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Entrega do Auxílio Estadual permanente contará com pelo me-
nos 900 servidores do Governo do Estado

Servidores participaram nes-
ta quinta-feira (04/11) de treina-
mento para distribuição, que 
inicia na próxima semana

 
A entrega do cartão do Auxí-

lio Estadual permanente, bene-
fício do Governo do Estado des-
tinado a famílias em situação de 
pobreza e extrema pobreza, irá 
mobilizar uma força-tarefa com 
pelo menos 900 servidores de 
diversas secretarias e órgãos da 
administração estadual. Dando 
início aos trabalhos, foi realiza-
do nesta quinta-feira (04/11) um 
treinamento para 160 pessoas 
que atuarão na distribuição dos 
cartões na capital a partir da 
próxima semana.

A capacitação ocorreu no 
Centro Educacional de Tempo 
Integral (Ceti) Áurea Pinheiro 
Braga, bairro Compensa, zona 
oeste de Manaus. No local, os 
servidores receberam instru-
ções sobre o aplicativo Sasi, pla-
taforma que receberá informa-
ções dos beneficiários, e tiraram 
dúvidas sobre os procedimen-
tos.

 
Mais cedo, o governador 

Wilson Lima participou da ca

pacitação e reforçou o va-
lor do trabalho a ser executado 
pelos servidores estaduais. Ele 
apontou que é a primeira vez 
que o Estado tem um programa 
tão robusto de distribuição de 
renda.

 
“É importante que essas pes-

soas saiam daqui com esse en-
tendimento, com esse espírito 
humano de entender que é pre-
ciso ajudar as pessoas, levar não 
só o benefício do cartão, mas 
levar essa esperança e também 
essa mensagem de amparo do 
Governo do Estado”, disse.

 
De acordo com a secretária 

de Assistência Social do Ama-
zonas, Alessandra Campêlo, a 
programação para o início da 
entrega dos cartões começará 
por Manaus na próxima sema-
na. Para a capital está previsto 
o repasse de 152 mil cartões, e 
em seguida, a distribuição inicia 
nos municípios do interior de 
forma simultânea.

 
“O Auxílio Estadual do Go-

verno do Estado vai garantir 
um complemento de renda às 
pessoas que estão em situação 
de extrema pobreza em todo o 

estado. Isso facilita muitas vezes 
para levar uma cesta básica, tem 
toda uma logística para chegar 
a essa família, então essa ces-
ta básica que a pessoa precisa 
comprar naquele dia vai chegar 
nesse cartão, todos os meses, no 
valor de R$ 150, para comple-
mentar a renda de quem mais 
precisa”, destacou Alessandra.

 
Distribuição – A distribuição 

do auxílio de R$ 150 será men-
sal, alcançando 300 mil famílias 
em situação de pobreza e extre-
ma pobreza da capital e interior 
de forma permanente. O obje-
tivo é pagar o benefício inde-
pendentemente de até quando 
possa se estender a pandemia 
do novo coronavírus.

 
Em Manaus, o cartão será 

entregue em pontos de distri-
buição por zona, como escolas 
estaduais e Centros de Convi-
vência. Os locais ainda estão em 
fase de definição, porém conta-
rão com apoio de diversas se-
cretarias a fim de alcançar todos 
os beneficiários.

 
“O cartão é destinado para 

pessoas que se encontram em 
extrema pobreza e pobreza. 
Todos esses beneficiários são 
oriundos do CadÚnico, que é o 
cadastro do Bolsa Família. Real-
mente é uma força tarefa para 
que a gente possa ter o maior 
número de pontos de distribui-
ção e facilitar a busca por esse 
cartão dessas famílias que serão 
beneficiadas”, destacou Kathe-
len Santos, secretária executiva 
do Fundo de Promoção Social e 
Erradicação da Pobreza (FPS).

 
O servidor da Secretaria de 

Cultura e Economia Criativa, 
Sonny Ferreira, atuou na entre-
ga do Auxílio Estadual para pro-
fissionais da área cultural. Ele 

ressaltou a responsabilidade de 
participar desta ação do Gover-
no do Estado.

 
“É o que dá sentido ao nos-

so trabalho. Como servidor pú-
blico é nosso dever que diaria-
mente estejamos na linha de 
frente no enfrentamento não só 
da Covid-19, como das mazelas 
da sociedade. Ter a oportunida-
de de, na capital e no interior do 
estado, amenizar a dor e a afli-
ção de tantas famílias, é o que 
nos rege”.

