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A Secretaria de Estado de Planejamento e Desenvolvimento Econômico – SEPLAN, 

no cumprimento de suas atribuições, apresenta o Relatório de Ação Governamental 2011, 

com as principais ações desenvolvidas pelo Governo do Estado do Amazonas, a fim de 

subsidiar a elaboração da Mensagem Governamental a ser apresentada à Assembléia 

Legislativa do Estado (ALE) por ocasião da abertura dos trabalhos legislativos de 2012. 
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RESUMO 

 

 

O presente documento foi elaborado a partir da consolidação de relatórios setoriais, 

onde foram destacadas as principais ações desenvolvidas pelo Governo Estadual, trabalho este 

que contou com a efetiva participação de todos os Órgãos do Executivo Estadual.  
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EDUCAÇÃO 

 

 

EDUCAÇÃO BÁSICA  

 

O Amazonas, com suas diferentes realidades geofísicas e sociais, representa grandes 

desafios a serem superados pelo Governo do Estado do Amazonas que, por intermédio da 

Secretaria de Estado de Educação e Qualidade de Ensino (SEDUC), planeja e implementa 

políticas públicas de educação com a realização de programas, ações, atividades e projetos 

que constituem instrumento de gestão capazes de gerar respostas às demandas da sociedade, 

seguindo o modelo educacional, inclusivo, democrático e gratuito, em consonância com a Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional com atividades didático-pedagógicas de 

complementação, esportivas e socioculturais. 

Neste aspecto, a criação de novas salas de aula nas áreas rurais dos municípios, com 

aquisição e instalação de novas antenas e kits tecnológicos, representam a expansão da 

capacidade de transmissão do Centro de Mídias de Educação do Amazonas no modelo de 

ensino presencial mediado por tecnologias aos alunos da Educação Básica. O Centro recebeu 

o Prêmio e-Learning Brasil 2010-2011 – Prêmio em âmbito nacional, que visa incentivar as 

organizações no aperfeiçoamento, desenvolvimento e implantação de programas de 

aprendizado suportados e/ou mediados por tecnologia, logrando êxito pela oitava vez 

consecutiva, representando referência Nacional e Internacional em Educação a Distância no 

Estado do Amazonas. 

As ações de expansão do Ensino Médio Presencial com Mediação Tecnológica 

atenderam 1.500 Comunidades, com 1.350 salas de aula, totalizando 30.000 vagas nos 62 

municípios do Amazonas, permitindo a inclusão e permanência dos jovens em suas 

localidades, oferecendo como suporte, o transporte escolar. Deste total, 26.000 são alunos do 

Ensino Médio e 4.000 do Ensino Fundamental. 

O quadro de recursos humanos foi incrementado com o provimento de novos 

profissionais para a composição do quadro de pessoal da rede estadual de ensino, por meio de 

concurso em atendimento às demandas da capital e do interior do Estado, totalizando 7.657 

vagas. 

A seguir, são destacados os principais Programas desenvolvidas em 2011: 
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APRENDER PARA A VIDA 

 

Visa prover os meios materiais necessários às escolas estaduais para o 

desenvolvimento de suas atividades educacionais, garantindo a continuidade dos serviços 

ofertados pela rede. Em 2011 foram atendidas 560 escolas estaduais, das quais 23 são de 

Tempo Integral, beneficiando 432.945 alunos matriculados na rede estadual de ensino com a 

distribuição de livros didáticos, kits escolares, mochilas escolares e merenda escolar para o 

Ensino Fundamental, Ensino Médio, Educação Especial e Inclusiva, conforme o quadro a 

seguir: 

DISTRIBUIÇÃO DE INSUMOS EM 2011 

ESPECIFICAÇÃO QUANTIDADE 

Ensino Fundamental 

Alunos beneficiados com refeições nas Escolas de Tempo Integral 9.050 

Alunos beneficiados pela Merenda escolar/PREME em 364 escolas da capital e 
interior 

272.002 

Kits escolares para alunos – Ensino Fundamental 232.735 

Aquisição e distribuição de mochilas para alunos Ensino Fundamental 90.000 

Kits didáticos para professores - Ensino Fundamental 10.418 

Kits escolares para alunos - Educação Especial 416 

Kits escolares para alunos - Educação de Jovens e Adultos 48.020 

Kits didáticos para professores – Educação de Jovens e Adultos 1.013 

Kits didáticos para alunos do Projeto Avançar - Ensino Fundamental 8.002 

Kits didáticos para professores do Projeto Avançar - Ensino Fundamental 588 

Kits de material esportivo para atender escolas 27.956 

Distribuição de livros didáticos para aluno da reserva técnica do PNLD 102.383 

Ensino Médio 

Alunos beneficiados com refeições nas Escolas de Tempo Integral 2.545 

Kits didático para professores - Ensino Médio 7.406 

Distribuição de livros didáticos - Educação de Jovens e Adultos - Ensino Médio 128.780 

Alunos beneficiados com livros didáticos - Educação de Jovens e Adultos - Ensino 
Médio 

10.731 

Kits escolares para alunos – Ensino Médio 164.000 

Ensino Médio Presencial Mediado por Tecnologia 

Alunos beneficiados com kits tecnológicos 9.545 

Aquisição de kits tecnológicos 5.545 

Fonte: Seduc  
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É importante ressaltar as significativas atividades de urgência social, como o 

Programa Idoso Feliz Participa Sempre, Projeto Meu Velho Amigo, Programa Educacional de 

Resistência às Drogas e Violência (PROERD), Juventude Consciente, Projeto Doe Vida, 

Sorriso Nota Dez, Produzindo Saúde, Prevenção de Endemias, envolvendo uma média de 

53.460 alunos; 1.003 escolas e 830 professores e gestores. 

� Sistema de Avaliação Eletrônico (SAE) - ou prova supletiva eletrônica, objetiva 

oferecer aos jovens e adultos a regularização funcional e/ou escolar. Esse sistema foi 

implantado a partir do 2º semestre de 2011 e foram realizados exames de Suplência para 

55.496 candidatos jovens e adultos, através desse sistema.  

� Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) – Destaca-se a adesão de 200.000 

alunos de 300 escolas estaduais, envolvendo professores e técnicos da Educação. Nessa 

oportunidade, como medida para qualificar os profissionais de educação, foi realizado exame 

de formação continuada para 3.000 professores do Ensino Médio no curso Elaboração de 

Itens para compor o banco de questões referentes ao ENEM.  

� Projeto de Leitura para a Juventude - Participaram desse projeto 244 escolas 

(capital e interior), beneficiando professores e alunos do Ensino Fundamental e Médio, que 

receberam kits contendo 12 obras literárias, totalizando 596.344 exemplares. Os professores 

de Língua Portuguesa e Literatura, participantes do projeto, receberam formação continuada 

(1.500 docentes da capital e 2.730 do interior), totalizando 4.230 professores beneficiados. 

� Realização da 8ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia no Amazonas - 

iniciativa do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação com a finalidade de mobilizar a 

população em torno do tema “Mudanças Climáticas, desastres naturais e prevenção de riscos”, 

foi realizada no interior do Estado do Amazonas e na capital, com dois polos: Estação 

Ciência, no Clube do Trabalhador – SESI e Aldeia do Conhecimento, no Bosque da Ciência – 

INPA. Foram desenvolvidas ações nas modalidades Portas Abertas, Papo Ciência na Escola, 

Palestras no Centro de Mídias, Concursos de Desenho e Poema. O evento contou com a 

participação de 3.000 estudantes das escolas públicas estaduais. 

� Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP) - 

competição nacional dirigida às escolas públicas brasileiras, seguida de programas de 

iniciação científica para alunos premiados, contou com a participação de 250 mil alunos da 

rede pública estadual na primeira fase, dos quais 5% foram classificados para a segunda fase.  
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� Semana de Química - promovida pelo Conselho Regional de Química, 

participaram aproximadamente 2.800 alunos de 50 escolas da rede estadual de ensino.  

� Semana da Pátria – contou com a participação de 10.000 alunos da rede estadual 

de ensino da capital e de municípios da região metropolitana. 

� Projeto de Reforço Escolar - objetiva proporcionar apoio individualizado aos 

alunos com dificuldade de aprendizagem na rede estadual de ensino; ampliar o tempo em que 

o jovem está em contato com atividades de aprendizagem; garantir a permanência e o sucesso 

do aluno na escola; despertar nos alunos o interesse pela leitura; desenvolver as habilidades de 

interpretar e desenvolver cálculos matemáticos.  

Foram atendidas 92 escolas das seis coordenadorias de ensino contempladas com o 

projeto, beneficiando 3.000 alunos do Ensino Fundamental no contraturno nas disciplinas 

Língua Portuguesa e Matemática. Para operacionalizar esse projeto foram selecionados e 

capacitados 140 estagiários das áreas de Letras, Matemática e Pedagogia, de acordo com as 

diretrizes pedagógicas do projeto. 

� Sistema de Avaliação de Desempenho Educacional do Amazonas (SADEAM) 

– foram avaliados 124.076 alunos da rede estadual, contemplando níveis e etapas de ensino na 

capital e interior. Dessa avaliação resultará o Índice de Desempenho Educacional do 

Amazonas (IDEAM). 

 

ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DO AMAZONAS (IDEAM) 
UNIDADE DA FEDERAÇÃO NÍVEL/ETAPAS DE ENSINO 2008 2009 2010 

 
Amazonas 

Fundamental - Séries Iniciais 3,5 - 4,3 

Fundamental - Séries Finais 2,9 - 3,5 

Ensino Médio 2,2 3,7 3,6 
Fonte: CESPE UnB/SEDUC/DPGF/GAD 

 
ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (IDEB) – 2007/2009 

UNIDADE DA FEDERAÇÃO NÍVEL/ETAPAS DE ENSINO 2007 2009 
Brasil Fundamental - Séries Iniciais 4,2 4,6 

Fundamental - Séries Finais  3,8 4,0 
Ensino Médio 3,5 3,6 

Norte Fundamental - Séries Iniciais 3,4 3,8 

Fundamental  - Séries Finais  3,4 3,6 

Ensino Médio 2,9 3,3 
Amazonas Fundamental - Séries iniciais 3,6 3,9 

Fundamental - Séries Finais  3,3 3,5 
Ensino Médio 2,9 3,3 

 Fonte: MEC/INEP/SEDUC/DPGF/GAD 
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Por considerar de grande importância o estímulo às Escolas e aos Profissionais que 

se dedicam por melhores resultados da educação, em 2011 o Governo do Estado premiou as 

escolas que alcançarem o índice de 4,7 no SADEAM com o Prêmio Escola de Valor, onde 

cada escola recebeu R$ 50.000,00, por nível de ensino para investir na própria escola. Nesta 

premiação, 120 escolas atingiram a meta estabelecida, 92 escolas dos anos iniciais do Ensino 

Fundamental, 24 escolas dos anos finais do Ensino Fundamental e 5 escolas do Ensino Médio. 

Destaca-se ainda, a premiação de 36 escolas que receberam o 14º salário das quais, 

16 receberam também o 15º salário como forma de reconhecimento ao trabalho realizado 

pelas escolas e pelos profissionais da educação da rede estadual de ensino na capital e interior.  

 

VALORIZAÇÃO E FORMAÇÃO DO PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO 

 

Esse programa oferece cursos de formação inicial e continuada a todos os docentes e 

não docentes do sistema estadual de ensino, objetivando a melhoria de sua prática educativa. 

Com projetos realizados em parceria com o Ministério da Educação, foram criadas e 

concluídas aproximadamente 19.665 oportunidades de vagas para  formação inicial e 

continuada de professores e servidores da rede estadual de ensino. Do total absoluto desse 

universo, ressalta-se a ênfase de cursos nas diferentes áreas de conhecimento e atuação, com 

os Cursos de Formação Técnica Profissional para funcionários da educação do serviço de 

apoio escolar; Formação Continuada nas Ações do Fundo Nacional de Desenvolvimento da 

Educação e Oficinas interativas para o uso das Mídias.      

Dentre as ações de formação, destaca-se a participação de 2.000 professores no curso 

promovido pelo  Programa de Letramento; 2.241 alunos no Projeto Um Computador por 

Aluno (UCA)  e,  1.407 professores no curso de formação pelo projeto Mídias Aplicadas à 

Educação. 

Por meio do Programa Professor na Era Digital e Programa de Tecnologias 

Educacionais do Amazonas (PROTEAM), foram adquiridos 20.000 notebooks para  

Professores, Pedagogos e Gestores do interior do Estado.  

A formação específica voltada para os docentes indígenas atendeu 1.135 professores 

de 35 etnias diferentes, os quais deverão atuar nas comunidades indígenas. Destaca-se a 

realização do Seminário Baniwa Coripaco, com a participação de 100 professores indígenas, 

20 organizações indígenas e 80 comunidades; Semana dos Povos Indígenas com a 
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participação de 360 professores, 2.200 alunos, 12  organizações indígenas e 20 instituições em 

8 municípios. 

O sucesso dos investimentos na qualificação dos recursos humanos são refletidos na 

qualidade dos serviços ofertados à sociedade e nos resultados positivos de avaliação do ensino 

público no Estado. 

 

 OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO EDUCACIONAL    

 

Nesse programa foram efetivadas ações para o aperfeiçoamento da Gestão da Rede 

Estadual de Ensino, obedecendo ao processo cíclico de planejamento, avaliação e 

administração de suas atividades, utilizando as tecnologias de informação e comunicação, 

mapeando e formalizando os processos e/ou ações com vistas ao efetivo funcionamento do 

sistema educacional e a qualidade dos serviços oferecidos pelas unidades que compõem a 

estrutura orgânica da SEDUC. 

As atividades executadas concentraram-se na ampliação e integração dos sistemas 

informatizados existentes, bem como a melhoria dos processos de comunicação e utilização 

dos meios tecnológicos como ferramenta de ensino e aprendizagem. 

 

CIDADANIA PARA TODOS – PROJETO CIDADÃO 

 

Com o fim de promover a inclusão social, o Governo do Estado vem 

proporcionando, por meio do Projeto Jovem Cidadão, a melhoria da qualidade de vida das 

populações que se encontram em situação de risco social. A ação, operacionalizada em 148 

escolas da rede estadual da Capital e em 125 escolas de 14 municípios do interior do Estado, 

beneficiou 98.377 alunos e 66.923 famílias e proporcionou a contratação de 1.296 jovens 

cidadãos para estágio.   

� Projeto Rede Cidadã Digital - de inclusão digital, atuou em 152 escolas da 

capital e interior do Estado, beneficiando 8.304 alunos e comunitários com aulas de 

informática básica e avançada nos laboratórios de informática das escolas, aos sábados. 
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� Programa Escola Ativa - beneficiou 11.057 alunos em 56 municípios e, 

proporcionou a promoção do curso de formação continuada para 2.168 professores municipais 

de 362 escolas. 

� Jogos Estudantis do Amazonas (JEA’S) – contou com a participação de 17.315 

alunos de 456 escolas da rede estadual de ensino.  

 

ACESSO ESCOLAR E MELHORIA DO ESPAÇO FÍSICO 

 

É um programa destinado aos alunos da educação básica e tem como objetivo 

expandir o acesso e melhorar as condições de oferta escolar à demanda escolarizável, com 

ações efetivas na rede física das escolas de reformas, climatizações, construções e reformas de 

quadras poliesportivas com espaços multiuso. 

 

INTERVENÇÕES DE ENGENHARIA - 2011 

ESPECIFICAÇÃO QUANTIDADE 

C
A

PI
T

A
L

 

Reformas - 

Construções de escolas 2 

Quadras - 

CETI 3 

Núcleo do Projeto Jovem Cidadão - 

Diversos* 42 

Subtotal (Capital) 47 

IN
T

E
R

IO
R

 

Reformas 29 

Construções de escolas 3 

Quadras - 

Diversos* - 

Subtotal (Interior) 32 

TOTAL ANUAL 79 

                                     Fonte: DEINFRA/SEDUC – Dados preliminares. 
                                    *Climatizações, perfuração de poços artesianos, rede lógica. 
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DESENVOLVIMENTO REGIONAL – PROGRAMA ZONA FRANCA VERDE 

 

O Programa Zona Franca Verde vem implementando políticas de desenvolvimento 

sustentável para minorar as desigualdades inter-regionais, valorizar e promover o homem do 

interior, contribuindo assim para a redução do êxodo rural e a consequente interiorização do 

desenvolvimento econômico e social no Estado. 

Em 2011 o Governo do Estado, por meio do Programa de Merenda Escolar 

Regionalizada (PREME), adquiriu gêneros alimentícios em benefício de 272.002 alunos; 

40.000 carteiras escolares padronizadas; 1.000 conjuntos de mesas e cadeiras do professor; 

6.460 conjuntos de mesas e cadeiras para os alunos do Ensino Fundamental da Capital e 

Interior.   

ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR, POR PROGRAMAS - 2011 

PROGRAMA NÍVEL DE 
ENSINO 

CAPITAL INTERIOR TOTAL MUNICÍPIOS 
ATENDIDOS 

Escola Aluno Escola Aluno Escola Aluno 

PNAE (¹) Fundamenta
l 

201 141.118 260 157.809 461 298.927 60 

Médio 92 69.804 100 59.366 192 129.170 

PEJA (²) EJA-
Fundamenta

l 

42 7.725 85 10.230 127 17.955 60 

EJA-Médio 35 5.981 40 6.883 75 12.864 

PREME (³) Fundamenta
l 

201 148.843 41 30.120 242 178.963 58 

Médio 92 75.785 30 17.254 122 93.039 

PNAP (4) Pré-Escola 3 83 4 60 7 143 4 

PNAC (5) Creche 2 56 - - 2 56 4 

PNAI (6) Fundamenta
l e Médio 

- - 8 6.252 8 6.252 6 

Fonte: Gerência de Merenda Escolar/SEDUC 
(¹)PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar; (²)PEJA - Programa Educacional de Jovens e Adultos; (³)PREME (Programa de 
Regionalização da Merenda Escolar); (4)PNAP (Programa Nacional de Alimentação da Pré-Escola); (5)PNAC (Programa Nacional de 
Alimentação Escolar de Creche); (6)PNAI (Programa Nacional de Alimentação Indígena). 

 

POLÍTICA ESTADUAL SOBRE MUDANÇAS CLIMÁTICAS, CONSERVAÇÃO 

AMBIENTAL E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

 

Instituída em 2007 por meio de legislação específica, a Política Estadual sobre 

Mudanças Climáticas, Conservação Ambiental e Desenvolvimento Sustentável é resultado da 
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conscientização da sociedade amazonense acerca da importância da conservação da 

biodiversidade para a manutenção da vida no planeta, bem como da nocividade que a ação 

antrópica pode causar, tendo entre as consequências, as alterações climáticas. Ciente disso, o 

Governo do Amazonas assumiu o compromisso com o Desenvolvimento Sustentável nos 

diversos segmentos que compõem a formação socioambiental, visando contribuir para a 

minimização dos impactos.  

Em 2011 realizou diversas ações socioeducativas nas escolas, tais como: Semana do 

Meio Ambiente, com a participação das 560 escolas da rede estadual e 432.945 alunos; 

Seminário sobre a Agenda Ambiental na Administração Pública, que reuniu 200 escolas e 

contou com a participação de 400 alunos e professores da rede estadual de ensino; Oficinas 

Pedagógicas sobre Educação Ambiental, com a participação de 33 escolas da capital, 435 

professores e 780 alunos das escolas estaduais; distribuição de 5.000 exemplares da Cartilha 

de Educação Fiscal e Ambiental para as escolas da rede de ensino. 

 

EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 

 

O Governo do Estado do Amazonas, no prosseguimento à execução de ações 

relacionadas à oferta de educação profissional no Estado do Amazonas, por meio do Centro 

de Educação Tecnológica do Amazonas (CETAM), ultrapassou a marca de 500 mil cidadãos 

atendidos em 2011, alcançando todos os 61 municípios do estado do Amazonas, além da 

cidade de Manaus. 

 

ATENDIMENTOS REALIZADOS NA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL – 2011 

DESCRIÇÃO CURSOS 
ATENDIMENTOS 

Capital Interior Estado 

Formação Técnica 58 3.687 10.394 14.081 

Qualificação Profissional 347 52.297 24.945 77.242 

Inclusão Digital 19 41.071 37.634 78.705 

TOTAL 424 97.055 72.973 170.028 

Fonte: CETAM, 2011. 
 

  



21 
 

• Cursos Técnicos e de Especialização Técnica 

 

Nos cursos técnicos de nível médio foi expandida a oferta em 7.708 novas vagas, 

como parte do plano do Governo do Estado do Amazonas, cujo objetivo é ampliar 

oportunidades de formação profissional para toda a população do Amazonas.    

Neste segmento, o tempo médio de formação profissional é de um ano e meio e 749 

cidadãos concluíram seu Curso Técnico. O CETAM abriga em sua estrutura 13.332 alunos, 

totalizando em 2011 um atendimento a 14.081 cidadãos nos cursos técnicos (3.687 na capital 

e 10.394 no interior do Estado). 

Foram ofertados cursos de educação profissional técnica de nível médio em 9 dos 12 

eixos tecnológicos pré-estabelecidos pelo Ministério da Educação (MEC), disponibilizando 7 

cursos de especialização técnica e 51 diferentes cursos técnicos. 

Cabe ressaltar que a oferta está sempre condicionada à criação de oportunidades de 

geração de renda ou emprego e a vocação econômica de cada município, como é o caso da 

oferta dos Cursos Técnicos de Recursos Pesqueiros, no município de Anamã, Agronegócios 

em Apuí, Guia de Turismo Regional, em Barcelos, Florestal, em Benjamin Constant, 

Construção Civil, em Boca do Acre, Contabilidade, em Caapiranga, Informática, em Carauari, 

Hospedagem, em Coari, Eletrotécnica, em Iranduba, Naval em Itacoatiara, Saúde Bucal, em 

Manaquiri, Informática Industrial e Imobilizações Ortopédicas, em Manaus, dentre vários 

outros. 

Destaca-se ainda a oferta de vagas para o curso Técnico de Nível Médio em 

Enfermagem para Comunidades Indígenas Aldeadas, em articulação com a Secretaria de 

Estado de Políticas Indígenas (SEIND).  

Foram realizados cursos de especialização técnica de nível médio nas áreas de 

Instrumentação Cirúrgica, Urgência e Emergência, Enfermagem do Trabalho e Terapia 

Intensiva de Adultos, oportunizando 560 vagas em Manaus e em outros municípios do interior 

do estado do Amazonas, como Borba, Carauari, Eirunepé, Iranduba, Lábrea, Novo Airão, 

Parintins, São Gabriel da Cachoeira e Tefé.  

Os Cursos Técnicos de Nível Médio a Distância beneficiaram 1.500 alunos em 13 

municípios diferentes, nos cursos de Manutenção e Suporte em Informática, Serviços 

Públicos e Hospedagem. Esta vertente educacional subsidia a busca constante do Governo 

pela inovação, visando ao pleno atendimento da formação profissional, integrando a inclusão 

digital (programa de governo) com a educação, com o objetivo de ampliar a oportunidade de 
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educação profissional aos cidadãos que precisam da formação, mas que não possuem 

disponibilidade para frequentar aulas presenciais.  

A Escola de Educação Profissional a Distância CETAM – EaD  foi destaque no 17o 

Congresso Internacional de Educação a Distância, no que tange ao seu Ambiente Virtual de 

Aprendizagem e na adequação do modelo de educação a distância, à educação profissional e 

dificuldades geográficas do Estado do Amazonas. 

 
� Cursos de Qualificação Profissional 

 

Todas as ações do relacionadas à qualificação profissional de trabalhadores no ano 

de 2011 resultaram na criação de oportunidades para 77.242 cidadãos, sendo 52.297 na capital 

e 24.945 no interior do Estado. 

A oferta de qualificação profissional promovida contemplou mais de 347 cursos 

distintos, realizados no município de Manaus e nos demais municípios do interior do Estado, 

ou diretamente em unidades próprias do CETAM, conforme descrição a seguir:  

� Capital - Escolas de Educação Profissional Padre Estélio Dállison e Enfermeira 

Sanitarista Francisca Saavedra e no Instituto Benjamin Constant;  

� Município de Tefé - Escola de Educação Profissional José Marcio Ayres;  

� Município de Itacoatiara - Escola Oficina de Marcenaria e na Escola de Educação 

Profissional Moysés Israel; 

� Município de Tabatinga - Centro de Treinamento Profissional do Alto Solimões 

(CTP-SOL).  

Nas demais cidades no interior do Estado, os cursos de qualificação profissional 

foram promovidos em parceria com as Prefeituras Municipais, unidades escolares da Rede 

Estadual de ensino, UEA, ou com outros órgãos da Administração Pública Estadual. Também 

foram ofertados nos Centros Estaduais de Convivência, em Manaus, e no Centro Estadual de 

Convivência do Idoso de Iranduba, em parceria com a SEAS. 

No âmbito do projeto Jovem Cidadão foram ofertadas 36.974 vagas em cursos de 

qualificação profissional, sendo 22.728 na capital e 14.246 no interior do Estado. 
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Curso de Cabeleireiro de Educação Profissional 

 

 

Outra importante iniciativa nesta área foram os cursos oferecidos em parceria com 

outros órgãos do Poder Executivo Estadual, que em 2011 resultaram no atendimento a 1.769 

servidores públicos, por meio de parcerias com as Secretarias de Estado da Fazenda (SEFAZ), 

de Planejamento e Desenvolvimento Econômico (SEPLAN), de Saúde (SUSAM), de 

Administração e Gestão (SEAD), de Desenvolvimento Sustentável (SDS) e da Ouvidoria do 

Estado.  

O CETAM atuou, também, em parceria com outras instituições públicas, tais como 

Exército Brasileiro, Superintendência Regional do Trabalho e Emprego (SRT), Secretaria 

Municipal de Saúde (SEMSA), Secretaria Municipal de Educação (SEMED), Câmara 

Municipal Manaus e Fundação Escola do Serviço Público Municipal (FESPM), as quais 

disponibilizaram suas estruturas para a execução de cursos de qualificação profissional para a 

comunidade. 

O Projeto CETAM na Empresa que conta com a participação direta do Centro da 

Indústria do Estado do Amazonas (CIEAM) e da Associação Brasileira de Recursos Humanos 

(ABRH-AM), promoveu a qualificação, no chão de fábrica a 8.668 cidadãos em diversos 

cursos especializados, como por exemplo, Controle Estatístico do Processo (CEP), 

Armazenamento e Movimentação de Materiais, Kanban, Inspeção Mecânica e PCI, 

Operadores de Máquinas Injetoras, Operador de Oxi-Corte, Soldador de Eletrodo Revestido, 

Operador de Empilhadeira Elétrica Trilateral, Segurança na Operação de Ponte Rolante, 
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Talha, e Munck Guindaste, realizados no próprio ambiente de trabalho das empresas que 

aderem ao referido Projeto. 

 

 
Curso de qualificação profissional em montagem de relógios 

 

 

O Projeto CETAM na Empresa fez parceria com as seguintes empresas: Aduana, A.J. 

Indústria e Comércio de Metais Ltda., BDS Confecções, Brastemp – Whirpool, Dumont Saab 

do Brasil S/A, Digitron da Amazônia Indústria e Comércio S/A, DHL – Logistics, Dafra da 

Amazônia, Elsys Equipamentos Eletrônicos Ltda., Foxconn Moebg Indústria de Eletrônicos 

Ltda., Foxconn do Brasil Indústria e Comércio Eletrônico Ltda., F.F. de Azevedo EPP 

(Pitinga/Presidente Figueiredo), Garantia Real Empresa de Segurança, Hermasa Navegação 

da Amazônia S/A, Honda Lock do Brasil, Ilmak da Amazônia Ltda., LSL Transportes Ltda., 

MCM Tecnologia Ltda, Mitsuba do Brasil Ltda., Norsergel Vigilância e Transporte de 

Valores S/A, Perlos Ltda., Panasonic do Brasil Limitada, Phitronics Indústria e Comercio de 

Eletrônica e informática Ltda., Pastore da Amazonia S/A, Panificadora Elite (São Gabriel da 

Cachoeira), Qualitech Indústria Eletrônica, RD Engenharia e Comércio Ltda., Sundow – 

Brasil e Movimento S/A, Siemens Eletroeletrônica Ltda., Springer Plástico da Amazônia, 

Solteco Tecnologia de Cortes, Saldanha Rodrigues Ltda., Satbras Indústria Eletrônica da 

Amazônia Ltda., Semp Toshiba Amazonas S/A, Servis Segurança Ltda., Transmanaus – 
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Transportes Urbanos Manaus Sociedade de Propósito Específico Ltda., Tutiplast Indústria e 

Comércio Ltda., Tecal Alumínio da Amazônia Ltda. e Universal Fitness da Amazônia. 

Outras ações que merecem destaque em 2011 estão relacionadas com a preparação 

de Manaus para sediar a Copa do Mundo de Futebol de 2014, como a qualificação em 

Idiomas, ação prioritária em função do tempo necessário para a obtenção da habilidade de 

comunicação, seja escrita ou oral. 

Nesse contexto, o Governo do Estado adotou a estratégia de iniciar o ensino de 

idiomas para o trade turístico, que se consolidou com a parceria desenvolvida com a 

Superintendência da Zona Franca de Manaus (SUFRAMA) e Empresa Estadual de Turismo 

do Amazonas (AMAZONASTUR), a qual ofereceu 300 vagas de formação de idiomas 

diversos como o inglês, espanhol, francês, mandarim e japonês.  

Em outra vertente, sabendo da necessidade de implantação do voluntariado estadual, 

que será composto por cidadãos que prestarão serviços diversos de apoio ao turismo, em 

eventos paralelos à Copa do Mundo de Futebol Fifa 2014, e assumindo que o perfil desse 

voluntário é de uma pessoa com idade de 18 a 24 anos, o Governo do Estado intensificou as 

ações de idiomas no Programa Jovem Cidadão, que disponibilizou 3.600 vagas aos jovens da 

Rede Estadual de Ensino para cursar inglês e espanhol básico na Capital, em 2011. 

Outra ação relacionada com a Copa 2014 é o Projeto CETAM na Obra, que 

qualificou 1.397 operários em 2011, oportunizando reais possibilidades de ingresso no 

mercado de trabalho da construção civil.  

Os serventes com experiência profissional foram qualificados dentro dos canteiros de 

obra, utilizando os materiais e equipamentos da própria obra para funções mais 

especializadas, tais como pedreiros, pedreiros de bloco estrutural, pedreiro de forma de 

concreto, carpinteiros, bombeiros hidráulicos, eletricistas com NR10, leitura de projetos, 

montador de andaimes, montador de formas de alumínio para a construção civil, ferreiro 

armador, topógrafo e pintor de paredes.  

As empresas parceiras nesse projeto são a Direcional Engenharia, Ralc Construções e 

Construtora Urbis, além do Exército Brasileiro, por intermédio do 2º. Grupamento de 

Engenharia (2º. GEC). O CETAM contou ainda com apoio das entidades de classe, como o 

Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias da Construção Civil do Estado do Amazonas 

(SINTRACOMEC) e Sindicato das Indústrias de Construção Civil de Manaus 

(SINDUSCON). 
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� Inclusão Digital 

 

O projeto de Inclusão Digital, destinado aos alunos da rede estadual de ensino e à 

comunidade em geral, atendeu 78.705 cidadãos em 2011, sendo 41.071 na capital e 37.634 no 

interior do Estado, em 52 municípios. 

Por meio das ações integradas com a Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa 

com Deficiência (SEPED), o Governo ampliou as oportunidades de empregabilidade para os 

deficientes visuais e auditivos, qualificando 96 deficientes visuais e 25 deficientes auditivos 

nos cursos de inclusão digital (informática básica).  

 

� Participação e Organização de Eventos 

 

O Governo do Estado promoveu a divulgação de suas ações de educação profissional 

por meio da participação do CETAM em feiras, congressos e festival, dentre outros. 

Durante a 8ª. Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, foi realizada a atividade 

denominada “Portas Abertas”, na qual todas as unidades de ensino do CETAM foram 

mobilizadas para oferecer serviços gratuitos relacionados aos cursos realizados, com o intuito 

de promover a divulgação das atividades desenvolvidas por seus alunos. Dentre os serviços 

oferecidos à população, destacam-se cortes de cabelo, massagens, palestras nas áreas de 

informática, segurança do trabalho, medição do nível de glicose no sangue, avaliação 

nutricional, e outros. 

 

� Concursos e Processos Seletivos 

 

Foram realizados 20 Processos Seletivos e Concursos Públicos na capital e interior 

do Estado, para ingresso em diversos cursos e carreiras indicados a seguir: Concurso Público 

da Prefeitura de Pauini; Concurso Público da Prefeitura de Anamã; Concurso Público da 

Câmara Municipal de Parintins; Concurso Público da Prefeitura de Amaturá; Concurso 

Público de Programas Sociais de Amaturá; Concurso Público da SEPROR; Concurso Público 

da Prefeitura de Humaitá; Processo Seletivo Simplificado para Tutor-EAD-CETAM; 

Processo Seletivo Simplificado - Ipixuna; Processo Seletivo EAD; Processo Seletivo 

Simplificado para professores da SEDUC; Processo Seletivo para os Cursos Técnicos Capital 

e Interior/ CETAM - 2º Semestre 2011; Processo Seletivo Simplificado para Professores da 

Penitenciária; Processo Seletivo do SAES; Processo Seletivo Simplificado da Prefeitura do 
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Careiro da Várzea; Processo Seletivo para os Cursos de Idiomas/CETAM; Processo Seletivo 

para os Cursos Técnicos da Capital e Interior /CETAM - 1º Semestre 2011; Processo Seletivo 

para o Curso Técnico do Careiro da Várzea/CETAM. 

 

ENSINO SUPERIOR 

 

 

Ao completar seus primeiros dez anos de existência, a Universidade do Estado do 

Amazonas (UEA) registra importantes conquistas na democratização do conhecimento e 

projeta para os próximos anos metas ambiciosas, como a criação de novos cursos, maior 

oferta de vagas e reforço nos investimentos em pesquisa e inovação. 

Desafios começaram a ser vencidos com conquistas, como a eleição por voto direto 

para diretor das Escolas de Ensino Superior de Manaus, a implantação dos restaurantes 

universitários, reforma e ampliação de laboratórios, bibliotecas e salas de aula nas vinte e 

quatro unidades que compõem a Universidade do Estado do Amazonas.  Investimentos 

determinantes para a continuidade no processo de melhoria permanente dos cursos. 

Mas, uma universidade não cabe em prédios de tijolo e cimento. É muito maior. É o 

exercício diário e permanente do pensamento crítico, criativo e participativo. Por isso os 

esforços da Universidade estão voltados prioritariamente para as pessoas. Para os alunos, 

professores e colaboradores que fazem da UEA uma referência em ensino superior para todo 

o Brasil. 

Em apenas 10 anos foi garantido a mais de 25 mil homens e mulheres o direito à 

universidade. Pessoas que tiveram acesso a um curso superior e puderam estudar nos seus 

próprios municípios, perto de suas famílias, devolvendo o conhecimento adquirido para suas 

próprias comunidades, impulsionando novas atividades econômicas e gerando trabalho e 

renda para as populações do interior. 

Novos cursos foram criados para atender às atuais demandas do mercado de trabalho. 

Candidatos ao Vestibular de 2011ganharam quase duas mil novas vagas, e estudantes do 

Ensino Médio têm, a partir de agora, um novo mecanismo de acesso a um curso superior com 

o Sistema de Ingresso Seriado (SIS).  

Os professores protagonizaram também em 2011 uma conquista histórica, com a 

regulamentação do Plano de Cargos, Salários e Remuneração (PCCR) que garante aos 
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docentes da Universidade do Estado do Amazonas um dos melhores salários pagos em 

universidades de todo o país.  

A Universidade do Estado do Amazonas consolida-se, portanto, como uma das mais 

importantes ferramentas de desenvolvimento da região, apoiada no princípio de que a 

Educação é o caminho mais seguro para o crescimento econômico e social sustentável. 

É assim que o Governo do Estado reitera seu compromisso com a formação 

acadêmica de qualidade, com a democratização do conhecimento e com a criação de 

oportunidades para a promoção de um modelo de desenvolvimento sustentável, humano e 

solidário, fundamental para o Amazonas. 

Atuando em todos os 62 municípios do Estado, com uma estrutura bastante complexa 

e um sistema educacional diferenciado das demais instituições de ensino superior do país, a 

Universidade atinge toda a área geográfica do estado do Amazonas, a partir de uma estrutura 

multicampi com 5 Unidades Acadêmicas na Capital, 6 Centros de Estudos Superiores no 

interior do Estado e 11 Núcleos de apoio acadêmico.  

As unidades estão localizadas em pontos estratégicos e, intercaladas, criam uma rede 

de atendimento de ensino superior capaz de cobrir em sua totalidade a extensão territorial do 

maior estado brasileiro.  

Tem sido grande o esforço da Instituição para atender às metas de expansão e de 

qualificação permanente dos serviços que oferece à sociedade. Os dados apresentados neste 

relatório comprovam o sucesso da UEA nesta trajetória. 

A seguir destacam-se as principais atividades desenvolvidas em 2011. 

 
 

ENSINO DE GRADUAÇÃO 
 

 
São 43 cursos de graduação, somente em 2011 que, distribuídos em 57 municípios, 

constituem uma oferta total de 223 cursos, quase 40% deles em localidades do interior, 

reafirmando o compromisso do Governo do Amazonas de expandir o ensino superior para 

todo o Estado, sempre com o foco prioritário na qualidade do ensino. 

O curso de Direito, por exemplo, é o único no estado recomendado pela Ordem dos 

Advogados do Brasil (OAB Brasil), de acordo com a relação com 90 cursos em todo o país 

divulgada pela presidência dessa Ordem no mês deste ano.  

A formação de profissionais da Educação continua sendo a principal contribuição na 

construção de um modelo de desenvolvimento participativo e humanitário para o Estado. 
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Em 10 anos foram graduados mais de 20 mil professores, representando 83% dos 

formados pela Universidade, fato determinante para o crescimento nos índices positivos de 

desempenho escolar de estudantes amazonenses avaliados pelo Ministério da Educação nos 

últimos anos. Professores com formação de qualidade têm melhores condições de preparar 

alunos com maior rendimento educacional e essa matemática tem sido aplicada em todos os 

cursos ofertados nos 62 municípios, sejam eles no sistema presencial, presencial mediado por 

tecnologia ou no sistema modular.  

O cuidado com a qualidade do ensino marcou também o Curso de Licenciatura para 

a Formação de Professores Indígenas (Prolind) uma parceria entre a UEA e o Ministério da 

Educação (MEC). Duzentos e quatro índios da região do Alto Solimões receberam o grau de 

bacharel nos cursos de Antropologia, Artes, Biologia, Educação Física, Letras e Matemática, 

pela Universidade do Estado do Amazonas (UEA), na maior formatura de índios do país no 

município de Benjamim Constant (a 1.118 quilômetros de Manaus). Os alunos, das etnias 

Cocama, Cambeba, Caixanas e Ticuna, cursaram quatro módulos por ano nos meses de 

janeiro, fevereiro, julho e dezembro, para não comprometer o ano letivo.  

A formação em nível superior de professores indígenas para atuarem em suas 

próprias aldeias é um marco na história da educação no Amazonas e consolida o compromisso 

com a democratização do conhecimento, com a valorização dos saberes tradicionais e, 

fundamentalmente, com a criação de oportunidades para todos os amazonenses. 

 
 
Cursos de Graduação  

 

O Vestibular de acesso 2011 da Universidade do Estado do Amazonas ofertou 1.430 

vagas para a capital e 2.180 vagas para o interior num total de 4.030 novas vagas. Houve, 

ainda, a oferta de 170 vagas para indígenas e 250 vagas destinadas aos aprovados no exame 

do Sistema de Avaliação para Acesso ao Ensino Superior (SAES). 

Em 2011 a Universidade ofertou, via Vestibular, os cursos de Administração, 

Bacharelado em Saúde Coletiva, Dança, Direito, Enfermagem, Engenharia, Engenharia 

Florestal, Licenciatura em Ciências Biológicas, Licenciatura em Física, Licenciatura em 

Geografia, Licenciatura em História, Licenciatura em Informática, Licenciatura em Letras, 

Licenciatura em Matemática, Licenciatura em Química, Medicina, Meteorologia, Música, 

Odontologia, Pedagogia, Teatro, Tecnologia em Agrimensura, Tecnologia em Análise e 
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Desenvolvimento de Sistemas, Tecnologia em Automação Industrial, Tecnologia em Gestão 

Pública, Tecnologia em Manutenção Mecânica e Turismo.  

 
CONCLUINTES EM CURSOS DE GRADUAÇÃO NA CAPITAL - 2011 

 
CURSOS CONCLUINTES 

Dança  1 
Música 8 
Turismo 22 
Enfermagem 82 
Medicina 92 
Odontologia 69 
Ciências Biológicas 12 
Letras 75 
Matemática 12 
Normal Superior Proformar  1 
Normal Superior  4 
Pedagogia 75 
Administração 33 
Direito 72 
Tecnologia em Gestão Pública 3 
Engenharia Civil 15 
Engenharia Elétrica 25 
Engenharia Mecânica 16 
Engenharia Mecatrônica 19 
Engenharia de Produção 23 
Engenharia Florestal 6 
Engenharia de Computação 20 
Licenciatura em Informática 10 
Tecnologia em Eletrônica 11 
Tecnologia em Manutenção Mecânica 22 
Tecnologia em Processamento de Dados 10 
Tecnologia Eletrotécnica 1 

TOTAL 739 
Fonte: Pró-Reitoria de Ensino de Graduação (UEA). 

 
 

 
ALUNOS MATRICULADOS EM CURSOS DE GRADUAÇÃO NA CAPITAL – 2011 

 
UNIDADES DE ENSINO ALUNOS 

Escola Superior de Artes e Turismo 872 

Escola Superior de Ciências da Saúde 1.997 

Escola Normal Superior 1.895 

Escola Superior de Ciências Sociais 1.172 

Escola Superior de Tecnologia 3.231 

TOTAL 9.167 

Fonte: Pró-Reitoria de Ensino de Graduação (UEA). 
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ALUNOS MATRICULADOS EM CURSOS DE GRADUAÇÃO NO INTERIOR – 2011 
 

UNIDADES DE ENSINO NÚMERO  
DE ALUNOS 

Centro de Estudos Superiores de Parintins 1.918 
Centro de Estudos Superiores de Tefé 1.963 
Centro de Estudos Superiores de Tabatinga 1.746 
Centro de Estudos Superiores de Itacoatiara 854 
Centro de Estudos Superiores de Lábrea 274 
Centro de Estudos Superiores de São Gabriel da Cachoeira 307 
Núcleo de Ensino Superior de Boca do Acre 140 
Núcleo de Ensino Superior de Carauari 162 
Núcleo de Ensino Superior de Coari 272 
Núcleo de Ensino Superior de Eirunepé 134 
Núcleo de Ensino Superior de Humaitá 154 
Núcleo de Ensino Superior de Manacapuru 746 
Núcleo de Ensino Superior de Manicoré 291 
Núcleo de Ensino Superior de Maués 323 
Núcleo de Ensino Superior de Novo Aripuanã 135 
Núcleo de Ensino Superior de Presidente Figueiredo 137 
Outros Municípios 3.839 
TOTAL 13.395 

Fonte: Pró-Reitoria de Ensino de Graduação. 
 

