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Defesa Civil do Estado promove atividades em alusão à Semana Nacional de Redução de Desastres

Em alusão à Semana Nacio-
nal de Redução de Desastres, 
que acontece neste mês de 
outubro, o Governo do Estado, 
por meio da Defesa Civil do 
Amazonas, realizará uma série 
de atividades e ações voltadas 
para a comunidade, em espe-
cial os estudantes, com medi-
das de prevenção educativas.

Nesta quarta-feira (13/10), 
agentes da Defesa Civil esti-
veram na Escola Estadual José 
Carlos Mestrinho – Colégio 
Militar do Corpo de Bombeiros 
(CMCB), situada na avenida To-
bias Barbosa, no bairro Crespo, 
para ministrar palestra sobre 
algumas noções de desastres 
típicos de nossa região, como a 
enchente e estiagem.

A iniciativa busca aumen-
tar a percepção do risco por 
parte das crianças, adolescen-
tes e adultos, especialmente 
as mais vulneráveis. A palestra 
foi apresentada pela meteoro-
logista Patrícia Guimarães, do 

Centro de Monitoramento e 
Alerta (Cemoa), departamento 
que compõe a Defesa Civil Es-
tadual.

Para o responsável pela 
subdireção da escola militar 
do Corpo de Bombeiros, Al-
tacir Gomes, a palestra “foi 
de fundamental importância” 
para a comunidade escolar. 
“Os alunos puderam ter noção 
de como acontece, e quais são 
as consequências e cuidados 
necessários que a família deve 
ter em situação de desastre”, 
comentou.

Em razão da atual pande-
mia de Covid-19, diferente-
mente dos anos anteriores, as 
atividades desenvolvidas serão 
exclusivamente educativas. 
Com o tema “#AprenderPara-
Prevenir”, a campanha segui-
rá com outras atividades no 
decorrer da próxima semana, 
incluindo visitas ao órgão, no 
bairro Cachoeirinha.
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Alunos conhecem sistema de monitoramento da Defesa 
Civil

Encerrando as atividades 
em alusão a Semana Nacional 
de Redução de Desastres, que 
aconteceu durante este mês 
de outubro, o Governo do Esta-
do, através da Defesa Civil Esta-
dual, proporcionou aos alunos 
da Escola Estadual José 

Carlos Mestrinho – Colégio 
Militar do Corpo de Bombeiros 
(CMCB), situada na Avenida 
Tobias Barbosa, bairro Crespo, 
zona sul de Manaus, uma visita 
às instalações do Subcomando 
de Ações de Proteção e Defesa 
Civil – SUBCOMADEC -AM

Nesta segunda-feira 
(25/10), os alunos tiveram a 
oportunidade de conhecer a 
sala de situação onde recebe-
ram orientações e informações 
da Dra. Patrícia Guimarães e 
da Sargento Gisely Souza, que 
integram o Centro de Moni-

toramento e Alerta (CEMOA), 
departamento que compõe a 
Defesa Civil Estadual e realiza 
o acompanhamento meteoro-
lógico e hidrológico dos muni-
cípios do Amazonas.

“Destacamos que a inser-
ção da escola nas ações execu-
tadas pela Defesa Civil, a par-
ticipação da comunidade na 
defesa da própria comunidade 
é de extrema importância com 
compartilhamento de infor-
mações e essa consciência de 
prevenção” enfatizou o chefe 
do departamento de prepara-
ção e assistência pós desastre, 
Adson Ferreira.

Foi apresentado também 
aos estudantes o conjunto de 
medidas permanentes que 
visam evitar, prevenir ou mi-
nimizar as consequências dos 
eventos desastrosos e assistir 
as populações atingidas.

