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Governador Wilson Lima destaca que 120 mil famílias já foram 
beneficiadas com Auxílio Estadual Enchente

O Governo do Amazonas 
já beneficiou 120 mil famílias 
com o cartão  Auxílio Estadual 
Enchente, implantado de forma 
inédita pelo governador Wilson 
Lima para socorrer vítimas da 
cheia recorde dos rios no esta-
do. O auxílio, no valor de R$ 300, 
faz parte das ações da Opera-
ção Enchente, que inclui ajuda 
humanitária, ações de saúde e 
apoio para produtores rurais e 

empreendedores, como oferta 
de crédito e anistia de dívidas, 
para diminuir impacto da subida 
das águas.

“Cumprimos a nossa meta 
de entregar 120 mil cartões do 
Auxílio Estadual Enchente. Um 
cartão que, diferentemente dos 
outros anos, ele chegou na hora 
certa. Em outros anos essa ajuda 
chegava depois que a enchente 

já tinha passado”, destacou o go-
vernador.

A entrega dos cartões já foi fi-
nalizada em 56 municípios e, até 
a próxima semana, termina em 
outros três, completando os 59 
municípios que apresentaram 
situação de emergência ou de-
cretaram estado de emergência 
em razão da cheia. O governa-
dor Wilson Lima esteve pessoal-
mente em várias dessas entre-
gas, acompanhando as ações da 
Operação Enchente 2021.

Cada beneficiário recebeu 
um cartão com um crédito de R$ 
300 em parcela única. O valor é 
usado pelas famílias para com-
pra de itens da cesta básica, ma-
teriais de higiene e limpeza, e até 
mesmo para compra de madeira 
para construção de marombas, 
adaptação regional nas mora-
dias nos períodos de cheia.

“Esse cartão deu a liberdade 
das pessoas comprarem aquilo 
que elas estavam precisando na-

quele momento. Podia ser uma 
cesta básica, podia ser kit de lim-
peza, de higiene pessoal, remé-
dios. Foi uma ajuda muito signi-
ficativa para os nossos irmãos, 
principalmente no interior que 
foram atingidos pela subida dos 
rios”, disse Wilson Lima.

Operação Enchente – Lança-
da pelo governador em março 
deste ano, a Operação Enchente 
inclui ajuda humanitária, com a 
doação de cestas básicas e kits 
de higiene, limpeza e dormitó-
rio, além de botijas de gás e água 
potável.  Também foram instala-
das estações de tratamento de 
água móvel em municípios com 
abastecimento comprometido 
pela cheia nas calhas do Juruá, 
Madeira e Purus. Municípios 
mais afetados também tiveram 
contas de consumo de água sus-
pensa pela Companhia de Sane-
amento do Amazonas (Cosama).

Para apoiar produtores e 
empreendedores, o Governo do 
Estado concedeu crédito, rene-
gociou e anistiou dívidas junto 
à Agência de Fomento do Esta-
do do Amazonas (Afeam), além 
de liberar o Crédito Solidário 
para pessoas que desenvolvem 
pequenas atividades, como ser-
viços de beleza e venda de lan-
ches.

O Governo do Estado tam-
bém adquiriu produtos da agri-
cultura familiar e de pescadores, 
que foram doados para famílias 
em situação de vulnerabilidade.

Na saúde, reforçou a distri-
buição de vacinas contra a Co-
vid-19, medicamentos e insu-
mos hospitalares nos municípios 
atingidos pela cheia, reforçando 
também as ações de vigilância 
sanitária e de distribuição de 
hipoclorito para purificar a água 
e evitar doenças decorrentes da 
cheia.
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Operação Tamoiotatá fiscaliza oito locais com registro de crimes 
ambientais em Apuí e Humaitá

Oito áreas com registros de 
desmatamento e queimadas am-
bientais foram fiscalizadas, nesse 
final de semana, com o início da 
segunda fase da operação Ta-
moiotatá, criada pelo Governo do 
Amazonas para combater des-
matamento ilegal e queimadas 
no sul do estado. As fiscalizações 
ocorreram nos municípios de Hu-
maitá (a 590 quilômetros de Ma-
naus) e Apuí (a 453 quilômetros).