 
 

Vagas Ofertadas em Concurso Vestibular para Ingresso em 2012 

 

As vagas ofertadas em concurso Vestibular 2011, para acesso em 2012, foram de 

1.690 na capital e 3.100 no interior do Estado, perfazendo um total de 4.790 vagas, incluídos 

os três novos cursos criados como resposta à demanda de mão de obra qualificada em 

importantes áreas do atendimento às necessidades básicas do cidadão.  

Os cursos de Tecnologia em Gestão Pública e Bacharelado em Saúde Coletiva 

contam com oferta de vagas para 24 e 18 municípios, respectivamente, e o curso de 

Tecnologia em Agrimensura atenderá estudantes de Manaus, Itacoatiara e Humaitá.  

A decisão favorável do Conselho Universitário (Consuniv/UEA) reafirma a 

determinação da Universidade em expandir o atendimento, ampliando o número de vagas nos 

municípios do interior, com cursos estruturados a partir de rigorosas análises técnicas das 

atuais necessidades do Estado. 

Estudantes do Ensino Médio passaram a contar, neste ano, com o Sistema de 

Ingresso Seriado (SIS), que avaliará com provas anuais o aproveitamento do candidato em 

cada uma das três séries do Ensino Médio e selecionará os melhores desempenhos, a exemplo 

dos processos seletivos seriados adotados em grande parte das universidades brasileiras. A 
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cada etapa de prova, o estudante receberá um resultado que permitirá dosar sua preparação 

para a prova seguinte. No SIS, o aluno também escolherá o curso somente no terceiro ano.  

O sistema seriado, criado pelo Governo do Estado, amplia as condições de acesso aos 

cursos superiores oferecidos pela UEA e substitui o Sistema de Avaliação para o Acesso ao 

Ensino Superior (Saes), que, apesar de utilizar o mesmo princípio de avaliação, restringe o 

processo a candidatos aos cursos de graduação de Engenharia e Tecnologia. 

 Do total das vagas disponíveis em cada Vestibular, 40% serão destinadas a 

estudantes que participaram do Sistema Integrado Seriado (SIS). 

Foram disponibilizadas, ainda, 270 vagas para indígenas e 250 para o Sistema de 

Avaliação para Acesso ao Ensino Superior (SAES). 

 

Cursos de Graduação 

Os cursos de graduação são ofertados nas modalidades de Ensino Presencial, 

Presencial Modular Contínuo, Presencial Modular Mediado Contínuo e Presencial Modular 

mediado de Recesso. 

 

� Cursos de Graduação Presenciais - São ofertados em Manaus, na Escola 

Superior de Tecnologia, Escola Superior de Ciências da Saúde, Escola Superior de Ciências 

Sociais, Escola Normal Superior e Escola Superior de Artes e Turismo; e nos municípios do 

interior, no Centro de Estudos Superiores de Parintins, Centro de Estudos Superiores de 

Tabatinga, Centro de Estudos Superiores de Tefé e Centro de Estudos Superiores de 

Itacoatiara. 

 

� Cursos de Graduação Presenciais Mediados e Cursos Presenciais Modulados 

- Os cursos de graduação, ofertados via Vestibular 2011/2012, serão desenvolvidos nas 

seguintes modalidades: Ensino Presencial, Presencial Mediado por Tecnologia sob Regime 

Especial e Presencial Modular e a Distância – Sistema Misto. 

 

PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA 

 

Também, na pós-graduação, vêm sendo investidos esforços na inovação, no sentido 

de implantar programas em áreas de conhecimento cujos estudos avançados desenvolvidos no 

âmbito desses programas são de grande interesse do Estado e da Região, como é o caso dos 

Programas de Pós-graduação em Doenças Tropicais e Infecciosas, Direito Ambiental e Clima 
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e Ambiente. Em 2011, dois novos cursos foram aprovados pela Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) em áreas igualmente importantes 

para o Amazonas: Segurança Pública e Letras e Artes.  

 

Cursos Lato sensu 

 

Desde 2001, foram criados 67 cursos Lato Sensu, e desses, quatro foram 

homologados pelo Conselho Universitário (CONSUNIV/UEA).  Em 2011, foram oferecidas 

10 turmas em cursos de especialização já existentes e quatro cursos novos. Entre alunos 

antigos e novos, 1.300 estão ativos. Deste total, 521alunos, distribuídos em 10 cursos, 

iniciaram suas atividades em 2011.  

 

� Turmas novas em Cursos Lato Sensu já existentes: Gerontologia e Saúde do 

Idoso; Saúde do Trabalhador e Meio Ambiente; Engenharia de Segurança do Trabalho; 

Engenharia de Produção com Ênfase em Recursos Produtivos; Informática Aplicada à 

Educação; MBA em Engenharia da Qualidade; Ortodontia; Enfermagem em Infectologia; 

Gestão Pública; Planejamento Governamental e Orçamento Público. 

 
� Novos Cursos Lato Sensu criados em 2011: Segurança Pública e Cidadania; 

Educação do Campo, com Ênfase no Pro-Jovem Campo Saberes da Terra; Enfermagem em 

Infectologia; Dança e Educação.  

   
Cursos Stricto Sensu - Em 2011 a UEA recebeu autorização da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) para implementação do Curso de 

Mestrado Profissional em Segurança Pública e Cidadania, que será oferecido aos servidores 

da Segurança Pública em 2012. Foram iniciadas as atividades acadêmicas do Curso de 

Mestrado Profissional em Letras e Artes, oferecendo vagas em 7 Cursos de Mestrado e 2 

doutorados.  

Foram matriculados 317 alunos, sendo 246 nos cursos de Mestrado e 71 em 

Doutorado. Destes, 85 são contemplados com bolsas ofertadas pelos Programas da CAPES, 

do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e da Fundação 

de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (FAPEAM), sendo 73 alunos de mestrado e 

12 de doutorado. Foram realizadas 66 defesas de Mestrado e 3 de doutorado. 
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Pesquisa  
 
 
O Governo do Estado tem incentivado a investigação e a pesquisa, visando ao 

desenvolvimento do espírito científico e do pensamento reflexivo, bem como a difusão da 

cultura, da ciência, da tecnologia e das artes, desenvolvendo na comunidade acadêmica e na 

comunidade regional uma consciência ao mesmo tempo humanista e científica, preservando 

os valores éticos, democráticos, cívicos e os ideais de construção fraterna. 

O Programa de Iniciação Científica e Tecnológica da (UEA) está sendo desenvolvido 

por meio do Programa de Apoio à Iniciação Científica (PAIC), do Programa Institucional de 

Bolsas de Iniciação Científica Júnior (PIBICJR), Programa Estratégico de Apoio à Integração 

de Estudantes do Interior às Ciências da Saúde (IC-SAÚDE), financiados pela FAPEAM; e 

também por intermédio do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC) e 

do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e 

Inovação (PIBITI), Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica do CNPq/Ensino 

Médio (PIBIC/EM) e Programa Ciência sem Fronteiras, financiados pelo CNPq.  
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DOUTORADOS E MESTRADOS EM EXECUÇÃO - 2011 

CURSOS 
 
INSTITUIÇÃO 

VAGAS 
OFERECIDAS 

ALUNOS 
REGULARES 

Doutorado 

Clínica Odontológica UNICAMP 10 1 

Desenvolvimento Sustentável CESTU 12 10 

Engenharia de Produção UFRJ 12 7 

Engenharia Elétrica/ 
Telecomunicações 

UFPE 15 10 

Engenharia Química UNICAMP 12 8 

Engenharia Mecânica/ Mecatrônica UFRJ 15 14 

Engenharia Civil/Ambiental* UFRJ 15 0 

Odontologia UNICAMP 10 1 

Geografia Física USP 11 6 

Geografia Humana USP 17 13 

Subtotal 129 70 

Mestrado 

Clínica Odontológica UNICAMP 14 1 

Engenharia de Produção UFRJ 15 9 

Engenharia Elétrica/ Sistemas 
Digitais 

USP 25 15 

Geografia Física USP 13 5 

Geografia Humana USP 14 13 

Engenharia Química UNICAMP 25 16 

Engenharia Mecânica/Mecatrônica UFRJ 15 15 

Engenharia Civil/Ambiental* UFRJ 10 0 

Subtotal 156 74 

TOTAL 285 144 
Fonte: Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa (UEA). 
Nota: Aprovado CAPES não iniciado. 

 
 
 
EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA 
 

 
Os esforços para democratizar o conhecimento estão voltados fundamentalmente à 

criação de todas as condições possíveis, para facilitar a vida do estudante dentro e fora da 

universidade.  

Por isso, o projeto de Apoio Estudantil prioriza a atenção integral às necessidades do 

estudante com programas que disponibilizam o auxílio-moradia, vale-transporte e 
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alimentação, a fim de reduzir as dificuldades que os alunos carentes enfrentam quando têm 

que se deslocar de seu local de origem para estudar em uma das unidades da UEA.  

Os estudantes beneficiados são aqueles que se enquadram em uma das seguintes 

condições: alunos do interior do Estado que se deslocam até a capital para estudar em um dos 

cursos das áreas de Saúde e Tecnologia; alunos de vilas ou municípios vizinhos que se 

deslocam para estudar em um dos Centros de Estudos Superiores da UEA. 

 

Benefício moradia 

  

� Casa do Estudante – Foram beneficiados 291 alunos em cinco casas nos 

municípios de Manaus, Parintins, Tefé, Itacoatiara e Tabatinga. 

� Bolsa moradia - Auxílio que o aluno recebe no valor de R$ 400,00 para 

pagamento de aluguel de um quarto ou casa. Atualmente, 10 alunos de Lábrea e 18 em 

Manaus recebem este benefício.  

� Benefício transporte - Alunos que estudam na capital, oriundos do interior do 

estado do Amazonas, da área de saúde e engenharia que comprove carência. Trezentos e vinte 

alunos receberam esse auxílio. 

� Benefício alimentação - Alunos que estudam na capital, oriundos do interior do 

estado do Amazonas, da área de saúde e engenharia que comprove carência. Em 2011 foram 

beneficiados quinhentos e onze alunos dos municípios de Manaus, Parintins, Tefé, Itacoatiara 

e Tabatinga.  

� Bolsa tutoria - Modalidade de benefício no valor de R$ 360,00 concedidos aos 

alunos que acompanham o discente deficiente visual nas atividades acadêmicas. Oito alunos 

receberam o benefício em 2011. 

 

Restaurante Universitário 

 
A inauguração de duas unidades do Restaurante Universitário, em maio de 2011, 

passou a beneficiar na primeira etapa mais de mil alunos de todas as unidades da Capital com 

refeições subsidiadas ao preço de R$ 1,10. Qualquer aluno da UEA, devidamente matriculado 

e portador da Carteira de Estudante, tem o mesmo direito às refeições subsidiadas; não 

importa em que unidade ele estude ou qual curso esteja fazendo. 

A economia beneficia também professores e funcionários, que têm acesso a refeições 

nutritivas e de excelente qualidade ao preço de R$ 7,00. 
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Carteira do estudante gratuita  

 

Desde maio de 2011, todos os estudantes passaram a ter carteira de estudante 

solicitada diretamente no portal da UEA, cuja primeira via não tem custo para o aluno. Muito 

mais que um documento de acesso, a carteira simboliza a identidade dos estudantes e o 

avanço de cada um deles ao cursar uma universidade, na capital e no interior. Em 2011 foram 

expedidas 5.100 carteiras. 

 

Cidadania 

Os projetos de Extensão estabelecem uma importante ligação entre estudantes e 

professores, e a sociedade, que têm acesso aos conhecimentos produzidos durante os cursos 

nos diversos níveis.  

� Programa Telessaúde - beneficiou 17 municípios com 1.742 ações de 

teleducação, incluindo teleodonto, sendo 787 profissionais de equipes de Saúde da Família e 

955 outras pessoas interessadas. Também nesse mesmo programa, a população foi beneficiada 

por ações de teleassistência, sendo 350 teleconsultas e 24.496 exames de cardiologia. 

  

� Universidade Aberta da Terceira Idade (UnATI/UEA) - pontua a política de 

atenção ao idoso implantada pelo Governo do Estado e vem contribuindo de forma efetiva 

para a formação de novos profissionais  em diversas áreas, para a prestação de serviços 

eficientes aos idosos, atuando como núcleo da ciência do envelhecimento. Foram beneficiados 

com os cursos de capacitação em gerontologia, 460 profissionais multidisciplinares que atuam 

com idosos. 

A UnATI cumpre o papel de democratizar o acesso das populações mais carentes aos 

resultados das ações na formação acadêmica, especialização e pesquisas implementadas pelos 

diferentes cursos das diversas áreas do conhecimento. 

São cursos e oficinas de idiomas (português, inglês, francês e espanhol), Informática 

(pré-básica e básica), Empreendedorismo, Ornamentação de eventos, Envelhecimento 

saudável, Alimentação, Pilates, Caminhada, Cuidando do corpo, Exercitando o equilíbrio, 

Teatro, Coral, Seresta, Dança de salão, Dança Coreográfica, Violão, Fotografia digital, 

Exercitando a memória, Espiritualidade no cotidiano, entre outros. 
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No Coral da UnATI, participam 80 jovens senhores e, em Tabatinga, o projeto 

Resgate da autoestima da terceira idade beneficiou cerca de 45 idosos com atividades 

semanais.  

             

� Projeto UEA Cidadã – registrou em 2011, uma média de 4 mil atendimentos em 

visitas a vários bairros de Manaus. Cerca de 10 acadêmicos dos cursos de Medicina, 

Odontologia e Enfermagem levam orientações básicas de saúde a populações, carentes 

inclusive de informações preciosas na prevenção de grande parte das doenças mais comuns. 

Entre os serviços oferecidos estão palestras, aferição de pressão, medição de glicemia e 

antropométricas (medidas físicas do corpo humano), para orientação e reeducação em saúde e 

aplicação de flúor.  

 

� Projeto Nós & Voz - tem a missão de contribuir com a inclusão social de 

portadores de transtorno mental que, além de sofrerem discriminação, encontram dificuldades 

de acesso ao mercado de trabalho, mesmo depois de tratamento médico e psicológico nos 

serviços de saúde. Em 2011 foram beneficiadas cerca de 100 pessoas portadoras de transtorno 

mental, bem como seus familiares, com orientações e oficinas profissionalizantes ministradas 

por profissionais de diversas áreas, acadêmicos e professores.  

� Programa Educação, Saúde e Ambiente para a Promoção de Novos Talentos no 

Amazonas - cerca de 160 jovens do 9º ano do ensino fundamental participaram de oficinas 

temáticas nos municípios de Manaus, Manacapuru, Itacoatiara e Parintins. O projeto tem o 

apoio da Capes e promove a interação da universidade com escolas estaduais, despertando nos 

estudantes a curiosidade e o interesse pelo conhecimento científico.  

O projeto Novos Talentos do Amazonas abrange diferentes áreas orientadas pela 

“Sustentabilidade e Responsabilidade Ambiental”, eixo norteador do projeto, dividido nos 

subtemas “A Universidade Incentivando a Interdisciplinaridade” no Ensino Superior 

(ESA/ESAT), Saúde e Ambiente – O futuro em nossas mãos (ENS/ESA), Qualidade de 

Ambientes Aquáticos de Parintins, Itacoatiara e Manacapuru - QUALIPIM 

(ESA/CESP/CESI/Núcleo de Estudos Superiores de Manacapuru). 

 

� Orquestra Sinfônica - criada como um instrumento pedagógico a mais para a 

formação acadêmica dos estudantes do Curso de Música, a Orquestra Sinfônica completou, 

assim como a Universidade, 10 anos de vida. São 51 músicos, 13 professores e 38 alunos 
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selecionados entre mais de 100 candidatos em audição pública na Escola Superior de Artes e 

Turismo e que passaram a integrar o Programa de Apoio à Extensão com uma bolsa mensal. 

 

� Cine-vídeo - ofereceu programação cultural para cerca de 160 pessoas em sessões 

gratuitas, abertas ao público em geral, com projeção de filmes nacionais e estrangeiros de 

vários gêneros e classificações, com o objetivo de incentivar a cultura, o lazer e a cidadania.  

 

� Outras atividades realizadas - Por meio do edital de apoio a eventos, foram 

realizados 62 eventos na capital e no interior, alcançando um publico de cerca de 6.200 

pessoas com temas relacionados aos cursos oferecidos.  

Na Escola Superior de Tecnologia, foram oferecidos 25 cursos livres da área das 

engenharias, além de cursos de idiomas também disponíveis na Escola Superior de Ciências 

da Saúde e na Escola Superior de Ciências Sociais. Ao todo, quase quatro mil pessoas são 

beneficiadas com cursos de seis idiomas, a preços acessíveis. 

 

SERVIDORES 

 

Ações voltadas para a capacitação e desenvolvimento do servidor da Universidade do 

Estado do Amazonas, promovendo e valorizando os Direitos Humanos, por meio da 

promoção e difusão do conhecimento com excelência e ética, objetivando o fortalecimento da 

Instituição. 

 

� Capacitação – por meio do Sistema de Controle de Desenvolvimento de 

Servidores (SIDES) foram capacitados 141 servidores - 70 do interior e 71 da capital; por 

meio da Pro-Reitoria de Extensão e Assuntos Acadêmicos, 395 servidores participaram de 

cursos, palestras e eventos. Desse total, 10 servidores foram contemplados com cursos de 

Especialização.  
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INFRAESTRUTURA 
 

Todas as unidades da capital e mais quatro no interior do Estado estão interligadas à 

rede de informática, tais como: Escola Normal Superior, Escola Superior de Ciências Sociais; 

Escola Superior de Ciências da Saúde; Escola Superior de Tecnologia; Escola Superior de 

Artes e Turismo; Centro de Estudos Superiores de Tabatinga; Centro de Estudos Superiores 

de Tefé; Centro de Estudos Superiores de Parintins e Centro de Estudos Superiores de 

Itacoatiara. 

O parque de informática da UEA possui em torno de 1.700 computadores 

distribuídos pelas Unidades Acadêmicas e Unidades Administrativas, todos interligados em 

rede e com acesso à Internet. Cerca de 25% do total são destinados às atividades 

administrativas. 

A interligação das unidades ao Centro de Processamento de Dados central (CPD) é 

feita através de circuitos Frame-Relay e acesso via rádio.  A tecnologia de fibra óptica e par 

trançado são utilizados na conexão interna das unidades. 

Em cada unidade há uma estrutura padrão do parque computacional para atender o 

público local. Esse parque está distribuído nas diversas salas de uso acadêmico e 

administrativo.  Cada unidade possui, no mínimo, um laboratório destinado às atividades dos 

discentes, uma sala de professores, uma biblioteca e secretaria. 

Atualmente, os recursos (rede e sistemas) da rede atendem cerca de 20.000 alunos, 

professores e funcionários administrativos. A rede atualmente conta com aproximadamente 

9.000 contas de rede e e-mail.  A cota de aluno de e-mail é de 14Mb, e administrativo, 20 Mb. 

Além dos equipamentos, a infraestrutura tecnológica é composta pelos sistemas e 

serviços oferecidos pela instituição e mantidos pelo Centro de Processamento de Dados, com 

destaque para o Portal da UEA; Sistema de gestão acadêmica – Lyceum; Aluno e docente on-

line; Ferramenta de ensino virtual – e-UEA; Sistema de Biblioteca – Pergamum; UEA 

Contas; Protocolo web; Sistema de material e patrimônio; Sistema de avaliação de 

desempenho dos docentes; Sistema de cadastro de professores no INEP; Portal do programa 

de pós-graduação em Direito Ambiental, Biotecnologia, Doenças Tropicais e Infecciosas; e, 

Portais dos cursos de especialização da UEA. 

 

� Ampliações e reformas em andamento - reforma e ampliação Centro de Estudos 

Superiores de Parintins, Tefé e São Gabriel da Cachoeira; construção da biblioteca da Escola 

Superior de Ciências Sociais Local; construção do Centro de Estudos Superiores de 



41 
 

Presidente Figueiredo; construção do Centro de Estudos Superiores do Trópico Úmido Local; 

reforma da Escola Superior de Tecnologia; reforma, ampliação e adaptação de prédio para 

funcionamento do Núcleo de Ensino Superior de Novo Aripuanã. 

 

� Biblioteca - o Sistema Integrado de Bibliotecas (SIBI) da UEA no ano de 2011 

apresentou o quantitativo de 51.154 livros; 159.559 exemplares; 1.542 periódicos nacionais; 

246 periódicos estrangeiros; 629 outros periódicos; além de 1.030 outros exemplares. 
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SAÚDE 
 
 
 

O Governo do Estado do Amazonas, sob a coordenação da Secretaria de Estado da 

Saúde e suas Fundações, tem dado atenção especial à saúde individual e coletiva da 

população, no âmbito de sua abrangência, com ações voltadas à prevenção dos riscos, danos, 

agravos e recuperação da saúde, garantindo acesso a um serviço de qualidade. 

Para dimensionar os serviços de saúde no Amazonas, é essencial o conhecimento dos 

dados demográficos do Estado. 

Caracterização do Estado 

Indicadores Populacionais  
 

 
Fonte: IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

 
 
 
 

Distribuição da População – Amazonas 2010 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
 
 
 
 
 

Informações Demográficas/Territoriais 

Região Norte 

N.º de Municípios 62 

Área Territorial em Km² 1.570.745,68 

Densidade Demográfica 
Habitantes/Km² (2010) 

2,2 

População (2010) 3.480.937 
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Distribuição Populacional do Amazonas por Sexo e Faixa Etária - 2010 

 
                         Fonte: IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

 
 

Divisão da População por Faixa Etária - Amazonas 2010 
 

 
  Fonte: IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

 

 As principais ações realizadas na área da saúde estão detalhadas por Eixo Estratégico: 

Gestão da Saúde, Atenção à Saúde, Assistência de Média e Alta Complexidade Ambulatorial 

e Hospitalar, Assistência Farmacêutica, Investimento em Saúde e Vigilância em Saúde.   
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Gestão da Saúde 

 

Em 2011, o foco é avançar na humanização do atendimento e do acolhimento de 

pacientes e acompanhantes nas Unidades de Saúde, adequando espaços físicos, recepção 

personalizada, sinalização interna e controle de tempo de atendimento; implantação da 

classificação de risco para definir as prioridades no atendimento. 

Humanizar o atendimento na rede do Sistema Único de Saúde (SUS) é um desafio 

para os gestores nos estados e municípios. A humanização é uma prioridade do Governo do 

Estado, onde o objetivo é aprimorar a forma de receber e tratar os pacientes e seus 

acompanhantes. Diversas ações já vêm sendo trabalhadas nas unidades de saúde para a 

implantação da Política de Humanização, com avanços maiores na atenção materno-infantil.         

Central de Consultas e Exames Especializados 

 O Agendamento pela Rede Solicitante tem como principal finalidade a organização 

dos serviços de saúde a partir da atenção básica, de maneira a garantir a melhor alternativa de 

tratamento para o problema de saúde apresentado pelo usuário do SUS. O Sistema de 

Regulação registrou um processamento médio/mês de 623.096 solicitações de agendamento 

para consultas e exames especializados. Dessas solicitações, 612.830 foram marcadas, 

alcançando-se uma cobertura de 98%.  

 Os municípios do interior do Estado ainda não dispõem de comunicação e 

conectividade efetiva que lhes permitam o acesso via on-line, por isso foi orientado à 

clientela, o encaminhamento para a capital, objetivando imprimir uma rotina preparatória à 

implantação das Centrais Regionais de Regulação, previstas para 2012. Desse modo, 46 dos 

61 municípios conseguiram efetuar seus agendamentos em 2011. 

Ressalte-se que maio foi o mês com maior número de solicitações por pessoas, 

ultrapassando 2.200 agendamentos e mais de 4.600 procedimentos. 

No ranking de solicitações de procedimentos referentes a agendamentos efetuados em 

2011, seguindo a classificação das microrregiões estabelecidas no Plano Diretor de 

Regionalização (PDR), tem-se que o Entorno de Manaus obteve 51% do total agendado, 

seguido das Microrregiões Rio Negro e Solimões, com 22%, Amazonas - 12% (2.520), Médio 

Amazonas - 7%, Baixo Amazonas - 4%, Alto Solimões 3%, e por último a região do 

Triângulo, com 1%. 

  A Oferta Ambulatorial disponibilizada à Central de Regulação de Consultas e Exames, 

conta com 100 estabelecimentos de saúde, distribuídos em 16 Policlínicas e três Centros de 
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Atenção à Melhor Idade (CAIMI), oito ambulatórios de hospitais, 40 clínicas especializadas, 

23 laboratórios e mais 10 outros estabelecimentos básicos de saúde que dispõem de recursos 

para a realização de exames de média complexidade. 

PRODUÇÃO REDE ESPECIALIZADA – OUTUBRO/2011 

 
  Fonte: Sistema de Regulação - SISREG 

A configuração da rede demonstra que os laboratórios (23) são os estabelecimentos de 

saúde de maior produção, com 326.262 procedimentos, representando pouco mais de 57%, 

seguidos das policlínicas e CAIMIs (19), com 111.840 procedimentos e participação de 

19,61%.  As clínicas privadas ocupam a terceira posição, contribuindo com 71.482 e pouco 

mais de 12% do total de procedimentos produzidos. 

 A Regulação Aplicada aos Procedimentos de Média e Alta Complexidade, 

particularmente, é o único grupo a sofrer o processo de regulação com atuação do médico 

regulador, seja pelo seu alto custo, seja pela insuficiência da oferta. Resultados em 2011: 

Densitometria 83%, Ressonância Magnética 64% e Medicina Nuclear in vivo 62%. 
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EXAMES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE  

 

Fonte: Sistema de Regulação – SISREG 

 

               A Central Estadual de Regulação de Alta Complexidade (CERAC) e o Programa de 

Tratamento Fora de Domicílio (TFD) possibilitaram a concessão de 1.920 passagens, 

garantindo a assistência à saúde aos usuários do SUS fora do domicílio.  

Com a finalidade de fortalecer a gestão com foco na Regionalização, foram realizados 

seminários, oficinas e estudos nos municípios do Amazonas com o objetivo de orientar o 

funcionamento dos Fundos Municipais de Saúde. 

 

Política Nacional de Gestão Estratégica e Participativa 

 

A auditoria avalia a qualidade da atenção à saúde prestada no SUS, desenvolve 

atividades de controle e avaliação de aspectos específicos e dos procedimentos e resultados da 

prestação de serviços.   

A SUSAM tem procurado ampliar a participação dos cidadãos na gestão do SUS e 

possibilitar a avaliação contínua da qualidade das ações e dos serviços prestados à população 

amazonense. A ouvidoria Estadual do SUS ampliou seus serviços para 10 Unidades de Saúde, 

a saber: quatro Fundações, duas Policlínicas, dois Hospitais, uma Maternidade e um Pronto-

Socorro. Foi realizado o I Seminário de Ouvidoria Estadual do SUS e criado o site da 

Ouvidoria Estadual do SUS para divulgação das informações e acesso aos canais de 
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comunicação para o serviço de ouvidoria, com previsão de funcionamento na internet no 

primeiro trimestre de 2012. 

O Conselho Estadual de Saúde (CES) é uma instância deliberativa e fiscalizadora do 

SUS no âmbito Estadual. Trata-se de um fórum colegiado com representação de setores da 

sociedade amazonense, entidade estadual de trabalhadores, prestadores de serviços e governo. 

A realização da 6ª Conferência Estadual de Saúde em Manaus, para a discussão de 

temas relacionados ao acesso e acolhimento dos usuários, com qualidade, contou com a 

participação de 362 delegados dos 62 municípios, envolvendo mais de 500 participantes. 

 

Política de Educação em Saúde 

 

Neste segmento, foram realizados 47 cursos, seminários e oficinas, com a participação 

de 950 pessoas, destacando: Oficina para Planificação da APS; Curso Nacional de 

Qualificação dos Gestores do SUS; Curso de Formação de Coordenadores Hospitalares de 

Transplantes e a capacitação em Coordenação Hospitalar para Médicos Intensivistas do 

Amazonas; 1ª Oficina de Acolhimento com Classificação de Risco na Hora do Parto; 

Capacitação das equipes do interior – com o objetivo de nivelar o conhecimento sobre o 

programa Saúde da Família; II Curso de Formação de Apoiadores Institucionais para a 

Política Nacional da Atenção e Gestão do SUS no Amazonas; 1º Seminário Estadual de 

Orientação sobre Gestão de Fundos Municipais de Saúde do Amazonas; 1º Seminário 

Estadual de Fortalecimento dos Colegiados de Gestão. 

Consórcio de Saúde do Amazonas  

 

Na Região do Alto Solimões, foi implantado o primeiro consórcio de saúde do 

Amazonas, do qual fazem parte o Governo do Estado e os municípios de Amaturá, Atalaia do 

Norte, Benjamin Constant, Fonte Boa, Jutaí, Santo Antônio do Içá, São Paulo de Olivença, 

Tabatinga e Tonantins. O objetivo é viabilizar a gestão associada de serviços públicos na área 

de saúde, reduzindo os custos, e com isso expandir e melhorar a assistência naquela região. O 

funcionamento do consórcio tem o suporte técnico do Projeto de Desenvolvimento Regional 

no Amazonas – Projeto “Zona Franca Verde” (PRODERAM). 
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Financiamento da Saúde  

 

Em 2010, o Estado do Amazonas gastou 21,62% da sua receita própria com saúde 

pública, seguindo a tendência de gastos acima do preconizado na legislação federal. É o 

Estado que mais investe em saúde em todo o país. 

Tal permanência de gastos, acima dos 12% constitucionais, deve-se, essencialmente, 

ao custo elevado das ações e serviços de saúde no Estado. Embora o governo federal repasse 

recursos para cobrir despesas por causa das especificidades regionais, ainda assim são 

insuficientes para manter a estrutura de Saúde do Estado que possui uma das melhores redes 

assistenciais da região Norte do país. 

EVOLUÇÃO DOS GASTOS DA SAÚDE NO AMAZONAS 2009-2011 

FONTE 2009 % 2010 % 2011* % 

Tesouro Estadual 1.221.350.048,87 76,56 1.279.173.305,70 74,66 1.165.850.223,48 75,49 

Tesouro Federal/SUS 359.221.572,53 22,52 407.905.416,19 23,81 373.499.276,40 24,18 

Convênios 13.687.053,14 0,86 24.902.048,25 1,45 4.074.908,06 0,26 

Outros 1.081.599,17 0,07 1.284.614,35 0,08 1.001.799,88 0,07 

TOTAL 1.595.340.273,71 100,00 1.713.265.384,49 100,00 1.544.426.207,82 100,00 

Fonte: Fundo Estadual de Saúde (FES).  
Nota: * O ano de 2011 refere-se à execução até o mês de outubro. 
 

 

O Estado do Amazonas executou na saúde, no ano de 2011(até o mês de outubro), o 

valor de R$ 1.544.426.207,82, sendo 75,49% por fonte estadual, 24,18% por fonte federal, 

0,26% por convênios e 0,07 por outras fontes. 

Atenção à Saúde 

Fortalecimento da Atenção Primária  

As ações primárias de saúde, voltadas para prevenir doenças por meio de ações 

simples, como a correta realização do pré-natal, a vacinação e boas práticas de alimentação, 

devem ser fortalecidas em todo o Amazonas. As equipes da Estratégia Saúde da Família, que 

atuam na capital e nos 61 municípios do interior, foram capacitadas ao longo do ano para 

padronizar procedimentos, intensificar ações e realizar o correto monitoramento e avaliação 

dos resultados alcançados junto às populações do Estado. 
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A ampliação da cobertura da Estratégia Saúde da Família (ESF) deve ser uma 

prioridade das secretarias municipais de saúde e um compromisso do Governo do Estado. 

Atualmente, apresenta a seguinte conformação: 

� Número de equipes de ESF: 520 

� Número de equipes: 103 (6.196 Agentes Comunitários de Saúde) 

� Número de equipes de Saúde Bucal tipo I: 280 

� Número de equipes de Saúde Bucal tipo II: 40 

� Núcleo de Apoio a Saúde da Família tipo I: 25 

 

Programas de Saúde 

 

Na área materno-infantil, o Governo do Estado vem envidando esforços no sentido 

de reduzir os coeficientes de mortalidade infantil.  Para alcançar esses resultados, uma série 

de investimentos vem sendo realizadas nos últimos anos, entre as quais: o Instituto da Criança 

do Amazonas (ICAM), referência em cirurgias neonatais, cuja estrutura foi totalmente 

renovada; e a revitalização dos Centros de Atenção Integral à Criança (CAIC), que fazem o 

acompanhamento do crescimento e desenvolvimento desde o nascimento do bebê até os 14 

anos de idade; cursos e capacitação, visando melhorar a assistência às gestantes e aos recém-

nascidos. 

 

Ressalte-se ainda a realização do “II Tele AIDPI Neo” (Atenção Integral a Doenças 

Prevalentes na Infância) no Polo de Telessaúde da UEA, por Teleconferência, para 18 

municípios do interior do Estado; execução de cursos do Programa de Educação em Saúde da 

Criança (PESC), em parceria com a SEDUC e UEA, capacitando mais de 600 trabalhadores 
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da saúde; implantação da Sala de Apoio à amamentação na PHILIPS; 5º Seminário - Comitê 

de Prevenção da Mortalidade Infantil e Fetal; reunião de Mobilização do Guia dos Direitos da 

Gestante e do Bebê – parceria Saúde da Mulher e UNICEF; participação na Oficina de 

Alinhamento Conceitual para os municípios do interior do Estado, dentre outras. 

 O Programa Saúde do Adolescente Jovem trabalhou as seguintes atividades: 

Entrega da Caderneta de Saúde do Adolescente aos municípios que fizeram adesão ao 

Programa Saúde na Escola (Itacoatiara, Iranduba, Manacapuru, Rio Preto da Eva); realização 

de Oficinas de Capacitação nas Temáticas do Programa Saúde na Escola (PSE) e Caderneta 

de Saúde do Adolescente; formação de Rede de Atenção a crianças e adolescentes vítimas de 

violência doméstica e sexual, no município de Tefé; realização de Oficinas nos municípios de 

Manaus, Presidente Figueiredo e Rio Preto da Eva; e prestação de Assessoria técnica aos 

municípios nas ações de Saúde do Adolescente e do Jovem. 

 Em relação à Saúde da Mulher, houve ampliação de acesso e melhoria da qualidade 

das ações e serviços dispensados à mulher e à criança, com as seguintes ações: implantação 

do Comitê de Vigilância do Óbito Materno e Infantil em 20 instituições de Manaus; 

implantação da Comissão de Vigilância do Óbito Materno e Infantil nos municípios de Tefé, 

Maués, Parintins, Tabatinga, Itacoatiara; capacitação de Parteiras Tradicionais em Maués, 

Itacoatiara, Tefé e Manaus, com 150 participantes; inclusão do Estado do Amazonas na Rede 

Nacional de Parto Domiciliar; coordenação do Plano de Qualificação das Maternidades do 

Estado para o Parto Humanizado no Instituto da Mulher, Balbina Mestrinho e Ana Braga; 

Curso de Enfermagem Obstétrica para Atenção ao Parto e Nascimento. 

Com o apoio do Ministério da Saúde, foram implantados e estão sendo implementados 

os protocolos de Acolhimento com Classificação de Risco (ACCR) nas Maternidades 

estaduais Ana Braga, na zona Leste, e Balbina Mestrinho, na zona Sul - unidades de 

referência para gestantes com gravidez de alto risco no Amazonas -, visando oferecer 

assistência mais ágil e acompanhamento multiprofissional das mulheres grávidas desde a 

recepção até o momento do parto.   

Com relação à prevenção oncológica, 4.763 mulheres realizaram exame 

colpocitológico na Policlínica Codajás, 5,85% a mais em relação ao mesmo período de 2010. 

A alta no número de exames realizados evidencia a preocupação feminina com a saúde, 

motivada pelas recentes campanhas de sensibilização e prevenção realizadas.  

 O Programa Saúde do Homem teve como principais ações realizadas: a 

intervenção educativa na empresa Petrobras; EMBRAPA, em Manacapuru e no Rio Urubu; 

UEA, para formandos de medicina; além de apoio técnico na elaboração dos Planos 
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Municipais para os municípios que estão em fase de implantação da Política de Saúde do 

Homem. 

 A Saúde da Pessoa Idosa também foi priorizada pelo Governo do Estado, que 

investiu na revitalização dos três CAIMIs, buscando atender parte dos direitos estabelecidos 

na Política Nacional do Idoso e Pacto pela Saúde. 

Ressalta-se também que a Atenção Integral à Saúde do Idoso tem sido somada às 

diversas ações que são oferecidas pelos Centros de Convivência, Centro de Proteção Integral 

em Defesa das Pessoas Idosas, Universidade Aberta para a Terceira Idade – UNATI/UEA e 

Delegacia do Idoso. 

 A Saúde do Trabalhador registrou ações de promoção e proteção, tais como: Visita 

Técnica aos Profissionais de Saúde nas unidades de Saúde de Urgência e Emergência do 

Estado e Fundação Alfredo da Mata; Prevenção das LER/DORT, com a participação de 150 

funcionários da FIOCRUZ; Prevenção de Acidentes de Trabalho, Notificação dos Agravos, 

Norma Regulamentadora NR 32 para 120 profissionais de saúde do HPS Platão Araújo, além 

da participação em outros eventos; e apoio à implantação de Núcleos de Saúde do 

Trabalhador – NUSAT, em Anori, Careiro Castanho e Codajás, com a participação de 85 

profissionais de saúde do município, da Vigilância e Conselho Municipal de Saúde. 

Destacam-se ainda as ações executadas em parceria com outras instituições: I Semana 

da Voz, em comemoração ao Dia Mundial da Voz, com 1.000 participantes, entre professores 

e acadêmicos de Fonoaudiologia; Seminário da Comissão Intersetorial de Saúde do 

Trabalhador (CIST), com a participação de 65 trabalhadores do Polo Industrial de Manaus; 

Mobilização no centro da cidade e no Distrito Industrial, em homenagem ao Dia Mundial em 

Memória às Vítimas de Acidentes de Trabalho, com a participação de 10.000 pessoas. 

Das ações executadas na área de Saúde Mental, destaca-se a reativação e coordenação 

da Comissão Estadual de Saúde Mental, órgão vinculado ao CES; apoio à criação do Serviço 

de Psiquiatria Infantil, sob a coordenação da Residência Médica, na Policlínica Codajás; 

reuniões com servidores do Ambulatório Rosa Blaya, vinculado ao Centro Psiquiátrico 

Eduardo Ribeiro, para esclarecer o processo de descentralização do serviço para as cinco 

policlínicas de gestão estadual; acompanhamento e apoio técnico ao Projeto RENASCER – 

Consultório de Rua.  

Atualmente, o Estado do Amazonas conta com 14 Centros de Atendimento 

Psicossocial (CAPS), sendo dois em Manaus, um deles de gestão estadual, e 12 nos seguintes 

municípios: São Gabriel da Cachoeira, Coari, Iranduba, Manacapuru, Manicoré, Borba, 

Maués, Parintins, Guajará, Rio Preto da Eva, Tefé e Autazes. 
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 Atenção à Saúde da Pessoa com Deficiência - O Governo, visando a melhoria na 

atenção à saúde da pessoa com deficiência, realizou várias ações, com os seguintes destaques: 

continuidade na Execução do Projeto Estrutural para implantação dos Centros Municipais de 

Reabilitação Física – CEMURFs em nove municípios do Estado; participação de reunião 

junto ao Ministério da Saúde para definição da nova Política Nacional na atenção ao Pacto de 

Saúde, bem como o Pacto de Gestão e Agenda Social, onde o estado do Amazonas foi 

contemplado para o recebimento da “1ª Oficina Ortopédica do Estado na Atenção ao 

Deficiente no Fornecimento de Órtese e Prótese", Realização da Jornada de estomaterapia da 

região Norte, além do curso de capacitação para técnicos da capital e interior; habilitação do 

Serviço de referência em Atenção à Saúde Auditiva em alta complexidade; realização de 

cirurgias de Decolostomia aos portadores de ostomia, as quais passam a ser executadas na 

Fundação Hospital Adriano Jorge; Projeto de estruturação do Centro de Reabilitação Visual 

do Amazonas – CERVIAM. 

 

 Tuberculose/TB - O Programa de Controle da Tuberculose (PCT) está implantado 

em 100% dos municípios do Estado do Amazonas e em 83,1% das Unidades Básicas de 

Saúde (UBS). Para o desenvolvimento das ações, foram capacitados um total de 2.960 

profissionais de nível médio e 3.950 de nível superior. No que se refere à meta, após a 

descentralização das ações, o estado do Amazonas apresenta detecção de 98% dos casos, 

demonstrando o alcance do que foi estabelecido, pois, para o programa ser considerado 

satisfatório, é importante que apresente detecção de casos acima de 70%. 

A saúde no Amazonas registra mais um avanço significativo, com a realização de teste 

rápido para o diagnóstico da tuberculose em apenas uma hora e meia. A tecnologia consiste 

em um aparelho chamado GENEXPERT e está disponível na Fundação de Medicina Tropical 

Doutor Heitor Vieira Dourado (FMT/HVD), onde funciona o Programa de Controle da 

Tuberculose no Amazonas. Os estados do Amazonas e do Rio de Janeiro são os primeiros a 

utilizar essa tecnologia, patrocinada pela Fundação Gates, a partir de parceria com o 

Ministério da Saúde brasileiro. O Amazonas foi o primeiro estado brasileiro a disponibilizar o 

tratamento - uniformização do tratamento “4 em 1” por meio de videoconferências em 44 

municípios do Estado. 

 

DST/AIDS – Ações relevantes de assistência e tratamento ao HIV/AIDS e apoio 

técnico aos municípios, seguem abaixo discriminados: 



53 
 

� Envio de testes rápidos para os Centros de Testagem e Aconselhamento (CTA) e para 

o Projeto Nascer; 

� Envio de fórmula infantil para a Casa Vhida e Maternidades cadastradas no Projeto 

Nascer; 

� Treinamento para Testagem Rápida para HIV e Aconselhamento dos municípios de 

Anori, Amaturá, Codajás, Envira, Japurá, Juruá, Jutaí e Sistema Penitenciário de 

Manaus; 

� Treinamento para Testagem Rápida para HIV e Hepatites C e Aconselhamento para o 

Projeto Crack e Similares; 

� Envio de Testes Treponêmicos para Sífilis para as Maternidades do Projeto Nascer; 

� Participação da capacitação em Testagem Rápida da nova plataforma Dual Plataforme 

Performace - DPP HIV, Sífilis e Hepatites B e C. 

