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Operação Enchente encerra com mais de 120 mil famílias atendidas com auxílio estadual e ajuda 
humanitária

O Subcomando de Ações 
de Proteção e Defesa Civil, do 
Governo do Amazonas, apre-
senta balanço da Operação 
Enchente 2021, lançada pelo 
governador Wilson Lima em 
março para prestar assistência 
a famílias afetadas pela cheia 
histórica dos rios do Amazo-
nas. Neste ano, o Estado entre-
gou, de forma inédita, o Auxílio 
Estadual Enchente, no valor de 
R$ 300, para 120.955 famílias 
de 56 municípios, totalizando 
mais de R$ 36 milhões em in-
vestimentos no benefício.

O Auxílio Estadual Enchen-
te possibilitou a compra de 
alimentos e outros itens essen-
ciais. “Nosso esforço foi para 
que essa ajuda chegasse no 
momento que as pessoas mais 
precisavam. Isso nos realiza 
não só enquanto homem pú-
blico, mas também enquanto 
cidadão, no sentido de trazer 
essa ajuda, que é pontual, mas 
que se soma a outras ações 
que ajudaram a população a 
enfrentar as dificuldades de 

uma cheia histórica”, afirmou 
Wilson Lima.

De acordo com o balanço 
da Defesa Civil do Estado, as 
ações da Operação Enchen-
te somaram mais de R$ 103 
milhões. Além do Auxílio Es-
tadual Enchente, a operação 
contou com ajuda humanitá-
ria às famílias atingidas, com a 
entrega de cestas básicas e kits 
de higiene e dormitório, entre 
outros itens.

 
Também foi ampliada a 

oferta de água potável nos 
municípios atingidos pela 
cheia, com o envio de esta-
ções móveis de tratamento 
de água e de estações fixas 
de tratamento, por meio do 
projeto Água Boa, executado 
em parceria com a Companhia 
de Saneamento do Amazonas 
(Cosama).

Os investimentos incluíram 
aportes financeiros via convê-
nio firmado com os municípios, 
para também ampliar oferta de 

ajuda humanitária, combustí-
vel e madeira, entre outros ma-
teriais. A Defesa Civil também 
auxiliou os municípios com o 
trabalho do Centro de Monito-
ramento e Alerta (Cemoa), que 
faz o levantamento e dispara 
informações por meio de bo-
letins e alertas metereológicos.

Os investimentos incluíram 
aportes financeiros via convê-
nio firmado com os municípios, 
para também ampliar oferta de 
ajuda humanitária, combustí-
vel e madeira, entre outros ma-
teriais. A Defesa Civil também 

auxiliou os municípios com o 
trabalho do Centro de Monito-
ramento e Alerta (Cemoa), que 
faz o levantamento e dispara 
informações por meio de bo-
letins e alertas metereológicos.

As entregas de ajuda hu-
manitária e do cartão Auxílio 
Enchente foram realizadas de 
forma gradativa, priorizando 
famílias e comunidades de difí-
cil acesso, contando com apoio 
de prefeituras municipais e de 
outros órgãos do Estado, como 
a Secretaria de Estado de Assis-
tência Social (Seas), o Fundo de 
Promoção Social e Erradicação 
da Pobreza (FPS) e o Instituto 
de Desenvolvimento Agrope-
cuário e Florestal Sustentá-
vel do Estado do Amazonas 
(Idam).

Com a Agência de Fomen-
to do Estado do Amazonas 
(Afeam), o Governo concedeu 
crédito emergencial e anistiou 
dívidas, além de renegociar 
débitos daqueles que tiveram 
seus negócios impactados pela 
cheia.  A Secretaria de Estado 
de Saúde (SES-AM) também 
intensificou os atendimentos 
de saúde e os órgãos estaduais 
do sistema de Produção Rural 
também apoiaram com a aqui-
sição de alimentos e doação a 
pescadores e agricultores das 
áreas atingidas.

Fase 1

Anamã - 2.390
Boca do Acre – 4.210
Canutama - 1.744
Lábrea – 2.366
Pauini - 1.444
Tapauá - 1.244
 
Fase 2

Careiro da Várzea – 6.021
Carauari - 625
Eirunepé – 3.330
Envira – 1.331
Ipixuna – 3.319
Juruá - 1.350
Itamarati – 1.373
Guajará – 1.313
 

Fase 3

Borba – 3.889
Novo Aripuanã – 2.525
 
Fase 4

Anori – 2.486
Autazes – 4.180
Careiro Castanho – 2.672
Itacoatiara – 2.826
Iranduba – 4.879
Manacapuru – 9.300
Manaquiri – 2.589
Manaus – 3.498
Nova Olinda do Norte – 3.074
 
Fase 5

Barreirinha – 2.994

Boa Vista do Ramos – 625
Caapiranga – 2.040
Maués – 1.950
Nhamundá – 1.293
Parintins – 9.500
 
Fase 6

Atalaia do Norte – 1.200
Santo Antônio do Içá – 493
Tabatinga – 1.300
Tonantins – 1.490
 