A aluna Yasmin Matos, 14, 
ressaltou que “foi importante 
conhecer o trabalho da Defesa 
Civil e poder aprender várias 
coisas e tirar dúvidas sobre o 
clima e desastres naturais de 
nossa região”.
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Agentes da segurança pública estadual participam da 
operação Orla Mais Segura, da Prefeitura de Manaus

Ao todo, 72 policiais civis e 
militares atuaram na ação, que 
teve como objetivo principal 
combater comércio irregular na 
área da Manaus Moderna 

Policiais militares e civis par-
ticiparam, na manhã desta quar-
ta-feira (20/10), da operação Orla 
Mais Segura, deflagrada por ór-
gãos da Prefeitura de Manaus, 
na área da Manaus Moderna, no 
Centro da capital. Setenta e dois 
agentes da segurança pública 
estadual participaram da ação. 

O secretário de Segurança 
Pública, general Mansur, acom-
panhou o trabalho das polícias 
durante a ação municipal. A 
operação teve como objetivo 
principal combater o comércio 
irregular naquela área da cida-
de e identificar pessoas possi-
velmente ligadas ao tráfico de 
drogas, além de garantir condi-
ções para a realização de

 obras de revitalização, con-
tribuindo para a segurança dos 
comerciantes e cidadãos que 
utilizam o local.

Os policiais atuaram garan-
tindo a segurança dos agentes 
dos órgãos municipais envolvi-
dos na operação, no intuito de 
conter possíveis manifestações 
violentas.

 
Participaram da operação 

os policiais da 24ª Companhia 
Interativa Comunitária (Ci-
com), das Rondas Ostensivas 
Cândido Mariano (Rocam) e 
Força Tática, da Polícia Militar 
do Amazonas (PMAM), além de 
policiais da Delegacia Fluvial 
(Deflu), da Polícia Civil do Ama-
zonas (PC-AM).
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Contratada deverá fazer le-
vantamento do estoque de ma-
deira e outros produtos florestais 
e vocações da Floresta Estadual 
de Maués. 

 
A Secretaria de Estado do 

Meio Ambiente (Sema), unidade 
operativa do Projeto Paisagens 
Sustentáveis da Amazônia (ASL), 
em parceria com a Conservação 
Internacional (CI Brasil), agência 
executora do ASL, abriram edi-
tal para contratação de empresa 
especializada para executar um 
estudo de viabilidade e potencial 
de exploração sustentável na Flo-
resta Estadual de Maués. 

O objetivo é saber se a região 
pode ou não ser a primeira área 
habilitada para concessão flores-
tal sob a gestão do Governo do 
Estado no Amazonas. Empresas 
interessadas em realizar o serviço 
podem candidatar-se até 21 de 
outubro de 2021. 

 
As manifestações deverão ser 

encaminhadas por e-mail, devida

mente identificadas como 
“TDR 23/21 - BR-CI-202340-CS-Q-
CBS”, nos seguintes endereço ele-
trônico: aslcomprasbr@conserva-
tion.org e smonise@conservation.
org. A CI Brasil entrará em contato 
somente com as empresas habi-
litadas para a próxima etapa, de 
elaboração de proposta.

 
“Espera-se que a empresa 

contratada faça o levantamento 
do potencial madeireiro e de ou-
tros produtos e serviços que ve-
nham a configurar a vocação da 
Floresta Estadual de Maués para a 
concessão florestal”, disse a coor-
denadora regional do Projeto ASL 
nos estados do Amazonas e Pará, 
Letícia Cobello.

 
A partir da análise dos resul-

tados do estudo a ser realizado 
pela empresa contratada, a Sema 
poderá ou não iniciar as próximas 
etapas de preparação para as 
concessões, que inclui um proces-
so de salvaguarda das comunida-
des locais, por meio de consultas 
e audiências públicas.

 
Acesse aqui a manifestação 

de interesse. Para consultar o ter-
mo de referência, clique aqui. 

 
Concessão florestal - A con-

cessão florestal é uma ferramenta 
de gestão de políticas ambientais, 
usada, em especial, para aumen-
tar a governança pública em ter-
ritórios.