 

 Hipertensão e Diabetes – O programa, implantado nos 62 municípios do interior do 

Estado, realizou oficinas com o intuito de melhoria na qualidade para o Programa de 

Hipertensos e Diabéticos, tais como: Oficina de Alinhamento Conceitual, com apresentações 

sobre Hipertensão Arterial, Diabetes Mellitus e Doença Renal Crônica; Oficina de Melhoria 

da Qualidade dos Sistemas de Informação para os municípios no SISHIPERDIA; Oficina de 

Qualificação dos Indicadores do SISPACTO e do Programa Nacional de Melhoria do Acesso 

e da Qualidade da Atenção Básica PMAQ-AB. 

Saúde Bucal - a inserção das Equipes de Saúde Bucal (ESB) na Estratégia da Saúde 

da Família ampliou o acesso da população aos serviços de promoção, prevenção e 

recuperação da saúde bucal, tendo como principal realização a avaliação, nos municípios do 

Estado, das Ações de Saúde Bucal na Atenção Básica, e avaliação dos Centros de 

Especialidades Odontológicas (CEO) e Laboratórios Regionais de Prótese Dentárias (LRPD) 

implantados; expansão das Equipes de Saúde Bucal (ESB) de 304 para 336; Assessoramento 

Técnico aos municípios. 

Sistema Prisional - O principal objetivo é a inclusão da população penitenciária, que 

está em torno de 4.157 homens e 295 mulheres, nos serviços existentes no SUS, com a 

realização das seguintes ações: Visitas Técnicas de Avaliação e Monitoramento em 9 

Unidades prisionais da Capital e 2 do interior do Estado; realização de capacitação em 

Hipertensão Arterial e Diabetes Mellitus para servidores da Saúde que atendem em 9 unidades 

prisionais da Capital (Parceiras: SUSAM, SEMSA/Manaus e Secretaria de Justiça; 

capacitação em testagem rápida e aconselhamento em HIV/AIDS para equipes de 9 unidades 
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prisionais da capital; participação das Unidades Prisionais Femininas/Capital na campanha do 

“Outubro Rosa”, com a finalidade de prevenir o câncer de Colo de Útero e Mama. (Parcerias: 

SUSAM, SEJUS e SEMSA/Manaus). 

Saúde em Casa e Escola Solidária - o Programa Saúde em Casa é uma modalidade 

de assistência que envolve ações de promoção à saúde, prevenção, tratamento de doenças e 

reabilitação desenvolvidas em domicílio, com o objetivo de oferecer cuidados especializados, 

por equipe multidisciplinar, a pacientes crônico-estáveis que não necessitem de internação 

hospitalar, assim como aos egressos dessa modalidade de assistência, promovendo a 

humanização do atendimento, com base nos princípios do SUS. Foram realizados 256 

atendimentos, entre visita domiciliar regular e valiação de novos pacientes. A Escola Solidária 

é realizada em parceria com SEAS, SEDUC e SETRAB com o objetivo de apoiar as pessoas 

que vivem em situação de urgência social. No corrente ano, a SUSAM realizou 3.156 

atendimentos nas áreas de Odontologia, Clínica Ambulatorial Básica, Medição de Glicemia, 

Pressão Arterial e Assistência Farmacêutica Básica. 

 

Assistência de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar 

No ano de 2011, a administração estadual alcançou grandes conquistas no setor saúde, 

com ampliação da rede de saúde na capital e no interior, estruturas físicas modernas e bem 

equipadas, distribuídas nas zonas da cidade, aumento no número de leitos de suporte 

intensivo, manutenção do atendimento do Estado como o que mais investe em saúde em todo 

o país; ações voltadas à redução da mortalidade infantil, humanização no atendimento, 

crescimento das ações de média complexidade no interior do Estado e a ampliação na oferta 

de serviços especializados à população, tais como os Serviços Especializados em Urgência 

Ginecológica e de Alta Complexidade nas Unidades de Urgência e Emergência, Maternidades 

Estaduais para Gestante de Alto Risco (Balbina Mestrinho e Ana Braga), Serviços de 

Nefrologia (Hemodiálise) habilitados/contratados para atendimento a pacientes Nefropatas 

Crônicos, Serviços de Cardiologia (Cirurgias Cardíacas) contratados para atendimento a 

crianças e adolescentes, Cirurgias Cardíacas em Adultos, Consultas e Exames Especializadas 

na área de cardiologia, transplantes de córnea e de rim intervivos (órgão de pessoa viva 

compatível geneticamente com o paciente), e transplante renal com rim de doador falecido.  
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Transplantes 

Faz parte das prioridades do Governo do Amazonas o fortalecimento da política 

estadual de transplantes. Com a reestruturação feita em unidades de saúde e na Fundação de 

Hematologia e Hemoterapia do Amazonas (HEMOAM), além de capacitação das equipes, a 

rede pública conquistou condições de captar múltiplos órgãos em doadores falecidos, como 

rim, fígado e pâncreas para a realização de transplantes e ampliar o número de procedimentos 

no Estado. 

A SUSAM deu início à captação de rim de doadores falecidos e em agosto realizou a 

primeira captação de múltiplos órgãos de doador falecido, ampliando as possibilidades de 

atendimento aos pacientes. 

Com isso, além dos transplantes de córnea e de rim intervivos (com órgão de pessoa 

viva, com compatibilidade genética com o paciente), o Estado passou a fazer transplante renal 

com rim de doador falecido. Foram realizados 107 transplantes de córneas, 13 transplantes de 

rim de doador vivo e em quatro meses foram feitos 10 transplantes renais de doador não vivo 

com sucesso. 

Cirurgias Cardíacas, Exames e Consultas Especializadas no HUFM 

O Hospital Francisca Mendes (HUFM) integra a rede estadual de saúde e é 

administrado pela UFAM. Além de realizar cirurgias cardíacas em adultos e procedimentos 

intervencionistas, especialmente em cardiologia (cateterismo cardíaco e angioplastia), 

também já são feitos cateterismos em crianças com cardiopatias congênitas. O procedimento 
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permite identificar o tipo de problema cardíaco e, em alguns casos, a correção deste problema 

sem a necessidade da cirurgia convencional, em que há abertura do tórax. Os cateterismos, 

tanto para diagnóstico quanto para tratamento são feitos no HUFM e o pós-operatório é feito 

no Instituto da Criança do Amazonas (ICAM). 

As duas unidades mantêm ambulatórios de cardiologia pediátrica.  

A SUSAM também viabiliza o diagnóstico das cardiopatias por meio de triagem feita nas 

maternidades da rede estadual, onde são realizados ecocardiogramas com Doppler 

diretamente no leito de recém-nascidos com suspeita de doença cardíaca. A equipe de 

cardiologistas contratados para o serviço utiliza equipamento portátil de ponta e emite o 

diagnóstico com orientação de tratamento, acompanhamento ou cirurgia. Os cateterismos e os 

ecocardiogramas, com a assistência hospitalar e acompanhamento permanente dos pacientes, 

estão inseridos no Programa de Assistência Integral à Criança Cardiopata no Amazonas. 

 

PROCEDIMENTOS REALIZADOS EM 2011 

PROCEDIMENTOS QUANTIDADE 

Cirurgia Cardíaca 360 

Cirurgia Vascular 166 

Procedimentos intervencionistas, incluindo cateterismo, angioplastias e vasculares 
em geral 

2.075 

Procedimentos endoneurovasculares, incluindo embolização de aneurisma cerebral 121 

Ecocardiogramas em Pediatria 812 

Procedimentos Intervencionistas em Pediatria 17 
Fonte: Hospital Universitário Francisca Mendes  
Dados expressos até Outubro de 2011 
 
 

Com o objetivo de incrementar o serviço de cardiologia hospitalar e consultas 

especializadas para crianças e adolescentes no Hospital Universitário Francisca Mendes, o 

Governo do Amazonas, por meio da SUSAM, firmou cooperação técnica na área de 

cardiologia com o Instituto do Coração (Incor) da Universidade de São Paulo (USP). 

Com o acordo, o Hospital Francisca Mendes e o Incor irão desenvolver inicialmente 

atividades específicas do Programa de Atendimento, Treinamento, Pesquisa, Simulação e 

Cirurgias em Emergências Cardiovasculares. Pelo Programa, as duas instituições promoverão 

intercâmbio de pessoal para treinamento no Incor, atividades de ensino e pesquisa, além de 

trocar informações técnicas e gerenciais e definir os protocolos de assistência médica 

multidisciplinar que serão adotados pelo serviço de cardiologia do Francisca Mendes. 
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Ressalte-se que o Governo do Estado garante, por meio de contrato com o Hospital 

Santa Júlia, o Serviço de alta complexidade de Cirurgias Cardíacas Infantil para atendimento 

de crianças e adolescentes. Neste ano foram realizadas 98 Cirurgias Cardíacas Infantil. 

 

Telemedicina 

 O Núcleo de Telemedicina do HUFM, em parceria com a SUSAM, implantou o 

sistema de Telemedicina/Telecardiologia em 100% dos municípios do Estado. Isso possibilita 

que qualquer cidade do interior do Amazonas tenha acesso a exames de eletrocardiografias e 

receber laudo e orientação do especialista do HUFM. Foram realizadas 88 teleconsultas e 

38.207 laudos de eletrocardiograma. 

 

Telessaúde 

O Amazonas é o primeiro estado brasileiro a ter a totalidade dos seus municípios 

integrada ao programa estadual de Telessaúde. O programa, que utiliza a comunicação via 

satélite, permite a realização de exames e consultas especializadas a distância. Os 

procedimentos são feitos por médicos generalistas nos municípios do interior e as 

informações – dados, som e imagem – são compartilhadas em tempo real com equipes de 

especialistas dos núcleos coordenadores em Manaus, e com médicos plantonistas que podem 

responder às demandas urgentes a qualquer hora, via smartphone.  

O programa de Telessaúde é prioridade do Governo do Amazonas, para ampliar o 

acesso à assistência especializada, principalmente no interior. A coordenação do serviço é da 

Secretaria de Estado da Saúde (SUSAM), por meio do Comitê Estadual de Apoio ao 

Telessaúde Brasil. 

Desde que começou a ser implantado pelo Governo do Amazonas, já foram realizados 

100 mil exames, com apoio da Universidade Federal do Amazonas (UFAM). O programa de 

telecardiologia realizou mais de 500 consultas médicas e 110 mil eletrocardiogramas. Em 

média, são feitos quatro mil exames deste tipo por mês.  

Além de consultas e exames na área de Cardiologia, o programa estadual de 

Telessaúde garante consultas a outras 17 especialidades médicas em 31 municípios do Estado, 

por meio do programa executado pela Universidade do Estado do Amazonas (UEA).  

Eficiente e de baixo custo, o sistema ainda permite a capacitação de médicos, 

enfermeiros e outros profissionais, e a discussão on-line de casos clínicos e conclusão de 

diagnóstico.  
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Serviços de Nefrologia (Hemodiálise)  

Os serviços de Nefrologia (hemodiálise), realizados em quatro clínicas contratadas, 

disponibilizam o tratamento de Hemodiálise para os pacientes renais crônicos. 

 

Ampliação no Serviço de Oftalmologia  

Visando a ampliação da assistência à saúde na área de oftalmologia, o Governo do 

Amazonas inaugurou clínicas oftalmológicas nos serviços de Pronto-Atendimento ao Cidadão 

(PAC) nos bairros da Compensa, São José e Cidade Nova, com proposta de expansão para 

todos os seis PACs da capital, facilitando o acesso e aumentando o número de atendimentos 

às pessoas de baixa renda. São oferecidos consultas e exames de baixa e média complexidade 

e, por meio de convênio com a rede privada, o usuário tem acesso também a exames 

especializados, se necessário.  

Cirurgias de Catarata na Capital 

Foram realizadas 381 cirurgias de cataratas, através de 8 empresas contratadas pela 

SUSAM. 

Central de Remoção do Estado 

A Central de Remoção é um serviço de transporte especializado em transferência de 

pacientes de alto risco em emergência pré-hospitalar e inter-hospitalar, realizado por meio de 

ambulâncias de UTI móvel tipo D, para atendimento com serviços pré-agendados, incluindo o 

transporte de paciente, material biológico e servidores em atividades estratégicas. As 

transferências hospitalares na capital estão sendo realizadas pela Central de Operações dos 

Bombeiros (COBOM), com atendimento a uma média mensal de 200 pacientes.  

No interior do Amazonas foram removidos, através de UTI aérea, mais de 200 

pacientes pelo serviço de remoção especializado, considerando traumatismo crânio-

encefálico, doenças do aparelho circulatório, traumas graves, causados por acidentes de 

transporte, e causas externas em geral. 

Programa Saúde Itinerante 

No interior do Estado, além da criação de Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) e 

continuidade da reestruturação da rede de hospitais, são realizadas consultas e cirurgias 

especializadas.  Neste ano, as equipes de saúde da SUSAM, em parceria com as Secretarias 
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Municipais de Saúde do interior do Estado, realizaram 2.606 cirurgias de cataratas em 45 

municípios, sem a necessidade de deslocamento das pessoas para a Capital. A estimativa é de 

que, no total, sejam atendidos 11,5 mil pacientes nas duas etapas de execução dos serviços 

itinerantes. Esta é uma estratégia do Governo do Estado para tornar mais rápida a assistência 

no interior e evitar os custos sociais e financeiros da remoção de pacientes para Manaus. 

Atendimento Pré-Hospitalar no Interior do Estado 

Para atender o aumento do fluxo de pessoas entre Manaus e os municípios vizinhos, 

devido à inauguração da Ponte sobre o Rio Negro, a SUSAM inaugurou duas Bases de Saúde 

para atendimento pré-hospitalar em Manacapuru e Iranduba. Cada Base conta com duas 

ambulâncias e uma equipe de técnicos de enfermagem, capacitados para os primeiros-

socorros e remoções de acidentados. 

Ampliação na oferta de consultas médicas  

A partir do monitoramento de demanda e atendimento feito pelo Sistema de Regulação 

(SISREG), a SUSAM identificou um déficit na oferta de algumas especialidades. Para 

ampliar a oferta de consultas médicas em especialidades com demanda superior à capacidade 

de atendimento pela rede pública, a SUSAM está oferecendo consultas médicas por meio de 

duas unidades da rede privada para prestar assistência complementar aos pacientes SUS: o 

Hospital Beneficente Portuguesa do Amazonas, para a oferta de 4.330 consultas nas 

especialidades de Neurocirurgia e Neurologia, e o Complexo Hospitalar Nilton Lins, para 8 

mil consultas nas áreas de Cirurgia Geral, Proctologia, Urologia e Endocrinologia. Ambos os 

contratos têm a validade inicial de seis meses.  

 

Jornadas de Cirurgias  

A SUSAM realizou a 16ª Jornada de Cirurgias na Fundação Hospital Adriano Jorge 

(FHAJ), com atendimento a 307 pacientes.  

 

Configuração da Rede Assistencial do Estado 

A Rede Assistencial da SUSAM na capital conta com 57 Unidades de Saúde, além de 

8 outras Unidades Complementares: Central de Medicamentos (CEMA), Complexo 

Regulador do Amazonas, Centro de Reabilitação Colônia Antônio Aleixo e 5 Farmácias 
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Populares (Centro, Cidade Nova, São José, Santa Etelvina e Compensa), totalizando 65 

Unidades.  Na Capital, a estrutura das Unidades de Saúde varia em tipologia e nível de 

atenção à saúde, dispondo desde a atenção básica, realizada principalmente nos Centros de 

Atenção Integral à Criança (CAICs), Centros de Atenção Integral à Melhor Idade (CAIMIs), 

Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) e, parcialmente, nos Serviços de Pronto Atendimento 

(SPAs). A Rede atende também na média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar, em 

Policlínicas, SPAs, Hospitais/Pronto-Socorros (HPS) adultos e infantis, Hospitais, 

Maternidades, Fundações e Hospital Universitário. A rede assistencial do Estado no interior é 

de 65 Unidades Hospitalares, l Laboratório de Fronteira de Tabatinga e 1 Farmácia Popular 

em Coari. 

Produção de Serviços nas Unidades Estaduais 

� Urgência e Emergência 

No serviço de urgência e emergência da SUSAM, atendeu: 

Hospitais e Pronto-Socorro Infantil: 1.173.000 

Hospitais e Pronto-Socorro Adulto: 3.730.410 

SPAs: 3.703.150 

 

� Centro de Atenção Integral à Criança (CAIC) 

Os CAICs garantem o atendimento ambulatorial a crianças de 0 a 13 anos, 11 meses e 

29 dias, com ênfase nas ações de saúde preventiva das crianças, além do trato das doenças 

prevalentes da infância e o desenvolvimento de atividades educativas. Disponibiliza serviços 

médicos de pediatria, enfermagem, assistência social, psicológica, odontológica preventiva e 

curativa, serviços laboratoriais, nebulização, imunização e medicação. 

� Centro de Atenção a Melhor Idade (CAIMI) 

Os CAIMIs garantem o atendimento ambulatorial do idoso, com ênfase na prevenção 

de doenças prevalentes da terceira idade e nas ações relativas às políticas de saúde. 
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� Policlínicas 

As policlínicas são centros de referência para atendimento especializado aos usuários 

do SUS. 

� Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) 

O CAPS garante o atendimento ao cidadão com transtornos psíquicos e seus 

familiares, objetivando sua reinserção à sociedade com suficiente grau de autonomia e 

produtividade. O CAPS Silvério Tundis, unidade de saúde da rede estadual, conta com uma 

equipe de cuidadores formada por médicos psiquiatras, enfermeiros, psicólogos, assistentes 

sociais, terapeutas ocupacionais, auxiliares de enfermagem, artesãos e técnicos 

administrativos.   

� Maternidades 

A rede estadual de saúde é composta de sete maternidades, dentre as quais, a 

maternidades Ana Braga e Balbina Mestrinho são referência para partos de alto risco para a 

população amazonense.  

 

 Assistência Farmacêutica 

 

É de responsabilidade da Central de Medicamentos do Amazonas – CEMA a 

Assistência Farmacêutica, estratégia prioritária na estrutura organizacional e institucional da 

Secretaria do Estado de Saúde do Amazonas. 

Tem o objetivo de promover, de forma efetiva, o acesso e o uso racional de 

medicamentos, por meio de uma Assistência Farmacêutica resolutiva no Estado do 

Amazonas, visando à melhoria contínua da saúde da população, promover o abastecimento de 

medicamentos e produtos para saúde, em conformidade com a demanda, a toda rede de 

assistência à saúde do Estado, primando pela qualidade e eficácia; estimar necessidades, 

efetuando análise de consumo e demanda de medicamentos, programar, adquirir, 

acompanhando o processo de logística de armazenamento e distribuição dos medicamentos e 

produtos para a saúde até as Unidades de Saúde. 

Os medicamentos básicos e outros custeados pelo Estado, para atendimento aos 

municípios em caráter emergencial, são disponibilizados nos períodos de enchente e vazante 

dos rios. A Central também realiza atendimento de medicamentos e produtos para saúde a 
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outras ações do governo estadual e do exército, como Mutirões de Cirurgia, Ação Cívica e 

Social (ACISO) e Correio Aéreo Nacional (CAN). 

A CEMA atualmente está composta de 116 Unidades de Saúde em todo o Estado do 

Amazonas, sendo 48 Unidades de Saúde na capital e 68 Unidades Mistas de Saúde nos 

municípios. 

Farmácias Populares do Brasil 

O Governo do Estado mantém, em Manaus, cinco unidades que integram o Programa 

Farmácia Popular do Brasil. Nestas Farmácias são oferecidos 108 itens de medicamentos 

considerados essenciais para as doenças mais prevalentes no país. Em média, as unidades 

atendem juntas, entre 23 e 24 mil pessoas por mês. Os medicamentos são oferecidos a preço 

de custo e podem custar até 90% menos que nas drogarias comerciais. As cinco farmácias 

estão localizadas no Centro de Manaus, no Shopping Grande Circular, atendendo à população 

da zona Leste de Manaus, nos bairros de Santa Etelvina e Cidade Nova, atendendo à 

população da zona norte, e no serviço de Pronto Atendimento ao Cidadão (PAC) da 

Compensa, à população das zonas Oeste e Centro-oeste da cidade. 

Nove municípios do interior do estado já têm uma unidade do Programa Farmácia 

Popular do Brasil em funcionamento nos municípios de Manacapuru, Itacoatiara, Parintins, 

Tefé, São Gabriel da Cachoeira, Humaitá, Maués e Parintins, administradas pelos municípios, 

e Coari, administrada pelo Governo Estadual. 

As seis Farmácias Populares da rede estadual de Saúde distribuem os medicamentos 

para o tratamento de diabetes e hipertensão que fazem parte da lista, perfazendo um total de 

14 itens de distribuição gratuita. O objetivo da medida é garantir que os pacientes não 

interrompam o tratamento por falta de recursos financeiros. São atendidos em média 10 mil 

pacientes de diabetes e hipertensão todos os meses, o que representa cerca de 40% do total de 

atendimentos realizados mensalmente pelas Farmácias da rede. 

Investimento em Saúde 

O Governo do Estado tem investido na ampliação da rede de serviços. Inaugurou na 

capital mais um Banco de Leite na Maternidade Azilda Marreiro, zona Norte de Manaus. A 

expectativa é que a coleta e a distribuição de leite materno no Estado aumentem em 30%, 

garantindo o atendimento total da demanda atual e a criação de um estoque estratégico. 

No interior foi inaugurado este ano o Hospital Regional de Borba, com 40 leitos. Nos 

municípios de Tabatinga, São Paulo de Olivença, Japurá, Humaitá, Silves, Pauini, Envira, 
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Anori e Distrito de Matupi, em Manicoré, a construção de hospitais está em andamento, 

seguida de reformas em Maraã, Atalaia do Norte, Benjamin Constant, Anamã, Caapiranga, 

Itamarati, Juruá e Manaquiri. 

FUNDAÇÕES DE SAÚDE 

Fundação Centro de Controle de Oncologia do Amazonas – FCECON 

 A FCECON tem como objetivo reduzir a incidência e a mortalidade por Câncer no 

Estado do Amazonas. Para isso a Fundação  vem atuando no desenvolvimento de ações com a 

finalidade de promover a prevenção, o diagnóstico e o tratamento do câncer, mediante a 

prestação de assistência médico-social especializada de efetiva capacidade resolutiva aos 

pacientes, bem como o ensino e a pesquisa, no campo de oncologia. 

Dentre as várias atividades desenvolvidas, destacam-se: 

� Criação do Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos; 

� Cadastro da FCECON no Diretório de Grupos de Pesquisa do CNPq – Registro 

como Instituição de Pesquisa; 

� Criação do Programa de Iniciação Científica (PAIC) com cota de 23 bolsas da 

FAPEAM/CNPq; 

� Média ao mês de 4 internos de medicina da Universidade Federal do 

Amazonas/UFAM e Universidade do Estado do Amazonas/UEA que realizaram módulo em 

oncologia, e 206 alunos em estágio acadêmico; 

� Participam das atividades da Comissão de Residência Médica – 

COREME/FCECON 4 médicos residentes internos e 26  médicos residentes externos; 

� Obteve a participação de 2.242 alunos e treinandos nas atividades de ensino: Visitas 

Técnicas, Quartas Científicas, Jornadas e Seminários, Liga Acadêmica de Oncologia e 

Educação Continuada de Capacitação de Funcionários da Enfermagem; 

� Realização de 24 videoconferências;  

� Operacionalização do Sistema de Prontuário Eletrônico i-Doctor, que tem como 

principal objetivo proporcionar a melhoria na qualidade do atendimento aos pacientes, por 

meio da utilização de modernos prontuários eletrônicos, já apresentam resultados, como a 

diminuição do tempo de espera no atendimento e os resultados de exames são 

automaticamente disponibilizados na internet para visualização; 
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� Utilização de tecnologia adquirida em 2010 como o Intensificador de Imagem, 

Neuronavegador e Microscópio Cirúrgico, aumentando a precisão em várias cirurgias, 

gerando resultados eficientes, como a redução do uso de anestésicos e outros insumos 

cirúrgicos, diminuindo, consequentemente, os custos do procedimento.  

� Realização em média de 15 cirurgias diárias; 

� Aumento em 20% o número de cirurgias vídeo laparoscópicas, nos serviços de 

Urologia, Cirurgia Geral e Ginecologia; 

�  Foram atendidos 212 indígenas de forma preventiva, para tratamento precoce do 

câncer. Priorização na marcação de consultas, no atendimento ambulatorial, na realização de 

exames pré-diagnósticos e no tratamento específico das neoplasias malignas incidentes na 

população indígena, a fim de evitar o afastamento por um longo período de sua tribo, de sua 

cultura e de seus costumes; 

� Realização de três cirurgias com videoconferência; 

� I Congresso Pan-Amazônico de Oncologia, realizado nos dias 16 a 19 de 

novembro. Foram três eventos associados: “I Congresso de Enfermagem Oncológica da 

Região Amazônica”; “III Simpósio Amazonense de Oncologia Cutânea” e “II Jornada de 

Radiologia’. A cada dia foram realizadas de 8 a 9 palestras com temas focados na assistência 

ao paciente oncológico, envolvendo as áreas médicas, de enfermagem, psicologia, assistência 

farmacêutica, fisioterapia, imunologia, diagnóstico laboratorial, nutrição, resíduos 

hospitalares, controle de infecção hospitalar, odontologia, serviço social e gestão hospitalar. 

Contou com a participação de um público superior a 850 congressistas, 73 palestrantes sendo 

46 de Manaus e 27 conferencistas de outros estados; 

� Realização de seis campanhas de prevenção: Dia Mundial de Combate ao Câncer, 

Dia Mundial sem Tabaco, Dia Nacional de Combate ao Câncer, Dia Nacional de Combate ao 

Fumo, Dia Internacional da Mulher e Dia Mundial da Saúde; 

� Com o apoio do Governo do Amazonas e do Grupo de Mulheres Mastectomizadas 

do Amazonas (GAMMA), dia 30 de setembro foi realizado o abraço simbólico no entorno da 

sede da Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas (FCECON) 

marcando o início da programação do Outubro Rosa - mês da mobilização mundial de 

combate ao câncer de mama e colo de útero; 

� Estruturação e em execução, junto ao Grupo Multidisciplinar, o atendimento aos 

pacientes ostomizados e portadores de feridas; 
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� Implantação do serviço de reconstrução mamária aos pacientes mastectomizados. 

Executado por meio de uma busca ativa da equipe do Serviço Social a pacientes inativos, para 

avaliar se existe indicação de reconstrução mamária; 

� Realizou 134.780 consultas e 728.721 procedimentos ambulatoriais e hospitalares; 

ATIVIDADES REALIZADAS PELA FCECON – 2011 

ESPECIFICAÇÃO 1° TRIM 2°TRIM 3°TRIM 4°TRIM 
TOTAL 

2011 
Total Ambulatorial 207.693 220.685 209.549 212.642 850.569 

Total Hospitalar 5.037 5.001 3.838 4.625 18.501 
Novos inscritos (matriculados) 1.397 1.473 1.307 1.392 5.569 

Consultas médicas 20.465 21.016 20.959 20.813 83.253 
Consultas de nível superior 12.996 13.170 12.479 12.882 51.527 
TOTAL DE CONSULTAS 33.461 34.186 33.438 33.695 134.780 

Procedimentos Ambulatoriais p/Categoria Profissional 
Médicos 549 875 597 674 2.695 

Enfermagem 17.260 16.117 17.410 16.929 67.716 
Odontológicos 10.126 11.484 5.079 8.896 35.585 
Serviço Social 6.286 6.523 6.529 6.446 25.784 

Psicologia 287 156 175 206 824 
Fonoaudiologia 1.334 1.310 1.414 1.353 5.411 
Fisioterápicos 5.825 6.294 5.298 5.806 23.223 

Proced. Méd. Cirúrgicos Amb. 134 122 124 127 507 
TOTAL PROCEDIMENTOS  41.801 42.881 36.626 40.436 161.744 

Exames Complementares de Apoio Diagnóstico 
Anatomia Patológica 3.024 2.941 3.010 2.992 11.967 

Imagenologia 7.812 7.982 5.264 7.019 28.077 
Endoscopias 599 745 676 673 2.693 

Análise Clínica 93.338 101.811 98.585 97.911 391.645 
TOTAL DE EXAMES 104.773 113.479 107.535 108.596 434.383 

Tratamentos Ambulatoriais não Cirúrgicos 
Radioterapia 11.528 12.482 10.913 11.641 46.564 

Quimioterapia 3.171 3.248 3.470 3.296 13.185 
Hemoterapia 10.362 11.237 13.132 11.577 46.308 

Terapia da Dor 1.200 1.699 3.128 2.009 8.036 
TOTAL DE TRATAMENTOS  26.261 28.666 30.643 28.523 114.093 

Assistência Hospitalar 
Cirurgias  539 607 583 576 2.305 

Internações 841 958 940 913 3.652 
Urgências (atendimentos) 3.593 3.394 2.245 3.077 12.309 

UTI 64 42 70 59 235 
TOTAL DE ASSISTÊNCIA 5.037 5.001 3.838 4.625 18.501 

Fonte: Fundação Centro de Controle de Oncologia do Amazonas – FCECON 
Nota: Os dados referentes ao 4° trimestre de 2011 são projetos com base na média dos 03 (três) trimestres anteriores. 

 

 

A efetividade resultante da realização das ações do Programa de Prevenção e Controle 

do Câncer e Assistência Oncológica teve como impacto a melhora de 2.556 pacientes e a cura 

de 81 do total de 3.652 admitidos na internação das enfermarias no atendimento hospitalar, 

mais de 100.000 procedimentos no tratamento ambulatorial não cirúrgico, incluídas a 

radioterapia, a quimioterapia, hemoterapia e serviço de terapia da dor e cuidados paliativos. 
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Ainda no atendimento ambulatorial, a soma dos exames complementares de apoio 

diagnóstico, procedimentos e consultas atingiram um total de 730.907 atendimentos no 

decorrer de 2011. 

 Há uma grande necessidade de uma atenção especial à educação em saúde, com 

ênfase na prevenção.  Abaixo, segue tabela contendo o número das mais frequentes 

Neoplasias Malignas diagnosticadas na FCECON. 

 

NEOPLASIAS MALIGNAS MAIS FREQUENTES DIAGNOSTICADAS,  
SEGUNDO A LOCALIZAÇÃO PRIMÁRIA - 2011 

TOPOGRAFIA (CID - 10) FREQUÊNCIA PERCENTUAL 
Boca (C00-C10) 25 02 

Estômago (C16) 61 06 

Pulmão (C34) 26 03 

Ossos e cartilagens (C40/C41) 17 02 

Pele (C44) 99 10 

Retroperitônio e tec. moles (C48/C49) 35 03 

Mama (C50) 204 20 

Colo do útero (C53) 187 18 

Próstata (C61) 76 07 

Bexiga (C67) 16 02 

Tireóide (C73) 16 02 

Linfonodo (C77) 08 01 

Outras 251 25 

Total 1021 100 
Fonte: Fundação Centro de Controle de Oncologia do Amazonas – FCECON 
Dados expressos de janeiro a setembro – 2011 
 

 
 “Atualmente, muitos tipos de câncer são curados, desde que tratados em estágios 

iniciais, demonstrando-se a importância do diagnóstico precoce. Mais da metade dos casos de 

câncer já tem cura”. (www.inca.gov.br) 
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ABERTURA DA PROGRAMAÇÃO DO OUTUBRO ROSA 

 

 

Abraço simbólico no Entorno da Sede da Fcecon 

 

Lançamento da fase intensificação do Programa Nacional de Colo e Mama 

 

Fundação Alfredo da Matta – FUAM 

A FUAM é Centro de Referência Estadual e Nacional em Doenças Sexualmente 

Transmissíveis e em Dermatologia Sanitária, Centro Colaborador da Organização Pan-

Americana de Saúde/Organização Mundial de Saúde no controle, treinamento e pesquisa em 

Hanseníase para as Américas. 
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Em 2011, a gestão passou pela 2ª auditoria de verificação da Certificação do Sistema 

de Gestão da Qualidade ISO 9001:2008, mantendo a certificação.   

A FUAM tem como política de qualidade o compromisso de atender todos os seus 

clientes e reafirmar seu compromisso social baseado na valorização de seus servidores e com 

a melhoria da saúde pública, prestando assistência aos usuários referenciados e demandados, 

bem como a difusão de conhecimento para a rede pública na realização de capacitações de 

pesquisas científicas de interesse coletivo. 

Durante o exercício financeiro, a FUAM atendeu à demanda referenciada pelas 

unidades de saúde da rede pública e à demanda espontânea dos casos de Dermatologia Geral e 

de Doenças Sexualmente Transmissíveis. A figura abaixo demonstra a evolução dos 

atendimentos realizados.  
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Fonte: DEPLANOF/DAF 
Nota: Para o ano de 2011 dados parciais em 08/2011.  

 

Ensino 

Na área de Ensino, a Fundação manteve atividades de residência médica em 

Dermatologia, reconhecida pelo Ministério de Educação e Cultura (MEC) e credenciado pela 

Sociedade de Dermatologia.  

Por intermédio de convênio com a Universidade Federal do Amazonas (UFAM) e 

Universidade do Estado do Amazonas (UEA), a FUAM funcionou como campo de estágio 

para médicos residentes em Obstetrícia e Ginecologia, como também hoje residentes em 

dermatologia do Hospital Universitário Getúlio Vargas (HUGV/UFAM). 

Os cursos e treinamentos realizados na Fundação têm por objetivo a formação, 

qualificação e aperfeiçoamento de recursos humanos, visando intensificar o controle das 

doenças abrangidas pela Dermatologia Sanitária, como a Hanseníase e as Doenças 

Sexualmente Transmissíveis e HIV.   

A FUAM, por meio de convênios mantidos com a UFAM e a UEA, manteve 

serviços credenciados e acordos de atividades técnico-científicas com instituições nacionais e 

internacionais, oferecendo estágios nas áreas de Dermatologia Sanitária, Hanseníase e 

DST/HIV. 
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A Fundação ofereceu estágios nas áreas de graduação para Enfermagem, Medicina e 

Farmácia e para pós-graduação; proporcionou, também, estágio para Residentes de 

Obstetrícia e Ginecologia,  Medicina de Família e Comunidade da UFAM.   

A formação de médicos especialistas em dermatologia no nível de pós-graduação 

caracteriza-se por atividades teórico-práticas e estágio em serviços credenciados, 

desenvolvidos em tempo integral e dedicação exclusiva, com duração de três anos. A 

residência é reconhecida pelo Ministério de Educação e Cultura (MEC) e a Sociedade 

Brasileira de Dermatologia (SBD), Credenciada pela Comissão Nacional de Residência 

Médica (CNRM) e associada à Comissão de Residência Médica (COREME).  

No ano de 2011 a Fundação certificou 305 profissionais de saúde da capital e interior, 

e de outros estados, e foi campo de estágio para 195 estagiários de variados cursos de 

graduação e pós-graduação para instituições de Ensino e Saúde. 

Pesquisa 

 

No campo da pesquisa, destaca-se a finalização do projeto financiado pela 

Organização Mundial de Saúde (OMS), “Acesso progressivo à qualidade: diagnóstico seguro 

de sífilis e HIV em localidades remotas da Amazônia”, iniciado há três anos, onde foram 

realizados Testes Rápidos para sífilis e HIV em populações indígenas, de difícil acesso nos 

estados do Amazonas e Roraima. No total, os testes foram aplicados numa população de 39 

mil indígenas em idade sexualmente ativa. Para viabilizar as ações, 509 profissionais de saúde 

da FUNASA (hoje, SESAI), espalhados por nove Distritos Sanitários Especiais Indígenas 

(DSEI)– foram treinados por uma equipe da Fundação Alfredo da Matta, para execução dos 

testes rápidos, um tipo de exame que permite a detecção da sífilis e do HIV em apenas 15 

minutos. 

Durante a execução do projeto a equipe de especialistas da FUAM visitou os Distritos 

Sanitários Especiais Indígenas/DSEI do Alto Solimões (sede em Tabatinga), Alto Rio Negro 

(sede em São Gabriel da Cachoeira), Manaus, Parintins, Purus (sede em Lábrea), Médio 

Solimões (sede em Tefé), Vale do Javari (sede em Atalaia do Norte), Leste Roraima e 

Yanomami (ambos com sede em Boa Vista, Roraima). No Brasil, normalmente cada Estado 

possui um DSEI, mas no Amazonas, devido à sua extensão territorial e da presença indígena 

em diversas localidades, existem sete Distritos. 
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O projeto evidenciou e documentou aprendizagens sobre a viabilidade e custos da 

implementação do uso de testes rápidos, como ferramenta de rastreamento em população de 

difícil acesso. Assim, em curto prazo, o projeto obteve os seguintes resultados: 

� Estabelecimento dos indicadores sobre prevalência de HIV e sífilis em populações 

indígenas nos Estados do Amazonas e Roraima; 

� Maior visibilidade pública e atenção política ao problema da sífilis e HIV entre 

populações indígenas; e demonstração de como combater o problema, o que já rendeu 

como fruto a decisão do Ministério da Saúde em expandir o acesso a testes rápidos 

para sífilis e HIV durante o pré-natal para todos os Distritos de Saúde Indígena do 

Brasil; 

� Empoderamento dos profissionais de saúde instrumentalizados com ferramentas 

adequadas para diagnosticar e tratar sífilis e HIV nesta população; 

� Introdução inédita de uma metodologia de controle de qualidade para testes rápidos. 

Os resultados esperados a longo prazo incluem redução da mortalidade infantil e 

menores taxas de prevalência de sífilis na população indígena. 

Ainda no campo da pesquisa, a FUAM realizou o “1° Simpósio Amazonense de 

Psoríase”. O Simpósio foi resultado da parceria firmada entre a FUAM e Associação 

Amazonense de Psoríase, com apoio da Sociedade Brasileira de Dermatologia/AM e 

financiamento da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (FAPEAM) e 

Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia (SECT). Somente na FUAM, 200 novos casos 

por ano de psoríase são diagnosticados; e ainda a “III Jornada do Programa de Apoio à 

Iniciação Científica (PAIC)/FUAM 2010-2011”, que incentiva à pesquisa com o objetivo de 

despertar a vocação científica dos estudantes e fortalecer os grupos de pesquisa na instituição, 

promovendo a cooperação entre a FUAM e instituições de ensino superior do Estado do 

Amazonas. Além disso, promove o engajamento de estudantes na pesquisa, contribuindo para 

a formação dos futuros profissionais. Pesquisas nas áreas de Hanseníase, Psoríase, Doenças 

Sexualmente Transmissíveis (DST), Câncer de Pele, dentre outros, estão entre os temas 

abordados. O programa PAIC/FUAM foi implantado na Fundação “Alfredo da Matta” com o 

apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas – FAPEAM.  
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Programa de Hanseníase no Estado do Amazonas 

 
Em 2011, a Fundação Alfredo da Matta executou suas atividades de acompanhamento 

e controle da Hanseníase, com o Programa de Controle da Hanseníase, realizando atividades 

nos municípios de Manacapuru; Presidente Figueiredo, Boca do Acre, Tabatinga, Itacoatiara; 

Rio Preto da Eva, Humaitá, Coari e Manaus. 

A hanseníase apresenta tendência de estabilização dos coeficientes de detecção no 

Brasil, com importante declínio, mas, ainda em patamares muito altos nas regiões Norte, 

Centro-Oeste e Nordeste. Dentre as regiões brasileiras, a região Norte ocupou em 2009 o 1º 

lugar em coeficiente de detecção e o 2º em coeficiente de prevalência e a região Nordeste 

ocupou o 3º lugar, tanto no coeficiente de prevalência como no de detecção. Em relação ao 

número de casos, a região Nordeste representou 41% dos casos novos detectados no Brasil e, 

41,9% dos casos em registro ativo. As duas regiões detectaram juntas mais de 60% dos casos 

novos do Brasil e também concentram mais de 60% do registro ativo do país. 
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Fundação de Medicina Tropical Dr. Heitor Vieira Dourado/FMT-HVD 

 

Atividades de Assistência  

 

A Fundação de Medicina Tropical Dr. Heitor Vieira Dourado realizou varias ações 

inerentes às suas atividades. Na assistência médica se dividiram nas áreas dos Ambulatórios e 

da Unidade de Internação Hospitalar, com apoio ao diagnóstico e terapêutico. 

Os ambulatórios funcionam com atendimento diário dispondo de 22 consultórios 

médicos, um consultório odontológico (com dois gabinetes), um consultório de Psicologia e 

um Laboratório de Análises Clínicas automatizado. 

Os Serviços Hospitalares são realizados na Unidade de Internação Professor Nelson 

Antunes de Araújo Filho, que dispõe de 143 leitos. O pronto atendimento funciona em regime 

diário de 24 horas para atender às necessidades de Urgência e Emergência em doenças 

infecto-parasitárias e tropicais. As atividades do hospital/dia são desenvolvidas de segunda a 

sexta-feira, atendendo a pacientes/clientes previamente internados nas suas enfermarias ou 

procedentes dos ambulatórios. 

NÚMERO DE LEITOS HOSPITALARES, POR TIPO  
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
                           Fonte: SUBGAMEC 

 
Frente à ação de assistência a pacientes portadores de doenças tropicais e infecciosas 

foram realizados 256.315 atendimentos a pacientes portadores de doenças tropicais e 

infecciosas. 

        
  

TIPO DE LEITOS QUANTIDADE 
Masculinos 30 
Femininos 20 
Pediátricos 16 
UTI 07 
Isolamento 12 
Pronto Atendimento 18 
Hospital Dia  20 
Pesquisa Clínica 10 
Dermatologia 10 
TOTAL 143 
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Atividades Laboratoriais 

 

O Diagnóstico das Doenças Infecciosas e Parasitárias é realizado por diversos setores. 

É importante destacar que a Fundação de Medicina Tropical Doutor Heitor Vieira Dourado já 

realizou 813.879 exames no ano de 2011 até o mês de setembro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Laboratório de Análises Clínicas 
 

 

É oportuno destacar que o funcionamento dos Laboratórios de Análises Clínicas e de 

Pesquisa em Doenças Endêmicas tinha como meta para 2011 a realização de 940.000 exames, 

entretanto, no mês de setembro de 2011 atingiu-se a marca de 813.879, ou seja, 87% da meta 

estipulada. Isso demonstra que a Fundação alcançará com sobras a meta pretendida. Isso será 

possibilitado em virtude da FMT-HVD ter todo o seu Laboratório de Análises Clínicas e de 

Pesquisa informatizado com o sistema i-Doctor e equipado com equipamentos de 

diagnósticos de ponta, onde não é mais possível perder amostras nem resultados de exames, 

aumentando assim à eficiência no diagnóstico do atendimento à população do estado do 

Amazonas. 