Fase 7

Alvarães – 1.298
Coari – 1.900
Fonte Boa – 1.900
Jutaí – 1.600
Maraã – 1.358

Tefé – 2.500
Uarini – 1.386
 
Fase 8

Amaturá – 516
Barcelos – 379
Beruri – 1.340
Codajás – 472
Japura – 732
Novo Airão – 449
Presidente Figueiredo – 999
Rio Preto da Eva – 869
Santa Isabel do R. Negro – 956
São Paulo de Olivença – 2.252
São S. do Uatumã – 487
Silves – 839
Urucará – 489
Urucurituba – 1.371

Entrega, por fases, de um total de 120.955 cartões Auxílio Estadual Enchente em 56 municípiosEntrega, por fases, de um total de 120.955 cartões Auxílio Estadual Enchente em 56 municípios
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Defesa Civil do Amazonas monitora municípios em decorrência da estiagem

Com o encerramento das 
ações da Operação Enchente 
2021, as atenções estão volta-
das para o acompanhamento 
da estiagem. No Centro de Mo-
nitoramento e Alerta (Cemoa), 
que faz parte de uma das frentes 
de trabalho do Subcomando de 
Ações de Proteção e Defesa Civil 
do Estado do Amazonas (Subco-
madec), é realizado o monito-
ramento diário de variáveis que 
podem desencadear ocorrên-
cias nas áreas do monitoramen-

to hidrológico e meteorológico.
Os produtos gerados por 

esse trabalho, em colaboração 
com institutos, agências e cen-
tros de monitoramento, subsi-
diam e amparam as ações de 
planejamento e tomadas de 
decisões que serão fornecidas 
aos 62 municípios do estado. 
Documentos como parecer 
técnicos, informativos, avisos 
e alertas são disponibilizados 
regularmente para as Coorde-
nadorias/Secretarias de Defesa 

Civil Municipais do Estado do 
Amazonas, com o objetivo de 
otimizar a gestão de risco (pre-
venção, mitigação e prepara-
ção) e o gerenciamento de de-
sastre (resposta e recuperação) 
para evitar potenciais situações 
de calamidade, e minimizar im-
pactos sobre a população.

 
Conforme monitoramento 

meteorológico realizado pelo 
Cemoa,  as condições oceâni-
cas que dominam o clima apre-
sentam status de neutralidade 
no mês vigente, sendo que, no 
panorama atual, tem-se obser-
vado que a faixa sudoeste do 
estado experimentou o reflexo 
da escassez de chuvas promo-
vidos pelo período de estia-
gem, que podem ter impactos 
de forma pontual, sobretudo 
nas áreas que compreendem 
as calhas do Alto e Médio Juruá, 
Alto Purus e Alto Solimões.

O cenário futuro indica o 
retorno das chuvas, tendo em 
vista que o período seco já se 

encerra no mês de setembro. 
No mês seguinte (outubro), já 
deve ocorrer a transição entre 
a estação seca para chuvosa, 
em que se espera retorno das 
chuvas, conforme análise dos 
centros de referência em tem-
po e clima.

 
Segue a atualização do mo-

nitoramento do nível do rio 
nas Calhas do Amazonas:

Bacia do Juruá – O nível do 
rio na região encontra-se em 
processo regular de vazante, 
com níveis baixos para o atu-
al período do ano. A estação 
de referência, localizada em 
Cruzeiro do Sul, registrou na 
data de hoje (13/09) o nível de 
3,77m (baixou 0,03m). No dia 
10/09/1995, ano da menor va-
zante no município, registrou 
o nível de 2,56m (1,21m abaixo 
da cota atual).

 
A menor vazante registra-

da no rio Juruá, tendo como 
referência o município de 
Cruzeiro do Sul, deu-se no dia 
1º/07/1995, atingindo a cota 
de 2,20m, faltando 1,57m para 
atingir a referida cota, enqua-
drando a região em Status de 
Alerta.

 
Bacia do Purus – O nível do 

rio em Rio Branco (AC) se en-
contra em processo de vazan-
te, com cotas baixas para o atu-
al período do ano, indicando 
vazante severa na região, com 
influência remota nas regiões 
do Alto e Médio Purus. Estação 
referência para a região, loca-
lizada no município de Boca 
do Acre, registrou na data de 
hoje o nível de 4,22 m (subiu 
0,02m). No dia 10/09/1998, ano 
da menor vazante no municí-
pio, registrou o nível de 4,07m 
(0,15m abaixo da cota atual). 

 

A menor vazante registrada 
em Boca do Acre se deu no dia 
07/10/1998, atingindo a cota de 
2,19m. A diferença de 2,03m para 
se atingir a referida cota enqua-
dra a região em Status de Alerta.

 
Bacia do Madeira – O rio Ma-

deira se encontra em processo de 
vazante, com níveis no limite infe-
rior à faixa de normalidade, indi-
cando possibilidade de vazante 
severa na região. Estação que 
monitora a região no município 
de Humaitá registrou na data de 
hoje o nível de 10,86m (parado). 
No dia 10/09/1969, ano da menor 
vazante registrada no município, 
registrou o nível de 8,61m (2,25 m 
abaixo da cota atual).