 
A operação é coordenada pe-

las secretarias de Segurança Pú-
blica (SSP-AM) e Meio Ambiente 
(Sema). O secretário de Seguran-
ça Pública, general Mansur, deter-
minou o reforço dos efetivos para 
as ações em campo, que está seis 
vezes maior do que no início da 
missão. Os trabalhos mobilizam 
efetivos do Batalhão de Policia-
mento Ambiental da Polícia Mili-
tar do Amazonas, Corpo de Bom-
beiros Militar, Polícia Civil, Defesa 
Civil e Instituto de Proteção Am-

biental do Amazonas (Ipaam).

 Em Apuí, os agentes de fis-
calização vistoriaram três áreas 
com identificação de desmata-
mento ilegal, no ramal vicinal Três 
Irmãos. Em outro ponto, as equi-
pes verificaram situação de des-
matamento em vicinais próximas 
ao ramal. Os responsáveis pelas 
propriedades foram intimados 
a comparecer na sede do Ipaam 
para os procedimentos cabíveis.

 
De acordo com o relatório 

da operação, após receber infor-
mações de três áreas com foco 
de desmatamento em Apuí, os 
agentes foram até o local para 
verificar a informação. Além da 
fiscalização, foram registradas 
imagens e instaurado um proces-
so investigativo para se certificar 
se há comprovação de crime am-
biental. Caso seja comprovado o 
crime, os proprietários dos locais 
responderão criminalmente.

A maior parte das fiscaliza-
ções foi em Humaitá. No sábado 
(21/08), as equipes fiscalizaram 
cinco locais alvos de denúncias 
de desmatamento ilegal e quei-
madas, ao longo da BR-319. Os 
crimes foram constatados no lo-
cal e os responsáveis pelas pro-
priedades rurais deverão prestar 
esclarecimentos e responder le-
galmente pelos ilícitos.

 

A formação de brigadistas faz 
parte da Operação Tamoiotatá e é 
promovida pela Secretaria de Es-
tado do Meio Ambiente (Sema), 
em parceria com a Defesa Civil do 
Amazonas e o Corpo de Bombeiros 
Militar do Amazonas, com apoio 
das prefeituras e das secretarias 
municipais de meio ambiente.

 
Durante cinco dias, os novos 

brigadistas participaram de aulas 
sobre noções de proteção e Defe-
sa Civil, noções de biodiversidade 
e educação ambiental, combate a 
incêndios florestais e atendimento 
pré-hospitalar.

 
As capacitações de brigadistas 

já foram realizadas nas seguintes 
localidades:

 

• Apuí: 17 brigadistas
• Boca do Acre: 38 brigadistas
• Canutama: 25 brigadistas
• Humaitá: 20 brigadistas
• Lábrea: 26 brigadistas
• Manicoré: 20 brigadistas
• Novo Aripuanã: 24 brigadistas
 
Total de brigadistas formados 

nos municípios: 171

Brigadistas de Canutama recebem capacitação para atuar em 
queimadas na região amazônica
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Itacoatiara recebe ações de conscientização contra quei-
madas e desmatamento

O Governo do Amazonas, 
por meio do Instituto de Pro-
teção Ambiental do Amazonas 
(Ipaam), Secretaria de Estado do 
Meio Ambiente (Sema), Secreta-
ria de Estado de Educação e Des-
porto, segue integrando ações 
de conscientização ambiental 
em todo o estado. Nesta quar-

ta-feira (25/08), em Itacoatiara (a 
176 quilômetros de Manaus), as 
equipes do Ipaam e da Sema da-
rão início a mais uma rodada de 
trabalhos referentes à campa-
nha Floresta Faz a Diferença, que 
visa orientar e alertar sobre os 
perigos das queimadas ilegais e 
desmatamento.

 A programação começará 
no Centro Estadual de Tempo 
Integral Dom Jorge Edward 
Marskell, com palestras que irão 
direcionar as lideranças locais e 
agentes comunitários de saúde, 
além da realização de oficinas de 
leituras na Biblioteca Móvel.

Na quinta-feira (26/08), as 
atividades serão desenvolvidas 
na Escola Estadual Deputado 
Vital de Mendonça, envolvendo 
professores e gestores das esco-
las estaduais e municipais de Ita-
coatiara. Na sexta-feira (27/08), 
as atuações de educação am-
biental estarão concentradas na 
estrada Rondon I, contando com 
a participação de produtores e 
agricultores.