 
Critérios – Foram definidos 

critérios para selecionar be-
neficiários do Auxílio Estadual 
permanente. Entre eles: respon-
sável familiar com 18 anos de 
idade ou mais; famílias, prefe-
rencialmente, 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 
FPS. A Agência Amazonense de 
Desenvolvimento Econômico, 
Social e Ambiental (Aadesam) 
também dá suporte, juntamen-
te com outros órgãos estaduais.
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Governo do Amazonas realiza a segunda formatura de bombei-
ros militares do quadro de saúde do CBMAM

   O Governo do Estado, por 
meio do Corpo de Bombeiros 
Militar do Amazonas (CBMAM), 
realizou neste sábado (06/11), 
às 10h, a solenidade de forma-
tura dos 277 praças do Quadro 
Complementar Praças Bom-
beiro Militar (QCPBM) na Arena 
Amadeu Teixeira, localizada na 
avenida Constantino Nery, bair-
ro Flores, zona Centro-Sul de 
Manaus.

 
Os novos militares ingressa-

ram nas fileiras da corporação 
em abril de 2020 para traba-
lharem no enfrentamento da 
pandemia da Covid–19. Dentre 
os profissionais estão técnicos 
de enfermagem e auxiliares de 
saúde bucal que atuaram – e 
ainda atuam – nas mais diversas 
modalidades de atendimento, 
levando saúde de qualidade às 
famílias amazonenses.

 
Durante a solenidade, os 

praças realizaram o juramento 
à Bandeira Nacional que é um 
dos ritos inerentes à carreira dos 
militares, conforme explica o 
comandante geral do CBMAM, 
Coronel BM Danízio Valente. 

“A chegada dos militares 

da saúde à corporação foi 
um grande feito do governo 
Wilson Lima. Eles [bombeiros 
militares] ingressaram em meio 
a uma Pandemia e entenden-
do que nenhum passo dariam 
atrás. Hoje, entregamos à so-
ciedade, militares que juraram 
diante do ‘pendão da esperança’ 
servir à população com alegria e 
esmero. Não é uma simples con-
tinência, mas uma continência à 
população amazonense”, frisou 
o Coronel. 

 
De acordo com a 3º sargento 

BM Edriani Malcher, o sentimen-
to é de gratidão e alegria. “Que-
ro agradecer primeiramente a 
Deus por essa conquista, ao go-
vernador e ao nosso comandan-
te geral. Ingressamos  em meio 
a uma pandemia, antes mesmo 
de realizarmos nosso curso de 
formação e sinto-me honrada 
em fazer parte das fileiras do 
CBMAM”, disse a bombeira mi-
litar. 

 
Respeitando as medidas de 

segurança contra a Covid–19 
em evitar aglomeração de pes-
soas, a formatura ocorreu em 
dois dias diferentes, sendo o dia 
22 de outubro para os oficiais 

e 6 de novembro o evento foi 
para os sargentos e cabos. 

 
Estiveram presentes na so-

lenidade o Deputado Estadu-
al Cabo Maciel, o Vereador de 
Manaus João Carlos e o Diretor 
do Instituto Integrado de Segu-
rança Pública, Coronel PM Aldo 
Albuquerque.  

Policlínica Governador Gil-
berto Mestrinho – Em dezem-
bro de 2020, foi assinado um 
Termo de Cooperação Técnica 
entre o Secretaria de Estado de 
Saúde (SES-AM) e o Corpo de 
Bombeiros Militar do Amazonas 
(CBMAM) passando a gestão da 
Policlínica Governador Gilberto 
Mestrinho para a corporação. A 
unidade hospitalar é referência 
para pacientes vindos do inte-
rior do Estado.

No período de janeiro a se-

tembro, a policlínica registrou 
138.563 atendimentos dentre 
consultas ambulatoriais e pro-
cedimentos hospitalares. 

  
Novo quadro de distribuição 

de efetivo – Em março deste 
ano, o governador Wilson Lima 
assinou o Decreto de publica-
ção do novo Quadro de Distri-
buição de Efetivo (QDE), que 
viabiliza a realização de concur-
sos públicos e a expansão de 
postos dos bombeiros no inte-
rior do estado.

 
O QDE está ligado à Lei de 

Organização Básica (LOB) da 
corporação e projeta a amplia-
ção do efetivo do CBMAM em 
todas as unidades e setores su-
bordinados. O Quadro de Dis-
tribuição de Efetivo permite a 
abertura de novos postos na 
capital e a expansão no interior 
do estado. 
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Ministério da Saúde realiza simulação de Incidente com Múlti-
plas Vítimas (IMV) em Manaus

Atividade prática reuniu pro-
fissionais de saúde e segurança 
pública na área de concentra-
ção do Sambódromo

O Ministério da Saúde, em 
parceria com o Governo do 
Amazonas, realizou, neste sá-
bado (27/11), exercício prático 
simulando atendimento de um 
Incidente com Múltiplas Vítimas 
(IMV), integrando profissionais 
de saúde e segurança pública. O 
exercício de cena foi representa-
do por servidores e estudantes 
da Universidade do Estado do 
Amazonas (UEA) e da Univer-
sidade Federal do Amazonas 
(Ufam), na área de concentração 
do Centro de Convenções Prof. 
Gilberto Mestrinho – Sambó-
dromo de Manaus, na zona oes-
te da capital.