 
A menor vazante registra-

da em Humaitá deu-se no dia 
01/10/1969, atingindo a cota de 
8,33m, faltando 2,53m para atin-
gir a referida cota, enquadrando a 
região no Status de Atenção.

Bacia do Alto Solimões – Em 
processo natural de vazante. A 
estação que monitora a região no 
município de Tabatinga registrou 
na data de hoje o nível de 1,58m 

(subiu 0,18m). No dia 10/09/2010, 
ano da menor vazante no muni-
cípio, registrou o nível de -0,24m 
(1,82 m abaixo da cota atual). A 
menor vazante registrada em Ta-
batinga se deu no dia 11/10/2010, 
atingindo -0,86m. A diferença de 
2,44m para se atingir a referida 
cota enquadra a região em Status 
de Atenção.

  
Situação de AtençãoSituação de Atenção

• Calha do Madeira: Humaitá, 
Apuí, Manicoré, Novo Aripuanã, 
Borba e Nova Olinda do Norte

• Calha do Alto Solimões: Ata-
laia do Norte, Benjamin Constant, 
Tabatinga, São Paulo de Olivença, 
Amaturá, Santo Antônio do Iça e 
Tonantins

Situação de AlertaSituação de Alerta

• Calha do Juruá: Guajará, Ipi-
xuna, Itamarati, Eirunepé, Envira e 
Carauari

• Calha do Purus: Boca do Acre, 
Pauini e Canutama
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O Centro de Monitoramen-
to e Alerta (Cemoa), setor que 
compõe a Defesa Civil do Es-
tado do Amazonas, elaborou 
a “Cartilha Informativa de Es-
tiagem”. A iniciativa tem como 
objetivo subsidiar os coorde-
nadores municipais com infor-
mações técnicas que possam 
auxiliar nas medidas de plane-
jamento e enfrentamento, dos 
quadros climatológico e hidro-
lógico estabelecidos no segun-
do semestre do ano. A cartilha 
já está disponível no site http://
www.defesacivil.am.gov.br/.

 
Estiagem é o período pro-

longado de ausência de chuva, 
em que a perda de umidade do 
solo é superior a sua reposição. 
O evento natural pode propi-
ciar desastres relacionados à 
condição climática e hidroló-
gica, e ainda potencializar a 
ação humana com respeito aos 
incêndios em áreas urbanas e 
rurais.

No Cemoa, é realizado o 
monitoramento diário de vari-
áveis que podem desencadear 
a ocorrência de desastres nas 
áreas da hidrologia e meteo-
rologia. Os produtos gerados 

em colaboração com institutos, 
agências e centros de monito-
ramento, subsidiam e amparam 
as ações de planejamento e to-
madas de decisões que serão 
fornecidas aos 62 municípios 
do estado.

Documentos como pare-
ceres técnicos, informativos, 
avisos e alertas são disponibi-
lizados regularmente para as 
Coordenadorias/Secretarias de 
Defesa Civil Municipais do Esta-
do, com o objetivo de otimizar 
a gestão de risco (prevenção, 
mitigação e preparação) e o 
gerenciamento de desastre 
(resposta e recuperação) para 
evitar potenciais desastres, e 
minimizar impactos sobre a po-
pulação.

 
“Nosso principal objetivo é 

enviar uma resposta antecipa-
da, que possa ajudar a popu-
lação a se preparar, visto que 
nosso estado sofre eventos 
como inundações e estiagens, 
que são naturais, cíclicos e sa-
zonais”, informou o sargento 
Charlis Barroso, chefe do Ce-
moa.

A Defesa Civil do Amazonas 

divulga o levantamento relati-
vo à Estiagem 2021, realizado 
diariamente pelo órgão, por 
meio do Cemoa, e pela gerên-
cia regional que realiza o acom-
panhamento diário com os co-
ordenadores municipais.

 
Bacia do Juruá: o nível do 

rio na região se encontra em 
processo regular de vazante, 
com níveis baixos para o atual 
período do ano, enquadrando a 
região em Status de Alerta.

 
Bacia do Purus: o nível do rio 

em Rio Branco (AC) se encontra 
em processo de vazante, com 
cotas baixas para o atual perí-
odo do ano, indicando vazante 
severa na região, com influên-

cia remota nas regiões do Alto 
e Médio Purus enquadrando a 
região em Status de Alerta.

 
Bacia do Madeira: o rio Ma-

deira se encontra em processo 
de vazante, com níveis no limite 
inferior à faixa de normalidade, 
indicando possibilidade de va-
zante severa na região, enqua-
drando a região no Status de 
Atenção.

 
Alto Solimões: em processo 

natural de vazante. enquadran-
do a região em Status de Aten-
ção.

 
As demais calhas se encon-

tram em situação de normali-
dade quanto ao nível dos rios.

Cartilha do Centro de Monitoramento da Defesa Civil escla-
rece público e coordenadores municipais sobre estiagem

Governo do Amazonas e forças federais integram ações de 
combate ao desmatamento e queimadas em Humaitá 

 As ações de fiscalização da 
Operação Tamoiotatá, no muni-
cípio de Humaitá (a 590 quilô-
metros de Manaus), ganharam 
reforço do Governo Federal, 
nas atividades de combate ao 
desmatamento e às queimadas 
ilegais. Nesta terça-feira (21/09), 
representantes do Governo do 
Amazonas estiveram na cidade 
para uma reunião de alinha-
mento.