 
Previamente, a campanha foi 

realizada com ações da Bibliote-
ca Móvel do Ipaam na área ur-
bana e comunidades rurais que 

mantêm condições de trafegabi-
lidade na Região Metropolitana 
de Manaus. As ações alcançaram 
municípios como Iranduba, Ma-
nacapuru, Novo Airão, Presiden-
te Figueiredo, Autazes, Careiro e 
Careiro da Várzea.

No sul do Amazonas, as cida-
des de Boca do Acre, Manicoré, 
Novo Aripuanã e Canutama 
também receberam a campa-
nha, cuja programação foi reali-
zada na sede e nas comunidades 
da Reserva de Desenvolvimento 
Sustentável (RDS) do Rio Madei-
ra.

 
Os próximos destinos que 

receberão a campanha Floresta 
Faz a Diferença são Silves, que 
recebe as ações da iniciativa nos 
dias 14 e 15 de setembro; e Itapi-
ranga, nos dias 16 e 17 do mes-
mo mês.

 

OPERAÇÃO TAMOIOTATÁOPERAÇÃO TAMOIOTATÁ

Operação Tamoiotatá embargou o equivalente a 8 mil campos de 
futebol em terra de desmatamento ilegal no Amazonas

O Governo do Amazonas 
anunciou reforço na operação 
Tamoiotatá, a partir da segun-
da quinzena do mês de agos-
to, devido ao início do perío-
do de queimadas. Lançada em 
abril, a operação ambiental no 
sul do estado já embargou um 
total de 5.715 hectares de área 
desmatada de forma irregular, 
o equivalente a cerca de 8 mil 
campos de futebol. Os crimes 
ambientais resultaram em R$ 
31,1 milhões aplicados em au-

tos de infração.

Desde o início de abril, o 
Governo do Estado atua na 
repressão ao desmatamento 
ilegal nos municípios de Apuí, 
Humaitá e Lábrea. A operação 
é resultado de um trabalho 
conjunto entre as secretarias 
estaduais de Meio Ambiente 
e Segurança Pública (SSP-AM). 
Durante os cinco primeiros 
meses de operação, foram 
apreendidos animais domés-

ticos, madeira serrada e veí-
culos que realizavam o trans-
porte irregular de materiais 
ilícitos.

O secretário de Segurança 
Pública, general Mansur, res-
saltou que a segunda fase da 
operação será intensificada, 
com destinação de seis vezes 
mais servidores para o traba-
lho de combate às queimadas.

“Vamos entrar agora na 
segunda fase da operação 

Tamoiotatá, intensificando o 
combate aos crimes ambien-
tais nessa região, sobretudo as 
queimadas e o desmatamen-
to ilegal. Para isso, haverá um 
aumento bem significativo do 
número de pessoas emprega-
das nas ações, para que possa-
mos ampliar o raio de 
proteção dos nossos 
recursos naturais”, 
afirmou Mansur.
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Operação Tamoiotatá aumenta efetivo para combater 
queimadas e desmatamento no sul do Amazonas

 Secretarias e agências do 
Governo do Estado participaram 
de reunião, nesta quarta-feira 
(11/08), para alinhar atuação em 
campo.

 
Secretarias e agências do 

Governo do Amazonas estive-
ram reunidas, nesta quarta-feira 
(11/08), para alinhar o plano es-
tratégico da Operação Tamoita-
tá. A força-tarefa, que ocorre de 
forma contínua desde o mês de 
abril, ampliará a presença do Es-
tado no sul do Amazonas, com 
o efetivo de 200 pessoas para 
fortalecer o combate ao desma-
tamento e às queimadas ilegais.

O efetivo contará com equi-
pes da Secretaria do Meio Am-
biente (Sema) e do Instituto de 
Proteção Ambiental do Ama-
zonas (Ipaam), integradas à Se-
cretaria de Segurança Pública 
(SSP-AM) e, também, à Força Na-
cional, que integrará as ações do 
Estado, por meio da Operação 
Guardiões do Bioma. 

 O grupo ficará dividido em 
três bases, localizadas em Apuí, 
Humaitá e Lábrea (a 453, 590 
e 702 quilômetros de Manaus, 

respectivamente). O objetivo é 
garantir maior cobertura contra 
a degradação ambiental na re-
gião sul do Amazonas, conside-
rada de maior vulnerabilidade 
no estado para crimes contra o 
meio ambiente, relacionados à 
grilagem, uso irregular de terras, 
extração ilegal de madeira e ga-
rimpo.