 
“Esse é um instrumento que 

nos permite avançar na questão 
do desenvolvimento sustentável, 
que só ocorre de forma efetiva 
quando ele conserva os nossos 
recursos naturais e, ao mesmo 
tempo, gera emprego e renda”, 
destacou o governador Wilson 
Lima.

 
A pessoa jurídica que detém 

a concessão florestal recebe o 
direito de praticar manejo flores-
tal sustentável para exploração 
de produtos e serviços numa 
unidade de manejo. Porém, essa 
gestão deve seguir as exigências 

de um documento licitatório e 
legislação vigente - Lei Estadu-
al nº 5.225/2020 e Lei Federal nº 
11.284/2006.

 
Paisagens Sustentáveis da 

Amazônia – O programa é uma 
iniciativa financiada pelo Fundo 
Global para o Meio Ambiente (no 
inglês, Global Environment Facili-
ty – GEF), coordenada pelo Minis-
tério do Meio Ambiente (MMA), e 
é parte do Amazon Sustainable 
Landscapes (ASL), um programa 
regional voltado especificamen-
te para a Amazônia, envolvendo 
Brasil, Colômbia e Peru. 

O Banco Mundial é a agência 
implementadora do programa 
e a Conservação Internacional 
(CI-Brasil) é a agência executora, 
que tem como diretriz principal 
a visão integrada do bioma, de 
modo a promover a conectivida-
de entre os três países.

 
Os principais objetivos da ini-

ciativa são aumentar as áreas de 
ecossistemas florestais global-
mente relevantes por meio da 
criação de novas áreas protegi-
das; consolidar e melhorar a ges-
tão de Unidades de Conservação; 
aumentar o financiamento para o 
sistema de áreas protegidas; pro-
mover a conectividade e a gestão 
integrada de áreas protegidas; e 
promover o desenvolvimento de 
arranjos produtivos locais e ca-
deias de valor derivados do uso 
sustentável da biodiversidade.

 
Estão entre as principais me-

tas ainda a cadeia produtiva da 
recuperação da vegetação nativa 
e o setor de produção de semen-
tes e mudas de espécies nativas; 
fortalecimento das políticas pú-
blicas voltados à proteção e à re-
cuperação da vegetação nativa; 
e promoção da capacitação e da 
cooperação regional entre os paí-
ses integrantes do programa.

Sema e CI Brasil buscam empresa para realizar inventário 
florestal em Maués
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Sistema integrado inclui via-
turas com tecnologia de ponta, 
câmeras para a Rocam Motos e 
equipamentos de investigação

 
Lançado pelo governador 

Wilson Lima nesta sexta-feira 
(22/10), o Cerco Inteligente de 
Videomonitoramento inclui, 
além de 500 câmeras, instala-
das em pontos estratégicos de 
Manaus, reforço no patrulha-
mento por meio da entrega 
de 50 viaturas para a Polícia 
Militar do Amazonas (PMAM). 
Os veículos possuem tecnolo-
gia de ponta que vai permitir 
a ampliação do patrulhamen-
to ostensivo e preventivo nos 
bairros das zonas norte e leste 
de Manaus.

 Os novos veículos – mo-

delos Ranger 4x4, S-10 e Hilux 
– possuem tecnologia embar-
cada, rádio comunicador e câ-
meras internas e externas, am-
pliando o amparo tecnológico 
dos policiais militares em servi-
ço nas ruas da capital.

 
“Isso é importante, a tec-

nologia, a instrução, o equi-
pamento, o homem bem trei-
nado. Isso nos deixa com uma 
capacidade operacional muito 
melhor para atender a popu-
lação do Amazonas. Há alguns 
dias entregamos viaturas para 
o interior do estado, agora es-
tamos recebendo essas viatu-
ras com tecnologia embarcada, 
uma viatura que dá o melhor 
suporte para que o policial pos-
sa atender a ocorrência”, des-

tacou o comandante-geral da 
PM, coronel Ayrton Norte.