Estiveram na comissão do 
Estado, acompanhando as 
agendas de fiscalização inte-
grada em Humaitá, o secretário 
de Estado do meio ambiente, 
Eduardo Taveira e o secretário 
executivo-adjunto de planeja-
mento e gestão integrada de 
Segurança, coronel Almir Caval-
cante.

 
Na ocasião, os secretários 

participaram de uma reunião de 
integração do planejamento es-
tadual e federal. “Uma média de 
80% de todos os focos de calor e 

alertas de desmatamento estão 
concentrados no sul do Amazo-
nas, sendo a maioria em áreas 
de gestão federal. Essa integra-
ção é fundamental para que a 
gente possa reduzir os dados 
que temos obtido até agora”, 
disse Taveira.

Durante a visita, a equipe 
do Estado apresentou a infraes-
trutura da Central Integrada de 
Coordenação Operacional Mu-
nicipal, coordenada pela Secre-
taria de Segurança Pública do 
Amazonas (SSP-AM), que tam-
bém será compartilhada com a 
Polícia Rodoviária Federal (PRF). 

 
Por meio do Cicop, o Estado 

atua na geração de informações 
de Inteligência da Operação 
Tamoiotatá, em articulação di-
reta com o Centro Integrado de 
Comando e Controle (CICC) em 
Manaus. 

 
Com a integração junto às 

forças federais, Humaitá pas-
sa a contar com 12 pessoas a 
mais no efetivo geral. Em todo 
o Amazonas, o reforço do efeti-
vo federal chega a 40, dividido 
entre os municípios ao sul do 
estado - área de maior vulnera-

bilidade para a prática de crimes 
ambientais.

 
Humaitá - Junto a Lábrea e 

Apuí (a 702 e 453 quilômetros 
de Manaus, respectivamente), 
Humaitá é um dos municípios-
-base da Operação Tamoiotatá, 
que está em atuação contínua 
no sul do estado, contra o des-
matamento e às queimadas, 
desde o mês de abril.

 
O município é o 9º da Ama-

zônia Legal e o terceiro do esta-
do que mais registrou alertas de 
desmatamento, de janeiro a 10 
de setembro deste ano - 148,77 
km². Com relação às queimadas, 
a cidade é a sexta a apresentar 
o maior número de focos de ca-
lor, segundo dados do sistema 
Deter, do Instituto Nacional de 
Pesquisas Espaciais (Inpe).

 
Humaitá foi escolhido como 

base da operação também por 
questões logísticas, uma vez 
que atende, por via terrestre, 
outros municípios no sudoeste 
do estado.
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Desde agosto a operação 
Tamoiotatá, realizada pelo Go-
verno do Amazonas nos municí-
pios de Apuí, Humaitá, Lábrea e 
Boca do Acre, fiscalizou 41 áreas 
e aplicou mais de R$ 8,8 milhões 
em multas por crimes ambien-
tais. Além das áreas vistoriadas, 
mais de 3 mil hectares foram 
embargados pelo Instituto de 
Proteção Ambiental do Amazo-
nas (Ipaam). A ação acontece no 
sul do Amazonas com o objeti-
vo de combater o desmatamen-
to e as queimadas.

 
Por determinação do gover-

nador Wilson Lima, a operação 
foi reforçada com o início do pe-
ríodo de queimadas. Com isso, 
o secretário de Segurança, ge-
neral Mansur, articulou a dupli-
cação do efetivo policial empre-
gado na operação, permitindo 
maior capacidade de atuação 
nas áreas sob o risco de queima-
das e outros crimes ambientais.

 
Durante a operação, duas 

pessoas foram presas por cri-
mes ambientais. As equipes 
apreenderam duas armas de 

fogo calibre 12 e 28, sete mo-
tosserras, 21 munições intactas, 
três tratores, duas balsas com 
200 metros cúbicos de madeira 
ilegal, além de galões de gasoli-
na e galões de óleo queimando. 
A partir de análises de focos de 
calor por imagens de satélite, 26 
ocorrências de incêndios foram 
combatidas pelos bombeiros. 
Os dados são do dia 17 de agos-
to a 19 de setembro.

 
Em Apuí, os agentes de fis-

calização vistoriaram oito áreas 
com identificação de desmata-
mento ilegal, sendo uma delas 
o ramal vicinal Três Irmãos. Em 
outro ponto, as equipes verifica-
ram situação de desmatamento 
em vicinais próximas ao ramal. 
Os responsáveis pelas proprie-
dades foram intimados a com-
parecer na sede do Ipaam para 
os procedimentos cabíveis.

 
Já em Humaitá, as equipes 

fiscalizaram seis locais alvos de 
denúncias de desmatamento 
ilegal. No município, os agentes 
vistoriaram uma área na comu-
nidade Realidade, que estava 

sendo desmatada com uso de 
fogo. O proprietário foi multado 
em R$ 4,7 milhões e vai respon-
der a procedimentos adminis-
trativos.