  
Da SSP-AM, o reforço de efe-

tivo contará com equipes do 
Corpo de Bombeiros Militar do 
Amazonas (CBMAM), da Polícia 
Civil (PC-AM), por meio da De-
legacia Especializada em Crimes 
Contra o Meio Ambiente e Urba-
nismo (Dema); além da Secre-
taria Executiva-Adjunta de Pla-
nejamento e Gestão Integrada 
(Seagi), da Secretaria Executiva 
Adjunta de Operações (Seaop) e 
da Secretaria-Executiva-Adjunta 
de Inteligência (Seai).

 
“Nós vamos trabalhar ago-

ra com essa intensificação das 
nossas ações de combate ao 
desmatamento ilegal e às quei-
madas. Isso é um tema que é 
muito importante. O governa-
dor Wilson Lima determinou a 
atenção total ao combate, que 

não é uma ação para prejudicar 
produtores, mas para evitar que 
o crime aconteça e prejudique 
as pessoas que trabalham legal-
mente”, enfatizou o secretário de 
Segurança, general Mansur.

 
Todo o efetivo recebe, ainda, 

o apoio de 175 brigadistas flo-
restais, capacitados pelo Gover-
no do Estado para atuar na con-
tenção de pequenos e médios 
focos de calor. O reforço será 
para os municípios de Lábrea 
(26 brigadistas), Manicoré (20 
brigadistas), Novo Aripuanã (24 
brigadistas), Humaitá (20 briga-
distas), Apuí (17 brigadistas), 
Boca do Acre (38 brigadistas) e 
Canutama (30 brigadistas).

 
Novas estratégias - As equi-

pes da Operação Tamoiotatá 
atuarão em diversas frentes, 
que incluem o combate efetivo 
às queimadas, a realização de 
barreiras terrestres para coibir o 
mercado ilegal de madeira, além 
de ações de Defesa Civil, moni-
toramento ambiental e cumpri-
mento de mandados de prisão, 
busca e apreensão.

 
Em campo, a atuação será 

ampliada ainda com o uso de 
geotecnologias, com R$ 1,7 mi-
lhão investidos em um serviço 
de monitoramento ambiental 
remoto, com a utilização de dro-

nes. O recurso é proveniente de 
um projeto da Sema financiado 
pelo Banco Alemão de Desen-
volvimento KfW, que prevê ain-
da R$ 1,6 milhão para estrutura-
ção das brigadas, além de R$ 2,6 
milhões para a remuneração de 
240 brigadistas por um período 
de seis meses.

 
Em Manaus, as estratégias 

serão potencializadas com a 
criação do Centro de Monitora-
mento Ambiental (CMA). Segun-
do o diretor-presidente do ór-
gão, Juliano Valente, a previsão 
é que o CMA comece a operar 
em setembro. 

 
Balanço da operação - A 

Operação Integrada Tamoiotatá 
está, atualmente, em sua 9ª fase 
de execução. De abril a agosto 
de 2021, a ação em campo em-
bargou um total de 10.919,90 
hectares no sul do Amazonas. 
Ao todo, foram R$ 31.196.524,23 
em multas, provenientes de 57 
autos de infração. O número de 
autuações remotas realizadas 
pelo Ipaam chegou a 47.

 
Em cinco meses de atuação, 

o Estado conseguiu apreender 
mais de 14,3 mil metros cúbicos 
de madeira sem origem florestal 
comprovada, além de 33,8 mil 
quilos de carvão vegetal extraí-
do ilegalmente.
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Mais de 40 militares do Cor-
po de Bombeiros Militar do 
Amazonas (CBMAM) embarca-
ram, na manhã desta quarta-
-feira (18/08), para o início da 
segunda fase da operação Ta-
moiotatá, que tem o objetivo 
de combater as queimadas no 
sul do estado. A primeira parte 
do efetivo saiu do Aeroporto In-
ternacional Eduardo Gomes, em 
Manaus, com destino a cidade 
de Humaitá (a 590 quilômetros 
de Manaus).

 
O comandante da equipe do 

Corpo de Bombeiros, tenente-
-coronel Aníbal Gomes, ressal-
tou que a primeira equipe está 
dividida em especialistas flores-
tais, corpo médico e agentes da 
Defesa Civil.