O Secretário de Estado de 

Saúde (SES-AM), Anoar Sa-
mad, ressaltou a iniciativa do 
Ministério da Saúde em ofertar 
a capacitação no Amazonas, 
segundo estado da federação a 
receber o curso.

“Primeiro temos que agra-
decer ao Ministério da Saúde e 
todas as instituições envolvidas 
nesta ação. O Governo do Esta-
do apoiou bastante esse curso, 
e é um privilégio receber essa 
capacitação de atendimento de 
múltiplas vítimas. É preciso ter 
organização, protocolo de aten-
dimento bem definido e isso só 
se consegue com treinamento”, 
explicou o secretário.

Durante a atividade foi simu-
lado o atendimento a vítimas de 
uma colisão envolvendo um 
micro-ônibus que trafegava em 
alta velocidade e uma moto

cicleta. O exercício de cena 
encerrou a capacitação “Respos-
ta a Incidentes com Múltiplas 
Vítimas”, realizada desde quinta-
-feira (25/11), para profissionais 
de saúde e segurança de órgãos 
federais, estaduais e municipais.

O curso reuniu profissionais 
da SES-AM, como médicos, en-
fermeiros, socorristas do Servi-
ço de Atendimento Móvel de 
Urgência (Samu), bombeiros, 
servidores da Defesa Civil, tra-
balhadores de órgãos de trânsi-
to e da segurança pública.

Durante o simulado, os par-
ticipantes exercitaram o plane-
jamento conjunto em situações 
que empreguem resposta co-
ordenada. A estudante de Me-
dicina da Ufam, Karen Tatiana, 
participou da simulação, como 
vítima, e assinalou a importân-

cia que esse exercício prático 
tem na formação acadêmica.

“O Governo está investindo 
na educação dos profissionais 
de saúde e também fazendo 
que a gente se sinta valorizado. 
Para nós, estudantes, é incrível 
porque parece que estamos en-
volvidos em uma coisa muito 
real. Queria que houvesse mais 
eventos assim para que outros 
estudantes e profissionais pas-
sassem por essa experiência”, 
disse a universitária.

Curso – Além da prática, o 
treinamento incluiu conteúdos 
e simulados teóricos propor-
cionando debates e reflexões 
críticas para exercícios de cena 
de situações prováveis tanto do 
cotidiano quanto para atendi-
mentos de possíveis acidentes 
graves no estado.

A capacitação foi ministra-
da por instrutores especialistas 
da Força Nacional do SUS, com 
a participação de 230 profissio-
nais da SES-AM, da Secretaria 
Municipal de Saúde de Manaus 
(Semsa/Manaus), Corpo de 
Bombeiros Militar do Amazonas 
(CBMAM), Defesa Civil Estadual 
e Municipal, Polícias Civil (PC-
-AM) e Militar (PMAM), Departa-
mento Estadual de Trânsito (De-
tran-AM) e Instituto Municipal 
de Mobilidade Urbana (IMMU).

Para realização do curso, o 
Ministério da Saúde, por meio 
da SES-AM, conta com a par-
ceria de diversos órgãos, como 
o CBMAM, Detran-AM, Guarda 
Municipal de Manaus, PC-AM, 
PMAM, Agência Amazonense 
de Desenvolvimento Cultural 
(AADC) e da Secretaria de Cultu-
ra e Economia Criativa.
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Wilson Lima lança editais da PMAM, Bombeiros e SSP-AM, com 
1,9 mil vagas no Amazonas

Certames da Polícia Civil 
e Departamento Estadual de 
Trânsito devem ser divulgados 
nas próximas semanas

Foram lançados pelo gover-
nador Wilson Lima, na manhã 
desta sexta-feira (03/12), os 
editais dos concursos públi-
cos da Polícia Militar, Corpo de 
Bombeiros Militar e Secretaria 
de Segurança Pública do Ama-
zonas (SSP-AM). Juntos, os três 
órgãos estão abrindo 1.953 va-
gas para cargos de nível médio 
e superior. Os editais foram en-
caminhados para publicação no 
Diário Oficial do Estado (DOE).