“Uma ferramenta inteli-
gente, que com certeza irá 
combater com mais eficiência, 
efetividade, eficácia o crime. 
São viaturas, munições, equi-
pamentos com tecnologia 
agregada, então hoje é um dia 
especial para todos nós da se-
gurança pública”, acrescentou o 
secretário de Segurança, gene-
ral Carlos Alberto Mansur.

 
De acordo com o coronel 

Augusto Cezar, comandante do 
Policiamento Metropolitano de 
Manaus, as viaturas vão fortale-
cer o combate à criminalidade 
nas ruas. “Vai conseguir ajudar 
o policial militar a identificar 
não só pessoas, como também 
veículos adulterados, placas 
roubadas, veículos que foram 
recuperados e que estão an-
dando com restrição de roubo 
e outras situações”, detalhou.

 
Cerco Inteligente – Com 

investimentos de R$ 34,7 mi-
lhões, o novo sistema faz parte 
do programa Amazonas Mais 
Seguro, lançado pelo governa-
dor Wilson Lima em julho deste 
ano e coordenado pela Secre-
taria de Segurança Pública do 
Amazonas (SSP-AM). As 500 
câmeras distribuídas na capital 
possuem tecnologia capaz de 
auxiliar na prevenção, inves-
tigação e solução de crimes 
como roubos, furtos e homicí-
dios.

 
Durante o lançamento das 

operações do Cerco Inteligen-
te, Wilson Lima também entre-
gou 60 mil munições, além de 
40 câmeras filmadoras para a 
Rocam Motos e 15 aparelhos 
telefônicos.

 O Departamento de Polícia 
Técnico-Científica (DPTC) rece-
beu 54 maletas com kits para 
coleta de vestígios por peritos 
da Polícia Civil do Amazonas 
(PC-AM) em locais de crime. O 
trabalho de investigação tam-
bém foi reforçado com mais 
cinco detectores de metais, que 
servem para localizar projéteis 
em locais de homicídio.

 
“Essas maletas servem para 

levantamento de impressões 
digitais, que ficam reveladas 
em qualquer tipo de superfí-
cie. Os crimes que a gente mais 
costuma usar são crimes contra 
a vida, no caso de homicídio, 
latrocínio, em caso de roubo 
também, todos os casos em 
que a gente consiga revelar as 
impressões digitais”, ressaltou a 
perita criminal Elisandra Assun-
ção.

 
Os equipamentos recebi-

dos pela SSP-AM e que estão 
sendo entregues ao DPTC são 
oriundos de parceria com a Se-
cretaria Nacional de Segurança 
Pública (Senasp), do Ministério 
da Justiça e Segurança Pública 
(MJSP).

 
O início das operações do 

Cerco Inteligente de Videomo-
nitoramento e a entrega dos 
equipamentos fazem parte de 
uma série de entregas em co-
memoração ao aniversário de 
352 anos de Manaus.

‘Cerco Inteligente’: investimento em tecnologia fortalece 
combate à criminalidade
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Em Fórum Mundial de Bioeconomia, Wilson Lima reforça 
trabalho do Estado para aliar preservação e desenvolvi-
mento

Realizado em Belém, é a pri-
meira vez que o Fórum aconte-
ce fora de sua sede, na Finlândia

 
Ao participar do Fórum 

Mundial de Bioeconomia 
(WCBEF), em Belém (PA), nesta 
segunda-feira (18/10), o go-
vernador Wilson Lima reforçou 
que o Governo do Amazonas 
trabalha pela preservação da 
floresta aliada ao desenvolvi-
mento da bioeconomia, com 
o uso sustentável das riquezas 
naturais do estado. Pela primei-
ra vez, o evento ocorre fora da 
Europa, em específico da cida-
de de origem, Ruka, na Finlân-
dia.  O fórum segue até o dia 20 
de outubro.