 

Diagnóstico por Imagem 

O setor de diagnóstico por imagens, executado por empresa terceirizada, realizou 

13.917 exames de Raios-X, 5.640 Ultrassonografias e 2.231 Tomografias, atendendo uma 

agenda local (Pronto Atendimento, Enfermarias e Ambulatórios) e à agenda externa do 

Sistema de Regulação (SISREG). 
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Centro de Referência em Imunobiológicos Especiais (CRIE) 

São constituídos de infraestrutura e logística especiais, destinadas ao atendimento de 

indivíduos portadores de quadros clínicos especiais, ou seja, indivíduos com uma 

suscetibilidade aumentada às doenças ou risco de complicações para si ou para outros, 

decorrente de motivos biológicos como imunodepressão, asplenia, transplante, AIDS ou por 

motivo de convívio com pessoas imunodeprimidas, como profissionais de saúde e parentes de 

imunodeprimidos, por intolerância aos imunobiológicos comuns devido à alergia ou a eventos 

adversos graves depois de recebê-los, por exposição inadvertida a agentes infecciosos por 

motivos profissionais ou violência contra a pessoa. 

Por se tratar de estrutura direcionada ao atendimento diferencial, os CRIEs contam 

com produtos Imunobiológicos de moderna tecnologia e alto custo, fruto do investimento do 

Ministério da Saúde, com a finalidade de proporcionar melhor qualidade de vida à população 

brasileira. 

Atividades de Ensino e Pesquisa 

 
A Fundação de Medicina Tropical Doutor Heitor Vieira Dourado, por meio da 

Diretoria de Ensino e Pesquisa (DENPE) funciona como centro de referência na área de 

Medicina Tropical, desenvolvendo atividades nas respectivas áreas: 
 

� Ensino de Pós Graduação – 252 alunos recebidos de Instituições locais, assim 

distribuídos: 126 da UEA, 76 da UFAM, 50 da Nilton Lins; e 30 de outras Instituições 

(25 nacionais e 5 internacionais), totalizando 282 alunos em Graduação em Doenças 

Infecciosas e Parasitárias;  

� Pós-graduação Stricto Sensu - 9 mestres e 3 doutores com teses defendidas. 

� Pós-Graduação Lato Sensu - 6 em infectologia e 5 em dermatologia, totalizando 10 em 

residência médica. 

� Programa de apoio à Iniciação Científica (PAIC) - 50 bolsistas e 1 implementação. 

 

Atividades de Pesquisa e Ensino desenvolvidas nas seguintes estruturas da FMT-HVD:  

Enfermaria de Pesquisa Clínica; Laboratório de Pesquisa em Doenças Endêmicas (LPDE); 

Núcleo de Entomologia; e Pesquisa em Doenças Tropicais e Infecciosas. 
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PROJETOS DE PESQUISA EM ANDAMENTO 

ORIGEM PROJETOS  

Malária 05 

Dermatologia 04 

Parasitologia  01 

Anatomia Patológica 02 

Entomologia 02 

Virologia 04 

Bacteriologia 03 

Leishmaniose 01 

DAM 02 

Mestrado 35 

Doutorado 26 

PAIC 05 

Graduação (Residência) 01 

TOTAL 92 
Fonte: FMT 

 

Nessas linhas de atividades, a Diretoria de Ensino e Pesquisa (DENPE) teve uma 

produção bastante significativa, traduzida em Bolsas disponibilizadas, 12 para enfermagem e 

9 para acadêmicos de medicina; 35 publicações em revistas indexável; Termo de convênios, 2 

com a SUSAM, 3 de cooperação técnica, 2 internacionais, 1 de cooperação solidária, 1 de 

apoio institucional e 2 de convênios com hospitais. Além de cursos, treinamentos e eventos. 

 

Fundação de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas – FHEMOAM 

 

O HEMOAM é centro referencial de diagnóstico e tratamento de doenças 

hematológicas na região Norte, oferecendo tratamentos especializados, pronto atendimento, 

serviço odontológico, acompanhamento fisioterápico, psicológico e social, bem como terapia 

transfusional para os portadores de hemopatias, além de estar presente em 44 dos 62 

municípios do Amazonas.  

No campo acadêmico e científico, a Fundação HEMOAM está empenhada na 

qualidade da formação de profissionais da área, e no estímulo à pesquisa e desenvolvimento 

científico tecnológico da Hematologia e Hemoterapia, como forma de garantir o compromisso 

de fornecer sangue com qualidade e atender bem aos que dele necessitam. Assim, ofereceu, 

em parceria com o CETAM, curso de formação de técnicos de Hemoterapia, formando 69 

técnicos, e mantém junto à Universidade Estadual do Amazonas (UEA) dois cursos de pós-
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graduação Latu Sensu (especialização), um em hematologia laboratorial e outro em 

hemoterapia, contribuindo com a formação de vários especialistas. Obteve também junto ao 

Conselho de Farmácia do Amazonas, a inclusão da categoria de técnico de hemoterapia, 

regularizando uma situação de pendência de vários anos no Estado. 

A Fundação é cadastrada como Instituição de Pesquisa junto ao CNPq, FAPEAM e ao 

Comitê de Atividades de Pesquisa e Desenvolvimento da Amazônia (CAPDA), vinculada a 

SUFRAMA, e desenvolve atividades de ensino no nível de graduação e pós-graduação, em 

convênio com universidades públicas e privadas do Amazonas, além de possuir em seu 

quadro um corpo de pesquisadores composto por 8 doutores, 28 mestres, 4 colaboradores 

cursando doutorado e 8 cursando mestrado, além de mais de 60 especialistas. 

A partir de uma visão estratégica traçada, o HEMOAM se projetou como Instituição 

de Ensino e Pesquisa, ampliou suas linhas de pesquisa, envolvendo um maior número de 

pesquisadores e estudantes e passou a ser referência como Instituição que tem crescido nas 

ações de ensino e pesquisa no Estado do Amazonas e fora dele.   

O número de bolsas de pesquisa também tem crescido, totalizando 42 bolsas 

financiadas pela FAPEAM (Iniciação Científica Júnior, Iniciação Científica, Mestrado e 

Doutorado), adquiriu equipamentos e capacitou servidores com recursos de 15 convênios 

firmados com o Ministério da Saúde. 

O HEMOAM realizou em 2011 os seguintes eventos: Oficina de Gestão em 

Estatística, Citologia Hematológica, Atualização em Procedimentos Transfusionais, 

Atualização em Sorologia, Citologia Hematológica, Atualização em Hemoterapia, Citrometria 

de Fluxo, Workshop “Restauração do Programa Estadual de Hemoterapia”, 

Imunohematologia. Há previsão de realizar até dezembro os seguintes eventos: Ferramentas 

para Elaboração de Artigo, Atualização em Imunologia. 

Inauguração do Laboratório de Histocompatibilidade (HLA) de tecido inter-vivos e 

enter-vivos, que possibilitará os transplantes de rins, coração, fígado, pele, e de medula óssea. 

Capacitação em Transplante de Medula Óssea de profissionais do HEMOAM, em 

conjunto com a Fundação Amaral Carvalho-Jaú/SP e em fase de diagnóstico com apoio da 

FAPEAM, Projeto interinstitucional  HEMOAM/CECON,  para implantação do transplante 

de Medula Óssea no Amazonas. 

O HEMOAM, por meio de convênio firmado com o Ministério da Saúde, está 

contribuindo para a reorganização dos serviços de hemoterapia do Hemocentro de Roraima, 

promovendo cursos, congressos, seminários e eventos.  
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Várias são as estratégias desenvolvidas para o cumprimento da missão Institucional, 

pois os focos principais são o doador de sangue, os produtos gerados na doação de sangue e 

os pacientes, que recebem tratamento para doenças hematológicas malignas e benignas. A 

ampliação do leque de serviços clínico-laboratoriais tem sido uma constante, buscando-se 

sempre a incorporação de novas tecnologias para suprir a tendência do mundo atual, na 

conquista da melhoria de vida dos usuários da hemorrede. 

 
Hemoterapia 
 
O HEMOAM é a instituição responsável pela coleta, análise e distribuição de sangue 

no Estado. Atende às unidades de saúde da rede pública e privada da capital e interior, 

contando com a colaboração voluntária de doadores eventuais e regulares. É certificada como 

um Centro de Referência em Hemoglobinopatia da região Norte. 

O HEMOAM prestou seus serviços de excelência à população amazonense recebendo 

em 2011, 62.465 bolsas coletadas, na sede e no Posto de Coleta da Maternidade Ana Braga, 

ou, em empresas, escolas, igrejas, comunidades e praças públicas, com o suporte de uma 

Unidade Móvel.  

No interior do Estado suas ações estão sendo desenvolvidas em 44 Agências 

Transfusionais, com a mesma qualidade dos serviços oferecidos pelo Hemocentro 

Coordenador. 

SERVIÇOS PRODUZIDOS 2008-2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fonte: Fundação HEMOAM. 
  Nota: *O ano de 2011 está projetado baseado no desempenho de janeiro a setembro/2011. 

Hematologia 

O HEMOAM trata as doenças graves do sangue, incluindo-se as hemoglobinopatias 

(anemias falciforme, talassemias), coagulopatias (hemofilia, doença de Von Willbrand) e 

2008 2009 2010 2011*
402.219 400.888 429.376 428.097

616 545 592 620
110.013 142.795 106.481 94.791
73.033 68.618 79.445 59.515

585.881 612.846 615.894 583.023

2008 2009 2010 2011*
121.516 155.920 154.069 143.397

2008 2009 2010 2011*
64.986 60.430 65.288 62.465

(*) Projeção baseada na produção de janeiro a setembro de 2011

HEMOTERAPIA

Hemocomponentes produzidos

DOAÇÕES  
Doações Aptos e Inaptos

Exames Sorológicos realizados em amostras de sangue de 
Exames Confirmatórios de Sorologia em amostras de 
Exames Imunohematológicos
Atendimento Serviço Social – DOADOR
TOTAL

HEMOTERAPIA
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doenças oncohematológicas, a exemplo de leucemias e linfomas, oferecendo tratamento 

multidisciplinar que envolve atendimento médico-ambulatorial, internação, urgência 24 horas 

e apoio social, além de atendimento odontológico, fisioterapêutico e psicológico. A Fundação 

em 2011, contabilizazou 217.392 procedimentos, 6.675 pacientes internados em 22 leitos 

existentes. 

Desenvolve atividades de ensino em nível de graduação e pós-graduação nas áreas de 

sua competência, em convênio com universidades públicas e privadas do Estado do 

Amazonas. Em parceria com órgãos financiadores, investiu em treinamento e capacitação de 

249 servidores, por meio de eventos realizados pela instituição e da participação de seus 

colaboradores em cursos, seminários e atividades externas.  

 

Fundação Hospital Adriano Jorge – FHAJ 

É uma Unidade de Referência em Internação de pacientes oriundos dos Prontos- 

Socorros da Capital, estados vizinhos, interior do Estado e Rede Básica de Saúde. Cerca de 

2.000 pessoas/dia procuram a instituição em busca dos serviços oferecidos pelo SUS. 

Em 2011, foi possível realizar ações que propiciaram benefícios para usuários que 

estavam no aguardo de cirurgias de alta complexidade. 

Entre as ações realizadas, destacam-se as consultas ambulatoriais especializadas nos 

três primeiros meses de 2011, que somaram um total de 72.726 em relação ao mesmo período 

de 2010, que foi de 71.512, onde obteve um aumento no atendimento ambulatorial de 1,70% 

em 2011, distribuídas nas especialidades de Cardiologia, Cirurgias Plásticas, Cabeça e 

Pescoço, Vascular, Geral, Torácica, Dermatologia, Endocrinologia, Gastroenterologia, 

Hematologia, Neurologia, Fisiatra, Otorrinolaringologia, Ortopedia, Pneumologia, 

Proctologia, Reumatologia e Urologia.  

  

No período de 2011, a FHAJ realizou na área hospitalar 8.426 internações clínicas e 

cirúrgicas em relação ao mesmo período de 2010, onde foram internados 7.378 pacientes, 

contabilizando-se um aumento de 14% em relação ao mesmo período de 2010. Foram 

beneficiados 6.841 pacientes que necessitavam de cirurgias diversas, com um aumento de 

19%, em relação ao mesmo período do de 2010. Em 2011, as cirurgias foram distinguidas da 

seguinte forma; 1.579 cirurgias em Traumato-Ortopedia, 5.262 nas diversas especialidades 

clínicas, além de 314 pacientes na Unidade de Tratamento Intensivo.  
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Na área de apoio diagnóstico por imagem, a FHAJ obteve um aumento na realização 

dos exames em 2011, cerca de 17% de atendimento em relação ao mesmo período de 2010. 

Em 2011 foram realizados 14.920 raios-X, 1.096 ressonâncias magnéticas, 2.185 tomografias 

computadorizadas, 5.701 eletrocardiogramas, 6.493 ultrassonografias e 275 endoscopias 

digestivas, totalizando 30.670 exames de imagem em 2011, o que denota um aumento em 

relação ao mesmo período de 2010, quando foram realizados 26.198 exames. 

 

O Laboratório de Análises Clínicas realizou em 2011, 328.045 exames de análises 

clínicas, com um aumento de 42% em relação ao mesmo período do ano anterior o qual foram 

realizados 231.764 exames, computando-se neste total as solicitações de origem interna e 

externa para exames em Laboratório. 

O Serviço de Fisioterapia é considerado o melhor centro de reabilitação da região 

Norte e conta com salas individualizadas, adulto e infantil, consultórios para avaliação, 

ginásio para atendimento cinesioterápico e mecanoterapia, além de hidroterapia com 

turbilhão, crioterapia, dentre outros. Em 2011 foram realizados 138.113 procedimentos 

Fisioterápicos. 

 

As Verificações Ortopédicas que representam a continuidade do tratamento integral 

dado ao usuário do Serviço de Ortopedia e Traumatologia, em 2011 chegaram à marca de 

7.118 atendimentos. No comparativo com o mesmo período do ano anterior, houve um 

crescimento na oferta deste serviço de aproximadamente 56%. 

Ainda na esteira de serviços ofertados, foi possível disponibilizar 751 órteses e 

próteses em 2011. 

            Em 2011, o Serviço Social atendeu 63.469 pessoas em relação ao mesmo período de 

2010, que foram realizados 56.588 atendimentos, apresentando aumento em 12%.  

Outro importante serviço é a assistência psicológica aos pacientes internados nas 

clínicas do hospital, que se estende aos pacientes em tratamento fisioterapêuticos, assistência 

psicológica aos familiares ou acompanhantes, assistência psicológica, em caráter emergencial, 

aos funcionários da Instituição, e encaminhados posteriormente para as unidades de 

referência. O serviço de Psicologia produziu 11.624 atendimentos em 2011. 

Em 2011, a Agência Transfusional da FHAJ realizou 13.855 procedimentos 

transfusionais e foram captadas 83 córneas para o Banco de Olhos do Amazonas (BOA). 
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Fundação de Vigilância em Saúde – FVS 

• Mortalidade Infantil, Amazonas, 2004 -2010 

 

A mortalidade infantil é um indicador importante, não somente dos cuidados de saúde, 

mas também reflete as condições socioeconômicas de um país. 

O Coeficiente de Mortalidade Infantil do Amazonas, no período analisado, tem 

demonstrado um declínio substancial, passando de 18,6/1000 nascidos vivos em 2004 para 

15,8/1000 nascidos vivos em 2010. Esse indicador expressa sensível declínio, o que se deve 

ao conjunto de ações empreendidas pelos governos estaduais e municipais, por meio da 

intensificação das ações de assistência integral à criança e à mulher. 

Diversos fatores também podem ter contribuído para a redução da mortalidade infantil, 

dentre os quais, citam-se a intensificação nas campanhas de vacinação; redução das doenças 

infecciosas, ampliação e reforma de maternidades equipadas com UTI's materna e neonatal, 

resultando num maior impacto da mortalidade no período neonatal. 

COEFICIENTE DE MORTALIDADE INFANTIL NO AMAZONAS, 2004-2010 

ANOS 
NASCIDOS VIVOS N.ºÓBITOS < 1 ANO COEF. P/ 1.000 NASC. VIVOS 

AM MANAUS INTERIOR AM MANAUS INTERIOR AM MANAUS INTERIOR 

2004 71.345 36.967 34.378 1.332 628 704 18,67 16,99 20,48 

2005 73.488 38.022 35.466 1.346 674 672 18,32 17,73 18,95 

2006 75.584 38.697 36.887 1.381 655 726 18,27 16,93 19,68 

2007 73.469 37.453 36.016 1.247 592 655 16,97 15,81 18,19 

2008 74.642 38.292 36.350 1.233 598 635 16,52 15,62 17,47 

2009* 75.808 39.573 36.235 1.273 591 682 16,79 14,93 18,82 

2010* 73.862 39.350 34.512 1.169 540 629 15,83 13,72 18,22 

Fonte: FVS/NUSI 
Nota: *Dados sujeitos à revisão. Processado em 11.08.2011 

 

Controle da Malária no Amazonas, 2011 

A experiência exitosa obtida com o Plano Plurianual de Controle da Malária – 

PPACM 2007-2010, quando houve uma redução de 64% dos casos de malária com 129.799 a 

menos, durante 4 anos de vigência. A FVS elaborou uma nova proposta de plano plurianual 

com uma meta de redução para 2011 de 30% dos casos. Até outubro de 2011 foram 

notificados 50.992 casos de malária em todo o estado do Amazonas. Se comparados com o 
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mesmo período do ano de 2010, houve uma redução de 21,53%, uma vez que haviam sido 

registrados 64.980 casos. 

EVOLUÇÃO MENSAL DO NÚMERO DE CASOS DE MALÁRIA NO AM - JANEIRO/2009 A 
OUTUBRO/2011. 

 

Fonte: SIVEP_MALARIA – Acesso 07/11/2011 – dados sujeitos a alteração. 

Controle da Dengue no Amazonas – 2011 

 
Em 2011, foram confirmados 56.669 casos de dengue e os municípios de Manaus, 

Tefé, Barcelos, Lábrea, Itacoatiara, Coari, Codajás, Humaitá, Nova Olinda do Norte e 

Manacapuru foram os que apresentaram maior número de casos confirmados da doença, 

sendo considerada a maior epidemia de Dengue no Amazonas, que só foi possível conter a 

por meio da participação ativa do Governo do Estado subsidiando a intensificação das ações 

de controle. 

A Fundação de Vigilância em Saúde (FVS/AM) identificou os municípios de maior 

vulnerabilidade para a ocorrência de epidemia de dengue em 2011 e elaborou o Plano de 

Prevenção e Controle da Dengue no estado do Amazonas para o período 2011-2012.  

Por ser uma doença que não tem vacina, a dengue torna-se passível de epidemias, e 

somente através de ações de prevenção e controle consegue-se, em tempo hábil, conter uma 

epidemia.  

  

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

2011 4480 3661 3438 3073 4313 5404 7207 8231 6845 4340

2010 6068 6379 6874 6440 7302 7371 7728 6513 5422 4883 5037 3912

2009 6880 5371 5832 6890 10714 12885 12596 11315 10566 7944 6311 4778
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Atividades Relevantes 

1. Elaboração e implementação do Plano Plurianual de Combate à Malária (2011-

2015), com redefinição de estratégias e metas por estratos;  

2. Implementação do Plano de Prevenção e Controle da Dengue nos 28 municípios 

prioritários;  

3. Realização do curso de investigação de surtos para profissionais de nível superior, 

visando o fortalecimento de respostas rápidas para a copa do mundo;  

4. Implementação da Vigilância epidemiológica e controle absoluto da Influenza A 

pelo vírus H1N1 no Amazonas;  

5. Monitoramento dos sorotipos da Dengue pelo método NS1 com vigilância 

amplificada para o Vírus do tipo IV em 3 unidades Sentinela da Capital (SPA Danilo Correa, 

Pronto Socorro da Criança Zona Oeste.);  

6. Operação do Plano de Controle das Leishmanioses para o estado do Amazonas;  

7. Implantação do Núcleo de Vigilância Hospitalar na Unidade Mista de Parintins e     

Implementação do Núcleo de Vigilância Hospitalar no Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio  

8. Implantação da vacina contra 10 tipos de pneumococos e da vacina contra o 

meningocócica tipo C na rotina da atenção primária; 

9. Inserção do Programa Estadual de Controle da Tuberculose na FVS-AM;  

10. Supervisão das atividades do Plano de Ação de Vigilância Sanitária junto com a 

equipe técnica do Núcleo de Descentralização de Vigilância Sanitária (NADAV), em 11 

municípios do Estado. 

11. Inclusão do LACEN na Rede Interamericana da cadeia Alimentar (RILLA);  

12. O LACEN/AM é considerado a partir deste ano, Referência Nacional na 

Vigilância Epidemiológica no Setor de Endemias e Tuberculose. 

13. Descentralização do LACEN no exame de cultura para o diagnóstico da 

Tuberculose nos municípios de Manaus e São Paulo de Olivença; 

14. Elaboração dos Boletins Epidemiológicos do Amazonas para o ano de 2010 e 1º 

Semestre de 2011.  

15. Desempenho em situação de emergência: atuação conjunta da sala de situação com 

a Secretaria Executiva do Comitê Estadual de Crise para Controle da Epidemia de Dengue no 

Amazonas;  

16. Implantação do Programa da Raiva Humana em 3 Unidades de Saúde Indígenas, 

nos municípios de Tabatinga, São Paulo de Olivença e Santo Antonio do Içá;  

17.  Estruturação do controle de roedores em Parintins;  
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18.  Realização do 4° Seminário de Avaliação das Ações de Vigilância em Saúde do 

estado do Amazonas – Prêmio Ney Bahiense de Lacerda. 

19. Realização do 2°Seminário de Educação em Saúde do Amazonas, com 200 

participantes de 35 municípios do Estado; 

20. Implantação de Núcleos de Educação em Saúde e Mobilidade Social no interior do 

estado do Amazonas; 

21. Participação na Comissão Intersetorial de Saúde do Trabalhador e na Comissão 

Interstitucional de Educação Ambiental do Amazonas;  

22. Implantação de 3 laboratórios para análise da qualidade da água nos municípios de 

Envira, Tabatinga e Autazes, totalizando 20 implantados e em funcionamento. 

23. Monitoramento das ações referentes à Programação das Ações de Vigilância em 

Saúde (PAVS) do MS, nos 62 municípios, incluindo os não certificados em Vigilância em 

Saúde e aderidos ao Pacto pela Saúde em 2011; 

24. Efetivação do funcionamento da Auditoria da FVS/AM com atividades envolvidas 

em 8 municípios do Estado;  

25. Instalação de 50 laboratórios no Estado para realização de exames para diagnóstico 

de malária;  

26. Capacitações nas ações de vigilância em saúde de 827 profissionais de nível 

superior e 2.068 de nível médio, totalizando 2.895 profissionais. 

27.  O Governo do Estado do Amazonas em parceria com o Ministério da Saúde, 

elaborou o Plano de Prevenção e Controle de Dengue no Estado para o período de 2011-2012. 

28. Foram aplicadas 2.232.404 doses de vacinas para o controle das doenças 

imunopreveníveis. 

29. Realizadas 7.961 inspeções de alta, média e baixa complexidade em 

estabelecimentos de produtos e serviços no Estado. 
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Resultados Impactantes:  

1. Redução de 21,53% dos casos de Malária registrados no período de janeiro a 

outubro de 2011, em relação ao mesmo período de 2010; 

2. Manutenção da erradicação da Poliomielite e Febre Amarela Urbana; 

3. Manutenção do controle do número de casos de Sarampo; 

4. Manutenção do controle da Raiva, Rubéola Congênita e Tétano Neonatal sem 

registros de casos; 

5. Alcançada a meta de 80% na campanha da vacina Influenza em grávidas, crianças, 

indígenas e idosos; 

6. Redução dos casos de Meningite e Pneumonias na faixa etária de menores de 2 

anos, como resultado da implantação das vacinas na rotina na atenção primária; 

7. Aumento na realização de cultura para Microbactérias com melhoria na 

confirmação de diagnóstico e investigação de resistência aos medicamentos Anti-

Tuberculose; 

8. Melhoria no índice de controle de qualidade no diagnóstico de Leishmaniose 

Tegumentar, reduzindo de 9% para 3% a possibilidade de erros; 

9. Implantação do controle de qualidade de Hanseníase pelo LACEN. 

Investimentos de Infraestrutura Física 

1. Foram adquiridos Equipamentos de Proteção Individual para abastecer os 61 

municípios do interior do Amazonas;  

2. Recuperação do prédio do Laboratório Central/LACEN; 

3. Adequação do prédio do anexo da FVS (Av. Joaquim Nabuco) para funcionamento 

da área técnica; 

4. Recuperação do laboratório de fronteira instalado em Tabatinga; 

5. Adequação da Subgerência de Entomologia (Anexo Alvorada); 

6. Adequação do Almoxarifado da FVS/AM. 
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SEGURANÇA PÚBLICA  

 

O ano de 2011 vai ficar marcado para a Segurança Pública do Amazonas como 

aquele em que o Governo do Estado implantou o maior programa de reaparelhamento e 

revitalização do sistema em toda a história - o Ronda no Bairro. 

Por intermédio da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP), os investimentos 

destinados para os dois primeiros anos de gestão ultrapassam os 210 milhões de reais para a 

implantação da primeira fase do Programa, com o reaparelhamento do sistema de Segurança 

no Estado. Foram aplicados aproximadamente 78 milhões de reais na zona Norte de Manaus, 

melhorando as condições de prestação de serviços por parte das Polícias Civil e Militar, 

Corpo de Bombeiros e Departamento Estadual de Trânsito. 

Destaca-se ainda a contratação de mil novos policiais civis e 2,5 mil policiais 

militares, oriundos de concursos públicos, e a aquisição de equipamentos, armamentos e 

viaturas e obras de construção e reforma das unidades do sistema de segurança pública na 

capital e no interior do Estado, como o Centro Integrado de Operações (Ciops), quartéis e 

Distritos Integrados de Polícia (DIPs). 

Em 2012 os investimentos para a Segurança Pública vão continuar com toda a 

intensidade na consolidação do programa Ronda no Bairro e na revitalização de todo o 

sistema de segurança. Para esse início, estão assegurados mais de 130 milhões de reais para a 

aquisição de equipamentos, tecnologias e renovação total da frota de viaturas, capacitação e 

treinamento de policiais e novas obras de construção e reforma das instalações físicas das 

unidades, com especial atenção ao complemento da reestruturação no interior do Amazonas. 

A frota de veículos das polícias Civil e Militar foi renovada com 965 viaturas novas, 

sendo 868 carros e 97 motocicletas, todas para aplicação exclusiva no policiamento na capital 

e em todos os municípios do Estado. Nenhuma cidade do interior recebeu menos de duas 

viaturas para as atividades policiais. 

A partir do final do ano de 2011 todos os policiais militares do Ronda no Bairro 

passaram a utilizar o kit tático-operacional (KTO) nas suas atividades diárias, melhorando 

significativamente as condições de trabalho, com vistas à incorporação da nova filosofia de 

policiamento comunitário que o Governo do Estado implantou com o programa. Com esse kit, 

composto de algemas, colete balístico, lanternas, luvas, cones, e máquina fotográfica com 
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georreferenciamento, o policial colabora de maneira mais eficaz com a perícia técnica, 

principalmente na preservação dos locais de crimes e na coleta de imagens que servirão de 

prova nos inquéritos. 

A estrutura física das delegacias e unidades militares da Segurança Pública no 

Amazonas também foi ampliada, com o início da construção de 13 novos DIPs que, somados 

aos 17 existentes, darão maior capilaridade e operacionalidade ao policiamento.  

O Ciops, que é o centro das operações do policiamento durante as 24 horas do dia, 

teve sua estrutura e capacidade operacional duplicadas, já iniciando sua preparação para se 

tornar o centro de comando e controle do sistema de segurança para a Copa do Mundo de 

2014.  

A partir do ano de 2012, o Ciops passará a operar com três antenas de grande porte 

para melhorar a qualidade do sistema de radiocomunicação da polícia, além de 780 rádios 

transmissores portáteis/Rádio Hand-Talk (HT) para uso do policial em serviço. Todos os  

serviços prestados gratuitamente à população, como o disque 190 - polícia e 193 - bombeiros, 

central de monitoramento de câmeras e linhas exclusivas para taxistas - Sistema Emergencial 

de Radiotáxi, condomínios - Serviço de Atendimento aos Condomínios e shoppings, agora 

estão acomodados em instalações modernizadas e suficientes, para que os operadores atuem 

com conforto, melhorando a eficiência. 

O Governo do Estado também investiu em convênios com o Governo Federal, para a 

SSP operacionalizar programas do Plano Nacional de Segurança Pública com Cidadania 

(Pronasci), com o objetivo de reaparelhar o sistema de segurança do Amazonas. Foram 

firmados mais de 5,5 milhões de reais em parcerias para a aquisição de mobiliário, 

equipamentos e obras, como o veículo aerodirigível para a Secretaria Adjunta de Inteligência, 

material de mergulho para o Corpo de Bombeiros, lanchas e outros petrechos operacionais.  

Na prevenção do risco social, o Governo apostou no trabalho dos programas 

desenvolvidos no âmbito da Segurança Pública. O Programa de Redução da Violência e do 

Uso de Narcóticos e Entorpecentes (Previne) realizou 24 cursos de extensão universitária para 

multiplicadores da mensagem contra o uso de drogas e bebidas alcoólicas, na capital e no 

interior, alcançando 1.151 participantes. Registra-se, ainda, 220 atendimentos psicológicos a 

funcionários e participantes do projeto de Inclusão Digital na Terceira Idade, realizado 

voluntariamente por servidores públicos. Desde 2009, o curso já ofereceu aulas gratuitas para 

180 idosos, distribuídos em nove turmas.  
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Os demais programas sociais da Segurança Pública, como Formando Cidadão, Pró-

Vida e Programa Educacional de Resistência às Drogas também cumpriram importante papel 

na prevenção do crime por meio de palestras, cursos e campanhas educativas em todo o 

Estado, chegando a um público superior a mil pessoas. 

 

NOVA FROTA DE VIATURAS - 2011 

DESTINAÇÃO QUANTIDADE TIPO SUBTOTAL 

Ronda no 

Bairro 

116 Space Fox 

523 

80 Voyage 

1 S10 

252 Pajero Dakar com 

tecnologia embarcada 

66 Pajero Dakar 

8 Vans Boxer 

Polícias e 

Institutos 

171 Pick-up Ranger 

345 
71 Eco-Sport 

100 Palio Weekend 

3 Veículo tipo rabecão 

Total 868                                   

Fonte: Comissão de Implantação do Programa Ronda no Bairro 

 

 

ARMAMENTOS PARA AS POLÍCIAS E KIT TÁTICO-OPERACIONAL - 2011 

DESCRIÇÃO QUANTIDADE DESCRIÇÃO QUANTIDADE 

Pistolas 3.500 Câmeras fotográficas com GPS 100 

Submetralhadoras 500 Bastões perseguidores 1.900 

Espingarda calibre 12 500 Lanternas multiuso 120 

Munições de vários 
calibres 

550.000 Algemas descartáveis 700 

Algemas inox 1.000 Faróis de busca 100 

Coletes balísticos 7.384 Luvas de látex 7.000 

Fonte: Comissão de Implantação do Programa Ronda no Bairro 

 

  



89 
 

RONDA NO BAIRRO, UM NOVO CONCEITO DE POLICIAMENTO 

 

A criação do programa Ronda no Bairro representa a realização de uma proposta 

lançada pelo governador Omar Aziz ainda durante a campanha eleitoral ao Governo do 

Estado, em 2010. Sua implantação começou pela zona Norte da capital, em função dos dados 

estatísticos que colocam essa região – a mais populosa de Manaus - 493.455 habitantes em 9 

bairros - como a primeira em índices de criminalidade. 

Na primeira fase, foi ampliado o número de Distritos Integrados de Polícia (DIPs) de 

quatro para seis, contemplando uma melhor cobertura da região Norte, principalmente nos 

bairros Monte das Oliveiras e Novo Aleixo, que agora têm delegacias e companhias 

interativas comunitárias (Cicom) para o policiamento.  

Para garantir a presença mais efetiva da polícia junto ao cidadão, a área de atuação 

de cada DIP foi dividida em setores que, por sua vez, são atendidos por um módulo de 

policiamento interativo comunitário e uma equipe de policiamento ostensivo formada por 18 

policiais, uma viatura equipada com computador, Global Positioning System (GPS), câmeras 

e outras tecnologias monitoradas 24 horas pelo Ciops, além de duas motocicletas. Todo esse 

aparato estará presente em cada um desses setores dia e noite. 

O Ronda no Bairro é uma nova filosofia de policiamento comunitário, com forte 

valorização do relacionamento entre o cidadão e o policial, uma tendência que vem resultando 

vitoriosa em várias partes do mundo. Essa estratégia de policiamento de proximidade também 

propicia a consolidação de um modelo que acontece no Amazonas como em nenhum outro 

Estado, que é a atuação integrada dos órgãos do sistema de Segurança Pública, notadamente, 

das polícias Civil e Militar.  

Na questão operacional, o policiamento comunitário do projeto experimental da Base 

de Policiamento Integrado (BPI), instalado em agosto de 2010 no bairro Santa Etelvina, zona 

Norte - que naquele momento detinha um dos mais elevados índices de violência e 

criminalidade -, deu o norte esperado para um projeto dessa monta. Maior prova disso está nas 

estatísticas da região, que indicam que as ocorrências policiais caíram até 60% na maioria das 

modalidades de crime e as prisões de marginais cresceram 50%. Trata-se de um exemplo 

positivo de gestão da Segurança Pública com a colaboração estreita da comunidade, por meio 

de seu conselho interativo, criado especificamente para atuar junto ao comando policial da 

região. 
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COMANDO DE POLICIAMENTO DE ÁREA E SECCIONAL  

RONDA NO BAIRRO – ZONA NORTE (1ª FASE) - 2011 

DIP BAIRRO SETORES 

6º Cidade Nova 8 

13º Cidade de Deus 5 

15º Nova Cidade 6 

18º Novo Israel, Terra Nova e Colônia Santo Antônio 8 

26º Santa Etelvina e Monte das Oliveiras 7 

27º Novo Aleixo 7 

Fonte: Comissão de Implantação do Programa Ronda no Bairro 

 

O cidadão é o alvo maior dos fundamentos do Programa Ronda no Bairro e sua 

filosofia de polícia comunitária, com investimento em prevenção e repressão qualificada e a 

busca incessante de maior participação e envolvimento da comunidade para assegurar a 

melhoria da qualidade de vida da população. 

Para mostrar o interesse e a importância que o Governo do Estado dedica a esse 

programa, em 2011 mais de 1.700 policiais civis e militares foram treinados e capacitados 

exclusivamente para o policiamento comunitário. Os cursos ofereceram disciplinas de 

Direitos Humanos e Prevenção, Mediação e Resolução de Conflitos, Uso Progressivo da 

Força e Emprego de Armamento Não Letal. 

 

ESTRATÉGIA ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA INTEGRADA PARA A 

REGIÃO DE FRONTEIRA E DIVISAS DO AMAZONAS (ESFRON) 

 

O pontapé para o combate eficaz ao narcotráfico na vasta região de fronteira do 

Amazonas com os maiores produtores mundiais de entorpecentes começou em 2011 com a 

concepção dessa estratégia, um programa que se insere na Estratégia Nacional de Fronteiras 

(Enafron) do Ministério da Justiça. Os municípios de Barcelos, Santa Izabel do Rio Negro, 

São Gabriel da Cachoeira, Japurá, Santo Antônio do Içá, Tabatinga, Benjamin Constant e 

Atalaia do Norte terão a partir deste ano núcleos do Esfron, de acordo com o cronograma de 

implantação e consolidação do projeto, que tem como prazo final o mês de novembro de 

2014. 
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A Esfron tem a missão de desenvolver ações de prevenção da violência, repressão 

qualificada e de assistência social, inicialmente na linha de fronteira do Amazonas com a 

Venezuela, Colômbia e Peru, objetivando impedir, conter e reduzir a incidência de práticas 

delituosas e vulnerabilidades, mediante articulação e integração das forças estaduais da 

Segurança Pública e parceiros das esferas dos governos Federal e municipais, em interação 

com as comunidades locais.  

Com a implantação da Esfron, os municípios de fronteiras e divisas serão 

incrementados a partir das Estruturas Integradas de Segurança Pública e Socorro (Eisp). Os 

modelos centros, distritos e bases integradas de segurança pública e socorro (Cisp, Disp e 

Bisp) serão implantados a partir de uma intervenção enérgica, inovadora, conjunta, integrada 

e articulada. Inicialmente os Cisp de Tabatinga e São Gabriel serão implantados com perfil de 

projeto-piloto sendo estruturados com núcleos de inteligência, de polícia técnico-científica, 

gabinetes de gestão integrada municipais, câmaras temáticas da Esfron, núcleos comunitários 

de resistência às drogas e Forças Integradas de Resposta Rápida.   

A Secretaria de Segurança Pública (SSP) realiza neste início de ano a operação 

Fronteira Segura, o pontapé operacional de implantação da Esfron a partir de  dos municípios 

de Tabatinga e São Gabriel da Cachoeira. A estratégia prevê a criação de duas Forças 

Integradas de Resposta Rápida, com 30 integrantes das polícias Civil e Militar, Corpo de 

Bombeiros e Detran. As forças vão atuar durante períodos predeterminados e poderão ser 

deslocadas para qualquer município fronteiriço em que haja a necessidade de seu emprego. 

A Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp) disponibilizará viaturas à SSP 

para emprego nas ações e operações nas cidades fronteiriças do Estado do Amazonas e, em 

convênio com a Esfron, também vai adquirir diversos armamentos e equipamentos destinados 

às forças integradas e Centros Integrados de Segurança Pública (Cisp) de Tabatinga e São 

Gabriel de Cachoeira. Além disso, os integrantes dessas unidades vão ser treinados 

especificamente para a atuação nas áreas de fronteiras. 
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REGIÃO DE FRONTEIRAS E DIVISAS DO AMAZONAS - 2011 

 
Fonte: Comissão do Enafron/SSP 
 

 

 

AÇÕES DE INTELIGÊNCIA 

 

Sessenta agentes da Secretaria Executiva-Adjunta de Inteligência (Seai) participaram 

de cursos de capacitação e profissionalização em 2011, com foco em Planejamento 

Estratégico e Projetos e Procedimentos Básicos de Inteligência, realizado pela Coordenação-

Geral de Inteligência da Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp), do Ministério da 

Justiça. 

Seguindo determinações da política de governo para a Segurança Pública, o serviço 

de inteligência intensificou as operações que colaboram para o resgate da credibilidade do 

cidadão na polícia. Em torno de 98 processos judiciais de interesse da SSP e da Polícia Civil, 

na capital e interior, geraram diversos mandados de quebra de sigilo e interceptações 

telefônicas.  

Em Manaus, o apoio à elucidação de crimes junto a delegacias especializadas é mais 

frequente, com autoridades policiais de outras unidades utilizando os recursos de inteligência 

para solucionar crimes cuja obtenção de provas por outros meios legais já tenham se esgotado. 
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Nas delegacias do interior do Estado, os municípios de Manacapuru, Presidente Figueiredo, 

Parintins, Jutaí, Itacoatiara, Manaquiri e Careiro já receberam autorização para uso desse 

modo de obtenção de informações destinadas a processos criminais. 

Além das operações integradas, coordenadas pela Seai, o apoio logístico prestado às 

polícias Civil e Militar do Estado foi fundamental para o sucesso obtido nas operações. Além 

da utilização legal de ferramentas tecnológicas para a quebra de sigilo e interceptação 

telefônica, outros equipamentos foram importantes no apoio de inteligência à SSP, sem os 

quais muitas informações necessárias para a produção do conhecimento não teriam sido 

obtidas. 

Entre os resultados relevantes da Seai, estão as quatro operações coordenadas e 

realizadas em conjunto com as polícias Civil e Militar, conforme segue:  

Operação Puxirum - desencadeada no município de Parintins para combater o 

narcotráfico, resultou na prisão de 21 criminosos e apreensão de aparelhos celulares, 

entorpecentes, dinheiro em espécie e 37 cheques. 

Operação Aliança - atuação contra grupos criminosos organizados que agiam no 

sistema prisional e eram responsáveis por captar recursos para o pagamento de advogados, 

propinas para facilitação de fuga de detentos, entre outros. A operação resultou na prisão de 

36 criminosos e apreensão de mais de 40 quilos de cocaína, 74 quilos de maconha, 6 balanças 

de precisão, 18 veículos, 13 armas de fogo, vasta munição, equipamentos de proteção 

individual, como coletes balísticos; e de uso das forças policiais, como binóculos, rádios, 

luneta e outros. Foram apreendidos também 19 automóveis, 2 motocicletas, 56 mil reais, 

joias, notebooks, computadores, televisores, máquinas fotográficas e filmadoras. 

Operação Corsário - contra um grupo criminoso, composto por traficantes, 

homicidas e policiais, que interceptavam, no meio do rio, pequenas embarcações que 

transportavam entorpecentes para Manaus. Os criminosos se apossavam das substâncias 

encontradas e, na maioria das vezes, executavam os tripulantes dessas embarcações, fato que 

costumeiramente ocorria nas proximidades de Manacapuru. Resultou na prisão de 16 pessoas, 

inclusive servidores do sistema de Segurança Pública do Estado,  apreensão de 7 automóveis, 

9 motocicletas, 3 embarcações, grande quantidade de entorpecentes, armas, inclusive de uso 

restrito, e farta quantidade de munição. 
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Operação Tentáculos - Prisão de pessoas envolvidas com tráfico de entorpecente, 

homicídios e extorsões. Foram cumpridos 55 mandados de prisão e lavrados 15 flagrantes de 

delitos. Foram apreendidos também 21 automóveis, 5 motocicletas, grande quantidade de 

entorpecentes, armas, munições e a quantia R$ 63.891,70 em espécie. 

 

CENTRO DE OPERAÇÕES 
 

O Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops) fechou 2011 com obras de 

modernização e ampliação que estão sendo concluídas neste início de ano. O Governo do 

Estado está investindo mais de 5 milhões de reais nas obras e redes de internet e 

radiocomunicação para comportar a nova e ampliada estrutura da Segurança Pública.  