 
Incêndios – No município de 

Humaitá, em uma das ocorrên-
cias monitorada por imagens de 
satélite, no dia 23 de agosto, um 
homem de 57 anos foi autuado 
em flagrante pelos crimes de 
desmatamento ilegal e queima 
ilegal. Com ele, as equipes apre-
enderam uma motosserra Stihl 
MS 650. A área de focos comba-

tida se estendia por aproxima-
damente 9 quilômetros.

 
Prisões – Na BR-319, comu-

nidade Santa Luzia, no municí-
pio de Humaitá, um homem de 
34 anos foi preso em flagrante 
em posse de arma de fogo de 
calibre 28 com 14 munições in-
tactas. Além disso, foram apre-
endidas duas motosserras sem 
documentação. A prisão ocor-
reu no dia 4 de setembro.

 
Já no dia 3 de setembro, 

na BR-319, também município 
de Humaitá, um homem de 46 
anos foi detido por crime am-
biental. Durante as diligências, 
os policiais apreenderam uma 
arma de fogo calibre 12, sete 
munições intactas e duas mo-
tosserras.

A força-tarefa da Operação 
Tamoiotatá está atuando com 
312 pessoas, sendo servidores 
do Corpo de Bombeiros Militar 
do Amazonas (CBMAM) e da 
Força Nacional de Segurança, 
que integra as ações do Estado 
por meio da Operação Guardi-
ões do Bioma; Polícia Civil (PC-
-AM), Polícia Militar (PMAM), 
Defesa Civil, Instituto de Pro-
teção Ambiental do Amazonas 
(Ipaam) e Secretaria de Estado 
do Meio Ambiente (Sema).

Segunda fase da Operação Tamoiotatá fiscaliza 41 áreas 
com registro de crimes ambientais

“É hora de um pacto global pela Amazônia”, diz Wilson 
Lima em painel na Semana do Clima de NYC

O governador do Amazo-
nas, Wilson Lima, e o secretário 
de Estado do Meio Ambiente, 
Eduardo Taveira, participaram, 
na manhã desta quarta-feira 
(22/09), de maneira virtual, do 
painel “Neutralidade Climática 
e Desmatamento: o Desempe-
nho dos Estados e Empresas na 
Amazônia Brasileira”, da Semana 
do Clima de Nova York (CWNYC).

 
Em sua fala, Wilson Lima, 

que é presidente da Força Tarefa 
dos Governadores pelo Clima e 
Floresta (GCF Task Force – sigla 
em inglês), apresentou os de-
safios de combater o desmata-
mento no Amazonas e ressaltou 
a urgência da união dos países, 
em especial os mais ricos, para 
a proteção do bioma. “É hora de 
um pacto global pela Amazô-
nia”, afirmou.

O titular da Secretaria de Es-
tado do Meio Ambiente (Sema), 
Eduardo Taveira foi o respon-
sável por abrir o painel. O se-
cretário destacou a construção 
de um plano de ação chamado 
Manaus Action Plan, que dará as 
diretrizes para que países que 
enfrentam os mesmos proble-

mas que o Brasil, em termos de 
desenvolvimento sustentável, 
consigam manter a floresta em 
pé, sem abrir mão da geração 
de renda.

 
O plano será traçado duran-

te a reunião anual do GCF, for-
mado por 38 governadores de 
11 países, em fevereiro de 2022, 
em Manaus. O encontro estava 
previsto para 2020, mas foi adia-
do por conta da pandemia de 
Covid-19.

 
Realidade amazônica - Wil-

son Lima destacou que é neces-
sário compreender os desafios 
que pesam em regiões como a 
amazônica, que têm uma reali-
dade sem paralelo com o mo-
delo de desenvolvimento con-
temporâneo, para buscar um 
equilíbrio entre conservação 
ambiental, desenvolvimento 
econômico e redução das desi-
gualdades sociais e da pobreza.

 
“É tempo de construirmos 

uma visão que seja capaz de 
acomodar não somente os re-
sultados da diminuição do des-
matamento, mas também uma 
ação global e inovadora para 

incluir indicadores que garan-
tam que para cada árvore em 
pé, para cada carbono que dei-
xar de ser emitido, um índígena, 
um ribeirinho, um agricultor 
também deixem a linha da po-
breza, que infelizmente ainda 
é prevalente para mais de 50% 
das pessoas que vivem no Ama-
zonas”, disse o governador.

 
“Aqui no Amazonas, mais de 

50% da população está na linha 
da pobreza, e 25% está abaixo 
da linha da pobreza. Isso, con-
versando com governadores e 
com essa rede global do GCF, é 
um traço comum em países que 
têm uma concentração de alta 
biodiversidade”, afirmou Eduar-
do Taveira.

 
Por isso, segundo Taveira, o 

maior desafio das políticas es-
taduais é traçar estratégias de 
valorização dos recursos natu-
rais, que possam garantir renda 
para os moradores da floresta, 
cadeias sustentáveis da socio-
biodiversidade alinhadas com o 
conhecimento tradicional. “Isso 
é tão urgente quanto às estra-
tégias de comando e controle”, 
resaltou.