 

“Nós estamos trabalhando 
para encontrar caminhos para 
conciliar a preservação da flo-
resta com o desenvolvimento, 
para desenvolver o que nós 
temos de riqueza nela através 
da bioeconomia. Nós precisa-
mos fazer com que a floresta 
faça sentido para quem mora 
na floresta e encontrar esses 
caminhos chamando, também, 
a atenção do setor privado, de 
governos que lutam pela ques-
tão da preservação ambiental e 
de instituições que possam nos 

ajudar em tecnologia e outros 
tipos de colaboração para que 
a gente avance nessa pauta”, 
disse o governador.

 
Com uma ampla diversida-

de de recursos naturais, os esta-
dos que compõem a Amazônia 
buscam estabelecer um novo 
conceito sobre bioeconomia, 
aliado à utilização de novas tec-
nologias, com o propósito de 
criar produtos e serviços mais 
sustentáveis. E o Amazonas já 
definiu diretrizes.

 
Segundo norma técnica 

publicada pela Secretaria de 
Estado de Desenvolvimento 
Econômico, Ciência, Tecnologia 
e Inovação (Sedecti), a biotec-
nologia diz respeito a estrutu-
ras de mercado pautadas em 
produtos e processos a partir 
de quatro escalas.

 
Uma delas é a bioeconomia 

da biodiversidade, baseada em 
extrativismo e que é praticada, 
por exemplo, em unidades de 
conservação. Outra é a bioeco-
nomia de base florestal em que 
alguns pontos dentro da cadeia 
produtiva de produtos flores-
tais precisam ser melhorados 
para ganhar competitividade, 
como por exemplo pontos rela-

cionados à precificação.
 
Há, ainda, a bioeconomia 

de commodities, na qual está 
incluída a agropecuária, que 
deve ser pensada de forma sus-
tentável. E a bioeconomia de 
alta tecnologia, desenvolvida a 
partir de moléculas, por exem-
plo, utilizando muita inovação.

 
Recursos naturais – As bases 

da bioeconomia no Amazonas 
encontram-se diretamente li-
gadas aos recursos nativos da 
fauna, flora e microrganismos 
do bioma Amazônico como, 
por exemplo, o pirarucu, o ca-
cau, a mandioca, o açaí, a cas-
tanha-do-Brasil, o abacaxi, o 
cupuaçu dentre outros.

 
Também são considerados 

como recursos da bioeconomia 
amazônica, segundo a norma 
técnica, aqueles que não são 
recursos nativos, mas estão há 
tanto tempo inseridos na cul-
tura local que acabaram sendo 
incorporados à esta, como a 
manga, a banana, o milho den-
tre tantos outros.

 
Marco regulatório - Outra 

medida do Estado para avanço 
da bioeconomia é a atualiza-
ção da Lei 4.419, de dezembro 
de 2016, que institui a Políti-
ca Econômica Ambiental do 
Estado do Amazonas para o 
Desenvolvimento Sustentável, 
denominada “Matriz Econômi-
ca-Ambiental e de Bioecono-
mia do Amazonas”. A previsão é 
que a adequação desta lei seja 
concluída ainda neste ano. Na 
norma serão incluídos aspectos 
como o uso de resíduos e ou-
tros pontos.

 
Fórum de Governadores - 

Ainda na capital paraense, an-
tes de retornar ao Amazonas, 

Wilson Lima participou do 24º 
Fórum de Governadores da 
Amazônia Legal. É a primeira 
vez que os governadores mem-
bros voltam a se reunir presen-
cialmente desde o início da 
pandemia.