 
“Estão indo 44 bombeiros 

militares por meio do Batalhão 
Florestal. Também estamos con-
tando com a operação em nível 
nacional, Guardiões do Bioma, 
que está atuando na região 
Amazônica, Cerrado e Pantanal. 
Contamos com um efetivo de 
60 bombeiros militares da Força 
Nacional”, ressaltou o tenente-
-coronel.

 

A tropa da operação ficará 
dividida em três bases, localiza-
das em Apuí, Humaitá e Lábrea. 
O objetivo é garantir maior co-
bertura contra a degradação 
ambiental na região sul do Ama-
zonas, considerada de maior 
vulnerabilidade no estado para 
crimes contra o meio ambiente, 
relacionados à grilagem, uso ir-
regular de terras, extração ilegal 
de madeira e garimpo.

 
Reforço operacional – A for-

ça-tarefa, que ocorre de forma 
contínua desde o mês de abril, 
ampliará a presença do Esta-
do no sul do Amazonas, com o 
efetivo de 200 pessoas para for-
talecer o combate ao desmata-
mento e às queimadas ilegais. A 
segunda fase da operação terá 
duração de quatro meses.

 
Segundo o comandante 

do CBMAM, os equipamentos 
entregues pelo governador 
do Amazonas, Wilson Lima, no 
último dia 12, já estão sendo 
transportados para as bases nos 
municípios.

 
“O Sistema de Segurança re-

cebeu equipamentos e viaturas 
para aumentar a parte opera-

cional em campo. Por meio do 
avião efetivo e de balsa, os equi-
pamentos já serão usados ago-

ra. Uma parte desse material já 
está sendo usado desde o início 
de abril”, disse o comandante 
Aníbal.

 
Da SSP-AM, o reforço de 

efetivo contará com equipes 
do CBMAM, do Batalhão de Po-
liciamento Ambiental (BPAmb) 
da Polícia Militar do Amazonas 
(PMAM), da Polícia Civil (PC-
-AM), por meio da Delegacia 
Especializada em Crimes Contra 
o Meio Ambiente e Urbanismo 
(Dema); além da Secretaria Exe-
cutiva Adjunta de Planejamento 
e Gestão Integrada (Seagi), da 
Secretaria Executiva Adjunta de 
Operações (Seaop) e da Secre-
taria Executiva Adjunta de Inte-
ligência (Seai).

 

Bombeiros militares que irão atuar na segunda fase da 
operação Tamoiotatá começam a embarcar para o sul do 
Amazonas
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Wilson Lima entrega equipamentos e amplia efetivo da 
Operação Tamoitatá para reforçar combate ao desmata-
mento ilegal

 
O governador Wilson Lima 

entregou, nesta segunda-fei-
ra (16/08), mais de R$ 615 mil 
em novos equipamentos para 
estruturar brigadas no sul do 
estado e anunciou a ampliação 
de efetivo e novas tecnologias 
para a Operação Tamoiotatá, 
reforçando o combate ao des-
matamento e queimadas ilegais 
no Amazonas. Ele destacou que 
o Estado vai continuar atuan-
do com rigor para coibir ilícitos 
ambientais, sem perseguir pro-
dutores rurais que trabalham de 
forma correta.

 
“O estado do Amazonas não 

vai tolerar e vai agir com todo 
rigor para combater os crimes 
ambientais. Nós estamos em 
situação de emergência am-
biental. Tem muita gente se 
utilizando desse momento para 
confundir as nossas equipes 
com o pretexto da produção. 
Tem muita gente agindo na 
ilegalidade, grilando terras e 
prejudicando aquele que está 
produzindo e que tenta todos 
os dias se regularizar para de-
senvolver uma atividade econô-
mica”, disse o governador.

Os equipamentos foram 
apresentados no Centro Inte-
grado de Comando e Controle 
(CICC), zona sul de Manaus, com 
presença de servidores e fiscais 
das secretarias e órgãos fisca-
lização ambiental e segurança 
pública, que atuam de forma 
integrada na Operação Tamoio-
tatá, deflagrada em abril deste 
ano nos municípios do chama-
do arco do desmatamento, no 
sul do estado.