 Pressão para uso de terras 
- Além de fatores naturais que 
dificultam a gestão de políticas 
públicas, o estado sofreu com 
dois grandes picos da pande-
mia de Covid-19. “Não dá para 
desconsiderar um contexto do 
outro, porque a gente fala ago-
ra de um cenário de retomada 
econômica e vemos uma pres-
são muito grande do crescimen-
to do uso da terra nessa região”, 
apontou Eduardo Taveira. A par-
tir desse contexto, o estado vive 
o aumento do desmatamento e 
das queimadas.

 
Para solução desta questão, 

o secretário da Sema afirmou 
que um zoneamento econômi-
co ecológico é importante para 
garantia dos direitos de terra 
para pequenos proprietários, 
populações tradicionais, indíge-
nas, quilombolas e ribeirinhos.

 
Climate Week -  A Climate 

Week NYC, acontece de 20 a 26 
de setembro, reunindo empre-
sas, governos e organizações 
para apresentar as principais 
ações climáticas e discutir como 
fazer mais, rapidamente. Sua 
programação abrange eventos 
organizados em NYC e ao re-
dor do mundo, tanto presencial 
como online.

 
O evento é organizado pela 

organização internacional sem 
fins lucrativos, Climate Group, 
em parceria com as Nações Uni-
das, e a cidade de Nova York. É 
uma oportunidade global de 
união para acelerar a ação cli-
mática e avaliar o progresso an-
tes da 26ª Conferência das Par-
tes sobre Mudança Climática da 
Organização das Nações Unidas 
(ONU) – ou COP 26.
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Após revitalização, escola atingida pela cheia no Careiro 
da Várzea retoma aulas 100% presenciais
 

O Governo do Amazonas, 
por meio da Secretaria de Es-
tado de Educação e Desporto, 
montou uma força-tarefa para 
recuperar a estrutura da Escola 
Estadual Coronel Fiuza, localiza-
da no município do Careiro da 
Várzea (distante 25 quilômetros 
de Manaus). A unidade de ensi-
no foi atingida pela cheia do rio 
Solimões. O retorno das ativi-
dades 100% presenciais, nesta 
quarta-feira (08/09), marcou a 
entrega simbólica da unidade 
de ensino para a comunidade 
escolar. 

 
A escola foi atingida pela 

cheia do rio Solimões entre os 
meses de janeiro e maio de 
2021. Todos os anos a unidade 
de ensino enfrenta o fenômeno 
natural. Esse ano, dois fatores 
foram marcantes: a cheia do rio 
e a pandemia da Covid-19.

 
“Enfrentamos inúmeras difi-

culdades para conseguir manter 
os nossos filhos estudando. No 
início, vimos a nossa escola, que 
é uma das referências na cida-
de, passar pela enchente e pan-
demia ao mesmo tempo. Então, 
vê-la recuperada e completa-

mente preparada para atender 
nossas crianças é realmente de 
nos encher de orgulho. Vale res-
saltar, ainda, que aqui realiza-
mos uma mão de obra coletiva, 
com moradores, pais e alunos 
para auxiliar na limpeza e ben-
feitorias na escola”, disse a pro-
fessora e mãe Dianna Aquino. 

 
No município de Careiro da 

Várzea, das seis escolas, três 
chegaram a suspender as ativi-
dades por conta da enchente. 

 
“Passamos por melhorias na 

estrutura do prédio para conse-
guir retornar. Hoje, temos mais 
de 900 alunos matriculados, em 
12 salas. Recebemos serviços 
de manutenção de ares-con-
dicionados, lavagem e pintura 
de toda a escola para cumprir o 
retorno às aulas presenciais. Ve-
mos que essa é uma vitória da 
Educação, pois acredito que só 
através dela vamos ter um futu-
ro mais digno”, explica a gestora 
Antônia Almeida. 

A estudante Ivia Corrêa, 16, 
da 1ª série do Ensino Médio, 
conta como estava ansiosa para 
retornar às aulas. “A gente já es-

tava há muito tempo sem fre-
quentar a escola. Aqui, estamos 
acostumados com as cheias, po-
rém, o que passamos neste ano 
foi muito diferente e chegamos 
a ver a escola alagada. Isso cau-
sou ainda mais ansiedade, pois, 
por um momento, imaginei que 
não conseguiríamos retornar de 
forma totalmente presencial”, 
enfatizou. 

Busca Ativa - A professora 
Vacicleide dos Santos, que le-
ciona na unidade escolar há 8 
anos, fala sobre os procedimen-
tos para conseguir reconduzir 
os alunos às salas de aulas.

 
“Tivemos uma das maiores 

enchentes em décadas e isso 
acabou por nos fazer perder a 

comunicação com os nossos 
estudantes. Logo, nós saímos 
de barco, de canoa, tudo com 
o intuito de trazer estes alunos 
de volta. A nossa logística é dife-
rente, sofremos com a força da 
natureza e, agora, estamos nos 
reestruturando para dar as me-
lhores condições aos estudan-
tes”, finalizou a professora.