 
Na oportunidade, Wilson 

Lima apresentou os compro-
missos ambientais do Ama-
zonas. “A redução de 50% dos 
gases do efeito estufa até o ano 
de 2030 é um deles. São metas 
que a gente está estabelecendo 
e, para isso, a gente tem apoia-
do algumas cadeias produti-
vas. Além disso, temos o maior 
programa de Pagamentos por 
Serviços Ambientais (PSA) do 
mundo, um programa que tem 
dado um resultado muito sig-
nificativo no Estado do Ama-
zonas e a gente trabalha para 
poder ampliar esse programa”, 
disse.

 
O PSA visa o incentivo e pa-

gamento por ações e projetos 
que promovam a conservação, 
recuperação, preservação e o 
uso sustentável do meio am-
biente natural das áreas de Uni-
dades de Conservação, inclu-
sive das Reservas Privadas, e o 
respeito aos modos de vida e à 
melhoria da qualidade de vida 
das populações tradicionais e 
povos indígenas moradoras, in-
cluindo as das zonas de amor-
tecimento.

 
O encontro é realizado pelo 

Consórcio Interestadual de De-
senvolvimento Sustentável da 
Amazônia Legal, criado com a 
missão de acelerar o desenvol-
vimento sustentável dos esta-
dos membros de forma integra-
da e cooperativa, considerando 
as oportunidades e os desafios 
regionais.
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Reestruturação contempla 
profissionais com mais de 30 
anos de serviço e mais de 60 
anos de idade, tendo como pro-
gressão os anos de 2011 a 2021 

O Governo do Amazonas 
anunciou, na manhã desta ter-
ça-feira (26/10), o ajuste na Lei 
Estadual nº 3.510, de 21 de maio 
de 2010, que contempla a rees-
truturação salarial com reajuste 
de vencimentos e gratificação, 
possibilitando aposentadoria 
digna dos servidores com mais 
de 30 anos de serviço e mais de 
60 anos de idade, tendo como 
progressão os anos de 2011 a 
2021. A medida contemplará 
mais de 1.900 funcionários pú-
blicos da esfera estadual.

 
O anúncio foi feito pelo go-

vernador Wilson Lima, durante 
evento realizado no Centro de 
Convenções Vasco Vasques, em 
comemoração pelo Dia do Ser-
vidor Público, celebrado em 28 
de outubro.

 
“Esses são servidores que há 

10 anos não tinham nenhum 
reajuste. Esses servidores, até 
hoje, quando iam para aposen-
tadoria, deixavam de receber a 
gratificação, a famosa Gata (Gra-

tificação de Atividade Técnico-
-Administrativa). Com a reestru-
turação da lei que nós estamos 
fazendo, esses funcionários vão 
ser contemplados com a gratifi-
cação de desempenho de ativi-
dade que terá valores corrigidos 
e para ser incorporado à apo-
sentadoria”, enfatizou o gover-
nador Wilson Lima.

 
Estiveram presentes durante 

o anúncio o deputado federal 
Alberto Neto e os deputados es-
taduais Sinésio Campos, Felipe 
Souza, Terezinha Ruiz, Cabo Ma-
ciel, Tony Medeiros, Dr. Gomes e 
Saullo Vianna, além de vereado-
res de Manaus. Os prefeitos de 
Tapauá, Gamaliel Andrade de 
Almeida, e de Guajará Ordean 
Gonzaga da Silva, também esti-
veram presentes.

 
Emocionada com a conquis-

ta histórica, a servidora da Casa 
Civil, Maria Nazaré de Águila, 
que carrega a experiência de 41 
anos no serviço público, falou 
sobre o que o anúncio repre-
senta.

 
“É muita emoção, eu estou 

muito emocionada, eu estou 
agradecida ao governador Wil-
son Lima, porque depois de 

muitos anos em que nenhum 
governador olhou por nós, o 
governador Wilson Lima teve a 
sensibilidade de ver que os fun-
cionários públicos precisavam 
se aposentar com dignidade. 
Eu tenho 41 anos de serviço, e 
se eu me aposento hoje, vou ga-
nhar um salário mínimo; agora, 
depois de aprovada a (mudança 
na) Lei nº 3.510 eu sei que vou 
me aposentar com dignidade”, 
destacou.