Para manter todos os serviços prestados em pleno funcionamento, de acordo com as 

necessidades crescentes da metrópole Manaus, foram contratados mais de 190 operadores 

para atendimento 24 horas dos telefones de emergência 190 e 193, durante todos os dias da 

semana. Em 2011 foram atendidas mais de 2 milhões de chamadas da população. 

Com a ampliação, adequação no quadro de pessoal, aquisição de novos softwares e 

de instalação de sistema de radiocomunicação eficiente, o Ciops estará preparado para 

centralizar as informações do policiamento na capital com a implantação do programa Ronda 

no Bairro e ser a referência do Estado no comando e controle operacional da Segurança 

Pública até 2014, quando Manaus será a sede da região Norte na Copa do Mundo de Futebol, 

cumprindo assim todas as exigências dos padrões internacionais da Federação Internacional 

de Futebol. 

 

CORREGEDORIA  

 

Com a competência de coordenar, planejar e supervisionar as atividades dos 

servidores do sistema de Segurança Pública do Estado, a Corregedoria-Geral fechou 2011 

ampliando sua atuação. Criou o Serviço de Corregedoria Permanente (Secop) e o Grupo de 

Atividades Correicionais (Gaco). Importantes também foram a realização do 1º Ciclo de 

Palestras da Corregedoria-Geral e a publicação de instruções normativas e portarias com 

orientação das atividades de correição. 

Para melhor fluidez dos serviços de correição na Polícia Militar, que tem um 

contingente de quase 10 mil homens, a Corregedoria-Geral criou o 3º Conselho Permanente 
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de Disciplina para formalizar procedimentos e avaliar a permanência de oficiais e praças nos 

quadros da instituição.  

 Outra conquista importante foi a ampliação dos canais de comunicação com o 

cidadão, possibilitando um maior acolhimento e apuração das denúncias que chegaram ao seu 

conhecimento, seja por setor próprio do órgão, pela Ouvidoria do sistema ou pelo disque-

denúncia 181. Foram registradas em torno de 547 ocorrências contra membros do sistema de 

Segurança Pública. 

A participação no acompanhamento e apoio aos servidores nos festivais folclóricos 

de Parintins, Manacapuru e Itacoatiara, em participação ativa no Gabinete de Gestão 

Integrada (GGI), também marcou a atuação do órgão neste ano. 

 

ENSINO DE SEGURANÇA PÚBLICA  

 

O ensino de Segurança Pública se consolidou em 2011 com a passagem de mais de 

10 mil profissionais do sistema pelos cursos de formação, aperfeiçoamento e qualificação 

oferecidos pelo Governo do Estado para preparar melhor e ampliar os quadros das polícias 

Militar e Civil, principalmente. 

Depois de aprovados em todas as fases de concurso público, 1.138 candidatos 

receberam a formação técnico-profissional para compor os quadros da Polícia Civil do 

Amazonas, desenvolvida pelo Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública (Iesp). Os 

novos policiais foram nomeados em fevereiro de 2011. 

Da Polícia Militar, o Iesp acolheu 2.046 candidatos oriundos de concurso público 

para curso de formação profissional na Universidade Nilton Lins, com a proposta pedagógica 

de preparar o agente para atuar segundo os princípios dos direitos humanos, valorizando-o 

como pessoa, profissional e cidadão.  

Realizou ainda os cursos de Aperfeiçoamento de Sargentos (CAS) e o de Oficiais 

Administrativos (CHOA) para 99 policiais militares. E, como parte do planejamento de 

ensino, fez dois encontros de capacitação para 300 professores civis e militares. Esses cursos 

foram em parceria com a Polícia Militar, Universidade do Estado do Amazonas (UEA), 

Centro Tecnológico do Amazonas (Cetam) e Fundação Muraki. 

Também em parceria com as polícias Civil e Militar, fez a preparação de 1.750 

policiais militares e civis para o programa Ronda no Bairro, seguindo matriz curricular 
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recomendada pela Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp) para o conceito de 

policiamento comunitário.  

Na atualização profissional, 574 policiais civis frequentaram ao longo do ano os 

cursos de Genética Forense, Análise Criminal e Treinamento em Elaboração de Boletim 

Eletrônico. Para melhorar o atendimento a pessoas com deficiência visual, ofereceu o curso 

intermediário de libras, com o apoio da Secretaria de Estado de Educação (Seduc), para 35 

profissionais. 

O instituto de ensino contou com a participação de cerca de cinco mil policiais do 

Amazonas nos cursos a distância.  

 

GABINETE DE GESTÃO INTEGRADA (GGI) 

 

O Gabinete de Gestão Integrada (GGI), coordenado no Amazonas pela Secretaria de 

Segurança Pública (SSP), atingiu seus objetivos graças à interação com os órgãos de todas as 

esferas de governo nas questões de interesse da sociedade. Todas as ações das instituições 

integrantes do GGI aconteceram conjuntamente, mas com total respeito às suas competências, 

objetivando o bem comum coletivo.  

Foram realizadas sete reuniões ordinárias e 24 extraordinárias, com destaque para os 

temas Carnaval 2011, recepção dos cruzeiros marítimos da temporada 2010/2011, 

reintegração de posse nos municípios de Itacoatiara e Coari, invasão de terra no município de 

Presidente Figueiredo, festivais folclóricos de Parintins, Manacapuru e Itacoatiara, operação 

integrada em hotéis e pousadas do Centro de Manaus, situação carcerária do Estado, criação 

do Programa Estadual de Segurança da Mulher, elaboração de termo de cooperação para 

enfretamento ao tráfico de pessoas, reintegração de posse na Área de Proteção Ambiental do 

Tarumã e Segurança Pública nos bairros de Manaus. 

O GGI cumpre seu papel fundamental de integrar o sistema de Segurança Pública 

com os poderes constituídos e com a sociedade, deliberando soluções que otimizam o 

emprego dos recursos e potencializam os resultados, atividade que não se limita à capital 

Manaus. Com conduta itinerante, teve participação ativa nos principais eventos e operações 

conjuntas, como carnaval e festivais folclóricos de Parintins, Manacapuru e Itacoatiara.  

De maneira inovadora, foi criada no GGI a Câmara Temática da Estratégia Estadual 

de Segurança Pública Integrada para a Região de Fronteiras e Divisas do Amazonas e foram 

iniciados os debates para constituição da equipe que produzirá o Plano das Ações de 
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Segurança para a Copa de 2014 no Amazonas, fator de legado inovador para a SSP e para 

todo o sistema.  

 

OUVIDORIA  

 

A implantação do disque-Ouvidoria 155 marcou a disposição do Governo do Estado 

em oferecer ao cidadão um canal rápido, fácil e gratuito para se comunicar com a Segurança 

Pública. A linha vai atender chamadas de qualquer parte do Amazonas depois que a operadora 

de telefonia fizer os ajustes técnicos necessários neste início de ano. A Ouvidoria também 

mantém um canal de comunicação com a população pelo endereço eletrônico 

ouvidoriadeseguranca@bol.com.br. 

O programa Terra Firme, lançado em 2011 dentro do Plano de Ouvidoria Itinerante 

Terrestre, desenvolveu ações junto às populações residentes nos municípios do Estado. No 

programa, missões foram cumpridas em vários municípios do Amazonas para divulgar o 

trabalho do órgão, receber manifestações e conhecer opiniões sobre a prestação de serviços 

pelas instituições da SSP, assim como realizar visitas a autoridades do Estado e dos poderes 

federal e municipal, religiosas e representantes da sociedade civil. 

Em conjunto com a Promotoria de Controle Externo da Atividade Policial (Proceap), 

do Ministério Público Estadual, efetuou diligência de inspeção em alguns órgãos de segurança 

na capital, adotando providências corretivas e solicitando às autoridades competentes a 

adoção das medidas necessárias à solução de problemas encontrados. Com a Superintendência 

da Polícia Federal no Amazonas, a Ouvidoria tratou de assuntos relativos a operações de 

combate a entorpecentes em áreas de fronteiras. 

Expedientes recebidos da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, com denúncias 

registradas no disque 100 (da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República) e 

do disque 180, da Central de Atendimento à Mulher, foram encaminhados às autoridades 

competentes para providências decorrentes. 

 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (Detran) 

 

O Governo do Estado realizou ações e projetos voltados para atender as necessidades 

e satisfação dos usuários com a melhoria contínua dos processos e qualificação dos servidores 

do Departamento Estadual de Trânsito (Detran).  
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Com o Programa de Incentivo à Primeira Habilitação, facilitou o acesso da 

população à obtenção da Carteira Nacional de Habilitação, atendendo aproximadamente 6.000 

candidatos; e, com o Programa de Segurança no Trânsito, distribuiu, nos últimos três anos, 

mais de 8,6 mil kits (capacete/colete) aos mototaxistas de todo o Amazonas com a intenção de 

reduzir lesões e mortes no trânsito.  

Em 2011 foram priorizados os serviços de sinalização viária vertical e horizontal na 

capital e interior do Estado para melhorar a segurança no trânsito e reduzir a possibilidade de 

acidente, como a revitalização total do sistema viário nos municípios de Manicoré e Anori e 

das rodovias AM-240 - Balbina e AM-70 - Manacapuru. Na capital, destaque para a 

sinalização das avenidas Brasil (zona Oeste), das Torres (zonas Norte e Leste) e Timbiras e 

Arquiteto José Henriques (zona Norte). 

Para melhorar a eficiência do órgão nos serviços prestados à população, o espaço 

para recolhimento de veículos apreendidos de pequeno, médio e grande portes foi ampliado 

para uma área de aproximadamente 8 mil metros quadrados.  

Como ações relevantes, desçam-se ainda a reestruturação do Gabinete de Perícia; a 

implantação do Talonário Eletrônico de Multa e do módulo de recuperação de crédito; e, a 

Maximização do agendamento de vistoria. 

 

 

POLÍCIA MILITAR 

 

Na busca incessante para tornar a Polícia Militar um órgão prestador do melhor 

atendimento à população, fazendo-a referência nacional como instituição da Segurança 

Pública do Amazonas que preserva a ordem e o meio ambiente, o Governo do Estado 

revitalizou em 2011 os quadros da instituição com o ingresso de novos policiais, além de 

promover oficiais e praças. 
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INCLUSÃO E PROMOÇÃO DE PRAÇAS E OFICIAIS 2009-2011 

ATIVIDADE ANOS 

2009 2010 2011 

Inclusão de oficiais  -   -  470  

Inclusão de soldados                -   988  2.000  

Promoção de praças (soldado, cabo, sargento e subtenente) 94  1.493  3.691  

Promoção de oficiais 82  31  93  

Fonte: Diretoria de Pessoal da Ativa/PM 

 

Cumprindo norma de reajuste automático do salário dos policiais militares, como já 

acontece há três anos, o Governo do Estado concedeu na data-base anual (abril) aumento de 

8%, índice acima da inflação do ano anterior. 

No campo operacional, o Comando-Geral da PM adotou medidas que melhorou o 

desempenho do policiamento no Estado, como a descentralização da Força Tática, que passou 

a apoiar os Comandos de Policiamentos de Área (CPA) e atuar de acordo com as necessidades 

das unidades operacionais ordinárias. Para implantar o programa Ronda no Bairro, as áreas 

operacionais da capital foram redivididas com base na densidade populacional, área 

geográfica e índice criminal. 

A Polícia Militar esteve presente em todos os eventos festivos do Estado, cumprindo 

seu papel constitucional de assegurar a paz social e a manutenção da ordem pública. 

O Comando de Policiamento Especial (CPE), por meio das suas unidades 

especializadas, realizou 134 operações para demandas diversas, como prevenção e repreensão 

ao crime.  

POLICIAMENTO AMBIENTAL – 2010-2011 

NATUREZA 2010 2011 
Pescados (apreensão) 54.200 13.382 
Animais silvestres/aves/quelônios (apreensão e resgate) 1.602 1.204 
Madeira (serrada, lenha, toras) 6.495.56 7.713.17 
Carvão (sacas, pacotes) 20.706 5.891 
Pau de escora (apreensão) 3.062 1.610 
Mineral (areia, seixo, argila, pedra brita) 2.582 260 
Poluição sonora (caixa de som, mesa de som e veículos) 32 13 

PRODUTIVIDADE 
Termo Circunstanciado de Ocorrência (fauna, flora, mineral, 
poluição sonora) 

129 - 

Boletim de Ocorrência (fauna, flora, mineral, poluição sonora) 227 129 
Infratores (apreensão, detenção, flagrantes) 657 164 
Armas de fogo (apreensão) 53 107 

             Fonte: Comando de Policiamento Ambiental/PM 
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A capacitação, qualificação e aperfeiçoamento dos profissionais nos quadros de 

oficiais e praças foi prioridade do Comando-Geral da PM em 2011. Dezenas de cursos, 

palestras e estágios, dentro e fora do Estado, ofereceram ao policial militar conhecimentos 

técnicos que serão aplicados no atendimento à população amazonense. 

 

CURSOS E ESTÁGIOS - 2011 

CURSOS PARTICIPANTES 

Aula-teste sobre Educação Ambiental nas unidades do interior 
do Estado 

68 Praças 

Policiamento Montado 25 Praças 

Estágio de Prática Veicular para Motociclistas 42 Praças 

Telecentro 185 Praças 

Capacitação do Programa Ronda no Bairro 1.250 Oficiais / Praças 

Multiplicadores do Sistema de Informações de Segurança 
Pública (SISP) 

60 Oficiais / Praças 

Sistema de Informações de Segurança Pública (SISP) 1.250Oficiais / Praças 

Policiamento de Choque 28 Oficiais / Praças 

Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam) 36 Oficiais / Praças 

Estágio de Desminagem 12 Praças 

Fonte: Diretoria de Capacitação e Treinamento/PM 

 

 

 

CURSOS OBRIGATÓRIOS DE CARREIRA - 2011 

CURSO PÚBLICO ALVO QUANTIDADE 
Superior de Polícia – CSP Oficiais                            

6  
Aperfeiçoamento de Oficiais – CAO Oficiais                          

35  
Formação de Oficiais – CFO Civis e Praças                        

470  
Habilitação de Oficiais Administrativos (CHOA) Praças                          

50  
Aperfeiçoamento de Sargentos – CAS Praças                          

50  
Formação de Sargentos – CFS Praças                          

38  
Formação de Cabos – CFC Praças                          

62  
Formação de Soldados – CFSd Civis                     

2.000  
 Fonte: Diretoria de Capacitação e Treinamento/PM 



101 
 

CURSOS EM OUTRAS INSTITUIÇÕES E EM CONVÊNIOS COM A SENASP - 2011 

CURSOS PÚBLICO 
ALVO 

QUANTIDADE 

Ações Táticas Especiais (Cate) Oficiais / Praças 7 

Batedor (Polícia do Exército) Oficiais / Praças 7 

Comunicação e Liderança para Gestores do Serviço 
Público 

Oficiais / Praças 4 

Condutores de Cães Farejadores Praças 8 

Direção Defensiva e Legislação de Trânsito Praças 72 

Direito Penal Militar Oficiais 2 

Gestão de Folha de Pagamento e Remuneração no 
Serviço Público 

Oficiais 2 

GPS Oficiais / Praças 18 

Idiomas - UNINORTE Oficiais / Praças 22 

Informática Básica Praças 38 

Informática Avançada Praças 21 

Inglês e Espanhol Oficiais / Praças 42 

Navegação Fluvial Praças 4 

Operações Ribeirinhas Oficiais /Praças 3 

Planejamento Estratégico e Balanced Scorecard Oficiais 3 

Práticas de Excelência no Atendimento de Serviço 
Público 

Oficiais / Praças 135 

Procedimentos Básicos de Inteligência Oficiais / Praças 3 

Resposta a Emergências com Produtos Perigosos Oficiais / Praças 3 

Tripulante Marítimo Oficiais / Praças 4 

Edital, Contratações Diretas sem Licitação e Sistema 
de Registros de Preços 

Oficiais / Praças 3 

Prático de Piloto Privado de Helicópteros Oficiais 4 

Estágio de Busca e Localização de Artefatos 
Explosivos 

Oficiais / Praças 8 

Gestão de Folha de Pagamento Oficiais / Praças 2 

Minicurso da Nova Reforma Ortográfica Oficiais / Praças 70 

Módulos Temáticos de Capacitação do Batalhão 
Escola Pronto Emprego – SENASP 

Oficiais / Praças 17 

Segurança de Autoridades Oficiais 2 

Fonte: Diretoria de Capacitação e Treinamento/PM 
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Braço Social da Polícia do Futuro 

 

Dentre os programas sociais desenvolvidos pela Polícia Militar do Amazonas para 

prevenir a entrada de crianças e adolescentes na criminalidade e no consumo de drogas lícitas 

e ilícitas, destacaram-se em 2011 o Formando Cidadão, Proerd e Vitória-Régia, com 

programação especial para as comunidades da capital e do interior do Estado. 

Criado em 2007 pelo Governo do Estado, o programa Formando Cidadão oferece aos 

adolescentes em situação de risco pessoal e social uma proposta de convivência social e ação 

educativa para o seu desenvolvimento integral, preparando-os para o exercício da cidadania. 

Em 2011 foram 490 pessoas beneficiadas diretamente pelo programa. 

O Programa Educacional de Resistência às Drogas (Proerd), ao longo dos últimos 

oito anos, focou suas atividades na prevenção primária ao uso de drogas e a atos de violência, 

reduzindo essa prática entre os estudantes e seus familiares por meio da educação preventiva, 

composta de 10 lições especialmente preparadas para crianças e adolescentes na faixa etária 

de 9 a 15 anos, durante um trimestre letivo. As aulas têm por base a teoria sociointeracionista-

construtivista, empregada nas séries 5ª a 7ª do ensino fundamental, com metodologia didático-

pedagógica apropriada. O objetivo é reforçar a auto-estima e a civilidade das crianças, 

adolescentes e até de adultos, ensinando-os a identificar e a lidar com as tensões e pressões do 

cotidiano. Em 2011 foram formados 46.873 alunos e 2.412 pais de alunos. 

O projeto de educação ambiental Vitória-Régia é dirigido a estudantes de 1ª e 7ª 

séries do ensino fundamental do Colégio da Polícia Militar e da Escola Estadual Eldah Bitton 
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Telles. As atividades desenvolvidas abordaram em 2011 temas como “Relação da Polícia 

Militar Ambiental e a conservação do meio ambiente” e “A educação ambiental como 

atividade transformadora de pensamentos e práticas”. Foram capacitados 250 alunos da 1ª 

série e 100 da 7ª série do Colégio da Polícia Militar e 200 estudantes da 7ª série do ensino 

fundamental da escola Eldah Bitton Telles, localizada no bairro Compensa, zona Oeste de 

Manaus. 

O Comando-Geral da PM aprovou em  2011 a criação do programa Procyon, que vai 

levar tratamento médico, psicológico e social aos policiais militares em situação de 

dependência química. Uma equipe multidisciplinar está ultimando o planejamento e o 

diagnóstico do público que será atendido pelo programa.  

 

Comunicando as Ações  

 
Diariamente, de segunda a sexta-feira, o cidadão amazonense já se acostumou a 

sintonizar o canal 8 da TV e a frequência 107.9 da rádio FM da Rede Boas Novas. Por esses 

programas diários, apresentados pela Assessoria de Comunicação Social da Polícia Militar, o 

público interno e a sociedade acompanham o dia a dia das atividades de Segurança Pública, 

com destaque para as ações de combate à violência e a criminalidade. 

Com uma linguagem de cunho jornalístico, a programação é adequada ao público 

alvo, fazendo do programa Polícia Presente pioneiro no Brasil no enfoque das ações de um 

policial cidadão e comprometido com o conceito de integração que predomina no sistema de 

Segurança Pública do Amazonas. 

 

Plano Copa do Mundo 2014 

 

O Plano Estratégico da Copa do Mundo de futebol da FIFA, em 2014, já está 

elaborado e em plena implantação. Produzido por uma comissão da Polícia Militar, o plano 

contempla estratégias a serem desenvolvidas durante o evento internacional com emprego 

eficiente da tropa. Importante também é o legado que o Amazonas herdará desse plano para o 

futuro do enfrentamento da criminalidade e manutenção da ordem pública. O portfólio do 

Plano Estratégico da PM é composto por dois programas, 12 projetos e 52 subprojetos 

operacionais, além de oito projetos e 31 subprojetos de gestão. 
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POLÍCIA CIVIL 

 

A Polícia Civil do Estado do Amazonas desenvolve ações de polícia judiciária e 

administrativa, com a responsabilidade de elucidar delitos por meio do trabalho investigatório 

de comprovação da materialidade e da identificação da autoria, ao mesmo tempo em que 

responde pela identificação civil dos cidadãos e a identificação criminal, quando necessária. 

A polícia técnico-científica do Amazonas atendeu uma demanda superior a 53 mil 

pedidos de laudos e perícias por meio dos Institutos Médico-Legal (IML), de Criminalística e 

de Identificação, além da emissão de cerca de 160.000 registros de carteira de identidade.  

Na busca para oferecer o melhor serviço para a sociedade amazonense, focou-se na 

qualidade de vida dos servidores, tendo sido realizadas várias atividades destacando-se o 2º 

Encontro de Qualidade de Vida, que teve como principais temas aqueles relacionados ao 

estresse da atividade cotidiana do agente da segurança pública. Enquanto técnicos de 

enfermagem aferiam a pressão arterial e o nível de diabetes dos policiais, o DCA prestava 

atendimento psicossocial, o serviço social orientava sobre licença médica e aposentadoria e 

atualizava os dados cadastrais de todos os servidores da instituição. 

 

Atividades operacionais 

 

A Polícia Civil se fez presente em todas as operações integradas do sistema de 

Segurança Pública em 2011 para combater crimes por formação de quadrilha, homicidas, 

traficantes de droga, foragidos da Justiça, assaltantes e outros. A instituição entende que a 

interação com outros órgãos nas operações possibilita a verificação de várias situações 

adversas e irregulares, facilitando o planejamento e a execução da atividade policial. 

 

Reaparelhamento 

 

O Instituto Médico-Legal (IML), responsável pelo recolhimento de vítimas de 

homicídio e remoções hospitalares, ganhou em 2011 o reforço de três novas viaturas, cada 

uma com capacidade para transportar quatro corpos. Os veículos são equipados com tração 

nas quatro rodas e cabeamento de aço na parte dianteira, permitindo seu emprego nos casos de 

operações de resgate de alta complexidade.  

Essas viaturas fazem parte do reaparelhamento da Polícia Civil que o Governo do 

Estado começou em 2011 e que vai culminar com a renovação total da frota de veículos e das 
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viaturas especializadas para os institutos da polícia técnico-científica até o ano de 2014, 

envolvendo ainda armamento, munição, algemas, coletes balísticos e outros equipamentos de 

uso individual de policiais e peritos. O Instituto de Criminalística recebeu dez kits de perícia 

para aplicação nos locais de crime, fundamental para a coleta de provas que levam à 

elucidação das ocorrências por meio da produção científica de provas no inquérito da Polícia 

Civil. 

 

Atenção social ao cidadão e ao servidor 

 

Mais de 6 mil pessoas, entre estudantes, trabalhadores, professores, militares e outras 

categorias, foram atendidas pelo Programa de Prevenção às Drogas (Pró-Vida). O objetivo 

foi, por meio da informação, prevenir o cidadão sobre as diversas faces do uso abusivo de 

bebidas alcoólicas e outras drogas e demonstrar seus malefícios, sobretudo para a população 

jovem.  

 

AÇÕES DO PRÓ-VIDA EM 2011 

Fonte: Programa de Prevenção às Drogas (PRÓ-VIDA) 

 

 

Foi realizado o Dia “D” Impacto Cidadania e Segurança, na Escola Estadual Pedro 

Silvestre, no bairro São Raimundo, zona Oeste, levando atividades socioeducativas e 

esportivas e serviços para estimular o exercício da cidadania pelos moradores daquela região. 

O evento foi executado pela 4ª Delegacia Seccional Oeste, 5° Distrito Integrado de Polícia 
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(DIP) e outros parceiros. Trata-se de um projeto-piloto para proporcionar conscientização 

cidadã por meio de cursos e palestras com temáticas como perigo das drogas, abuso sexual, 

bullying, violência doméstica, cidadania, ética, família e responsabilidade social. Tudo com a 

intenção de prevenir a ocorrência de violência e criminalidade no seio das comunidades da 

zona Oeste. A partir de 2012, a Delegacia-Geral pretende levar o projeto para as demais zonas 

da cidade.  

Em parceria com o Sindicato dos Feirantes de Manaus, Instituto Odontológico Júlia 

Andrade, Serviço Social do Comércio (SESC) e Secretaria de Estado da Saúde (Susam) foi 

realizada a 1ª Semana da Saúde dos Feirantes, na feira da Manaus Moderna, na zona Sul de 

Manaus. Uma equipe multiprofissional da Polícia Civil ofereceu gratuitamente orientações 

sobre a retirada de documentos e os procedimentos para participação nos programas de 

benefícios sociais dos governos do Estado e Federal, e assistência psicológica.       

No final de junho, uma blitz educativa tomou conta do Manaus Plaza Shopping. 

Eram os servidores da Delegacia de Crimes Contra o Consumidor (Decon) que levavam 

informação sobre os procedimentos para vítima de constrangimento na aquisição de produto 

sem controle de qualidade e outras irregularidades previstas no Código de Defesa do 

Consumidor e outras leis de proteção ao cliente. 

“Uma juventude sem reincidência” foi o tema do encontro para comemorar a semana 

do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). A Polícia Civil foi representada pelo 

Departamento de Controle e Avaliação (DCA) no evento ocorrido na Delegacia Especializada 

em Apuração de Atos Infracionais (Deaai) com a participação de 160 pessoas. A intenção foi 

buscar integração e reflexão para os adolescentes em conflito com a lei e seus responsáveis. A 

Polícia Civil aproveitou a oportunidade para oferecer serviços ambulatoriais aos jovens, como 

aferição de pressão arterial e distribuição de preservativos. Juntaram-se à ação social um 

promotor de Justiça, assistentes sociais e psicólogos do projeto Ame a Vida, sob coordenação 

da Secretaria de Estado de Assistência Social (Seas), músicos da Orquestra de Flauta Doce da 

Polícia Militar e membros do Programa de Prevenção às Drogas (Pró-Vida), da Polícia Civil.  

 

CORPO DE BOMBEIROS 

 

Todas as ações desenvolvidas pelo Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas em 

2011 buscaram a satisfação do cidadão por intermédio de seus 554 profissionais preparados 

tecnicamente e presentes na capital e nos principais municípios do Estado, como Itacoatiara, 

Manacapuru, Parintins, Tefé e Tabatinga. Em Manaus, são 14 postos distribuídos em todas as 
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zonas da cidade, atuando de forma preventiva e controlando as situações de incêndio e defesa 

civil quando acionado pelo Disque 193, serviço gratuito que é oferecido pelo Governo do 

Estado, por meio da Secretaria de Segurança Pública (SSP), com monitoramento no Centro 

Integrado de Operações (Ciops), onde militares bombeiros estão de prontidão às 24 horas do 

dia, em todos os dias do ano. 

No interior, o Corpo de Bombeiros prestou relevantes serviços durante as 

festividades anuais, com destaque para os eventos de grande porte, como os festivais de 

Parintins, Itacoatiara, Manacapuru, Rio Preto da Eva, Presidente Figueiredo, Maués e 

Autazes. 

Para prestar o atendimento à população com a eficácia de sempre, foi instalado na 

sede do Corpo de Bombeiros uma unidade de manutenção contínua das viaturas e 

equipamentos operacionais, o que possibilita que todos os recursos e meios estejam a 

qualquer hora prontos para serem empregados nas atividades de prevenção, combate a 

incêndio, busca e salvamento, atendimento a socorro de emergência e defesa civil, alem de 

outras previstas em lei. 

A criação de uma unidade de planejamento estratégico, coordenação e fiscalização 

do emprego das unidades da corporação também representou em 2011 um salto na prestação 

dos serviços.  

PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS ATENDIDAS - 2011 

MUNICÍPIOS Nº DE OCORRÊNCIAS 

Manaus 5.601 

Itacoatiara 534 
Manacapuru 614 

Parintins 730 
Tefé 82 

Tabatinga 51 
Total 7.612 

Fonte: Corpo de Bombeiros 
Nota: Dados referentes até outubro de 2011. 
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OPERAÇÕES NO INTERIOR DO ESTADO E EVENTOS - 2011 

EVENTO MUNICÍPIO 

X Festa do Cacau Urucurituba 

XV Festival Amazonas de Ópera e Carrossel da Saudade Iranduba 

LXVII Festejo de São Francisco Manaquiri 

I Circuito Rural Esportivo e Cultural Janauacá 

XXXIII Festejo do Divino Espírito Santo Manacapuru 

Festival Folclórico de Parintins Parintins 

XIX Festa do Cupuaçu e XIII Feira da Agroindústria e Negócios Presidente Figueiredo 

XI Regata de Canoas Terra Nova 

XIV Festa da Laranja, II Feira da Agricultura Familiar e II Feira de 
Agronegócio 

Rio Preto da Eva 

Aniversário de Manacapuru Manacapuru 

XXIV Festival Folclórico de Barreirinha Barreirinha 

XIX Festa da Mandioca Janauacá – Vila 
Samaúma 

XV Festival de Cirandas Manacapuru 

VII Feira Agropecuária Careiro Castanho 

XCVII Festival da Canção de Itacoatiara (Fecani) Itacoatiara 

XVI Feira da Laranja, IV Feira da Agricultura Familiar e 
Agronegócio 

Anori 

XVII Festival Folclórico Nova Olinda do Norte 

Ação Social PAC Itinerante Cacau Pirêra 

XXIV Festa do Tucunaré Nhamundá 

XVI Eco Festival do Peixe-Boi Novo Airão 

Fonte: Comando de Bombeiros do Interior 
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JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS 

 

 

 Na área da justiça e direitos humanos, o Governo do Estado investiu na melhoria da 

rede de serviços, tanto na capital como no interior do Estado, visando a ampliação da oferta 

de vagas no Sistema Prisional e aperfeiçoando a gestão, por meio da Secretaria de Estado de 

Justiça e Direitos Humanos (SEJUS), que vem se empenhando em organizar os serviços e 

ações da justiça e direitos humanos de forma pactuada com os municípios do Estado, 

promovendo por meio de convênios e parcerias com a iniciativa privada e os órgãos estaduais 

e federais, a qualificação de presos para o mercado de trabalho, bem como a proteção aos 

direitos e garantias individuais e de valorização da cidadania, reforçando o compromisso com 

a defesa dos Direitos Humanos entre a população do Amazonas. 

É relevante destacar que o Governo do Estado tem dispensado excepcional atenção 

ao Sistema Penitenciário do estado do Amazonas, adotando medidas eficazes que culminaram 

com o fim de uma crise carcerária de sangrentas rebeliões que causaram enormes prejuízos 

aos cofres públicos. Nesses últimos anos, houve investimento na aquisição de novas viaturas, 

equipamentos de informática, equipamentos de segurança em revista eletrônica para as 

unidades prisionais da capital e do interior do Estado do Amazonas, além da construção de 

novos presídios na capital e no interior do Estado. 

 

AMAZONAS ANTIDROGAS 

 

A Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos, por meio do Conselho de 

Políticas sobre Drogas (CONEN/AM) e o Departamento de Políticas sobre Drogas (DEAD), 

vem norteando suas ações com o objetivo de promover a integração entre as ações de 

prevenção do uso indevido de drogas, reinserção social, legislação e articulação política para 

formação de parcerias. Os programas, projetos e serviços tiveram como escopo atender os 

objetivos institucionais de articular com organizações governamentais e não governamentais a 

política Estadual sobre Drogas no Estado do Amazonas, beneficiando 45.416 pessoas, com as 

seguintes ações: 
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Atendimentos de orientação em prevenção - foram atendidos com orientação em 

prevenção, profissionais, lideranças comunitárias, estudantes e multiplicadores, perfazendo o 

total de 189 pessoas. 

 Projeto Volante - Ações em Eventos de Mobilização Social - mecanismo de 

socialização de informações sobre prevenção ao uso indevido de drogas dirigido à sociedade e 

às suas organizações públicas, privadas e não governamentais. Em 2011 foram realizados 16 

eventos de mobilização comunitária, com ações socioeducativas de orientação preventiva e 

entrega de material educativo em escolas, empresas, instituições públicas e privadas, 

buscando atingir vários segmentos da sociedade com informações sobre o uso abusivo de 

drogas, atingindo crianças, adolescentes, jovens, profissionais e pais de família. Alcançou um 

público de 4.289 pessoas. 

Projeto de Disseminação de Conhecimento Sobre Drogas - com o objetivo de 

implantar políticas de prevenção ao uso indevido de drogas, levando conhecimento e formas 

de prevenção para crianças, jovens, famílias, lideranças comunitárias, estudantes, 

profissionais de várias áreas, foram realizadas palestras e oficinas sobre o uso abusivo de 

drogas em diversos eventos, beneficiando cerca de 1.500 pessoas. 

Cursos de Informações Preventivas Sobre Drogas - foram realizadas e apoiadas 

seis capacitações, via demanda espontânea, atingindo o total de 254 pessoas, conforme 

elencados:  

� Curso de Formação de novos instrutores do PROERD - Público atingido: 18 pessoas; 

� Capacitação para líderes da Pastoral da Criança - Público atingido: 9 pessoas; 

� A Valorização da Identidade Indígena na Prevenção do Uso do Álcool e outras 

Drogas, na Comunidade Vila Nova, comunidade central no Rio Marau, município de 

Maués - Público atingido: 150 pessoas das comunidades indígenas; 

� Capacitação com educadores de escolas particulares - Público atingido: 19 

educadores; 

� Participação no curso de Toxicologia da Escola de Administração Penitenciaria - 

Público alvo: 15 servidores do Sistema Penitenciário;  

� Curso de Capacitação em Prevenção do Uso de Drogas no município de Autazes - 

Público atingido: 43 profissionais da área de saúde e conselheiros tutelares. 
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Projeto Concurso Estadual de Cartazes - Participaram do Concurso 97 escolas (56 

estaduais, 37 municipais, 3 do SESI e 1 da Fundação Bradesco), perfazendo o total de 377 

cartazes selecionados nas escolas e enviados ao Departamento de Política sobre Drogas. Entre 

a etapa escolar e estadual, participaram aproximadamente 5.100 alunos e 500 educadores e 

familiares. 

Programa de Prevenção do Uso de Droga na Escola - é uma parceria do Conselho 

Estadual com a Secretaria de Estado da Educação e Qualidade do Ensino (SEDUC). Em 2011 

foram beneficiados diretamente 1.195 educadores e, indiretamente, 15.040 alunos com as 

seguintes atividades: Conferência online para municípios do interior; capacitação para 

educadores nas coordenadorias; e oficinas. 

Ações de Monitoramento – realizadas em instituições que oferecem tratamento para 

usuários e dependentes de drogas, com as seguintes atividades: 

� Audiência realizada pelo Ministério Público do Estado do Amazonas sobre o Centro de 

Tratamento em Adicções, Álcool e Drogas (CENTRAD). 

� Visita a Comunidades Terapêuticas em parceria com o Conselho Regional de Psicologia; 

� Convênio com o Tribunal de Justiça/Vara de Execuções de Penas e Medidas Alternativas, 

para atendimento em atividades educativas de beneficiários de penas e medidas 

alternativas no envolvimento com drogas; 

� Parceria UFAM/Conselho Estadual de Políticas sobre Drogas (CONEN) - Projeto Centro 

Regional de Referência na Formação Permanente para Atendimento de Usuários de Crack 

e outras drogas no Estado do Amazonas, com subvenção da Secretaria Nacional 

Antidrogas (SENAD). 

 

DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 

 

O Governo do Amazonas, por intermédio da Escola de Administração Penitenciária 

(ESAP), vinculada a SEJUS, segue as diretrizes nacionais do Ministério da 

Justiça/Departamento Penitenciário Nacional (DEPEN), que sugerem a formação profissional 

dos servidores penitenciários, a produção de um saber científico penitenciário capaz de 

orientar a formação e as estratégias de ação nos ambientes sócio-prisionais e na sua rede de 

relações, bem como a promoção da articulação em rede de todas as Instituições e grupos que 

se relacionam com a questão penitenciária. Nesse aspecto, desenvolveu as seguintes 

atividades:  
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Capacitação – participação em cursos, seminários e palestras, com o apoio da 

Universidade Federal do Amazonas (UFAM), Secretaria de Estado de Administração e 

Gestão (SEAD) e Secretaria de Estado de Planejamento e Desenvolvimento Econômico 

(SEPLAN), capacitando 1.007 servidores, entre efetivos (442), comissionados (278), 

terceirizados (112), estagiários (26) e instituições diversas (149). 

Estágio - com a finalidade de desenvolver e acompanhar os trâmites administrativos 

referentes ao processo de recrutamento de estagiários da SEJUS, bem como buscar a 

efetividade de seus desempenhos junto às tarefas exercidas, foram ampliadas as parcerias com 

instituições de ensino superior - Universidade Anhanguera (Uniderp), Universidade do Norte 

(Uninorte), Centro Universitário Leonardo da Vinci, UFAM, ESBAM, CIESA, dentre outras, 

disponibilizando 52 vagas a estudantes, exercendo estágio curricular obrigatório.  

Atendimento Psicossocial – atendimento especializado aos servidores com 

problemas de saúde, conflitos familiares, pessoais ou funcionais que possam estar interferindo 

no bem-estar físico, mental e social do servidor no âmbito profissional e familiar, 

promovendo um ambiente de trabalho saudável.  

Pesquisa e Extensão – foram firmadas parcerias significativas, principalmente com 

a Universidade Federal do Amazonas (UFAM), para a realização de vários projetos, com 

destaque para os seguintes: Inclusão e Formação Digital dos Servidores da SEJUS; 

Atendimento Jurídico às Internas da Cadeia Pública Raimundo Vidal Pessoa; 

Desenvolvimento de ferramentas metodológicas de capacitação; Curso de Especialização Lato 

Sensu em Políticas de Enfrentamento à Violência Doméstica (convênio celebrado com a 

Secretaria de Políticas para Mulheres da Presidência da República).  

Acesso à Informação - objetiva promover o acesso eficiente e atualizado à 

informação, utilizando o maior número de recursos disponíveis para atender com qualidade as 

necessidades dos clientes, bem como traçar novas alternativas na gestão da informação, de 

modo a contribuir com o desenvolvimento das atividades de ensino, pesquisa e extensão. 

Entre as atividade desenvolvidas, detacam-se: Campanha “Doação de livros para criação de 

bibliotecas no sistema prisional”; criação da biblioteca do Centro de Detenção Provisório de 

Manaus (CDPM), com o acervo de 900 livros e 352 revistas doados; criação do Boletim 
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Informativo Biblioteca (BIB), com o objetivo de disseminar as informações pertinentes ao 

Sistema Penitenciário do Amazonas, bem com as atividades da biblioteca/ESAP. 

 

DIREITOS HUMANOS E PARTICIPAÇÃO 

 

O Governo do Estado, No decorrer do exercício de 2011, desenvolveu várias ações 

voltadas para a garantia da inviolabilidade dos direitos dos cidadãos, conforme elencadas: 

II Conferência Estadual LGBT – realizada no período de 25 a 27 de outubro, 

aprovou propostas para implementação no biênio 2012-2014 e elegeu 16 delegados que foram 

representar o Amazonas na II Conferência Nacional LGBT, ocorrida no mês de dezembro, em 

Brasília. 

Abordagem Noturna – realizadas 6 abordagens, atendendo 250 homossexuais, 

profissionais do sexo, com distribuição de informativos, conversa com a Assistente Social e a 

entrega de preservativos. 

Centro de Referência ao Combate à Homofobia Adamor Guedes - criado com a 

finalidade de desenvolver atividades acerca da orientação, prevenção e combate à violência 

contra os homossexuais, no exercício de 2011 atendeu a 4 demandas espontâneas referente ao 

público LGBT e, em parceria com o Núcleo de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, atuou 

no atendimento a 3 casos. 

Capacitação em Diversidade Sexual - realizadas por meio do Comitê Estadual de 

Educação em Direitos Humanos, essas capacitações foram realizadas em toda a região 

metropolitana de Manaus,  atendendo profissionais da Educação, Saúde, Assistência Social e 

formadores de opinião. Foram capacitadas 840 pessoas. 

Ações Voltadas para o Tráfico de Pessoas - o Governo do Estado do Amazonas 

realiza mensalmente reuniões da Rede de Proteção à Vítima do Tráfico de Pessoas, com a 

participação de instituições públicas municipais, estaduais e sociedade civil organizada. 

Realizou em setembro um Seminário para 150 pessoas, entre gestores públicos (capital e 

interior) e privados, além de representantes da sociedade civil, para apresentação de 

alternativas de enfrentamento ao tráfico de pessoas, mediante relato e exposição de boas 

práticas existentes em outros Estados, bem como assinatura do Termo de Cooperação 
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Técnica, buscando atingir o máximo de interesse e comprometimento de todas as instituições 

governamentais e não governamentais presentes no evento.   

Desde 2010 foi disponibilizado o serviço do disque denúncia 181, o qual recebe 

diversas denúncias, dentre as quais o de tráfico de pessoas em todo o estado do Amazonas, 

sendo repassadas as informações ao Núcleo de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas para 

providências junto aos parceiros. 

Em 2011 foi realizada uma campanha social durante o período das festividades do 

boi-bumbá no município de Parintins, com o objetivo de informar à população acerca do 

crime de tráfico de pessoas, por meio de material informativo, atingindo aproximadamente 

100 mil pessoas. 

O Projeto prevê a implantação de 13 Postos Avançados nos municípios de Iranduba, 

Manacapuru, Itacoatiara, Tefé, Parintins, Coari, e Careiro da Várzea; no Aeroporto 

Internacional Eduardo Gomes; Terminal de Passageiros II; Terminal Rodoviário Eng° Huscar 

Angelim; Terminal Hidroviário Porto da CEASA e Porto de Manaus (Roadway). 

PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL 

 

Foram realizadas várias atividades voltadas para a Promoção da Igualdade Racial, 

em parceira com a Secretaria Municipal de Educação de Manaus (SEMED), SEDUC e o 

Fórum Permanente de Educação e Diversidade Etnicorracial (FOPEDER), destacando-se as 

seguintes:  

� Proposta de criação do Conselho Estadual de Promoção da Igualdade Racial; 

� Elaboração do Programa “Mês Negro”, a ser realizado no mês de novembro por 

ocasião das comemorações alusivas ao dia da Consciência Negra. Será um espaço 

para avaliação e monitoramento da implementação das políticas públicas voltadas 

a essa população; 

� Realização de Ato Ecumênico de Combate à Intolerância Religiosa e do I 

Encontro de Religiões de Matriz Africana. 
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SERVIÇO DE RESPONSABILIZAÇÃO E EDUCAÇÃO DO AGRESSOR 

 

Ação concernente à ampliação e consolidação da Rede de Serviços Especializados de 

Atendimento às Mulheres em Situação de Violência. O projeto está em fase de 

implementação, com servidores estaduais sendo capacitados em curso de extensão nas 

dependências da UFAM, a fim de receber qualificação adequada para atuar na demanda 

apresentada. 

DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR 

  

O Governo estadual, por meio do Departamento do Programa Estadual de Proteção, 

Orientação e Defesa do Consumidor (PROCON), desenvolve ações no sentido de garantir o 

desenvolvimento da política estadual de relações de consumo voltada para o atendimento das 

necessidades dos consumidores e o respeito aos seus direitos. Para efetivar suas ações, tem 

intensificado as fiscalizações em estabelecimentos bancários e comerciais, bem como a 

realização de palestras educativas, realização de audiências de conciliação e colheita de 

reclamações, conforme destaque abaixo assinalado: 

 Atendimentos realizados em 2011 - por meio de sua sede e dos seus postos 

instalados em sete PACs, bem como pelo atendimento eletrônico via site e pelo 08000921512, 

o Procon atendeu 31.985 consumidores com as seguintes atividades: 

� Atendimento de 32.185 reclamações realizadas via fone ou nos postos de 

atendimento da sede do PROCON e PACs; 

� Realização de 15.860 audiências, oportunizando um contato direto aos 

consumidores e fornecedores, cujo objetivo maior é a pacificação da situação 

conflituosa existente; 

� Desenvolveu 113 ações de fiscalização a fornecedores, no cumprimento das leis 

consumeristas, das quais 77 não sofreram sanções por estarem cumprindo as 

normas legais de consumo; 

� Desenvolveu atividades educativas, participando de ações cívicas, sociais, mutirão 

e outras; 

� Aplicou a fornecedores desidiosos um total de R$ 6.330.000,00 em multas. 
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SISTEMA PENITENCIÁRIO 

 

 O Governo do Estado vem norteando suas ações com o objetivo de planejar, 

supervisionar e coordenar as políticas e diretrizes técnicas e administrativas de execução das 

atividades fins relativas ao Sistema Penitenciário do estado do Amazonas, bem como a 

segurança e a administração das Unidades que a integram, em consonância com o disposto na 

lei de execuções penais, sem prejuízo da competência atribuída às unidades integrantes do 

Sistema Penitenciário. Dentre as ações realizadas, destacam-se:  

� Inauguração e funcionamento do Centro de Detenção Provisório de Manaus, com 

investimento de R$ 21.322.431,64, resultado de uma parceria entre o Governo do 

Amazonas e o Departamento Penitenciário Nacional (DEPEN), órgão vinculado 

ao Ministério da Justiça. O Centro possui 2.654,03 m² de área construída, com 

capacidade para 568 presos, contendo 6 pavilhões, sendo 4 com 20 celas de 

concreto, capacidade para 6 presos, totalizando 480 vagas; 1 com 10 celas de 

concreto para 6 presos, totalizando 60 vagas; 1 com 28 celas individuais; 1 

inclusão com 5 celas individuais; 1 triagem com 5 celas individuais; 5 celas para 

visitas intimas; salas para atendimento médico, odontológico; enfermaria com 3 

celas leito, assistência jurídica, assistência social, solários e área para visita, 

pavilhão para oficinas de trabalho e 5 salas de aula; 

� Aquisição de oito viaturas operacionais para transporte de presos, resultado de 

uma parceria entre o Governo do Estado e o Departamento Penitenciário 

Nacional, no valor global de R$ 796.078,80; 

� Aquisição, por meio de convênio com o Departamento Penitenciário Nacional, de 

duas viaturas tipo ambulância, equipadas com todos os materiais e equipamentos 

necessários para atender situações de emergência e urgência de internos do 

Sistema Penitenciário de Manaus, no valor global de R$ 219.880,00; 

� Realização de Cursos de Capacitação Profissional e participação de internos e 

internas do Sistema Prisional, sendo 180 do Regime Semiaberto 

Masculino/COMPAJ, 320 do Regime Fechado Masculino/COMPAJ, 250 da 

Penitenciária Feminina de Manaus, 45 da Cadeia Pública Feminina e 25 do 

Regime Aberto Feminino; 

� Participação de 103 reeducandos das nove Unidades Prisionais de Manaus no 

Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM-2011; 
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� Matrícula de 230 internos e internas na Escola Estadual Giovanni Figlioulo, em 

turmas de alfabetização, ensino fundamental e ensino médio; 

� Realização de Campanha de Doação de Livros – a rede de supermercados 

Carrefour, em parceria com a Danone e o Projeto Começar de Novo, arrecadou 40 

mil livros que foram direcionados às Unidades Prisionais de todo Estado; 

� Exposição de Artesanato do Sistema Prisional na VI Feira Internacional da 

Amazônia (FIAM), realizada no Centro de Convenções do Studio 5 – Pavilhão 

Amazônia, oportunidade na qual foram expostos os trabalhos artesanais 

desenvolvidos nas Unidades de Regime Fechado Masculino e Penitenciária 

Feminina de Manaus; 

� Conferência Estadual da Juventude - propostas e anseios da população carcerária 

de Manaus - realizada nas Unidades de Regime Fechado Masculino, Instituto 

Penal Antonio Trindade, Centro de Detenção Provisória, Penitenciária Feminina 

de Manaus, Regime Semiaberto e Casa do albergado; conferências livres com a 

população carcerária na faixa etária de 18 a 24 anos. Na ocasião, mais de 130 

jovens internos discutiram sobre seus anseios em relação ao trabalho e educação; 

� Entrega de Kits Esportivos pela Secretaria de Estado de Juventude Esporte e 

Lazer (SEJEL) direcionada às Unidades de Regime Fechado Masculino, 

Penitenciária Feminina, Cadeia Pública Desembargador Raimundo Vidal Pessoa, 

Centro de Detenção Provisória, Unidade Prisional de Puraquequara, Instituto 

Penal Antonio Trindade e Regime Semiaberto, proporcionando o lazer e a 

recreação no âmbito do Sistema Prisional de Manaus. 

� Exibição de filmes de longa e de curta duração nas Unidades Prisionais do 

Puraquequara, Centro de Detenção Provisória e Regime Fechado 

Masculino/COMPAJ; 

� Apresentação do Projeto Começar de Novo para Empresários do Polo Industrial 

de Manaus, em reunião na sede da SUFRAMA e no Auditório da Fecomércio, 

durante reunião do Conselho de Desenvolvimento da Amazônia/CODAM, 

objetivando a inclusão de internos e egressos do sistema prisional no mercado de 

trabalho; 

� Instalação, pela empresa ELO Eletrônica Amazônia, de frentes de trabalho nas 

Unidades de Regime Fechado Masculino/COMPAJ e Penitenciária Feminina de 

Manaus, com a participação de 24 internos e 10 internas nas atividades produtivas 

da empresa.  
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ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO 
HUMANO 

 
 

O Governo do Amazonas, com o objetivo de promover a proteção dos direitos 

humanos, a inclusão social, o desenvolvimento da cidadania, a oportunidade de trabalho e 

renda para pessoas em situação de vulnerabilidade social, criou no dia 29/12/2010 o Fundo de 

Promoção Social (FPS) – Lei nº 3.584, a Agência Amazonense de Desenvolvimento 

Econômico e Social (AADES) – Lei nº 3.583 e a Secretaria de Estado da Pessoa com 

Deficiência (SEPED) – Lei nº 3.581.      

O programa Amazonas Social, criado pelo atual Governo do Amazonas, integra um 

elenco de ações que seguem a política de transversalidade entre os vários órgãos do Governo, 

dentre as quais, a priorização da pessoa com deficiência, possibilitando novas oportunidades 

para reabilitação e desenvolvimento motor. 

Outro programa implantado por este Governo foi a Escola Solidária que realizou 

sua quarta edição em novembro, na Escola Estadual Daisaku Ikeda, no São José, zona leste de 

Manaus. São 300 novas vagas de emprego oferecidas por meio da Secretaria de Estado de 

Trabalho (Setrab), que já encaminhou cerca de 700 trabalhadores para emprego nas últimas 

três edições do programa. Em todas as edições, sempre há muita oferta de emprego, no 

entanto, muitas vezes falta mão de obra qualificada. Em pronunciamento durante o evento, o 

Governador Omar Aziz informou que vai lançar um grande programa de capacitação para a 

capital e interior do Estado. Inicialmente, deverão ser oferecidas 20 mil vagas em cursos 

técnicos nas mais diversas áreas, a serem realizados por meio do Centro de Educação 

Tecnológica do Amazonas (CETAM). 

 

DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA 

 

A Secretaria de Estado da Pessoa com Deficiência (SEPED) foi criada com a 

finalidade de atender o número crescente de pessoas com deficiência no Estado, que 

representa 14,8% da população (IBGE 2000). Os trabalhos da SEPED são realizados na 

transversalidade com as demais Secretarias de Estado e em parceria com as instituições que 

trabalham na Promoção e Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência no Amazonas, para 
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o desenvolvimento dos planos, programas e ações da Política Estadual de Atenção à Pessoa 

com Deficiência. Visam, sobretudo, fomentar a plena inclusão da pessoa com deficiência no 

processo de desenvolvimento do Estado, buscando eliminar todas as formas de discriminação 

e garantir o acesso aos bens e serviços da comunidade, promovendo e defendendo seus 

direitos de cidadania.  

 

ATIVIDADES EM DESENVOLVIMENTO 

� Projeto Reabilitação, a ser executado em parceria com a SUSAM - na etapa inicial o 

projeto configura-se como um piloto para ampliação dos serviços em reabilitação da 

pessoa com deficiência no Centro de Reabilitação da Policlínica Antonio Aleixo e para 

fortalecimento da Rede Estadual de Reabilitação. 

� Projeto Corpo em Ação, a ser executado inicialmente em parceria com a SEDUC - 

configura-se como uma das propostas do Governo Estadual para atender de forma 

integral as pessoas com deficiência, tendo como objetivo oportunizar o desenvolvimento 

integral e a sociabilização das pessoas com deficiência por meio de um programa de 

atividades motoras nas unidades do Centro Educacional de Tempo Integral - CETI. 

� Capacitação de Técnicos e Agentes Sociais em Acessibilidade - este projeto será 

executado em cinco municípios polos (Manaus, Coari, Itacoatiara, São Gabriel da 

Cachoeira, Parintins), atendendo a aproximadamente 26 municípios onde serão 

capacitados os diferentes profissionais e a sociedade civil até o final de 2012, para serem 

multiplicadores e fiscalizadores dos direitos da pessoa com deficiência. 

� Apoio ao Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência - equipamentos 

necessários com o suporte tecnológico e capacitação dos conselheiros, visando uma 

maior participação no desenvolvimento das políticas locais. 

� Morada Acessível - executar melhorias nas moradias das pessoas com deficiência, por 

meio da execução de obras e serviços de engenharia e adaptação arquitetônica do imóvel, 

com base no Decreto federal n.º 5296/2004 e normas técnicas da ABNT-NBR 9050:2004. 

Inicialmente, o Programa vai beneficiar 500 famílias em Manaus; em 2012 pretende 

alcançar maior cobertura de atendimento para 14, 8% da população no Amazonas que 

possui algum tipo de deficiência.  
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� Sistema Estadual de Informações - tem por finalidade criar e manter bases de dados, 

reunir e difundir informações sobre a situação das pessoas com deficiência e fomentar a 

pesquisa e o estudo de todos os aspectos que afetam a vida dessas pessoas. 

 

PROMOÇÃO SOCIAL      

 

O Fundo de Promoção Social implementa projetos sociais por meio de cooperação 

financeira das Organizações Não Governamentais (ONGs) e Organizações da Sociedade Civil 

de Interesse Público (OSCIPs), tanto na capital como no interior do Estado. Além de financiar 

projetos, desempenha um trabalho interventivo e educador por meio de orientações prestadas 

às instituições que buscam o seu apoio.  

 

 
CONVÊNIOS FIRMADOS - 2011 

 Associação dos Agricultores e 
Agricultoras Familiares Rosas de 
Sarom - Autazes 

Aquisição de um trator agrícola equipado 
com implementos e equipamentos.  

350 agricultores 
familiares 
R$ 141.249,13 

Associação dos Agricultores e 
Agricultoras Familiares "Vila 
Real" – Autazes 

Aquisição de um caminhão com carroceria 
e capacidade para 8 T. 

980 Agricultores 
familiares 
R$ 155.000,00 

 
Associação dos Produtores Rurais 
do Açaí - APRA – Parintins 

 
Aquisição de um caminhão com carroceria 
e capacidade para 12t. 

750 agricultores 
familiares 
R$ 169.000,00 

Associação dos Renais Crônico 
do Amazonas - ARCAM - 
Manaus 

Aquisição de um veículo tipo van com 16 
lugares e equipamentos. 

637 pessoas com 
insuficiência renal 
crônica 
R$ 98.795,65 

Grupo de Apoio a Criança com 
Câncer - GACC – Manaus 

Aquisição um elevador social com 
capacidade para 9 pessoas. 

327 crianças com 
câncer 
R$ 103.273,00 

 
Total Geral 

3.044 
R$ 667.317,78 

Fonte: Fundo de Promoção Social – FPS - Informações de janeiro a 30/10/2011. 

 

A Agência Amazonense de Desenvolvimento Econômico e Social, instituída como 

Serviço Social Autônomo, tem como finalidade promover apoio à execução de políticas de 

desenvolvimento econômico e social e se encontra em fase de estruturação administrativa e 

planejamento de suas ações. 
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ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA 
 

No âmbito da Assistência Social e Cidadania, a Secretaria de Estado de Assistência 

Social e Cidadania (SEAS) desempenha um papel fundamental na articulação de normas e 

diretrizes do Plano Plurianual – PPA 2008-2011 e de ações interinstitucionais, promovendo a 

inclusão social, emancipação, acesso ao pleno exercício da cidadania e a universalização de 

garantias de direitos à população em situação de pobreza e vulnerabilidade social, 

contribuindo desse modo para a melhoria da qualidade de vida dos usuários, no sentido de 

oferecer condições ao cidadão e sua família de prover suas necessidades básicas e sociais, no 

intuito de elevar o Índice de Desenvolvimento Humano – IDH, do Estado do Amazonas. 

A SEAS neste período otimizou em seus quatro programas sociais: projetos, eixos e 

atividades abrangentes e organizados quanto ao tipo de Proteção Social Básica, Proteção 

Social Especial (média complexidade e alta complexidade) e cidadania, classificando e 

organizando conforme sua abrangência, desenvolvidos de acordo com a organização e 

estrutura do Sistema Único da Assistência Social (SUAS) e da Norma Operacional Básica 

NOB/SUAS. 

O SUAS fortalece os instrumentos centrais de gestão estabelecidos na Lei Orgânica 

de Assistência Social como o Plano de Assistência Social, que passa a ter papel determinante 

no planejamento local, na definição, classificação e ordenamento dos serviços nas proteções 

básica e especial; os Fundos Nacional, Municipais e Estaduais de Assistência Social, que 

devem garantir orçamento próprio nas três esferas de governo; e ainda atribui novo papel aos 

Conselhos de Gestão, cuja atuação torna-se decisiva para o funcionamento do sistema e 

garantia de repasse de recurso aos Estados e municípios. 
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O Sistema Único de Assistência Social (SUAS) resgata e enfrenta desafios 

importantes para a consolidação da política de assistência social: estabelece normas 

regulatórias nacionais que instituem a assistência social como política de Estado, o que a torna 

menos permeável aos interesses clientelistas; estabelece critérios objetivos de partilha de 

recursos entre os serviços socioassistenciais e entre estados e municípios; cria mecanismos 

compulsórios para provocar uma relação (até então inexistente) entre programas, projetos, 

serviços e o Benefício de Prestação Continuada (BPC) e Bolsa Família; estabelece uma 

relação contínua e democrática entre planos, fundos, conselhos e órgão gestor; garante a 

aplicação autônoma dos recursos pelos municípios com repasse automático e regular de 

recursos fundo a fundo; estabelece e sistematiza indicadores sociais e institui um sistema 

informatizado de acompanhamento e monitoramento da política de assistência social, até 

então inexistente. 

Nesse sentido, estão registrados os principais aspectos dos diversos serviços e 

atividades da SEAS, compreendendo o acompanhamento das atividades de bases de dados, 

com resultados de avaliação e informações acerca dos programas e projetos sociais sob a 

responsabilidade desta gestão. O ano de 2011 foi promissor, com avanços em busca de maior 

qualidade no atendimento e melhores formas de mensuração da qualidade desses serviços.  

 
 
GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 
A gestão da política de assistência social, atuante na descentralização participativa, 

ampliação e implementação dos serviços socioassistenciais, potencializa a rede 

socioassistencial em todo o Estado do Amazonas, desenvolvida mediante a viabilização dos 

seguintes serviços e atividades: 

 

Ampliação e Capacitação de Recursos Humanos da Assistência Social - o Plano de 

Cargos, Carreira e Remuneração, instituído pela Lei 3.510 de 21/05/2010, e a capacitação em 

diversas áreas, promoveu a valorização profissional e qualidade de desempenho das 

atividades desenvolvidas, conforme demonstrativo dos gráficos que seguem. 
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Fonte: SEAS 

 
 
 

Implementação de Projetos Federais - convênios celebrados em parceria com o governo 

federal - Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), Secretaria de 

Direitos Humanos da Presidência da República (SDH) e a Secretaria de Políticas para as 

Mulheres, da Presidência da República. O Governo do Amazonas tem priorizado o 

atendimento a projetos inovadores. Os convênios realizados com vigência até 2011 têm como 

objeto o que segue: 

� Garantir o acesso aos Direitos Humanos da população, por meio da Erradicação do 

Sub-registro Civil de Nascimento. 

� Equipar a Coordenação dos serviços de Atenção em Defesa dos Direitos da 

Mulher, para execução de ações voltadas para o enfrentamento da violência contra 

a mulher no estado do Amazonas. 

150
104

157

18

429

Quadro de Servidores  da  SEAS - 2011

  Permanente

 Suplementar

Comissionados

Adicional

Total de
Servidores

2008 2009 2010 2011

Servidores - SEAS 431 433 432 429

Servidores Capacitados 235 207 84 94

Eventos de Capacitações 48 94 39 53

431 433 432 429

235

207

84 94

48

94

39
53

Capacitação de Recursos Humanos-SEAS
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� Implantar o Programa de Ações Integradas e Referências de Enfrentamento da 

Violência Sexual Infanto-Juvenil nos municípios de Apuí, Barreirinha, Boa Vista 

do Ramos, Maués, Anori, Anamã e São Gabriel da Cachoeira. 

� Realizar eventos como parte da Campanha dos 16 dias de Ativismo pelo fim da 

Violência contra as Mulheres. Debater o atendimento às Mulheres nas áreas de 

educação, saúde, assistência social e cidadania, trabalho, segurança e justiça, entre 

outros. 

� Construir e equipar um Centro Socioeducativo de Internação Masculina em 

Manaus, para atendimento de até 90 adolescentes de 16 a 18 anos e, 

excepcionalmente, até 21 anos, assegurando-lhes cuidados e condições plenas que 

os permitam habilitar-se para a inclusão social. 

 

Implementação dos Conselhos e Comissões de Direitos e da Assistência Social - são 

espaços de deliberação e assumem um papel de destaque no exercício do controle social e na 

reformulação das políticas públicas sociais; prestam serviços de acompanhamento, orientação 

e capacitação. A SEAS apoia financeira e administrativamente o funcionamento da Casa de 

Conselhos, composta pelo Conselho Estadual da Assistência Social; Conselho Estadual de 

Direitos da Criança e do Adolescente; Conselho Estadual do Idoso e Comissão Estadual do 

Programa Bolsa Família. 

 

Implementação do Sistema Estadual de Monitoramento e Avaliação da Gestão 

SUAS/AM - avaliação sobre a estrutura física, recursos humanos e as atividades realizadas 

pelos 84 Centros de Referência de Assistência Social de todos os 62 municípios do estado do 

Amazonas e nos 38 Centros de Referência Especializados da Assistência Social, contribuindo 

de forma efetiva no processo de planejamento, acompanhamento e avaliação do Sistema 

Único de Assistência Social. Dentre as atividades executadas, destacam-se: eventos de 

capacitação em proveito das técnicas da assistência social, por meio de Fóruns, Seminários, 

Conferências, Encontros, Palestras Socieducativas sobre drogas e outros segmentos. 
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                      Fonte: SEAS 

 
 

Descentralização de Serviços e Ações Socioassistenciais - disponibiliza recursos financeiros 

a titulo de cofinanciamento para o custeio dos serviços socioassistenciais, a fim de executar 

atividades de Proteção Social Básica e Especial.  Foram celebrados 104 convênios com 95 

Organizações não Governamentais (ONGs) em 22 municípios, incluindo a capital. E ainda, 

foram firmados Termos de Parcerias com Organizações da Sociedade Civil de Interesse 

Público (OSCIP), Programas Sociais da Amazônia (PROSAM), que atuam na execução da 

Política de Assistência Social, por meio de projetos de ações populares e comunitárias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: SEAS 
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Fonte: SEAS 
 
Garantia do Direito Humano à Alimentação Adequada - atendimento e acompanhamento 

às famílias em situação de insegurança alimentar e nutricional, por meio do Prato Cidadão e 

do SOS Cidadão. Os Restaurantes Prato Cidadão são unidades de alimentação e nutrição 

geridas pelo poder público estadual que oferecem refeições pelo preço de R$1,00 a pessoas 

em situação de carência alimentar e nutricional na cidade de Manaus. O S.O.S. Cidadão 

garante um complemento alimentar de qualidade às famílias em situação de vulnerabilidade 

social, disponibilizado nas três unidades de distribuição gratuita de sopas, inseridas em áreas 

periféricas da zona Norte de Manaus: Parque São Pedro, Alfredo Nascimento e Rio Piorini, 

beneficiando pessoas e famílias residentes nessas localidades e comunidades adjacentes. 
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Fonte:OSCIP IDAMARZI 

 
 (*) O Restaurante Novo Israel, deixou de fornecer as refeições até o mês de agosto/2011, reabrindo em 
10/10/2011 

 
 
 

 
Fonte: SEAS 
 
 
 

Serviços de Atenção em Defesa aos Direitos da Mulher - por exclusiva ação governamental 

articulada aos movimentos de mulheres, foi implantada no Estado do Amazonas a partir de 

2007 uma rede de serviços atuante composta do órgão de controle social - Conselho Estadual 

dos Direitos da Mulher, órgãos de promoção dos direitos, órgãos governamentais da área de 

segurança, assistência social, educação saúde e trabalho, que vêm acompanhando e buscando 

garantir direitos sexuais e reprodutivos, educação não sexista, liberdade e autonomia e 

trabalho e renda e assistência nos casos de violação de direitos. A rede tem atuação no 

município de Manaus, atendendo também situações dos municípios da região metropolitana, 
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por estarem assim dimensionados os serviços com a intenção de ampliá-la para outros 

municípios do interior do Estado, no sentido de fazer face à violência de gênero também 

ocorrida naquelas localidades.  

 
Rede de Serviços de Atenção à Mulher - Serviço de Apoio Emergencial à Mulher - 

funciona 24 horas, inclusive nos finais de semana e feriados, prestando atendimento 

psicológico, jurídico e social para mulheres encaminhadas pela Delegacia Especializada em 

Crimes Contra a Mulher, Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar Contra a 

Mulher – Maria da Penha, Programas Sociais e demanda espontânea, com capacidade para 

acolher, em abrigamento, até quatro mulheres e seus filhos no período máximo de 72 horas. 

Atende a mulheres vitimizadas e seus filhos, que não correm risco eminente de morte e sem 

referência familiar em Manaus. 

 

 
Fonte: SEAS 

 

 
 
 Fonte: SEAS 
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Centro Estadual de Referência e Apoio à Mulher - serviço de atendimento especializado a 

mulheres e seus filhos vítimas de violência doméstica e familiar ou em situação de risco, 

procedentes de Manaus e dos municípios da região metropolitana. Funcionando desde 2008, 

de segunda a sexta-feira, no horário de 8 às 20h; e sábado, de 8h às 12h, com atendimento 

psicossocial, pedagógico e arte terapia, visitas domiciliares e institucionais, visitas para 

atendimento de denúncias do 181. Realização de Oficinas Populares nos bairros, 

comunidades, escolas e nas Penitenciárias Femininas, bem como realização de 

encaminhamento a cursos profissionalizantes e ao mercado de trabalho. 

 

 
 
Fonte: SEAS 

 
 

Casa Abrigo Antonia Nascimento Priantes - instalada em Manaus, destina-se a receber 

mulheres em situação de grave violência e seus filhos, por determinação judicial, com 

capacidade para acolhimento em abrigo e proteção para até 16 mulheres e seus filhos menores 

de idade, prestando atendimento nas áreas psicossocial e jurídica, de forma a contribuir na 

redução de danos, elevação da autoestima, ampliação do acesso à justiça e à assistência 

jurídica gratuita, a fim de que se fortaleçam os laços afetivos, e possibilitem sua vida familiar 

e comunitária com autonomia e liberdade. 
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CASA ABRIGO ANTÔNIA NASCIMENTO PRIANTES 

 

 

Fonte: SEAS 

 

Coordenação de Serviços dos Programas Federais Socioassistenciais de Ação 

Continuada - Proteção Social Básica - as ações de Proteção Social Básica têm caráter 

preventivo, de convivência, socialização, de inserção e acolhida, de inclusão social, isto é, 

visa fortalecer e proteger a família e o indivíduo, trabalhando na perspectiva do acesso a 

direitos. A SEAS tem a responsabilidade de apoiar, orientar tecnicamente e monitorar o 

funcionamento dos mesmos, custeados com os recursos financeiros disponibilizados para as 

suas execuções, repassados diretamente do Fundo Nacional para os Fundos Municipais da 

Assistência Social, sem interveniência do Estado.  

 

� Centro de Referência de Assistência Social - Programa de Proteção e 

Atendimento Integral à Família – funcionamento de 84 Centros de Referência de 

Assistência Social (CRAS) em todos os 62 municípios do estado do Amazonas, sendo 

18 na capital, dois em Silves e três no município de Maués e um nos demais 

municípios, número suficiente para a universalização dos serviços da proteção social 

básica, conduzido pelos parâmetros pactuados nas instâncias decisórias do SUAS, tem 

garantido o atendimento prioritário aos municípios que apresentam taxas mais 

elevadas de população pobre em todos os municípios. 
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� Ações Comunitárias e Populares no Estado do Amazonas – atendimento às 

demandas comunitárias e populares da cidade de Manaus e municípios do interior, 

relativas a situações-problema na área social, em articulação à rede de serviços. E 

ainda, executa atividades socioassistenciais de natureza emergencial e processual, 

referenciando as famílias aos Centros de Referência da Assistência Social - CRAS e 

Centros de Referência Especializados da Assistência Social – CREAS, para o devido 

acompanhamento. Foram atendidas 7.776 pessoas. 

 
� Benefício de Prestação Continuada (BPC) – benefício assistencial não contributivo 

assegurado constitucionalmente, no valor de um salário mínimo por mês ao idoso com 

65 anos ou mais, e a pessoas com deficiência, com renda familiar mensal per capita 

que seja igual ou inferior a ¼ do salário mínimo. O BPC na escola é o Programa de 

Acompanhamento e Monitoramento do Acesso e Permanência na Escola das Pessoas 

com Deficiências Beneficiárias do Benefício de Prestação Continuada da Assistência 

Social.  

 

 
Fonte: SEAS 
 
 

� Cadastro Único Para Programas Sociais - CadÚnico - instrumento de identificação 

e caracterização das famílias brasileiras de baixa renda, entendidas como aquelas com 

renda mensal igual ou inferior a ½ salário mínimo por pessoa ou renda familiar mensal 

de até três salários mínimos. 
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� Programa Bolsa Família (PBF) - é um programa de transferência direta de renda 

com condicionalidades, que beneficia famílias em situação de pobreza e de extrema 

pobreza. A gestão do Programa Bolsa Família é descentralizada e compartilhada pela 

União, Estados, Distrito Federal e Municípios.  Assim sendo, a Coordenação no 

Estado do Amazonas trabalha na intersetorialidade com vários programas, órgãos e, 

em especial, com a Secretaria de Estado da Saúde e com a Secretaria de Estado da 

Educação, com vistas ao acompanhamento dos aspectos nutricionais das famílias 

beneficiárias, bem como da frequência escolar. Em 2011 foram realizadas as seguintes 

atividades: 

− Capacitação para o trabalho dos municípios no processo de cadastramento e de 

atualização cadastral da base de dados do Cadastro Único, bem como a gestão de 

benefícios e de condicionalidades do Programa Bolsa Família; 

− Coordenação e apoio ao processo de cadastramento em âmbito estadual, 

disponibilizando aos municípios infraestrutura de logística para digitação e transmissão 

dos dados ao CadÚnico, assim como motivar os municípios a manter atualizada a base 

de dados; 

− Ampliação do acesso da população pobre, em especial, indígenas e quilombolas, à 

documentação civil, com prioridade para o registro civil de nascimento e à inclusão ao 

Cadastro Único. 

2008 2009 2010 2011

Usuários Cadastrados 309.874 342.158 392.216 427.655

309.874
342.158

392.216
427.655

CADÚNICO - CADASTRO ÚNICO
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� Projeto Projovem Adolescente - desenvolve atividades em 55 municípios, 

promovendo o fortalecimento da convivência familiar e comunitária, com a inclusão 

de jovens no Projeto, exclusivamente para a faixa etária de 15 a 17 anos, criando 

condições para a inserção, reinserção e permanência do jovem no sistema educacional, 

assegura direitos e gera oportunidades, articulando ações entre os setores de 

assistência social, educação, trabalho e juventude, direitos humanos e outros. Tem 

como eixos estruturantes a elevação da escolaridade, qualificação profissional e o 

desenvolvimento humano. 
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Fonte: SEAS 

 
 

� Casa Brasil – proporciona à comunidade local um espaço destinado ao acesso à 

inclusão digital, social e cultural, geração de emprego e renda, popularização da 

ciência e da arte e ampliação da cidadania, por meio do uso intensivo das tecnologias 

da informação e comunicação. Dispõe de insumos tecnológicos e os recursos humanos 

(bolsistas) a fim de viabilizar a realização das atividades, visando preparar e capacitar 

os segmentos excluídos para a inserção no mercado de trabalho. 

�  

 

 
Fonte: Casa Brasil/2011 
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PROGRAMA: PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 
 
 

A Proteção Social Especial refere-se a serviços mais especializados, dirigidos às 

famílias e indivíduos que se encontram em situação de risco pessoal e social, com a 

ocorrência de violação de direitos, com ou sem referência familiar. O desenvolvimento das 

ações contempladas por este programa no âmbito das Proteções Especiais de Alta e Média 

Complexidade tem por base o Sistema Único da Assistência Social voltado para promover 

garantias de prevenção e defesa de Direitos Humanos e Socioassistenciais; e ainda, de 

proteção integral para Adolescentes em Conflito com a Lei e de outros segmentos como 

Idosos, Mulheres vítimas de violência, Migrantes, vítimas de sinistro, entre outros. 

 

Implantação de Centros de Referência Especializada da Assistência Social (CREAS) - 

espaço onde são ofertados serviços de atendimento às famílias e indivíduos com seus direitos 

violados, cujos vínculos familiares e comunitários não foram rompidos. Engloba serviços de 

acolhida, escuta, atendimento psicossocial a indivíduos, grupos e famílias com a rede 

socioassistencial. Ainda, oferece um conjunto de procedimentos e acompanhamentos técnicos 

especializados para atendimento e proteção imediata a crianças e adolescentes vítimas de 

abuso e violência sexual, bem como seus familiares. O atendimento, em 2011 foi realizado em 

38 municípios do estado do Amazonas. 

 

 
Fonte: SEAS 

 
 
Programa de Erradicação do Trabalho Infantil – PETI - atua em 59 municípios do 

Amazonas no atendimento a crianças e adolescentes até 16 anos em situação de trabalho, 

priorizando as atividades perigosas, insalubridades ou degradantes (tais como carvoarias, 

2008 2009 2010 2011
Atendimentos Prestados 2.887 4.916 19.019 26.253

Vitimizados 2.488 1.852 1.693 6.088
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Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes
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extração de sisal, pedreiras e outros), na área urbana e rural, contribuindo para o combate ao 

trabalho infantil, por meio de transferência direta de renda e condicionalidades, para que as 

crianças possam frequentar a escola e desenvolver atividades socioeducativas e de 

convivência. A equipe técnica da SEAS mantém articulações sistemáticas e efetivas com os 

municípios, viabilizando apoio e orientação técnica para gestores, técnicos e agentes 

operacionais na realização de eventos formativos e preventivos em prol do combate ao 

trabalho infantil; realiza visitas de supervisão/monitoramento e avaliação em órgãos públicos 

e não governamentais que atuam junto aos beneficiários do PETI.  

 

 
Fonte: SEAS 

 
Defesa de Direitos e Proteção de Crianças e Adolescentes Vitimizados – atendimentos 

psicossociais especializados a crianças e adolescentes de 0 a 18 anos incompletos, vítimas de 

qualquer tipo de violência (física, psicológica, abuso sexual, exploração sexual e econômica, e 

outras formas de violência), ou em situação de risco pessoal ou social, de modo a assegurar 

proteção e garantias de direitos. 

 
Atendimento Psicossocial às Famílias e Dependência Química - atendimento às famílias de 

pessoas com dependência química e/ou usuários de drogas ilícitas e de substâncias químicas, 

para encaminhamentos de internação de serviços existentes de apoio comunitário e auxílio ao 

tratamento a alcoólatras e toxicômanos, bem como seus familiares. Os encaminhamentos são 

feitos para entidades com as quais a SEAS mantém convênio: Fazenda da Esperança 

(masculino e feminino), Instituto Novo Mundo, Recanto da Paz e Lar Ester, NAF Brasil, 

Desafio Jovem e instituições que compõem a rede de atendimento (Centro de Atenção 

Psicossocial, Policlínica Codajás, Centro de Referência da Família e outros), além de realizar 

visitas domiciliares e institucionais. 
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Projeto Criança Cidadã – disponibiliza proteção integral e especial direcionada ao 

atendimento de crianças e adolescentes na faixa etária de 6 a 18 anos que se encontram em 

situação de rua, com risco e violação de direitos, expostos a todas as formas de violência com 

vínculos familiares e comunitários corrompidos. O projeto mantém em média 32 crianças e 

adolescentes/mês, perfazendo um total de 381, onde foram cadastrados 1.453, com um 

atendimento de 2.419 crianças e adolescentes em situação de rua. 

 

 
 

Fonte: SEAS 

 
 
Centro de Proteção e Defesa da Pessoa Idosa – unidade de atendimento social, psicológico 

e jurídico oferecido a pessoas idosas, vítimas de violência que funciona anexo à Delegacia 

Especializada do Idoso, atuando diretamente nas apurações de denúncias de discriminações, 

desrespeitos, maus tratos, exploração e outros tipos de violências praticadas contra o público 

alvo, interagindo na mediação de conflitos familiares. A viabilização dos encaminhamentos é 

feita de acordo com as necessidades, tecnicamente identificadas. Também, disponibiliza apoio 

técnico e logístico ao Conselho Estadual do Idoso, Fórum Permanente do Idoso. 

 

 
 
 

Fonte: SEAS 
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Implantação e Manutenção de Abrigos Alternativos de Proteção Social - o serviço de 

abrigamento institucional é o acolhimento em diferentes tipos, destinado a famílias e/ou 

indivíduos com vínculos familiares rompidos ou fragilizados, a fim de garantir proteção 

integral. O atendimento prestado é personalizado e em pequenos grupos; favorece o convívio 

familiar e comunitário, bem como a utilização e serviços disponíveis na comunidade local.  

 

Manutenção do Abrigo Casa do Migrante Jacamim - abrigo temporário para atender 

pessoas ou famílias migrantes de baixa renda que se encontram em trânsito e/ou doentes (com 

acompanhante), para tratamento de saúde e durante a fase de adaptação em Manaus, 

provenientes de outros municípios do estado do Amazonas, e também, de outros Estados do 

Brasil ou países limítrofes. Os Migrantes abrigados recebem proteção integral, atendimento 

psicossocial, encaminhamento a hospitais, acesso a informações diversificadas, passagens de 

retorno para seus locais de origem, doação de materiais de higiene pessoal, entre outros. 

 

 

Fonte: SEAS 
 

Implementação do Sistema de Atendimento de Adolescentes em Conflito com a Lei - 

funcionamento das unidades no Centro Integrado de Atendimento Inicial ao Adolescente 

Infrator, onde também funcionam os serviços das representações do Ministério Público, 

Defensoria Pública, Juizado da Infância e da Juventude da área infracional; Delegacia 

Especializada em Apuração de Atos Infracionais cometidos por Adolescentes e a Gerência de 

Atendimento Socioeducativo e o Centro Socioeducativo de Internação Provisória, sendo as 

duas últimas mantidas e coordenadas pela SEAS. Além disso, a SEAS mantém 7  Núcleos de 

Liberdade Assistida e Prestação de Serviços à Comunidade, a saber:  Centro Socioeducativo 

de Internação Raimundo Parente; Centro de Internação Assistente Social Dagmar Feitoza; 
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Centro de Internação e Semiliberdade Feminino Marise Mendes; Centro Socioeducativo de 

Semiliberdade (masculino); Núcleo de Apoio ao Egresso Projeto Pé na Frente do Sistema 

Socioeducativo, que funcionam em Manaus. 

 

Medida Socioeducativa Restritiva de Liberdade Assistida e de Prestação de Serviços à 

Comunidade - o serviço tem por finalidade prover atenção socioassistencial e 

acompanhamento a adolescentes e jovens de ambos os sexos em cumprimento de medidas 

socioeducativas restritivas de liberdade, determinadas judicialmente. Deve contribuir para o 

acesso a direitos e para a ressignificação de valores na vida pessoal e social dos adolescentes e 

jovens.  

� Centro Socioeducativo de Prestação de Serviços à Comunidade e Liberdade 

Assistida – atende adolescentes do sexo masculino de 12 a 18 anos e, 

excepcionalmente, 21 anos, a quem for atribuída a autoria de atos infracionais e que 

ainda possa vivenciar a convivência familiar e comunitária. Possibilita o 

acompanhamento psicossocial e alternativas concretas de inclusão social por meio da 

escolarização e profissionalização na rede de serviços do Estado. 

 

 
Fonte: SEAS 

 
� Medida Socioeducativa de Semiliberdade – executa a medida socioeducativa de 

semiliberdade junto a adolescentes de ambos os sexos, na faixa etária de 12 a 18 anos 

incompletos e, excepcionalmente, até os 21 anos, viabilizando alternativas em prol da 

sua inclusão social, por meio de uma proposta pedagógica que possibilita o 

redimensionamento de hábitos e valores para o exercício da cidadania.  

Acumulados Admitidos Saída Efetivos

502

21 70

453453

749
630 572572

1016 952

576

Prestação de Serviços à Comunidade e Liberdade 
Assistida

2009 2010 2011



140 
 

 
Fonte: SEAS 
 
 

 
� Centro Socioeducativo de Internação Provisória – atendimento ao adolescente ao 

qual foi atribuído cometimento de ato infracional, que aguarda audiência judicial para 

determinação de medida socioeducativa, adotando medidas adequadas para a 

educação, socialização e segurança dos mesmos. 

 

 
 
Fonte: SEAS 

 
� Centro Socioeducativo Senador Raimundo Parente - cumprimento de medida 

socioeducativa de internação, atendendo adolescentes do sexo masculino na faixa 

etária de 12 a 16 anos, incompletos, encaminhados pelo Judiciário. Oferece o 

acompanhamento envolvendo as áreas da Assistência Social, Pedagogia, Psicologia e 

Saúde, por meio de atendimentos individuais, grupais, reuniões periódicas com pais, 

técnicos e familiares; oferece suporte social, como atividades religiosas, cultos, 

estudos bíblicos, filmes, dinâmicas, formação profissionalizante, cultura, oficinas de 

cidadania, saúde educação esporte e lazer. 
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Fonte: SEAS 

 

� Centro Socioeducativo Assistente Social Dagmar Feitoza - unidade de internação 

que se destina a atender adolescentes de 16 a 18 anos incompletos e, 

excepcionalmente, até os 21 anos, autor de ato infracional de caráter grave e/ou por 

descumprimento reiterado e injustificável da medida anteriormente imposta. São 

oferecidos cursos profissionalizantes em parceria com o CETAM, como Informática 

Básica, Serigrafia, Estamparia, Relações Humanas e outros, e ainda oferece aos 

socioeducandos, acesso à obtenção da documentação civil (CPF, RG, Título de Eleitor 

e outros) e atividades com o objetivo de resgatar a autoestima e os valores éticos e 

morais do adolescente, com ênfase no processo de escolarização. 

 

 
Fonte: SEAS 

 
� Centro Socioeducativo Marise Mendes - atendimento a adolescentes do sexo 

feminino, faixa etária de 12 anos a 18 anos e, excepcionalmente, até 21 anos, que 

praticaram ato infracional e que devem cumprir medida socioeducativa de internação 
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e/ou semiliberdade, com vistas à integração familiar e comunitária, oferecendo às 

adolescentes alternativas concretas de inclusão social.  

� Atendimento de Egressos do Sistema Socioeducativo - acompanhamento efetivo, 

com orientação e apoio psicossocial aos egressos do Sistema Socioeducativo, a partir 

do desligamento do Regime de Internação e/ou de Semiliberdade, estendendo-se esse 

atendimento por um período de seis meses, podendo ser prorrogado por mais 6, desde 

que detectado com dependência em termos de inclusão ou ainda situações de 

vulnerabilidade pessoal e social. 

 

 
Fonte: SEAS 

 
 

PROGRAMA: CIDADANIA PARA TODOS 

 
Promove a emancipação e inclusão social das famílias que se encontram em situação 

de vulnerabilidade, disponibilizando ações, por meio de parcerias, provendo meios que 

viabilizem a prestação de serviços a pessoas e famílias que se encontram em situações de 

dificuldades, fragilidades, limitações ou urgências socioassistenciais, garantindo direitos e 

acesso às Políticas Públicas. Várias ações de melhoria foram realizadas no sentido de prestar 

serviços de qualidade à população.  

 

Projeto Ame a Vida – objetiva a atuação de profissionais da Assistência Social no âmbito 

dos Distritos Integrados de Polícias - DIPs, de forma que a população receba um atendimento 

mais humanizado. Além desse enfoque, a equipe psicossocial desenvolve atividades 

comunitárias de prevenção, no intuito de reduzir os índices de violência e criminalidade na 

cidade de Manaus.  
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Dentre as várias atividades realizadas pelo Projeto em 2011, o Governo do Amazonas, por 

meio da SEAS, deu início à Campanha do Desarmamento Infantil Violência nem Brincando, 

ação que envolveu aproximadamente 46,8 mil alunos do Ensino Fundamental, de 6 a 12 anos, 

de 113 escolas estaduais. 

