em Crédito Rural, realizado 
em parceria com o Instituto de 
Desenvolvimento Agropecu-
ário e Florestal Sustentável do 
Amazonas (Idam), o Governo 
do Estado entregou a 27 agri-
cultores valores que soma-
dos totalizam R$ 478, 6 mil.

Os projetos são voltados às 
atividades de avicultura caipira, 
plantios de mandioca, melan-
cia e aquisição de máquinas e 
equipamentos como multicul-
tivador, motor rabeta, canoa 
de alumínio, motor de popa 
15 HP, despolpadeira de frutas, 
forno e bancada para casa de 
farinha, freezer e motor de luz.

Em Parintins, somente em 
outra modalidade de crédito 
chamada de Crédito Solidário, o 
Estado disponibilizou R$ 900 mil 
para atender 400 proponentes 
da cidade. Por meio dessas ope-
rações de crédito, uma parceria 
entre o Fundo de Promoção So-
cial (FPS) e Afeam, o Governo do 
Estado busca fomentar o mer-

cado de trabalho informal, pro-
movendo geração de renda fa-
miliar, desenvolvendo serviços 
em segmentos como beleza, 
vendas de lanches, confecções, 
artesanato, entre outros. O va-
lor disponível para cada apro-
vado vai de R$ 500 a R$ 2 mil

O programa disponibiliza 
o acesso ao crédito de forma 
orientada e desburocratizada 
a pessoas que se encontram 
em situação de vulnerabilida-
de social e econômica, sejam 
elas desempregadas, sem vín-
culos empregatícios ou subem-
pregadas, buscando oferecer 
uma alternativa de crédito.

Em Renegociação Emergen-
cial no município são R$ 378,6 
milhões, referentes a 64 clien-
tes em débito com a Afeam.

 

Outros 12 empreendedo-
res atingidos pela enchente 
terão, juntos, R$ 41,6 mil em 
dívidas perdoadas. Do setor 
primário serão concedidas 14 
anistias no valor de R$ 62,3 
mil. A ação de anistia em Pa-
rintins totaliza R$ 103,9 mil.

Máximo Matelins teve dívi-
das na Afeam perdoadas pelo 
Governo do Amazonas. “Quero 
agradecer, muito obrigado por 
essa ajuda. Vem dar um alento 
para muitos. Vai ajudar em mui-
ta coisa, que do jeito que tá essa 
situação com a pandemia, além 
da situação que tá a enchente”, 
disse Máximo que teve a casa 
alagada pela cheia dos rios.

Os produtores que recebe-
ram o apoio técnico do Idam 
para concessão da anistia são 
das comunidades Aninga, 
Macurany, Agrovila Mocam-
bo, São Tomé do Uaicurapá.
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