 
Retorno 100% presencial - As 

escolas estaduais de 61 municí-
pios do Amazonas retornaram 
às atividades 100% presenciais 
nesta quarta-feira (08/09). Com 
o retorno, as aulas nas 370 uni-
dades do interior passam a ser 
de segunda a sexta-feira e os 
alunos deixarão de ser divididos 
em grupos A e B. Todas as séries 
e modalidades de ensino retor-
nam à normalidade, com frequ-
ência nos cinco dias da semana.

 
Protocolos – Mesmo vacina-

dos, trabalhadores da Educação 
e estudantes deverão continu-
ar utilizando máscaras durante 
todo o período dentro das es-
colas.

 
Desde o ano passado, as uni-

dades da rede estadual estão 
adaptadas para que sejam cum-
pridos os protocolos de segu-
rança em Saúde, definidos pela 
Fundação de Vigilância em Saú-
de do Amazonas Dra. Rosemary 
Costa Pinto (FVS-RCP).

Governador Wilson Lima anuncia Auxílio Estadual per-
manente para 300 mil famílias em vulnerabilidade social

O governador Wilson Lima 
anunciou, nesta segunda-feira 
(13/09), o pagamento do Au-
xílio Estadual de forma perma-
nente para 300 mil famílias em 
situação de vulnerabilidade so-
cial em todo o Amazonas. São 
158 mil beneficiários na capital 
e 142 mil no interior, que rece-
berão o valor mensal de R$ 150. 
O início do pagamento está pre-
visto para novembro deste ano.

 
Segundo o governador, o 

Governo Estado, além de tornar 
permanente o pagamento do 
benefício, está ampliando a po-
lítica do Auxílio Estadual criado 
para garantir segurança alimen-
tar e proteção social. Um decre-
to regulamentando o benefício 
será publicado e o valor será 
repassado por meio de cartão. 
As famílias vão poder utilizar o 
recurso em estabelecimentos 
credenciados.

  
Estiveram presentes na sole-

nidade de lançamento do auxí-

lio 21 prefeitos e representantes 
dos municípios do estado, além 
de 12 deputados estaduais, um 
deputado federal e 17 vereado-
res de seis câmaras municipais, 
incluindo da capital.

 
Wilson Lima destacou, ain-

da, que o pagamento do auxílio 
é fruto do planejamento do Es-
tado. “Não foi fácil chegar à con-
clusão desse auxílio, tivemos 
que fazer os ajustes necessários 
na máquina. O que nós esta-
mos fazendo é um investimento 
mensal de R$ 45 milhões, isso 
perfaz um total de R$ 540 mi-
lhões todos os anos”, frisou.

 
Para definição dos benefi-

ciários, o programa de transfe-
rência de renda utilizará os da-
dos da população amazonense 
inscrita no Cadastro Único (Ca-
dÚnico) do Governo Federal. O 
CadÚnico é o conjunto de infor-
mações sobre as famílias brasi-
leiras em situação de pobreza 
e extrema pobreza criado para 
implementação de políticas 

públicas capazes de promover 
a melhoria da vida dessas famí-
lias.

 
Critérios - Uma série de crité-

rios foi definida para selecionar 
beneficiários do Auxílio Estadu-
al permanente. Entre elas: res-
ponsável familiar com 18 anos 
de idade ou mais; famílias, pre-
ferencialmente, beneficiárias do 
programa Bolsa Família e que 
se encontram em situação de 
pobreza ou extrema pobreza. A 
renda per capita familiar deve 
ser de até meio salário-mínimo.

 
Também terão prioridade 

famílias em que há pessoa com 
deficiência e em que o respon-
sável familiar é idoso, além da-
quelas chefiadas por mulheres. 
A quantidade de descendentes 
- filhos, enteados, netos e bis-
netos - também é critério para 
escolha dos beneficiários do 
auxílio.

 
A implementação do bene-

fício é coordenada pela Secre-

taria de Estado da Assistência 
Social (Seas), com apoio do 
Fundo de Promoção Social e Er-
radicação (FPS). A Agência Ama-
zonense de Desenvolvimento 
Econômico, Social e Ambiental 
(Aadesam) também dá suporte, 
juntamente com outros órgãos 
estaduais que deverão atuar na 
operacionalização para entrega 
dos cartões do Auxílio Estadual 
permanente.

 
Ampliação do benefício - Em 

abril de 2020, o Governo do Es-
tado lançou o Programa Auxílio 
Estadual, para dar assistência à 
população mais vulnerável du-
rante a pandemia de Covid-19, 
auxiliando na compra de itens 
da cesta básica e de higiene e 
limpeza. Para isso, R$ 90 milhões 
em recursos foram destinados 
para beneficiar 50 mil famílias 
em abril de 2020 e outras 100 
mil em janeiro de 2021. O Go-
verno do Amazonas repassou 
para cada beneficiário R$ 600, 
em três parcelas.