 

Projeto Jovem Cidadão – assegura espaços de referência para o convívio grupal, 

comunitário e social, aos adolescentes e jovens que se encontram em situação de risco pessoal 

e social, contribuindo também com a transferência de renda mínima para a família com um ou 

mais adolescentes e jovens inseridos no Projeto que estejam regularmente matriculados e 

frequentando a escola pública. O desenvolvimento das atividades são articuladas com as áreas 

da saúde, educação, cultura, esporte e lazer e trabalho. O Projeto foi implantado nas escolas 

estaduais da capital e interior do Estado, em14 municípios. 

 

PROJETO JOVEM CIDADÃO – 2011 
 

MUNICÍPIOS 
BENEFICIÁRIOS 

ESCOLAS VALOR DO 
REPASSE (R$) Nº de Alunos Nº de Famílias 

Atalaia do Norte 751 510 3 95.500,00 

Benjamin Constant 1.253 960 4 228.650,00 

Boca do Acre 1.339 986 10 180.270,00 

Carauari 1.589 1.080 9 209.860,00 

Eirunepé 2.724 1.853 8 368.740,00 

Itacoatiara 4.141 3.193 12 706.110,00 

Manacapuru 4.746 3.638 15 864.070,00 

Manicoré 1.808 1.284 8 266.620,00 

Manaus 61.168 76.271 143 6.101.480,00 

Maués 1.663 1.131 8 233.670,00 

Parintins 5.189 3.529 16 892.740,00 

São Gabriel da Cachoeira 787 570 5 119.290,00 

Tabatinga 2.042 1.389 5 259.370,00 

Tefé 4.074 3.008 14 698.280,00 

TOTAL 93.274 99.402 260 9.591.450,00 

Fonte: SEAS 

 
 

Projeto Cidadão - Bolsa Auxílio Cidadão/Núcleo de Apoio ao Cidadão - serviços básicos 

essenciais na área socioassistencial e intersetoriais diversificados e integrados, garantindo 

acesso à cidadania, proteção e a inclusão social à população vulnerabilizada pela pobreza, 

assegurando o pleno exercício de seus direitos. A participação no Projeto tem como critério 

famílias que tenham renda inferior ou igual a meio salário mínimo, que residam nas áreas de  

maior índice  de  degradação  socioambiental,  contemplando  os titulares de direitos com a 

concessão de uma Bolsa Cidadão no valor de R$ 510,00 durante o período de seis meses, e, 
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durante um ano, recebem acompanhamento psicossocial, cursos de qualificação, reinserção 

escolar, encaminhamentos à rede socioassistencial, educação e de saúde.  

 
 
Fonte: SEAS 

 

Escola Solidária/Escola Cidadã – desenvolvimento de atividades nos finais de semanas, nas 

unidades de ensino da rede pública, com o objetivo de aproximar a escola da comunidade. 

Neste ano foram realizadas quatro edições do programa Escola Solidária, dando início a 1ª 

edição em setembro de 2011.  

A 2ª. Edição do projeto se deu em outubro, com a presença do Governador Omar Aziz, 

acompanhado da primeira-dama Nejmi Aziz, atraindo milhares de pessoas à Escola Estadual 

Benjamin Magalhães Brandão, na Compensa, zona Oeste, onde 30 órgãos estaduais prestaram 

os mais diversos serviços gratuitos à comunidade do bairro, como atendimento médico, 

odontológico, oftalmológico, jurídico, teste de glicemia, aferição de pressão arterial, 

atividades de esporte e lazer, além de emissão gratuita de documentos (CPF, RG, carteira de 

trabalho e certidão de nascimento).  

A 3ª edição, também em outubro, na Escola Estadual Antogildo Pascoal Viana fomentando as 

atividades de fortalecimento nas comunidades participantes desses eventos.  

A 4ª edição, em novembro, na Escola Estadual Daisaku Ikeda, no São José, zona leste de 

Manaus. São 300 novas vagas de emprego oferecidas por meio da Secretaria de Estado de 

Trabalho (Setrab), que já encaminhou cerca de 700 trabalhadores para emprego nas últimas 

três edições do programa.  

  

2008 2009 2010 2011

7.341

3.203
2.186 2.1862.395

1.173
0

1.223

2.484
1.752

1.344 1.344

12.303

8.675

6.022 6.022

Projeto Cidadão
Famílias

Cadastrada

Bolsas Concedidas

Famílias Incluídas

Total de Pessoas

Beneficiadas



145 
 

RESULTADOS ESCOLA SOLIDÁRIA/ESCOLA CIDADÃ - 2011 

 
Fonte: SEAS 

 
 
Descentralização das Políticas Sociais a Serviço da Cidadania – nesta ação estão inseridos 
os seguintes projetos: 
 

� Implantação e Manutenção de Centros de Convivência - são unidades públicas 

estatais que integram o contexto urbano e social das comunidades, promovendo o 

desenvolvimento de ações de proteção básica e de cidadania, por meio de eventos 

diversificados em atividades regulares na área Socioassistencial, Saúde, Esporte, 

Educação, Cultura, Lazer, e outros oferecidos pelos três Centros Estaduais de 

Convivência Social de pequeno porte: Centro Estadual de Convivência Social Maria 

de Miranda Leão, localizado no bairro de Flores, Centro Estadual de Convivência 

Social André Araújo, no bairro da Raiz, Centro Estadual de Convivência Social 31 de 

Março, no bairro do Japiim, Centro Estadual de Convivência Social Mutirão no bairro 

Amazonino Mendes (médio porte); Centro Estadual de Convivência da Família Pe. 

Pedro Vignola (grande porte); Centro Estadual de Convivência do Idoso CECI (grande 

porte) Centro de Convivência do Idoso Honorina Lopes - Iranduba (pequeno porte); e 

o Centro Estadual de Convivência da Família Magdalena Arce Daou – Compensa, a 

ser inaugurado.  
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DEMONSTRATIVO DO ATENDIMENTO REALIZADO – 2008-2011 

INSTITUIÇÃO 2008 2009 2010 2011 

 
Centro Estadual de Convivência da 
Família 31 DE MARÇO 

 
 
23.451 

 
 
34.614 

 
 
90.827 

 
 
85.270 
 

Centro Estadual de Convivência da 
Família - MUTIRÃO 

 
90.408 

 
268.785 

 
437.837 

 
498.080 

Centro Estadual de Convivência da 
Família MARIA DE MIRANDA 
LEÃO. 

 
15.598 

 
36.123 

 
101.940 

 
100.344 

 
Centro Estadual de Convivência da 
Família André Araújo 
 

 
 
22.879 

 
 
5.200 

 
 
40.269 

 
 
65.377 

Centro Estadual de Convivência da 
Família Magdalena Arce Daou - 
Compensa – (grande porte)  
 

 
A ser inaugurado até Dezembro/2011 

Centro Estadual de Convivência da 
Família Padre Pedro Vignola 

 
344.424 

 
284.746 

 
820.920 

 
803.742 

 
Centro Estadual de Convivência do 
Idoso  
 

 
113.610 

 
425.219 

 
911.577 

 
775.843 

Centro Estadual de Convivência do 
Idoso – Honorina Ribeiro Lopes - 
Iranduba 

 
- 

 
- 

 
40.288 

 
65.997 

Fonte: SEAS 

 
 

� Prestação de Auxílios Eventuais - benefícios assistenciais à população da capital e 

dos municípios do interior do Estado, em virtude de situações de vulnerabilidade 

social e calamidade pública. 

 

 
 
 
Fonte: SEAS 

2008 2009 2010 2011

Usuários Atendidos 33.758 17.709 12.817 1.463

Beneficios Prestados 39.425 27.480 14.938 10.492
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� Atendimento às Puérperas de Baixa Renda - benefício às mulheres e seus filhos 

recém nascidos, realizando atendimento nas dependências de sete maternidades 

públicas estaduais: Ana Braga, Alvorada, Azilda Marreiro, Balbina Mestrinho, Chapot 

Prevost, Instituto da Mulher e Nazira Daou, localizadas em Manaus, com a 

disponibilidade de serviços de orientação e concessão de benefícios assistenciais, tais 

como transporte das unidades hospitalares para suas residências; doação de kit enxoval 

e do Registro de Nascimento dos recém-nascidos e, ainda, encaminhamentos à rede de 

serviços e outros. 

 

 
Fonte: SEAS 

 
 

Núcleo Socioasssistencial do PAC Porto de Manaus – visa prestar assistência social aos 

migrantes, idosos e pessoas com deficiência em situação de vulnerabilidade, bem como 

garantir o cumprimento da Lei nº 10.741 de 01/10/2003 que rege o Estatuto do Idoso no que 

diz respeito à gratuidade e/ou meia passagem no transporte aquaviário. Os usuários são 

pessoas que chegam, passam ou saem da capital do Estado, oriundos ou com destino ao 

Interior e de outras Unidades Federativas ou países que se encontram inclusive com 

problemas de saúde ou com dificuldades com o transporte para o retorno aos seus locais de 

origem; e ainda, idosos cujos direitos não estão sendo respeitados. 
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Fonte: SEAS 

 
Serviço Socioemergencial Vítimas de Sinistros ou Fatos Adversos - atende de forma 

imediata à concessão de benefícios eventuais a famílias em situação de vulnerabilidade e risco 

social, em decorrência dos casos sinistros e fenômenos climáticos. 

 

 
 
 
Fonte: SEAS 

 

 

PROGRAMA UNIVERSALIZAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS PÚBLICOS E 
PROGRAMAS DE GOVERNO 
 

Assegurar a universalização de cobertura e garantia de direitos à população em 

situação de vulnerabilidade social, por meio da descentralização das ações e acesso a serviços, 

programas, projetos e benefícios, priorizados pelo Governo do Estado do Amazonas. 

 

2008 2009 2010 2011

14.234 14.392 15.381
17.069

15.090 15.557 16.392
17.830

6.502 6.621 6.384
4.929

PAC PORTO DE MANAUS

Usuários Atendidos Atendimentos Prestados Casos Solucionados

Casos
Registrados/
Sinistros e

Solucionados

Famílias
Atendidas

Benefícios
Prestados

Pessoas
beneficiadas

11

2.204

10.800

9.300

16

3.213 3.213 3.466

25 105
1.138

44917 40 428 161

Serviço Socioemergencial /Sinistros ou Fatos Adversos

2008 2009 2010 2011



149 
 

Pronto Atendimento Itinerante - PAI - oferta de serviços socioassistenciais, 

operacionalizados pelos barcos Zona Franca Verde, Puxirum I e Puxirum II, com serviços 

para a população que vive marginalizada pela própria distância, combatendo a exclusão social 

e a violação dos direitos daqueles mais necessitados, como os trabalhadores rurais e urbanos, 

pescadores, indígenas, garimpeiro, quilombolas, ribeirinhos e outros. Os benefícios 

concedidos dentro dos barcos são consultas oftalmológicas, clínica geral, odontológica, 

atendimentos socioassistenciais, cadastramentos em programas sociais de transferência de 

renda, documentação civil, Cartão Cidadão, entre outros. O PAI abrangeu 59 dos 62 

municípios do Amazonas, deixando de atender somente a Capital e os municípios de 

Presidente Figueiredo e Rio Preto da Eva, que têm acesso por meio rodoviário. 

 

 
 

 
Fonte: SEAS 

 
 
Ampliação da Rede de Serviços de Registro Civil para os Povos Indígenas e Ribeirinhos 

- este projeto é executado por meio dos Barcos do Pronto Atendimento Itinerante – PAI, em 

parceria com o Governo Federal. 
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Fonte: SEAS 

 

 

Pronto Atendimento ao Cidadão (PAC) - a Ouvidoria Geral do Estado executou 4.657.700 

serviços e atendeu 2.797.525 pessoas por meio dos PACs, sendo seis na capital e dois no 

interior  - Manacapuru e Parintins. Ressalta-se ainda outros serviços que a Ouvidoria vem 

desenvolvendo: 

 

� Ouvidoria Itinerante - tem levado os serviços disponibilizados nos PACs para os bairros e 

comunidades de municípios vizinhos - o kit cidadão (emissão de Carteira de Identidade 1ª e 2ª 

via, Alistamento Militar, Carteira de Trabalho 1ª e 2ª via) e a parceria com as concessionárias 

de água e luz, proporcionando serviços antes somente encontrados nas unidades fixas dos 

PACs e Defensoria Pública do Estado, com serviços de vara de família nas seguintes áreas da 

cidade: 

 

LOCALIZAÇÃO ATENDIMENTO 

Zona Leste 1.926 

Zona Centro-Oeste 1.110 

Zona Norte 760 

Zona Sul 249 

Zona Oeste 52 

Cacau Pireira 4.532 

Município de Parintins 2.275 

Município de Itapiranga 1.327 

Município de Manacapuru 1.119 
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� Inclusão Digital - o Projeto atende uma média mensal de 200 alunos nos cinco PACs da 

Capital. No interior do Estado, os dois PACS atendem em média 150 alunos/mês, sendo estes 

já administrados pelo CETAM. A partir do mês de julho de 2011, a Ouvidoria firmou parceria 

com o CETAM que assumiu os Cursos de Informática na Capital, que passou a se chamar 

Comunidade Digital.  

 

� Disk-Cidadão - pesquisa por meio do sistema on-line Expressomail e em caixas de 

manifestações instaladas nos Pronto Atendimento ao Cidadão. Após a análise das denúncias, 

realiza-se a verificação in loco das mesmas, oferecendo ao Ouvidor Geral do Estado um 

relatório circunstanciado sobre os fatos apurados, com as sugestões para a regularização das 

mesmas. O Departamento de Pesquisa da Ouvidoria atendeu 11.354 dentre reclamações, 

elogios e sugestões.  

 
ARTICULAÇÃO DE POLITICAS PÚBLICAS 

 

Junto aos movimentos sociais e populares, o Governo do Estado articulou ações, por 

meio da Secretaria de Estado de Articulação dos Movimentos Sociais e Populares – SEARP, 

orientadas para o desenvolvimento da política urbana com palestras acerca do papel dos 

Conselhos Municipais de Cidades (CONCIDADES), em Manacapuru, e ministrou oficina 

para a criação do Conselho Municipal da Cidade de Anamã.   

 Com vistas à geração de trabalho e renda para mulheres, promoveu a mobilização de 

aproximadamente 300 mulheres, em parceria com a Prefeitura de Coari e o Centro de 

Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam), com a realização de oficinas para a capacitação 

em Corte e Costura, Manicure e Pedicure e Arranjos de Flores em Sandálias; realização de 

curso para capacitação em Materiais Recicláveis, com a parceria do Movimento Universitas 

Paulo Freire e Movimento Amigos da Zona Norte - Mazon, contemplando 40 mães de 

famílias no bairro Monte Pascoal, zona Norte de Manaus.   

No setor produtivo, foi firmada uma parceria com a Associação de Madeireiros de 

Manacapuru e as empresas privadas, para levantar um diagnóstico sobre os principais 

gargalos existentes para viabilizar o processamento da madeira bruta, obedecendo à legislação 

ambiental.  

 Outra ação trata da mobilização social para segurança pública com cidadania, 

objetivando fortalecer o Programa Ronda no Bairro, por meio de reuniões junto a entidades 



152 
 

dos movimentos sociais, como associações de moradores, clubes de mães, igrejas de todas as 

denominações, grupos culturais etc., levantando as demandas e sugestões que importem na 

superação do quadro de insegurança social.  

Para efeito de capacitação, foi realizado o curso de Capacitação Jurídico-Contábil 

para Gestão de Organizações Sociais, componente da Oficina Temática de Fé e Cidadania, 

promovida pela Prelazia de Coari. Na cidade de Manaus, foi realizada a oficina Análise do 

Projeto Pescadora Empreendedora.  

Atualmente, a Searp vem concentrando esforços junto ao Ministério do 

Desenvolvimento Agrário (MDA) para efetivar um investimento de mais de R$ 2.500.000,00  

que se destinará à implementação de quatro projetos para viabilização de infraestrutura e 

dinamização econômica no setor produtivo das organizações sociais dos municípios de 

Autazes, Nova Olinda do Norte, Carauari, Eirunepé, Ipixuna, Guajará, Manaus, Rio Preto da 

Eva, Presidente Figueiredo, Silves, Itapiranga, Itacoatiara, Urucurituba, Careiro, Careiro da 

Várzea, Manaquiri, Autazes e Nova Olinda do Norte. 
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TRABALHO, RENDA E FOMENTO 

 

 

Com 10.622 trabalhadores colocados no mercado de trabalho, de forma direta, o 

Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado do Trabalho (SETRAB),  interviu de 

forma produtiva na demanda de empregos formais, no esforço de qualificação, gerando 

profissionais prontos para atender às vagas oferecidas, acompanhando o desenvolvimento da 

indústria que atingiu 115 mil empregos, do comércio que superou  as marcas do ano passado e 

dos serviços que foi a grande  revelação do ano. 

O trabalho mais importante foi a integração das unidades do ensino superior na 

preparação dos estudantes finalistas para a realidade do mercado e a intervenção nos institutos 

e empresas de qualificação a abrirem cursos voltados para a necessidade identificada de 

profissionais no mercado, evitando a dispersão de recursos e esforços com a produção de 

cursos apenas acadêmicos, sem função e interesse das empresas. 

De forma direta a SETRAB captou 19 mil vagas, encaminhou 26 mil candidatos e os 

que não foram recepcionados imediatamente, foram cadastrados para cursos de 

especialização, encaminhados para os programas específicos como Economia Solidária, 

Empreendedor Individual ou para o empreendedorismo de acordo com as possibilidades 

identificadas de cada um. 

Uma atividade que superou todas as projeções foi o artesanato, com a emissão de 

mais cinco mil carteiras de identidade funcional, participação em seis feiras nacionais, da 

Feira Internacional da Amazônia, da Amostra em Parintins e da Feira Agropecuária, além de 

dezenas de feiras e amostras realizadas em Manaus, em stands de empresas e institucionais, 

permitindo maior leque de comercialização direta do artesão. 

O projeto Economia Solidária ofereceu alternativas de ganhos reais com a promoção 

de arranjos produtivos locais, realização de feiras nos bairros, apoio a três bancos 

comunitários e fortalecimento do Fórum Estadual com assessoria a empreendimentos. Foram 

incluídas 9.800 pessoas no processo e realização de vendas diretas  no valor de 237 mil reais. 

A estratégia de formação do profissional e sua inserção no mercado de trabalho 

começam com a emissão da Carteira do Trabalho, que superou a marca dos 60 mil, 

credenciando novos trabalhadores para contratações. 

Com nove postos de atendimento espalhados pelos bairros, além do escritório central 

no centro da cidade, a SETRAB realizou ações de cidadania itinerante, levando para as 
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comunidades, com estruturas montadas nas escolas estaduais, todos os serviços disponíveis 

desde cadastro, emissão de documentos, identificação para cursos, uma listagem de empregos 

para contratação imediata de mais de mil oportunidades. 

A habilitação ao recebimento do seguro defeso que dá direito ao pescador artesanal, 

durante a fase do defeso de 15 de novembro a 15 de março, o recebimento de 4 salários 

mínimos por mês, possibilitou a circulação de mais de 50 milhões de reais no interior. 

Atuando nos 62 municípios o Seguro Desemprego atendeu 133.650 pessoas, sendo 

que 55.302 receberam o beneficio e o restante foi encaminhado imediatamente de volta ao 

mercado de trabalho, atendendo a especificações profissionais e aos perfis pedidos pelas 

empresas. 

  O projeto Bolsa Qualificação atuou junto às empresas que tinham determinado a 

demissão de funcionários devido a suspensão de linhas de montagem e conseguiu mantê-los 

no emprego, ajustando linhas de comportamento com as empresas que apenas suspenderam os 

contratos, com a obrigação de pagar cursos durante o período de vigência do acerto, enquanto 

os profissionais ficaram recebendo a antecipação do Seguro Desemprego. Como as linhas de 

produção retornaram os trabalhadores também foram chamados de volta ao emprego e não 

houve demissões, que atingiria mais de mil profissionais. 

Alargando o foco de pessoas com possibilidades para o trabalho o projeto Reeducar 

Cidadão proporciona condições para a entrada de egressos da penitenciária no mercado de 

trabalho, beneficiando 300 pessoas. 

Outra ação de criação de alternativas de geração de renda foi a legalização de 

empresas, promovidas pelo Núcleo de Apoio ao Empreendedor – NAE, que atendeu 2.387 

consultas diretamente no balcão de serviços e abriu 762 empresas, em Manaus e nos 

municípios do interior, proporcionando novos negócios e a geração da média de 4 empregos 

por nova empresa.  

O NAE funciona num salão na avenida Joaquim Nabuco, com ilhas de serviços de 

todos os organismos responsáveis pela abertura de empresas, que pode ser feita em tempo 

reduzido, com custos 70% menor em função da diminuição  das taxas.  

Grande parte destas empresas no interior foi o resultado da participação da SETRAB 

no programa Fique Legal, que analisou o impacto ambiental do trabalho nestas localidades, 

principalmente referentes à exploração madeireira, idealizou o mapa fundiário do Estado, 

legalizou a posse das terás e com isso possibilitou ao empresário a abertura de firma e o pleno 

funcionamento de atividades, gerando renda e promovendo o emprego direto.  
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O Programa Promoção do Trabalho trabalha em três ações: Intermediação de Mão 

de Obra, Qualificação Profissional e Seguro Desemprego. 

 

Intermediação de Mão de Obra - inscreveu no seu banco de dados 25.063 novos cadastros, 

encaminhou ao mercado de trabalho 27.742 cidadãos, colocou no mercado de trabalho 8.983 e 

captou 17.710 vagas no ano de 2011. 

 

 

 

               Fonte: SETRAB/Assessoria de Planejamento e Estatística 

                  

Qualificação Profissional - capacitação de trabalhadores desempregados, subempregados em 

situação de vulnerabilidade econômica e social, criando condições de maior empregabilidade.  

  

 

    Fonte: SETRAB/Assessoria de Planejamento e Estatística 

   

Seguro-Desemprego - é um benefício temporário concedido ao trabalhador formal 

dispensado sem justa causa, também concedido sob a forma de bolsa qualificação ao 

empregado doméstico, dispensado sem justa causa, que contribua para o FGTS e ao pescador 

profissional, que exerça sua atividade de forma artesanal, durante o período do defeso.  
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                           Fonte: SETRAB/Assessoria de Planejamento e Estatística 

 

O Programa Amazonas Empreendedor tem como objetivo fomentar a criação de 

micro e pequenas empresas com vistas à geração de oportunidades de trabalho e renda.  

 

Manutenção do Núcleo de Apoio ao Empreendedor- NAE - visa à geração de emprego e 

renda às famílias excluídas do processo produtivo, incentivando a capacitação do micro e 

pequenos empreendedores, para formação de micro e pequenas empresas, cooperativas e 

associações de trabalhadores, iniciativas econômicas informais, profissionais autônomos e 

artesãos, bem como o fornecimento de kits básicos de produção, para a geração de emprego e 

renda. 

 
           Fonte: SETRAB/Gerência do NAE. 

Fortalecimento do Artesanato Amazonense - a Central de Artesanato cadastrou 1.056 

novos artesãos, produziu 34 mil peças e comercializou mais de 30 mil peças artesanais, 

recebeu 25 mil visitantes e movimentou quase um milhão de reais.  
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            Fonte: SETRAB/Gerência do Central de Artesanato 

 

Carteira do Trabalho e Previdência Social - por meio de convênio com o Ministério do 

Trabalho e Emprego, as carteiras são e emitidas na sede da SETRAB e nos postos de 

atendimento descentralizados, capital e interior do estado. Em 2011 foram emitidas 63.000 

carteiras de trabalho. 

    

Bolsa Qualificação - permite a antecipação do Seguro-Desemprego para os trabalhadores 

que, de forma consensual com as empresas, tem o seu contrato suspenso, mas mantém 

vínculos trabalhistas com cursos grátis de aperfeiçoamento, que são pagos pelas empresas, 

vale transporte e manutenção dos direitos previdenciários, podendo ser chamados tão logo o 

processo produtivo pleno das empresas, seja reiniciado, como ocorreu em todos os casos. Foi 

evitada a demissão sumária de 343 trabalhadores de linhas de produção que ficaram 

paralisadas. 

 

Reeducar - em parceria com o Ministério da Justiça atendeu 300 cidadãos, sendo que destes 

246 foram encaminhados ao mercado de trabalho 
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FOMENTO AO TRABALHO E RENDA 

 

A Agência de Fomento do Estado do Amazonas (AFEAM), instituição financeira 

de desenvolvimento do Estado, vem se destacando na busca pelo crescimento econômico 

local, no apoio a todos os empreendedores do Amazonas de qualquer atividade econômica e 

porte, em todo Estado, tendo investido no período de janeiro a outubro de 2011, o valor de R$ 

93,2 milhões. Foram realizadas 98 ações de crédito, sendo 37 em Manaus e 61 nos municípios 

do interior, representando 100% de atendimento em todo o Estado. Essas ações de crédito 

representam a contratação de 5.518 operações de financiamento, com a expectativa de haver 

gerado e/ou mantido 16.285 ocupações econômicas. 

Os municípios do interior continuaram sendo os que mais receberam recursos no ano 

de 2011. Os empreendimentos na área rural receberam o maior aporte de investimentos, por 

meio das Ações Itinerantes de Crédito, Feiras e Exposições Agropecuárias e atendimentos 

específicos às atividades prioritárias em todos os municípios, com aplicação de R$ 16,5 

milhões, na contratação de 1.918 operações de crédito, direcionadas ao cultivo da juta e 

malva, da mandioca, pesca artesanal, pecuária (custeio, infra-estrutura e aquisição de 

animais), coleta da castanha, extração do látex, cultivo de banana, avicultura, cultivo de feijão 

e outros.  

O setor terciário, no interior, ocupou o segundo posto nesse ano, com 1.784 operações 

contratadas e investimento de R$ 8,1 milhões em estivas em geral, mercearias, restaurantes e 

lanchonetes, confecção (comércio), salão de beleza, ambulantes, oficinas mecânicas, açougue. 

O setor secundário representou a terceira maior parcela de investimentos, com R$ 4,7 milhões 

liberados em 551 operações, beneficiando as atividades de confecção, artesanato, panificação, 

cozinha industrial, marcenaria/movelaria, etc. 

Em Manaus, o setor terciário foi o que mais recebeu investimentos, com 976 

operações de crédito e recursos de R$ 41,3 milhões, principalmente para as atividades de 

hotelaria, transporte fluvial, autopeças e educação. Impulsionado por financiamentos para 

grandes empreendimentos da indústria de componentes eletrônicos, fabricação de bebidas não 

alcoólicas, construção naval, laticínios, construção civil, indústrias do pólo plástico e 

agroindústria de polpas de frutas, o setor secundário representou a segunda maior parcela de 

investimentos na capital, com R$ 22,2 milhões liberados em 267 operações. O setor primário 

representou um pequena parcela de investimento na capital, somente com R$ 357 mil. 
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A AFEAM tem desenvolvido ações para a massificação de polos de atividades 

produtivas específicas, com o apoio técnico e creditício a produção, a organização, a 

aquisição da produção, por meio de financiamento de capital de giro para associações e 

cooperativas, parte da comercialização e a instalação de agroindústrias e indústrias de 

beneficiamento da produção, visando a formação concreta de arranjos produtivos locais.  

Nesse intuito, por orientação do Governo do Estado, a partir da sociedade 

estabelecida em agosto de 2008, com a Brasjuta da Amazônia S.A., empresa de tecelagem, 

fiação e sacaria, inaugurada em novembro de 2011, a AFEAM incrementou o trabalho de 

concessão de financiamentos aos produtores de Malva e Juta, situados na região do Rio 

Negro-Solimões, nos municípios de Anamã, Caapiranga, Careiro da Várzea, Iranduba, 

Manacapuru, Beruri e Manaquiri, e na região do Baixo Amazonas, nos municípios de 

Nhamundá, Parintins e Urucurituba. Foram financiados 407 projetos nessa atividade no valor 

de R$ 7,7 milhões, beneficiando mais de 1.100 pessoas diretamente, envolvendo os 

produtores de fibras visando o aumento da produção, bem como, capital de giro para as 

cooperativas/associações com o objetivo de adquirir a produção para posterior revenda à 

indústria de beneficiamento. 

Nesse mesmo modelo, a partir dos Programas de Apoio Creditício aos Seringueiros 

do Amazonas I e II, criados em 2010; o primeiro com o objetivo de financiar a produção de 

borracha (extração do látex), e o segundo, visando o financiamento de capital às 

cooperativas/associações para a aquisição dessa produção, e posterior comercialização com as 

usinas de beneficiamento. Foram beneficiados, em 2011, mais de 350 seringueiros no valor de 

R$ 623 mil, para extração do látex e aquisição da produção nos municípios de Canutama, 

Eirunepé e Nova Olinda do Norte. Como parte do projeto, a AFEAM realizou em 2010, o 

financiamento para implantação de uma indústria de beneficiamento da borracha no 

município de Iranduba, no montante de R$ 4,8 milhões. O Governo do Estado também 

concedeu incentivos fiscais para a instalação de uma indústria para a fabricação de pneus para 

o polo de duas rodas no PIM, estabelecendo o último elo da cadeia produtiva da borracha. 

Seguindo os mesmos moldes, foi realizado no município de Lábrea, financiamento 

para a aquisição da produção de “feijão de praia”, por meio da associação de produtores, no 

valor de R$ 611 mil, beneficiando 350 produtores, bem como, para a compra da produção de 

castanha, através da associação de extrativistas, no valor de R$ 659 mil, beneficiando 300 

coletores. 

A Agência nesse ano atuou fortemente no desenvolvimento da cadeia produtiva da 

Pecuária no Estado. O Aporte foi de R$ 4,4 milhões com a contratação de 180 operações. 
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Foram financiadas, além das atividades rotineiras anuais, com o custeio pecuário e 

infraestrutura, a aquisição de novas matrizes no município de Apuí, visando o melhoramento 

genético no Estado, bem como, a instalação de uma agroindústria de laticínio em Presidente 

Figueiredo.    

 

 
DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES DE CRÉDITO POR SETOR – 2003 – 2011 

 
     Fonte: AFEAM 
 
 
 
 
 

 
Fonte: AFEAM 
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RECURSOS APLICADOS POR SETOR NO ANO DE 2011

RURAL INDUSTRIA COMERCIO/SERVIÇO



161 
 

 

 
Fonte: AFEAM 
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AGROPECUÁRIA, PESCA E DESENVOLVIMENTO RURAL 

 

O Amazonas é uma das unidades da federação que ainda importa alimentos, 

especialmente os de primeira necessidade. Assim, um dos grandes desafios da Secretaria de 

Produção Rural (SEPROR) e do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal 

Sustentável do Amazonas (IDAM), além da reestruturação do setor primário, tem sido à 

busca da autossuficiência na produção de alimentos.  

Assim sendo, nos últimos anos vem sendo implantada no interior do Estado do 

Amazonas uma série de programas e projetos, todos eles voltados para elevar o nível de renda 

dos produtores rurais, além de oferecer melhor nível cultural, social, de saúde e de educação.  

Nesse sentido, o governador Omar Aziz anunciou durante a 38ª edição da Exposição 

Agropecuária do Amazonas (Expoagro), realizada em novembro/2011, que o Estado isentou 

de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) as máquinas e equipamentos 

para uso na produção, beneficiamento e transporte da produção agrícola, florestal e pesqueira, 

comercializados na Feira. A medida visa impulsionar o volume de negócios e estimular a 

modernização desse segmento da economia no Estado. A isenção do ICMS durante a 

Expoagro se aplica a produtores rurais cadastrados junto à Secretaria de Estado de Produção 

Rural e no Cadastro Simplificado de Produtor Primário da Secretaria de Estado de Fazenda. 

São equipamentos como tratores, caminhões, bombas d’água e demais máquinas e 

implementos ligados ao setor primário. 

                 Entre os programas e ações desenvolvidos pela SEPROR e IDAM, no ano de 2011, 

destacam-se os seguintes: 

 

PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA  

 

Apoio ao Escoamento da Produção - convênios com o Governo Federal (Ministério 

da Pesca, Ministério do Desenvolvimento Agrário, Ministério da Agricultura, Pesca e 

Abastecimento, Suframa, etc.), para aquisição de barcos, caminhões, botes e motores de popa, 

máquinas e equipamentos, visando facilitar o escoamento e o beneficiamento da produção em 

várias comunidades do interior do Estado. 

 

Recuperação de Estradas Vicinais - em 2011 foram recuperados em torno de 600 

km de estradas vicinais na área rural de Manaus, Itacoatiara, Iranduba, Careiro Castanho, 
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Presidente Figueiredo e Silves. Para tanto, além dos recursos do Governo do Estado, se 

encontram em andamento os convênios com o INCRA e com a SUFRAMA para recuperar 

vicinais em áreas de assentamento e no Distrito Agropecuário de Manaus.  

Infraestrutura da Pecuária - visando criar a infraestrutura necessária e adequada 

para a realização de Feiras Agropecuárias e abate de animais para comercialização nos 

municípios do interior do Amazonas, foram implantados os Parques Agropecuários de 

Barreirinha e Boca do Acre e encontra-se ainda em fase de construção o Parque de Careiro 

Castanho. Ainda nesse segmento, encontra-se em andamento as construções de abatedouros 

em Nova Olinda, Tabatinga, Nova Olinda, Manicoré e Autazes. 

Infraestrutura da Pesca e Aquicultura - ampliação da Central de Produção de 

Alevinos de Balbina/ Presidente Figueiredo, onde em parcerias com outras instituições tem se 

realizado atividades de pesquisas e treinamento com espécies nativas. Foram produzidos na 

estação em torno de 20 milhões de pós-larvas de tambaqui e matrinxã. Implantação de oito 

unidades de transformação de pós-larvas em alevinos nos municípios de Autazes, Coari, 

Codajás, Carauari, Manacapuru, Iranduba, Manaus e Novo Airão, e quatro deverão ser 

brevemente inauguradas (Apuí, Borba, Manicoré e Tefé) e duas se encontram fase final de 

construção em Anori e Caapiranga.   

Recuperação de seis flutuantes para recebimento do pescado artesanal (Santo Antonio 

do Içá, Amaturá, Tonantins, São Paulo de Olivença); uma fábrica de gelo foi implantada em 

Tefé, mais três encontram-se em fase de implantação (Envira, Ipixuna, Borba). Seis 

caminhões frigoríficos para transporte de peixe foram distribuídos pelo Ministério de Pesca e 

Aquicultura (MPA), para Manaus, Manacapuru, Benjamin Constant, Humaitá.  

 

PROGRAMA DE AGROINDÚSTRIA 

 

Na Agroindústria agrícola de polpas de frutas, o cupuaçu, açaí, maracujá e abacaxi 

continuam sendo as frutas mais expressivas na produção, recebendo atenção do Governo que 

tem apoiado os agricultores familiares no processo de beneficiamento dessas frutas. Em 

parceria com a Suframa, encontram-se em construção três agroindústrias de processamento de 

frutas em Rio Preto da Eva, Careiro da Várzea e Manacapuru; além disso, foram fornecidos 

equipamentos e materiais para modernização das indústrias de beneficiamento de frutas da 

ASCOP de Novo Remanso, em Itacoatiara; e da Cooperativa de Produtores de Uatumã de 

Presidente Figueiredo.  
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Em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), estão sendo 

implantadas cinco Unidades de Processamento Artesanal de Frutas (UPA) nos municípios de 

Barreirinha, Itacoatiara (PDS Costa da Conceição), Careiro da Várzea, Manaus (Cuieiras) e 

Rio Preto da Eva (PA Iporá). 

Ainda em parceria com a SUFRAMA, nas divisas dos municípios do Careiro Castanho 

e  Manaquiri está sendo construída uma agroindústria de fécula de mandioca; e em Humaitá, 

com recursos do Governo do Estado, está sendo implantada uma agroindústria de 

processamentos de derivados de cana-de-açúcar.  

Nesse segmento da agroindústria, visando estruturar melhor as casas de farinha 

tradicionais existentes e, consequentemente, a melhoria do processo de beneficiamento e da 

qualidade da farinha, foram implantadas em diversas comunidades 38 casas de farinha 

higiênica comunitárias, totalizando 116 unidades construídas. 

As agroindústrias de beneficiamento de castanha-do-brasil receberam apoio dos 

serviços de ATEF nos municípios de Amaturá, Boca do Acre, Lábrea, Humaitá, Manicoré e 

Beruri, na busca da melhoria da qualidade e agregação de valor ao produto. 

Com apoio do Governo do Estado foram implantadas, nos últimos anos, oito 

agroindústrias extrativistas; duas de óleo de andiroba, nos municípios de Lábrea e Carauari e 

seis de beneficiamento de castanha-do-brasil, nos municípios de Amaturá, Boca do Acre, 

Barcelos, Beruri, Lábrea e Manicoré. 

Foram assistidos 4.187 produtores rurais/agricultores familiares, nas atividades de 

castanha-do-brasil, borracha, cipó titica, piaçava e óleos de andiroba e copaíba, com uma 

produção de aproximadamente 10.000 toneladas desses produtos. 

Na produção de derivados de cana-de-açúcar existem 1.209 famílias que se dedicam 

à produção de melaço, açúcar mascavo e rapadura, ainda de forma artesanal, porém, de 

grande importantância como alternativa econômica e de geração de renda. São 15 unidades de 

beneficiamento no Estado, localizadas nos municípios de Eirunepé, Lábrea, Boca do Acre, 

Envira, Ipixuna, Canutama, Humaitá, São Paulo de Olivença, Amaturá, Parintins, Maués e 

Tefé. A produção de rapadurinha de alguns desses municípios está sendo adquirida pelos 

programas de aquisições de alimentos, do governo estadual e federal. 
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NÚMERO DE AGROINDÚSTRIAS E PRODUÇÃO BENEFICIADA – 2010-2011 
DISCRIMINAÇÃO 2010 2011 

Agroindústrias Produção 

(t) 

Agroindústrias Produção (t) 

Farinha de mandioca 10.832 63.237  13.608 72.299  

Farinha de tapioca 2.307  1.828   

Goma 243  2.600  

Mel de cana 35 699 (*) 169 872 (*) 

Açucar mascavo 870  842  

Rapadura 295  298  

Polpa de frutas 256 5.419  350 5.508  

Queijo 31 333  46 498  

Beneficiamento de 
café 

4 468  7 529  

Beneficiamento da 
castanha do Brasil 

7 1.730  7 25.409  

Fonte: IDAM    
(*) quantidade expressa em mil litros  

 

Agroindústria Pesqueira e Aquícola - no ano de 2011, por meio de uma parceria 

com a Financiadora de Estudos e Projetos/Finep do Ministério da Ciência e Tecnologia/MCT, 

foi inaugurada a primeira indústria de bacalhau da Amazônia da América do Sul com 

capacidade para processar cinco toneladas dia de pescado. Outra unidade semelhante – feita 

em parceria com a Suframa - está em fase de conclusão no município de Fonte Boa, com o 

dobro da capacidade de Maraã (10 toneladas de pescado/dia). A escolha dos municípios de 

Maraã e Fonte Boa, para a implantação das referidas indústrias, deve-se ao fato da região 

produzir 85% do pirarucu manejado do Amazonas, na Reserva de Desenvolvimento 

Sustentável Mamirauá. A pesca profissional de pirarucu, que é proibida por lei (a espécie está 

ameaçada de extinção), só pode ser realizada de forma manejada. 

No município de Tabatinga, encontram-se ainda em andamento a implantação de duas 

Unidades de beneficiamento e de processamento do pescado, além da implantação de uma 

fábrica de farinha de pescado. 
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PROGRAMA DE EXPANSÃO DA PRODUÇÃO 

 

Produção Agrícola 

 

A farinha de mandioca é o produto de maior expressão na região, por ser a principal 

fonte de alimento da população rural e urbana. Entretanto, a majoração de preços entre o 

produtor rural/agricultor familiar e o comércio varejista ainda é de significativa desigualdade, 

por conta da expressiva quantidade de intermediários. Com a implantação de uma 

infraestrutura de beneficiamento, instalação de casas de farinha e adoção de novas técnicas 

em parceria com o MDA, SDS, PRODERAM e Prefeituras, verificou-se maior produtividade 

e rentabilidade na sua produção e comercialização. 

 Por meio do Programa Mais Alimentos, agricultores de Tefé, Uarini, Manacapuru e 

Boca do Acre adquiriram máquinas e implementos para mecanização agrícola. Aliada a 

correção de solo, conforme tecnologia da Embrapa, esta cultura vem alcançando 

produtividades significativas, saindo das 12 t/ha para 25 t/ha de raízes, permitindo, assim, o 

aproveitamento de áreas degradadas, evitando queimadas e buscando a sustentabilidade da 

atividade.    

No ano de 2011, em relação a 2010, verifica-se um aumento na produção de farinha, 

passando de 176.703 para 206.400 toneladas. 

Guaraná, malva, café, cana-de-açúcar e cacau são as principais culturas na categoria 

de culturas industriais, acompanhadas e orientadas pelo serviço de ATER. É importante 

salientar que o guaraná e o cacau, espécies nativas da Amazônia, apresentam um grande 

potencial econômico e dispensam atenção especial pelas possibilidades cada vez mais 

crescentes de comercialização. Entretanto, a cana-de-açúcar, cujo cultivo se destina à 

produção de açúcar mascavo, para a indústria de refrigerantes, e rapadura, para a merenda 

escolar, ocupa um grande espaço social quando fornecido às escolas da rede estadual e 

municipal de ensino. 

Nesse segmento, os serviços de ATER têm atuado na organização e capacitação dos 

beneficiários, assim como na socialização de tecnologias, por meio da implantação de 

unidades demonstrativas, distribuição de sementes, elaboração e acompanhamento de projetos 

de crédito rural e apoio à comercialização. 
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ÁREA PLANTADA E PRODUÇÃO DAS CULTURAS INDUSTRIAIS – 2010-2011 
DISCRIMINAÇÃO 2010 2011 

Área 
(h) 

Área em 
produção 

(ha) 

Produção 
(t) 

Área 
(ha) 

Área em 
produção 

(ha) 

Produção 
(t) 

Cana-de-açúcar 
(colmo) 

5.392 5.244 249.535 5.487 5.315 265.530 

Guaraná 6.718 3.324 838 6.743 3.349 598 
Café 2.392 1.997 3.802 2.020 1.841 2.794 
Urucum 42 30 59 51 49 98 
Juta - 684 821 1.139 782 1350 
Malva - 7.977 12.034 9.695 9.431 14.147 
Pimenta do reino 67 59 233 58 52 206 
Cacau 1.390 982 1.421 1.411 1.246 1.869 
Seringueira 
(borracha) 

412 412 1.198 2.907 2.796 2.586 

Total 16.413 20.709 - 29.511 24.861 - 
Fonte: IDAM 

 

 

A fruticultura tropical/regional, no Estado do Amazonas, se constitui em uma 

importante riqueza, tanto em diversidade como em potencialidade. Pode-se afirmar que a 

qualidade nutricional, a diversidade de sabores exóticos, aliadas à aceitação de mercado, faz 

jus o incentivo à produção de frutas da Amazônia. 