 
Ao todo, o governador en-

tregou mais de 4,6 mil itens 
operacionais e equipamentos 
que vão auxiliar o trabalho em 
campo de equipes da Polícia 
Militar do Amazonas (PMAM), 
Corpo de Bombeiros Militar do 
Amazonas (CBAM), Defesa Civil 
do Estado, Secretaria de Esta-
do de Meio Ambiente (Sema) e 
Instituto de Proteção Ambiental 
do Amazonas (Ipaam), além de 
brigadistas capacitados pelo 
Governo do Estado.

 
Os itens entregues incluem 

drones com autonomia de voo 
de três horas, que cobrem um 
raio de até 100 quilômetros e 

possuem câmeras especiais: 
uma termal, para identificar 
focos de calor, e outra multies-
pectral - composta por múlti-
plos sensores. Também foram 
entregues abafadores, óculos 
de proteção e bolsas de hidra-
tação, itens adquiridos pela Se-
cretaria de Segurança Pública 
(SSP-AM), por meio do projeto 
“Floresta Viva”, que conta com 
verbas repatriadas da operação 
“Lava Jato”.

  
Novas tecnologias – As 

ações em campo da operação 
serão ampliadas, ainda, com o 
uso de geotecnologia para mo-
nitoramento ambiental remoto, 
que inclui uso de drones, com 
investimentos de R$ 1,7 milhão, 
provenientes do Banco Alemão 
de Desenvolvimento KfW, fruto 
de um contrato firmado com 
Governo do Amazonas, por 
meio da Sema, para execução 
do Projeto de Prevenção e Com-
bate ao Desmatamento e Con-
servação da Floresta Tropical no 
Amazonas (Profloram).

 
Com recursos da mesma 

parceria com o KfW, também 

serão destinados R$ 2,6 milhões 
para a remuneração de 240 bri-
gadistas por um período de seis 
meses. Esta é a primeira vez em 
que brigadistas serão remune-
rados para atuar no combate às 
queimadas ilegais no Amazo-
nas.

 
Satélites – Na ocasião, o 

Ipaam anunciou a adesão ao 
Programa Brasil M.A.I.S – Meio 
Ambiente Integrado e Seguro 
– um dos projetos estratégicos 
do Ministério da Justiça e Segu-
rança (MJSP), que vai reforçar 
o monitoramento de crimes 
ambientais. Com o uso de sa-
télites, a ferramenta permitirá 
a geração de imagens de alta 
resolução e com capacidade de 
cobertura diária de todo terri-
tório nacional, possibilitando 
a identificação de queimadas, 
desmatamento, mineração irre-
gular, dentre outros.

 
“Esta ferramenta possui 130 

satélites dedicados. Esses saté-
lites possuem uma alta resolu-
ção, de 3 metros de resolução 
espacial e 12 bytes de resolução 
radiométrica, com quatro ban-
das espectrais. E permite moni-
torar, acompanhar detalhes de 
uma determinada área. O go-
verno brasileiro cedeu e o Go-
verno do Estado do Amazonas 
integrou a esta base”, explicou 
o diretor-presidente do Ipaam, 
Juliano Valente.
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O governador do Amazonas, 
Wilson Lima, entregou recursos 
e equipamentos para produto-
res rurais do município de São 
Sebastião do Uatumã (a 247 
quilômetros de Manaus), nesta 
sexta-feira (06/08). Para impul-
sionar o setor primário da re-
gião, Wilson Lima liberou recur-
sos por meio do Crédito Rural e 
Crédito Solidário, além de entre-
gar Cartões do Produtor Primá-
rio e alimentos para famílias em 
situação de vulnerabilidade.

 
“Nós entregamos cestas bá-

sicas, produtos que compramos 
da agricultura familiar. Esses 
produtos são entregues para 
aquelas pessoas em condição 
de vulnerabilidade social e es-
tamos fazendo um ciclo com-
pleto. Nós damos sementes, as-
sistência técnica, financiamento 
através da nossa Afeam (Agên-
cia de Fomento do Estado do 
Amazonas) e compramos esse 
produto da agricultura familiar 
para doar às instituições que 
tratam com aquelas pessoas em 
condição de vulnerabilidade so-
cial”, destacou Wilson Lima.

 Por meio do Fundo de Pro-
moção Social e Erradicação da 
Pobreza (FPS), o governador 
entregou cheque de R$ 130 mil 
para a Associação Comunidade 
Nova Jerusalém (Conalem), be-
neficiada por edital do FPS pela 
primeira vez.