 
Quem também comemorou 

a alteração na Lei nº 3.510 foi 
o presidente do Sindicato dos 
Servidores Públicos Estaduais 
do Amazonas (Sispeam), Riad 
Ballut. Ele destacou que a medi-
da garante dignidade aos servi-
dores, que dedicaram a vida ao 
serviço público.

 
“Nós estamos nessa luta há 

vários governos, então hoje, o 
governador Wilson Lima faz jus-
tiça, faz um ato de humanidade, 
nós queremos reconhecer aqui 
que, se não fosse a boa vontade 
do governador, nós não esta-
ríamos hoje tendo essa vitória, 
tendo essa festa, que é o que 
nós vamos fazer daqui a pouco, 
se Deus quiser”, disse Ballut.

 
Reestruturação – Os reajus-

tes de vencimentos e Gratifica-

ção de Atividades Técnico-Ad-
ministrativas (Gata), conforme 
a Lei nº 3.510, variam de 90 a 
150%, contemplando mais de 
1.900 funcionários da esfera pú-
blica estadual. 

 
Pastas contempladas – Ao 

todo serão contemplados ser-
vidores das seguintes pastas: 
Instituto de Proteção Ambiental 
do Amazonas (Ipaam); Secreta-
ria de Estado do Meio Ambien-
te (Sema); Secretaria de Estado 
de Segurança Pública (SSP-AM); 
Corpo de Bombeiros Militar do 
Amazonas (CBMAM), para os ci-
vis; Polícia Militar do Amazonas 
(PMAM), para civis; Secretaria 
de Estado de Administração Pe-
nitenciária (Seap).

 
Contempla também as se-

cretarias de Estado da Assis-
tência Social (Seas), Justiça, 
Direitos Humanos (Sejusc), Ad-
ministração e Gestão (Sead), 
Comunicação Social (Secom), 
Desenvolvimento Econômico, 
Ciência, Tecnologia e Inovação 
(Sedecti), Cidades e Territórios 
(SECT) e Cultura e Economia 
Criativa, e ainda Casa Civil, Fun-
dação de Amparo à Pesquisa do 
Amazonas (Fapeam), Fundação 
Amazonas de Alto Rendimento 
(Faar) e Controladoria-Geral do 
Estado (CGE-AM).

Conquista histórica: Governo do Amazonas anuncia ajus-
te de lei para beneficiar servidores que aguardam apo-
sentadoria
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Ações

Agentes da Defesa Civil do Amazonas realizam Capacitação para os servidores do município de Itacoatiara. O evento visou os esclare-
cimentos para o plano de preparação dos órgãos nos mais diversos desastres que podem ocorrer na região. Levando também instruções 
sobre a atuação da Defesa Civil Estadual e ferramentas para otimizar o trabalho dos entes envolvidos.

Servidores da Prefeitura recebem certificação do curso de capacitação realizado por Agentes da Defesa Civil Estadual - SUBCOMADEC 
no município de Itacoatiara. 
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Sistema de Proteção da Amazônia – SIPAM através de sua coordenação une esforços com agentes da Defesa Civil Estadual para 
o mapeamento de áreas de risco, situadas no município de Manaquiri que pertence a calha do Baixo Solimões. A missão foi execu-
tada durante três dias de onde será elaborado um relatório identificando as áreas e riscos de deslizamentos.

Agentes da Defesa Civil participam do II Workshop do Projeto IETÊ promovido pelo INPA. A estação meteorológica é um conjunto 
de instrumentos ou sensores que coletam dados para análise do tempo meteorológico. Os sensores registram a temperatura do ar, 
velocidade e direção do vento, umidade do ar, radiação solar, chuva, pressão atmosférica entre outras variáveis.

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

FOTOS: ASSCOM Defesa Civil, Defesas Civis Municipais, 
SECOM