Com os concursos públicos, 
o governador avança nas ações 
do Amazonas mais Seguro, um 
amplo programa de investimen-
tos na segurança pública esta-
dual com previsão de aquisição 
de novas tecnologias, melhorias 
na infraestrutura e nos recursos 
humanos.

 “Estamos construindo coi-
sas inéditas em nosso governo. 
Os caciques tiveram tempo, mas 
nada fizeram, e agora, depois de 
dez anos, nós vamos fazer os 
concursos. Isso vai possibilitar 

que as tropas tenham me-
lhores condições de atuação, 
aumentando nossa capacida-
de de combate ao crime. Serão 
mais de 2 mil novos guerreiros 
que, brevemente, se somarão 
à luta contra a violência”, disse 
Wilson Lima, em solenidade re-
alizada na Arena Amadeu Teixei-
ra, na zona centro-oeste de Ma-
naus, com a presença da cúpula 
da segurança, secretários de go-
verno, os deputados estaduais 
Tony Medeiros e Cabo Maciel e 
o deputado federal Capitão Al-
berto Neto.

Os três certames estão sen-
do organizados pela Fundação 
Getúlio Vargas (FGV). As inscri-
ções nos concursos da Polícia 
Militar e Corpo de Bombeiros 
começam na próxima quarta-
-feira, dia 8 de dezembro, e vão 
até o dia 4 de janeiro. Já para a 
SSP-AM, as inscrições começam 
em 13 de dezembro e seguem 
até o dia 11 de janeiro. Todas as 
regras para inscrição, incluindo 
valores, estarão disponíveis no 
edital.

A Polícia Militar do Ama-
zonas (PMAM) possui o maior 
número de vagas. Ao todo, são 

1.350 cargos em aberto, sendo 
1 mil para praças, 320 para ofi-
ciais e 30 para oficiais de saúde. 
A previsão é que a prova seja 
aplicada em 06 de fevereiro, em 
Manaus, Coari, Humaitá, Itacoa-
tiara, Eirunepé, Parintins, Taba-
tinga e Tefé.

Para o Corpo de Bombeiros 
serão 453 vagas – 400 para pra-
ças e 53 para oficiais. As provas 
serão aplicadas no dia 13 de fe-
vereiro em Manaus, Tabatinga, 
Humaitá e Parintins.

A SSP-AM está abrindo 150 
vagas, sendo 140 para nível mé-
dio e 10 para nível superior. As 
provas devem ser realizadas no 
dia 20 de fevereiro, somente na 
capital.

A maioria dos órgãos da 
segurança não tinha certames 
para contratação de novos ser-
vidores há mais de uma déca-

da. É o caso da Polícia Militar, 
que teve o último concurso em 
2011; da Polícia Civil, com o últi-
mo certame realizado em 2009. 
O Departamento Estadual de 
Trânsito (Detran-AM) terá o se-
gundo concurso público da his-
tória do órgão. No primeiro, re-
alizado em 1995, os aprovados 
não foram convocados.

Próximos concursos – O 
edital para o concurso público 
da Polícia Civil do Amazonas 
também está sendo organiza-
do pela FGV, e está em fase de 
finalização. O certame deve ser 
divulgado nos próximos dias.

Com seu Plano de Cargos, 
Carreiras, Salários e Remune-
rações (PCCR) aprovado pela 
Assembleia Legislativa do Ama-
zonas (Aleam), nesta semana, o 
Detran-AM avançou mais uma 
etapa para lançar seu edital. O 
órgão também deve tornar pú-
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Ações

O Sistema de Proteção da Amazônia – SIPAM através de sua coordenadoria une esforços com a Defesa Civil Estadual e Municipal 
de Manacapuru para realizar um trabalho de campo que está voltado ao levantamento de áreas de risco com pontos de inundação 
no município que fica situado na calha do Baixo Solimões.

Foram lançados pelo governador Wilson Lima, na manhã de 03/12, os editais dos concursos públicos da Polícia Militar, Corpo de 
Bombeiros Militar e Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM). Juntos, os três órgãos estão abrindo 1.953 vagas para 
cargos de nível médio e superior. Os editais foram encaminhados para publicação no Diário Oficial do Estado (DOE).
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No dia 17 de novembro, ocorreu em Brasília (DF), no Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos de Desastres (CENAD), o pri-
meiro dia de reunião do Conselho de Gestores Estaduais de Proteção e Defesa Civil (CONGEPDEC). A Amazonas foi representado pelo 
Secretário Executivo de Ações de Proteção e Defesa Civil, Coronel Francisco Ferreira Máximo Filho.

Ações
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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

FONTE: SECOM
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