 
O incentivo é destinado à 

aquisição de equipamentos e 
materiais permanentes como 
forno 75 polegadas, cultiva-
dor 5CV, carreta de transporte 
para cultivador, canoa de alu-
mínio naval, motor de popa 60 
HP com partida elétrica, caixas 
d’água de 2 mil litros, balança 
mecânica, prensa, cevador elé-
trico, motor de bomba d’água, 
entre outros materiais.

 
A Conalem tem como prin-

cipais culturas a farinha de 
mandioca, hortaliças, macaxei-
ra e banana. Anualmente são 
produzidas, trimestralmente, 4 
toneladas de farinha de man-
dioca e 800 maços de hortaliças; 
e mensalmente 1 tonelada de 
macaxeira e 500 quilos de bana-
na, que são comercializados nas 

feiras da sede do município.
 
O recurso possibilita o cres-

cimento econômico e fortaleci-
mento dos associados através 
da mecanização, aumentando 
as áreas de plantio e promoven-
do o aumento da produção.

  
Crédito Rural – No Crédito 

Rural, operacionalizado pela 
Afeam e Instituto de Desenvol-
vimento Agropecuário e Flo-
restal Sustentável do Estado do 
Amazonas (Idam), o Governo do 
Amazonas liberou mais de R$ 
44 mil para dois agricultores fa-
miliares do município, por meio 
dos programas Afeam Agro e 
Pró-Calcário. O recurso será apli-
cado no plantio tecnificado de 
mandioca e aquisição de motor 
de popa 15 HP e canoa de alu-
mínio.

 
Cartões do Produtor Primá-

rio – Por meio do Idam, também 
foram entregues 30 Cartões do 
Produtor Primário (CPPs) para 
agricultores familiares das co-
munidades de Santana, Santa 
Helena, Nova Jerusalém, Estra-
da da Integração e Rios Jatapu 
e Maripá.

 
O cartão é um benefício con-

cedido aos produtores rurais 
do estado, trazendo vantagens 
como a isenção de Imposto de 
Circulação de Mercadorias e 
Serviços (ICMS) na aquisição de 
insumos, máquinas e equipa-
mentos agrícolas, assim como 
descontos na conta de energia 
elétrica. Para o processo de apo-
sentadoria, o documento serve 
para comprovar o tempo de tra-
balho na atividade rural. De ja-
neiro a julho deste ano, o Idam 
já emitiu em todo o estado 13,2 
mil cartões, entre novas inscri-
ções e renovações.

 Aquisição e doação de ali-
mentos – Por meio da Agência 
de Desenvolvimento Sustentá-
vel (ADS), foram adquiridas 5 to-
neladas de produtos regionais 
de produtores rurais creden-
ciados junto à agência. Os ali-
mentos foram distribuídos para 
famílias em situação de vulnera-
bilidade social e econômica da 
cidade.

 
Além disso, 800 cestas bási-

cas foram destinadas a famílias 
em situação de vulnerabilidade 
social e insegurança alimentar 
no município, em decorrência 
dos efeitos da pandemia de Co-
vid-19 e da cheia histórica que 
atingiu os rios da região este 
ano. As cestas básicas foram ad-
quiridas pelo Governo do Ama-
zonas, por meio da Secretaria 
de Estado de Assistência Social 
(Seas), e foram entregues em 
comunidades mais distantes da 
sede do município.

 
Crédito Solidário – O gover-

nador também entregou, por 
meio do FPS, cheques do Cré-
dito Solidário para moradores 
de São Sebastião do Uatumã. O 
FPS, em parceria com a Afeam, 
disponibilizou, ao todo, R$ 200 
mil para atender até 100 propo-
nentes com valores que vão de 
R$ 500 a R$ 2 mil.

 
O programa disponibiliza 

o acesso ao crédito de forma 
orientada e desburocratizada, 
com o objetivo de promover 
o resgate social e econômico a 
pessoas que se encontram em 
situação de vulnerabilidade 
social e econômica, sejam elas 
desempregadas, sem vínculos 
empregatícios ou subempre-
gadas, buscando oferecer uma 
alternativa de crédito.

 

Wilson Lima libera crédito e entrega equipamentos para 
fomentar setor primário de São Sebastião do Uatumã 
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REALIZAÇÃO:
SUBCOMANDO DE AÇÕES DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - SUBCOMADEC

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

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

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

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

CAPITÃO 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
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