 
Por conta da maior cheia dos 

rios já registrada no Amazonas, 
neste ano 125 mil famílias re-
ceberam auxílio no valor de R$ 
300 em parcela única. Os bene-
ficiários tiveram suas casas in-
vadidas pela água e mais de R$ 
36 milhões em recursos foram 
destinados pelo Estado para o 
pagamento do benefício.

 
O total de 2,7 mil profis-

sionais da Cultura, Turismo e 
Esporte também foram benefi-
ciados pelo Governo do Amazo-
nas, por meio do Programa Au-
xílio Estadual, com recursos no 
valor de R$ 600 em três parcelas, 
um montante de R$ 1,6 milhão. 
Os setores foram fortemente 
impactados pela pandemia da 
Covid-19 e ainda enfrentarem 
dificuldades de recuperação.
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Wilson Lima agradece apoio do Exército no enfrentamento da 
pandemia de Covid-19, durante troca de comando do CMA

O governador Wilson Lima 
destacou a parceria com o 
Exército Brasileiro para o en-
frentamento da pandemia de 
Covid-19 no Amazonas, nesta 
sexta-feira (10/09), durante a 
solenidade de passagem de co-
mando do Comando Militar da 
Amazônia (CMA), na zona oeste.

Deixa o posto de coman-
dante do CMA o general Este-
vam Theophilo. O sucessor é o 
general Achilles Furlan Neto.

 
“O general Teophilo repre-

sentou muito bem o trabalho 
que esses homens e mulheres 
desenvolvem na Amazônia, 

principalmente ali na área de 
fronteira, onde nós temos os 
pelotões de fronteira. Durante a 
pandemia foi um parceiro mui-
to importante”, disse o governa-
dor.

 
Wison Lima destacou que, 

em parceria com o 9º Distrito 

Naval, o CMA tem atuado dire-
tamente na vacinação contra 
a Covid-19. Homens e mulhe-
res das Forças Armadas atuam 
em postos de imunização apli-
cando as doses da vacina. E, 
no auge do segundo pico da 
pandemia, o Exército também 
auxiliou no transporte de oxi-
gênio para abastecer unidades 
de saúde.

 
“Quero dar as boas vindas 

ao general Furlan, que já conhe-
ce a nossa região e é alguém 
que vem para somar esforços 
junto ao Governo do Estado e 
Prefeitura de Manaus e outras 
instituições. Ninguém conhece 
a Amazônia melhor que o Exér-
cito, então é muito importante 
essa presença e a continuidade 
dessa parceria que é feita com o 
povo do Amazonas”, disse o go-
vernador sobre o novo coman-
dante do CMA.

Polícia Civil do Amazonas alerta sobre aquisição de pro-
dutos resultantes de pirataria

A aquisição, venda ou distri-
buição de produtos resultantes 
de falsificação está tipificada 
no vigor legislativo ao crime 
de pirataria. Em combate à co-
mercialização desses produtos, 
a Polícia Civil do Amazonas (PC-
-AM), por meio da Delegacia 
Especializada em Crimes Con-
tra a Fazenda Pública Estadual 
(DECCFPE), alerta para o perigo 
na aquisição de mercadorias de 
origem duvidosa. 

 
Conforme o artigo 184 do 

Decreto-Lei N° 2.848/40 do Có-
digo Penal Brasileiro (CPB), o 
ato de comercializar e adquirir 
produtos pirateados resulta nos 
crimes de fraude, sonegação 

fiscal, e contra as relações de 
consumo, penalizando quem 
vende, bem como, quem com-
pra. A pena é de até quatro 
anos de prisão, além de multa. 

 
Segundo o delegado José 

Ribamar Campelo, titular da 
DECCFPE, é bastante comum 
que esses produtos sejam ofer-
tados por comerciantes am-
bulantes, também conhecidos 
como camelôs, que são en-
contrados principalmente nos 
grandes centros comerciais das 
cidades. 

 
“Existe uma indústria que 

atua de forma ilegal produzin-
do exclusivamente produtos 

falsificados, em que se desta-
cam eletrônicos, confecções 
de vestuário, calçados, aces-
sórios e também suplementos 
alimentares, destinados para o 
comércio informal”, relata Cam-
pelo. 

 
Ainda conforme a autori-

dade policial, o Ministério da 
Fazenda, do Governo Federal, 
juntamente com a Secretaria de 
Estado da Fazenda (Sefaz-AM) 
e a DECCFPE, possui entre suas 
atribuições a missão de acom-
panhar e fiscalizar as atividades 
comerciais e, uma vez identifi-
cada a prática de qualquer tipo 
de pirataria, é lavrado o Auto 
de Prisão em Flagrante (APF), 

ou realizada a instauração de 
Inquérito Policial (IP), conforme 
as circunstâncias de cada situa-
ção. 

 
Denúncias – Campelo solici-

ta também, aos consumidores, 
que formalizem denúncias nos 
canais oficiais, com fotos ou 
vídeos do crime, pelo número 
(92) 99962-2658, o disque-de-
núncia da unidade especializa-
da, ou pelo 181, da Secretaria 
de Estado de Segurança Pública 
(SSP-AM). “Asseguramos o sigilo 
da identidade dos informantes”, 
garantiu o delegado.  