Merece destaque a produção/produtividade de abacaxi no distrito de Novo Remanso, 

município de Itacoatiara, em função da utilização de técnicas de cultivos que têm 

possibilitado a exploração de áreas com um maior stand de plantas. Alguns produtores do 

distrito de Novo Remanso mecanizaram suas áreas de plantios, aumentando de 18.000 

plantas/ha para até 40.000 plantas/ha que, aliadas à utilização de adubação química e 

orgânica, controle de pragas, indução floral e, sobretudo, o acesso ao mercado consumidor, 

possibilitou, além do aumento de produtividade, o fornecimento de abacaxi para a cidade de 

Manaus durante todo o ano, registrando no período em análise uma área aproximada de 1.900 

ha com produção esperada de 43.000.000 frutos naquele distrito, contra a produção registrada 

em todo Estado de 62.000.000 frutos. 
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ÁREA PLANTADA E PRODUÇÃO DE FRUTAS 2010-2011 
PRODUTO 2010 2011 

Área 
Plantada 

(ha) 

Produção 
(frutos) 

Área Plantada 
(ha) 

Produção 
(frutos) 

Abacaxi 2.545 38.514.000  3.381 63.037.400  

Citros 3.874 343.642.100  4.558 415.216.390  

Cupuaçu 5.569 8.729.200  6.009 10.592.400  

Mamão (*) 595 11.484  1.097 25.183  

Banana (**) 8.340 5.185.100  8.919 5.999.300  

Coco 3.240 8.743.400  3.219 8.965.800  

Maracujá (*) 1.069 17.674  1.339 22.669  

Pupunha (**) 2.562 2.998.260  1.791 2.427.920  

Açaí (**) 6.445 16.136.800  7.380 23.769.200  

Graviola 639 1.932.020  750 2.333.600  

TOTAL 34.878 - 38.443 - 

Fonte: IDAM 
(*) quantidade expressa tonelada; (**) quantidade expressa em cachos. 

 

 

Produção integrada de Citros - foi realizado diagnóstico em várias propriedades 

produtoras de citros no município de Rio Preto da Eva, visando identificar seus principais 

problemas e necessidades. Foram ministrados cursos técnicos relativos à ocorrência das 

principais pragas e doenças para os produtores e técnicos da área e realizada a análise 

econômica da citricultura no município. 

Também foi realizado o Diagnóstico Agronômico e Organizacional da Produção de 

Citros na Região Metropolitana de Manaus, que visa fortalecer a cadeia produtiva de 

citricultura, ampliando o mercado, agregando valor aos produtos, com ações conjuntas de 

assistência técnica, mercado, tecnologia, educação, serviços financeiros, pesquisa e defesa 

sanitária vegetal. Os beneficiários desse projeto são os produtores de citros (laranja, limão e 

tangerina, entre outras frutas cítricas) localizados em municípios da Região Metropolitana de 

Manaus (Manaus, Manacapuru, Rio Preto da Eva, Itacoatiara, Silves, Itapiranga, Presidente 

Figueiredo, Iranduba, Manacapuru, Novo Airão, Careiro da Várzea, Careiro Castanho, 

Manaquiri e Autazes), associados ou não à AMAZONCITRUS. Em 2011 foi iniciada a 

legalização geográfica das propriedades rurais produtoras de citros e cursos de orientação e 

capacitação de técnicas. 

Constitui-se em grande desafio o cultivo de hortaliças, em maior escala, pelas 

condições edafoclimáticas (clima, temperatura, solos, altitude, pluviosidade), entre outras. 

Entretanto, faz-se necessário e importante para a Segurança Alimentar e Nutricional a 
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produção de espécies de hortaliças regionais ou aclimatadas e, logicamente, para a 

comercialização daquelas espécies/variedades possíveis de serem desenvolvidas em cultivo 

protegido, ainda dispendioso para o agricultor familiar, associado ao alto custo das sementes. 

Por meio da SEPROR, ADS, CONAB e IDAM, deu-se continuidade no apoio à 

comercialização para a merenda escolar de uma quantidade significativa de olerícolas 

produzidas, principalmente, nos municípios do entorno de Manaus, por meio do PREME, do 

Governo do Estado e do PAA e PNAE, do Governo Federal. 

 

ÁREA PLANTADA E PRODUÇÃO DE HORTALIÇAS 

DISCRIMINAÇÃO 
2010 2011 

Área (ha) Produção Área (ha) Produção 

Pimentão (t) 230 4.432  236 4.594  

Abóbora (t) 1.325 18.484  1.565 22.573  

Couve (maço) 251 323.093.600  277 301.910.400  

Repolho (t) 215 11.756  224 10.793  

Coentro (maço) 382 31.384.000  435 37.744.750  

Cebolinha (maço) 262 136.023.000  286 162.690.000  

Alface (pés) 354 53.163.200  363 57.132.900  

Macaxeira (t) 5.919 71.708  6.385 76.783  

Maxixe (t) 427 2.137  637 3.843  

Outras hortaliças (t) 1.290 39.323  1.470 42.602  

Fonte: IDAM 

 

Na revitalização do guaraná – Polo Maués, registra-se a capacitação dos beneficiários, 

assim como a socialização de tecnologias, por meio da implantação de unidades 

demonstrativas, distribuição de mudas, elaboração e acompanhamento de projetos de crédito 

rural, apoio à comercialização e outras ações que potencializem o processo produtivo, visando 

melhorias na produção, produtividade e qualidade do produto e, consequentemente, a 

qualidade de vida dos produtores rurais/agricultores familiares.   

Na produção de juta e malva, o Amazonas desponta como o maior produtor de fibras 

do país. O cultivo dessas culturas está localizado, principalmente, nas várzeas dos rios 

Solimões e Amazonas. Dentre os destaques produtivos dos 17 municípios que exploram essa 

atividade, o município de Manacapuru concentra a maior área plantada e produção obtida 

dessas culturas. A atividade gera ocupação econômica e renda a mais de quatro mil famílias 

no interior do Amazonas. Os produtores de fibras de juta e malva continuaram a receber a 
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subvenção do Governo do Estado de R$ 0,20 por kg de fibra produzida e comercializada, 

além da distribuição gratuita de sementes, o que tem assegurado a revitalização do setor de 

fibras.  O pagamento da subvenção da juta e malva beneficiou 2.500 produtores rurais com o 

valor de R$ 1,25 milhão, referentes à safra 2009/2010.  

Quanto à distribuição de sementes e mudas, a SEPROR/IDAM firmou convênio 

com a SUFRAMA para apoiar o projeto de Produção de Sementes e Mudas, visando 

implantar com os produtores rurais, 375 hectares de sementes de malva, milho, arroz, feijão e 

algumas hortaliças. 

 

DEMONSTRATIVO DAS SEMENTES E MUDAS DISTRIBUÍDAS – 2010-2011  

DISCRIMINAÇÃO QUANTIDADE 

2010 2011 

 
Sementes de grãos(¹) 

 
435 t 

 
490 t 

Sementes de culturas industriais(²) 28 t 32 t 
Sementes de hortaliças(³) 2,4 t 2,5 t 

 

Mudas diversas (4) 

Mudas de bananeira 
309.977 mudas 
412.790 mudas 

351.823 mudas 
496.200 mudas 

 

Fonte: IDAM 
         (¹) Milho, arroz e feijão, (²) Malva e juta(³) Melancia, repolho, pimentão, couve, alface, cebolinha, coentro e pepino. 
           (4) Atividade realizada pelas Unidades Locais em parceria com as Secretarias Municipais de Produção Rural, bem como   em viveiros 

comunitários. 
 
 
 

 
Entrega de mudas melhoradas de guaraná aos produtores do município de Maués 

 

A produção de grãos enfrenta dificuldades inerentes à impossibilidade de expansão 

de área no sistema de terra firme, em consequência da cobertura vegetal, floresta tropical da 

Amazônia, sendo mais indicada no sul do Estado, em observância às questões ambientais e 

fundiárias. Entretanto, em condições de várzea, o cultivo de feijão e milho tem se mostrado 
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adequado. A disponibilidade de sementes ainda se constitui em um grande entrave para o 

produtor rural/agricultor familiar, cabendo à SEPROR a aquisição de sementes de espécies/ 

variedades adaptadas à região, cuja distribuição é feita pelo IDAM, com a devida orientação 

técnica. 

A EMBRAPA, juntamente com o IDAM, vem realizando algumas ações e atividades 

no sentido de melhorar a produção/produtividade, como a implantação de Unidades 

Demonstrativas em ecossistemas de várzea e de terra firme, seguida de capacitação de 

produtor rural/agricultor familiar.  

 

ÁREA PLANTADA E PRODUÇÃO DE GRÃOS 

DISCRIMINAÇÃO 

2010/2011 2011/2012 

Área (ha) Produção 
(t) 

Área (ha) Produção 
(t) 

Arroz 4.467 9.108 5.787 11.634 

Milho 14.162 35.399 14.711 36.777 

Feijão 4.873 4.324 5.260 4.734 

TOTAL 23.502 48.831 25.758 53.145 

Fonte: IDAM 

 

A mecanização agrícola tem tomado pulso com as aquisições de máquinas de 

pequeno porte, tratores agrícolas e implementos, por parte dos agricultores familiares de mais 

de 20 municípios. A parceria do Governo do Estado com o MDA/PRONAF - Programa Mais 

Alimento, tem oportunizado aos produtores rurais/ agricultores familiares alcançar maior 

produtividade, manutenção de culturas com menor esforço de mão de obra e, 

consequentemente, melhor qualidade dos produtos e sustentabilidade das atividades. 

Subvenção da Borracha - em 2011 o governador do Estado assinou a mensagem de lei 

que autoriza o aumento da subvenção estadual, passando de R$ 0,70 para R$ 1,00 por 

quilograma de borracha natural - o cernambi virgem prensado (CVP). Esse incentivo, 

certamente vai possibilitar o crescimento da produção e a retomada de antigos seringais que 

estavam desativados. Outra ação de incentivo partiu do Governo Federal, por meio da Conab, 

que estabeleceu o preço mínimo por quilo do látex, fixado em R$ 3,50. Tal decisão é, sem 

dúvida alguma, uma grande vitória dos seringueiros, pois já estão recebendo, no mínimo, R$ 

4,50/kg pela borracha/cernambi comercializada (R$ 3,50 + R$ 1,00 = R$ 4,50 kg). Somado a 

isso, alguns municípios também vêm concedendo o subsídio, como Manicoré (R$ 0,50) e 

Lábrea (R$ 0,30), fazendo com que o preço possa chegar a R$ 5,50, o que tem estimulado o 

aumento da produção de borracha natural no estado do Amazonas. 



172 
 

Revitalização dos seringais nativos e de cultivo - atualmente, cerca de 20 municípios 

trabalham nessa atividade e, aproximadamente, mais de 2.000 famílias são beneficiadas 

diretamente com a contrapartida do Governo do Estado, que tem como compromisso 

fortalecer a cadeia produtiva da borracha natural, com aumento da produção e melhoria da 

qualidade do látex, visando atender a demanda do mercado regional, nacional e até 

internacional, gerando benefícios sociais, econômicos e ambientais para as populações 

tradicionais do Amazonas.  

 

Produção Animal 

 

O Governo do Amazonas tem direcionado ações que promovem a pecuária 

sustentável, principalmente nos municípios que têm maior expressão econômica nesse 

segmento. Para tanto, os serviços de ATER oficial têm incentivado, por meio do uso de 

metodologias próprias, a recuperação de pastagens degradas, implantação de capineira, 

implantação de sistema de pastejo rotacionado, com ou sem a utilização de cerca elétrica, 

tanto nas áreas recuperadas como nas áreas de pastagens nativas (sistemas de várzea). Essa 

melhora no manejo das pastagens certamente se reverte em minimização dos impactos 

ambientais e maior produtividade por unidade de área, podendo representar ganhos na 

produção de até 300%.    

Vale registrar a parceira da EMBRAPA/IDAM na implantação de unidade 

demonstrativa de Integração Lavoura, Pecuária e Floresta em Extrema, sul de Lábrea; 

iniciativa pioneira no Amazonas que será adotada em outros municípios com potencial 

pecuário, tanto para recuperar pastagens degradas quanto no momento da implantação de 

pastagens. Esse sistema combina cultivos temporários, espécies forrageiras e arbóreas 

comerciais, com a criação de animais em uma mesma área, de forma simultânea ou 

sequencial. A introdução desse sistema traz benefícios aos produtores rurais/agricultores 

familiares, tais como: recuperação de pastagens degradadas, maior produção de forragem na 

entressafra, sombreamentos para os animais, diversificação da atividade econômica, aumento 

de renda, redução da emissão de gases de efeito estufa, sequestro de carbono, dentre outros. 

A melhoria do padrão genético tem sido foco dos serviços de ATER, em municípios 

como Autazes, Apuí, Careiro da Várzea, Boca do Acre, Parintins e outros, que têm realizado 

inseminação artificial no rebanho bovino. O uso da inseminação artificial pelos criadores tem 

proporcionado a padronização do rebanho, para leite ou corte; aumento da produtividade; e 
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animais mais saudáveis, em função do uso de uma genética mais adequada às condições 

ambientais da região.  

Sanidade dos rebanhos - o combate à erradicação da febre aftosa no estado do 

Amazonas tem sido uma preocupação constante do Governo, que ano a ano vem promovendo 

efetivas campanhas de vacinação. O número de propriedades com registro de vacinação foi de 

15.468. Os índices alcançados nas campanhas de vacinação contra a febre aftosa têm colocado 

o Estado em destaque, com resultados que alcançam até quase 100% de vacinação do rebanho 

amazonense. Além das etapas de vacinação, foi firmado convênio com o Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), para estruturar as barreiras sanitárias, 

adquirir computadores, equipamentos e veículos e cadastramento de propriedades dos 

criadores. 

Na bovinocultura de corte, os municípios de Boca do Acre, Apuí, Manicoré/ Santo 

Antônio do Matupi, Parintins e Guajará registram 68% do total de rebanho estimado. E na 

bovinocultura mista destacam-se os municípios de Boca do Acre, Careiro da Várzea, 

Parintins, Autazes e Barreirinha com cerca de 50% do rebanho. Na bubalinocultura, os 

municípios de Itacoatiara/Novo Remanso, Autazes, Parintins, Barreirinha e Nhamundá 

concentram 63% do rebanho do Estado. 

A suinocultura está presente em todo o Estado, predominando as criações em nível 

familiar, destinadas principalmente à segurança alimentar e aos mercados locais. As criações 

comerciais que apresentam maior nível tecnológico estão concentradas em Manaus e 

municípios do seu entorno, abastecendo grande parte do mercado da Capital. São 2.632 

produtores rurais/agricultores familiares envolvidos na atividade, com rebanho de 64.833 

animais, conforme registro dos Planos Operativos das Unidades Locais.  Os municípios 

Manicoré/Santo Antônio do Matupi, Manaus, Rio Preto da Eva, Humaitá e Apuí concentram 

cerca de 39% do rebanho do Estado.  

A ovino/caprinocultura é alternativa geradora de renda para os produtores 

rurais/agricultores familiares do Amazonas, sendo atividades economicamente viáveis por 

valor agregado por hectare, proporcionando segurança alimentar, produção em escala 

familiar, além de causar pouco impacto no uso dos recursos naturais, devido a uma menor 

compactação do solo pelo pisoteio, redução da área de pastagem e evitando o desmatamento 

de novas áreas. 

Essas atividades estão presentes em 73% dos municípios amazonenses, envolvendo 

cerca de 2.808 produtores rurais/agricultores familiares com rebanho de 97.664 animais, 
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tendo como principais produtores os municípios de  Boca do Acre, Parintins, Manaus, 

Itacoatiara/Novo Remanso e Autazes, que representam 48% do total do rebanho estimado do 

Estado. As criações utilizadas para segurança alimentar estão dispersas em todo o Estado e as 

puramente comerciais encontram-se mais concentradas nos municípios do entorno de Manaus, 

com produção destinada ao abastecimento do mercado da Capital. 

 
NÚMERO DE ANIMAIS E PRODUÇÃO DE CARNE E DERIVADOS – 2010-2011 

DISCRIMINAÇÃO 
2010 2011 

 Animais Produção Animais Produção 

Bovinocultura de corte 

(t de carne) 

728.003 17.999  843.163 20.235  

Bovinocultura mista 

 (t de carne) 

(l de leite) 

(t de queijo) 

655.158  

 

15.783  

98.237.280  

9.333  

629.327  

 

15.103  

84.674.000  

5.507  

Bubalinocultura  

(t carne)  

(l de leite) 

      (t de queijo) 

94.912  

2.132  

6.326.370 l  

863  

99.255  

2.201  

6.126.000  

863  

Suinocultura (t carne)  57.451 2.551  64.833 3.176  

Ovinocultura (t carne)  63.760 522  76.340 648  

Caprinocultura (t carne)  19.144 163  21.324 181  

    Fonte: IDAM 

 

Avicultura - as ações de Governo estão direcionadas, também para as ações de 

avicultura de base familiar e para a avicultura industrial.  O foco da avicultura familiar é a 

criação de galinha caipira, pois ocupa pequenas áreas nas propriedades rurais, é de baixo 

custo inicial. Na atividade de criação de galinha caipira estão envolvidos 20.929 produtores 

rurais/agricultores familiares com um plantel de 1.681.773 aves, cuja concentração se enontra 

nos municípios de Manaus, Barreirinha, Codajás, Manicoré/Santo Antônio do Matupi e 

Atalaia do Norte, que possuem 67% desse plantel.  

Em 201, foram implantadas unidades demonstrativas de matrizes de galinha caipira 

para a produção de ovos fertilizados para choco natural, como forma de suprir a demanda de 

pintos nos municípios e diminuir a dependência de importação, bem como ofertar pintos com 

preços mais em conta nos mercados locais.  

A avicultura industrial concentra-se nos municípios de Manaus e Entorno, com 

produção direcionada ao mercado de Manaus e de outros municípios do Estado. Apresenta 

bom desempenho, permitindo ao estado do Amazonas tornar-se autossuficiente na produção 
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de ovos. Para esse segmento, as ações do IDAM têm como foco a assessoria, melhoria das 

instalações e do manejo mais tecnificado, assim como o apoio à comercialização de ovos, por 

meio dos vários programas de aquisição de alimentos. 

Na avicultura industrial (postura e corte) foram registrados 341 produtores rurais/ 

agricultores familiares com plantel estimado de 4.307.780 aves, produção de 3.058 toneladas 

de carne e 2.424.948 caixas de ovos. Desse total de aves, 90% correspondem ao plantel de 

aves de postura, com destaque para os municípios de Manaus, Iranduba, Rio Preto da Eva, 

Manacapuru e Itacoatiara na produção de ovos.  

 

QUANTIDADE E PRODUÇÃO DE AVES – 2010-2011 
DISCRIMINAÇÃO 2010 2011 

Aves Produção Aves Produção 

 
Avicultura industrial 
(t carne) 
(caixas ovos) 

2.314.777  
 

3.449  
1.035.390  

4.307.780  
 

3.058  
2.424.948  

 
Avicultura caipira 
(t carne) 
(caixas ovos) 

1.001.264  
 

3.312 290.049  

1.681.773  
 

3.003  373.931  

TOTAL 3.316.041 - 5.989.553 - 

       Fonte: IDAM 

 

 

Expansão da Pesca e Aquicultura - a distribuição dos peixes faz parte do programa 

de expansão da piscicultura que tem como objetivo incrementar a criação de pescado em todo 

o Amazonas. É grande o salto de qualidade no setor, tendo o Governo do Estado intensificado 

ações na produção de pós-larvas e alevinos (para distribuição aos piscicultores), reativando e 

implantando fábricas de gelo e oferecendo ainda suporte ao pagamento do defeso e isenção do 

ICMS na aquisição de óleo diesel, visando diminuir o preço do pescado ao consumidor.  

Os trabalhos para 2012 têm como meta ampliar as atividades de apoio à pesca do 

pirarucu em área manejada, nos municípios de Tefé, Maraã, Fonte Boa, Tonantins, Jutaí, 

Juruá, Silves, Nhamundá e Itacoatiara; fomentar a piscicultura em Comunidades Indígenas e 

Quilombolas, por meio da distribuição de alevinos e treinamento; ampliar o ordenamento e 

expansão da criação de quelônios, assim como ampliar a difusão de transferência de 

tecnologia sustentável de produção de espécies nativas. 
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     PRODUÇÃO DE PESCADO DA PESCA EXTRATIVA, AQUICULTURA E PEIXE ORNAMENTAL 

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE 2010 2011 

Produção de Pescado da Pesca Extrativa Tonelada 151.900 172.000 

Produção de Pescado da Aquicultura Tonelada 9.840 13.840 

Produção de Área Manejada Tonelada 826 682 

Produção de Peixes Ornamentais Milhões 25 25 

    Fonte: SEPA/SEPROR 

 
 

DADOS SOBRE PESCADORES E AQUICULTORES - 2011 
DISCRIMINAÇÃO 

UNIDADE TOTAL 

Número de Pescadores Pescadores 150.000 

Número de Aquicultores Aquicultores 3.800 

Pescadores Aptos a Receberem o Salário Defeso Pescadores 68.000 

       Fonte: SEPA/SEPROR 

 

Na aquicultura e pesca, identifica-se uma crescente demanda de pescado nos 

mercados locais e da Capital, principalmente na entressafra da pesca extrativa. A maior 

facilidade de acesso ao crédito, o aproveitamento de áreas degradadas, a adoção de 

tecnologias apropriadas, possibilitou a expansão da piscicultura no estado do Amazonas e, 

consequentemente, uma maior oferta de pescado nesses mercados, tornando-se mais uma 

alternativa econômica geradora de renda e de ocupação da mão de obra para muitos 

produtores rurais/agricultores familiares. 

O principal sistema de cultivo ainda é o viveiro de barragem, predominando em 

propriedades de agricultores familiares. Todavia, esse sistema de cultivo tem restrições 

relacionadas ao licenciamento ambiental, por se tratar de empreendimentos instalados em 

áreas de preservação permanente. A criação de matrinxã em canal de igarapé é uma atividade 

de alta produtividade e baixo custo de implantação, mostrando-se atrativa, principalmente, 

para produtores rurais /agricultores familiares de terra firme que possuem igarapés em suas 

propriedades. 

Na atividade piscícola são 3.083 produtores rurais/agricultores familiares com área 

alagada estimada em 2.534 ha, resultante do cultivo em viveiros de barragens, tanques 

escavados e canal de igarapé, e uma produção de 17.031 t de pescado/ano, incluindo a 

produção do sistema de tanques-rede, destacando-se os municípios de Rio Preto da Eva, 
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Benjamin Constant, Manaus, Itacoatiara/Novo Remanso e Iranduba que, juntos, registram 

12.476 t/pescado, ou seja, 73% de toda produção de pescado cultivado no Estado. Há, 

também, registro de 1.337 tanques-rede instalados e conduzidos em lagos naturais. Desse 

total, 71% estão nos municípios de Manacapuru, Maués, Silves, Presidente Figueiredo e Rio 

Preto da Eva.  

No setor pesqueiro, as ações tiveram como foco a capacitação de pescadores 

artesanais, elaboração de projetos de crédito e apoio em manejo de lago.  

   Na produção de peixes de criatórios, registra-se em 2011 um aumento em relação a 

2010, passando de 12.358 para 17.031 toneladas. 

Expansão do manejo de jacaré - o Amazonas possui grandes áreas com potencial 

para o manejo da fauna, em especial a população de jacarés-açu (Melanosuchus niger). Em 

2011 foi publicada a Instrução Normativa nº 001  que trata sobre os procedimentos e normas 

técnicas para o abate e processamento de jacarés no estado do Amazonas, além da publicação 

da Resolução nº 007 do Conselho Estadual do Meio Ambiente do Amazonas que trata dos 

aspectos técnicos para o manejo de jacarés em Unidades de Conservação de uso Sustentável 

no estado do Amazonas. Essas ações incentivaram a implantação de um projeto de criação de 

jacaré-açu, no sistema intensivo, incentivando as pesquisas com esta espécie e trazendo 

oportunidades de trabalho para o Amazonas. 

            A SEPROR trouxe para o Amazonas o 20
th

 Working Meeting of the Crocodiles 

Specialist Group (CSG), evento que reuniu em Manaus mais de 200 pesquisadores 

especialistas em crocodilianos de mais de 27 países. Foi a primeira vez em 40 anos que esse 

evento ocorreu no Brasil. Logo após o evento, foi criado o GT de jacaré, que também abriu 

demanda para outras espécies de interesse comercial para o Estado, como o Grupo de 

Quelônios, onde a SEPROR também participa no intuito de normatizar o abate e 

processamento da tartaruga da Amazônia (Podocnemis expansa) e tracajá (Podocnemis 

unifilis). 

A Comercialização da Produção Agropecuária e Pesqueira sempre foi um dos 

principais entraves do sistema produtivo. O Governo tem feito um enorme esforço no sentido 

de buscar canais de comercialização, com o propósito de aumentar a renda líquida do produtor 

rural. Nesse sentido, foi assinado em 2011 o termo de convênio com o Ministério do 

Desenvolvimento Social e Combate à Fome, com o objetivo de implantar no próximo ano o 

Programa de Aquisição de Alimentos – Compra Direta Local da Agricultura Familiar com 

Doação Simultânea, que atenderá inicialmente 17 municípios do Estado. Esse programa 
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contribuirá de forma positiva para o fortalecimento das organizações dos agricultores 

familiares, sobretudo no que diz respeito à identificação e migração para novos mercados. 

Apicultura é uma atividade econômica importante, pois está integrada às demais 

atividades da propriedade, cuja exploração ocorre sem danos ambientais, além de contribuir 

para melhorar a produção de muitas culturas, devido ao favorecimento da polinização. Essa 

atividade é registrada em 16 municípios do Amazonas, onde estão atuando 228 produtores 

rurais/agricultores familiares com 1.777 colmeias e produção de 58.695 litros de mel, maior 

que a de 2010, que foi de 46.195 litros. Os municípios de Maués, Urucurituba, Manaus, 

Presidente Figueiredo e Rio Preto da Eva registram 71% da produção de mel do Estado. 

O Governo tem apoiado e incentivado os apicultores do Estado com importante 

participação da Rede de Agricultores Tradicionais (REATA, que tem concentrado esforços no 

sentido de prestar assessoria e socializar experiências exitosas nesta área para produtores 

rurais/agricultores familiares interessados na atividade. 

 

 

PROGRAMA SOCIOCULTURAL RURAL 

 

O Governo do Amazonas tem dado apoio técnico, financeiro e gerencial à realização 

de feiras e eventos junto às comunidades do interior do Estado. Em 2011 foram realizados 20 

eventos entre exposições, feiras e eventos no setor, em vários municípios do Estado, com 

investimentos da ordem de R$ 1.600.000,00, conforme demonstrativo a seguir: 
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EVENTOS APOIADOS PELO SISTEMA SEPROR EM 2011 

Fonte: SEPROR 
 

 

MUNICÍPIO 
BENEFICIÁRIO 

OBJETO 

Iranduba Associação Comunitária de Catalão III Festa da Couve 

Manacapuru Associação dos Moradores da Costa do Calado II Festa do Milho 

 
Manacapuru 

 
Associação de Desenvolvimento Rural dos Produtores 
da Comunidade Divino Espírito Santo                  
 

III Festa da Goiaba 

Manacapuru Associação de Desenvolvimento Rural dos Produtores 
da Comunidade Santa Isabel 
 

I Festa da Cana-de-Açucar 

Manacapuru Associação dos Produtores Rurais de Ajaratubinha 
 

XVIII Festa do Maracujá 

Manacapuru Associação dos Produtores Rurais da Comunidade N. 
S. Perpetuo Socorro da Ressaca do Pesqueiro 

II Festa da Juta 

Anamã Associação dos Pequenos Produtores Rurais da Vila de 
Cuinha do Município de Anamã 

II Festa de Produtos 
Agrícolas da Comunidade 
N.S. do Livramento 

Manacapuru Associação Comunitária São Francisco do 
Paratarizinho 

Festa da Juta e Malva 

Canutama Associação dos Amigos do Meio Ambiente da Saúde e 
da Educação de Canutama 
 

V Feira do Açaí de 
Canutama 

Manacapuru Associação dos Mini e Pequenos Produtores Rurais da 
Comunidade Corpo de Cristo 
 

2ª Festa da Farinha  

Manacapuru Associação de Desenvolvimento Rural dos Mini e 
Pequenos Produtores da C. Cristo Ressuscitado 
 

I Festa do Jaraqui  

Manacapuru Associação de Desenvolvimento Comunitario Nossa 
Senhora da Conceição Canabuoca I 
 

II Festa do Milho  

Manacapuru Associação de Moradores da Comunidade Nossa 
Senhora do Perpetuo Socorro 
 

II Festa do Pescado  

Manicoré Associação dos Produtores Rurais d Pecuaristas do 
Matupi. 

IV EXPOMAT  

Manacapuru Associação Comunitária Nova Vida 
 

II Festa do Dourado 

Manacapuru Associação da Comunidade Boa Vista de Santa Luzia 
do Repartimento do Tuiué 
 

III Festa do Cupuaçu 

Barreirinha Associação dos Pequenos Criadores e Clube de Laço 
São Sebastião da Cabeceira do Tucumanduba 
 

XIV Festa de Rodeio do 
Tucumanduba 

Beruri Associação dos Produtores Rurais Agroextrativistas do 
Município de Beruri. 
 

III Festa da Castanha  

Humaitá Prefeitura Municipal de Humaitá. 
 

Exposição Agropecuária  

Careiro Castanho Associação Comunitária São Sebastião das Cabeceiras 
do Lago Janauacá. 

XIX Festa da Mandioca 
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O Feirão da SEPROR foi uma forma encontrada para utilização permanente das 

instalações do Parque de Exposição Agropecuária de Manaus, onde os agricultores familiares 

da área rural de Manaus e entorno vendem seus produtos diretamente aos consumidores de 

Manaus, sem a intermediação do atravessador. Após mais de dois anos de funcionamento, o 

Feirão já se estabeleceu como um dos principais espaços de comercialização de produtos 

hortifrutigranjeiros de Manaus, beneficiando, com isso, milhares de consumidores e centenas 

de produtores rurais. Em 2011, o espaço da feira foi ampliado para abrigar mais trabalhadores 

rurais e oferecer mais opção e conforto aos consumidores manauaras. O número de produtores 

subiu de 130 para 251 com a entrada de mais 121 trabalhadores no Projeto. Com um 

movimento em torno de 30 mil pessoas por semana, o Feirão da SEPROR gerou, no ano de 

2011, mais de R$ 3 milhões. 

VOLUME DE VENDA NO FEIRÃO - 2011 

Arrecadação/ano Valor (R$) Média mensal/ano 

 
Maio a Dez de 2009 
 

1.134.456,60 162.065,23 

Jan a Dez de 2010 
 

1.622.547,50 135.212,29 

Jan a Out de 2011 3.136.585,76 313.658,58 
TOTAL  5.893.589,86 - 
Fonte: DAOC/SEPROR  

 
 
 
 

 

 

No Projeto Peixe Popular está sendo disponibilizada uma infraestrutura para que os 

próprios pescadores vendam o excesso de sua produção diretamente ao consumidor a preço 

bem acessível. A SEPROR cede o caminhão frigorífico para os pescadores, que ficam 

responsáveis pela venda e por toda a renda. A coordenação do projeto é do Governo do estado 

para evitar que os peixes sejam entregues aos atravessadores. Em 2011 ocorreram avanços 

significativos em relação ao ano de 2010. Foram comercializados em torno de um milhão e 

700 mil peixes, beneficiando 200 mil famílias.  

 

 

 

  



181 
 

COMERCIALIZAÇÃO DE PESCADO - PROJETO PEIXE POPULAR - 2011 

ANO ESPÉCIE 
COMERCIALIZADA 

PEIXE 
VENDIDO 

FAMÍLIA 
ATENDIDA 

ARRECADAÇÃO 
(R$) 

2010 Curimatã, Jaraqui, Pacu, 
Branquinha e Aracu 

850.000 35.000 155.185,00 

2011 Curimatã, Pacu, Jaraqui, 
Aracu Branquinha, Cubiu, 
e Sardinha. 

1.693.000 200.000 3.386.000,00 

         Fonte: DAOC/SEPROR 

 

Casa Popular Rural, executado em parceria com o Ministério das Cidades, são 

unidades de 44,5 metros quadrados com sala, quarto, cozinha, banheiro e varanda. No ano de 

2011, mais de 505 unidades habitacionais foram entregues em diversos municípios do Estado. 

Até o momento, o projeto, que iniciou em 2008, já entregou 1.330 residências. A meta do 

governo do Estado é construir um total de 4.122 casas, proporcionando moradia digna para os 

trabalhadores das áreas rurais do Estado, principalmente para aqueles que vivem em 

condições precárias de moradia ao longo de rios, igarapés e vicinais da região. 

 

 
 Fonte: Comunicação/SEPROR, 2011 

Casas Popular Rural entregues em 2011 no 
município de Tonantins. 

 

 

III Encontro dos Trabalhadores da Agricultura Familiar - na terceira edição, 

foram assinados três protocolos de intenção. O primeiro com UFAM, IFAM e IDAM, 

denominado ‘Residência Agrária’, cujo objetivo é aumentar em 50% a quantidade de técnicos 

no campo e melhorar a assistência técnica e extensão rural. O segundo, em parceria com os 

Bancos do Brasil e da Amazônia, e AFEAM, que pretende facilitar o financiamento de 300 
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tratores para mecanizar áreas produtivas, com juros subsidiados pelo Estado. O último trata-se 

de um convênio firmado entre SEPROR e EMBRAPA para efetuar análises químicas de 

amostras de solo, visando aproveitar melhor o solo e aumentar a produtividade. Como parte 

da atividade cultural, foi efetuado o lançamento do segundo livro de “Contos Causos e Poesia 

do Campo Amazonense” e do segundo CD de músicas produzidas pelos talentos das 

comunidades rurais amazonenses. 

              Capacitação e Organização Social – para impulsionar a produção agropecuária, foi 

inaugurado em 2011, na comunidade Vila Amazônia, município de Parintins, o Centro de 

Capacitação Rural, fruto de uma parceria entre o governo estadual e o Ministério do 

Desenvolvimento Agrário. No local, serão ensinadas técnicas modernas de agricultura e 

pecuária que ajudarão a melhorar o uso da terra e a ampliação da produção de forma 

sustentável. Outro Centro de Capacitação Rural já funciona em Manaus, no Puraquequara, zona 

leste de Manaus, para atender agricultores da área rural da Capital. O próximo Centro deverá 

ser construído no município de Borba. 

               Por meio do “Curso de Capacitação em Manejo Agroecológico do Solo: Conceitos e 

princípios práticos da adubação orgânica”, foram habilitados aproximadamente 500 agricultores 

familiares de diferentes comunidades ribeirinhas, indígenas, assentados etc. O curso é destinado 

aos produtores que tenham interesse em adquirir e aprofundar os conhecimentos em técnicas de 

manejo e conservação do solo, destacando-se os princípios agroecológicos, o preparo de adubo 

orgânico, compostagem, bifertilizantes, entre outros. 

 

 
 

 

 
Capacitação de Agricultores Indígenas na Comunidade Laranjal,  município de Borba 

 

 

              Agricultura Indígena - o Amazonas detém a maior população indígena do Brasil. A 
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agricultura se constitui no principal meio de sobrevivência dos povos indígenas dessa região, 

sendo a segurança alimentar e geração de renda uma das principais demandas das comunidades 

indígenas. Nesse cenário, buscando atender os anseios das populações indígenas do Amazonas, 

a SEPROR estruturou o Programa de Agricultura Indígena, com o objetivo de valorizar essas 

práticas tradicionais por meio de ações de assistência técnica e extensão rural voltadas para a 

população indígena de 9 municípios do estado do Amazonas, com a maior quantidade de povos 

indígenas. O Programa foi iniciado pela a contratação de técnicos indigenistas para atuarem no 

referido programa. Nesse ano de 2011 os técnicos indígenas prestaram assistência técnica a 

1.208 famílias indígenas com ênfase nas áreas de agricultura orgânica, piscicultura, 

meliponicultura, sistemas agroflorestais, manejo do guaraná, etc. 

 

PROGRAMA ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EXTENSÃO RURAL E FLORESTAL 

 

Os serviços de Assistência Técnica e Extensão Rural – ATER e de Assistência 

Técnica e Extensão Florestal (ATEF), realizados pelo Instituto de Desenvolvimento 

Agropecuário e Florestal Sustentável do Amazonas (IDAM), abrangem os 62 municípios 

do estado do Amazonas. Para a prestação desses serviços o Instituto conta com um Escritório 

Central e 66 Unidades Locais, sendo duas Unidades nos municípios de Itacoatiara (sede do 

município e distrito de Novo Remanso), Manacapuru (sede do município e distrito de Vila 

Rica de Caviana), Manicoré (sede do município e distrito de Santo Antonio do Matupi), 

Lábrea (sede do município e no distrito de Extrema, para atuação no sul desse município) e 

uma Unidade Local nos demais municípios do Estado 

O público dos serviços de ATER/ATEF oficial é formado por produtores 

rurais/agricultores familiares, criadores, extrativistas, indígenas, ribeirinhos, pescadores, 

piscicultores, assentados da reforma agrária, jovens e mulheres rurais e as suas organizações, 

associações e cooperativas. No período de 2011 foram assistidos 91.883 produtores rurais/ 

agricultores familiares, 2.241 comunidades rurais, 723 associações e 58 cooperativas. Cerca 

de 99% desses beneficiários são agricultores familiares e os demais são produtores rurais de 

médio e grande porte.  

 Vêm sendo priorizadas as ações de apoio ao processo organizativo de seus 

beneficiários, objetivando a formação de associações e cooperativas, de forma participativa, 

visando à organização da produção, o acesso ao crédito rural, à inserção dos produtos e 

serviços nos diferentes mercados, destacadamente no Programa de Regionalização da 
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Merenda Escolar (PREME), no Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) e no Programa 

Nacional de Alimentação Escolar (PNAE). 

 No que tange à assistência aos povos e comunidades indígenas, a atuação do IDAM 

ocorre em todas as sub-regiões do Estado, contemplando diversos municípios/comunidades e 

várias etnias. O serviço é feito no sentido de oferecer uma ATER diferenciada e adaptada à 

realidade destes povos, respeitando sua cultura e especificidade. 

Os resultados do atendimento aos diferentes públicos trabalhados pelos serviços de 

ATER e ATEF, assim como o número de indígenas e assentados da Reforma Agrária 

assistidos pelo IDAM, em 2010 e 2011, estão demonstrados a seguir: 

 

DISCRIMINAÇÃO 2010 2011 

 
Unidades Locais 

66 66 

 
Produtores Rurais 

90.021 91.883 

 
Mulheres rurais 

20.756 18.356 

 
Pescadores 

14.427 14.629 

 
Indígenas 

6.252 6.312 

 
Famílias rurais 

38.801 38.949 

Projetos de assentamento 
59 

 
56 

 

Cooperativas 
54 

 
58 

 

Associações Formais 
712 

 
723 

 

 Comunidades Rurais 2.222 2.241 

Sindicatos 
48 

 
49 

 
Fonte: IDAM 

 
 

Em parceria com a SEAD e a SEPLAN, foram ofertados vários cursos e palestras 

relacionadas à administração, planejamento e gestão pública para os técnicos do IDAM. 

Durante o ano de 2011 foram realizados 72 eventos de capacitação com 504 participantes. 

Estes eventos (cursos, oficinas, treinamentos, palestras, intercâmbios) procuraram formar e 

capacitar seus agentes de ATER e administrativos em consonância com a PNATER. 

Em parceria com outras instituições, o Instituto conseguiu bons resultados com a 

capacitação de produtores rurais/agricultores familiares. No período de 2010 e 2011 

foram realizados 531 eventos de capacitação em diversas áreas temáticas, contemplando 
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11.749 beneficiários que, notadamente, têm contribuído para a melhoria da qualidade de vida 

das populações rurais.  

               O IDAM tem apoiado de forma continuada a cadeia produtiva da madeira, com 

foco nos planos de manejo florestal sustentável em pequena escala, cujos beneficiários são os 

produtores rurais/agricultores familiares, detentores de propriedades, com até 500 hectares. 

Esforços foram concentrados no sentido de capacitar, apoiar o processo de organização, 

elaborar, acompanhar e monitorar os planos de manejos e os cuidados necessários para manter 

a regularização ambiental desses empreendimentos. Também foi apoiado o licenciamento 

ambiental do setor de beneficiamento da madeira – marcenarias, movelarias e pequenas 

serrarias, visando à aquisição de madeira de origem legal (planos de manejo) agregando valor 

ao produto e proporcionando mercados mais atraentes.  

Outra ação importante foi o lançamento em 2011 da Campanha de Divulgação e 

Sensibilização sobre o Manejo e Conservação das Florestas. A campanha florestal teve uma 

intensa programação, sendo levada aos 62 municípios do Estado, onde técnicos do IDAM 

ministraram palestras sobre o manejo e uso dos recursos florestais, com o propósito de 

fortalecer as cadeias produtivas dos recursos florestais e da fauna silvestre. 

Atualmente, estima-se existir no Estado 1.684 produtores rurais/agricultores 

familiares com área de 348.720 ha e potencial para produção de 299.899 metros cúbicos de 

madeira manejada. Foram assistidos 274 produtores rurais/agricultores familiares com 191 

propriedades detentoras de planos de manejo em pequena escala, com área de 42.853 ha e 

produção de 12.382 metros cúbicos de madeira extraídos de forma legal e sustentável, bem 

como apoiados e assessorados 302 empreendimentos florestais madeireiros voltados ao 

beneficiamento de madeiras (movelaria, marcenaria e pequenas serrarias) nos 62 municípios 

do Estado. 

A cadeia produtiva dos produtos não madeireiros recebeu atenção especial no uso 

sustentável dos recursos naturais, sem perder de vista o respeito às práticas tradicionais 

utilizadas no meio rural. As ações foram focadas na socialização das boas práticas de manejo, 

extração, coleta, armazenamento, beneficiamento, produção e comercialização de espécies 

florestais não madeireiras, no apoio ao fomento, na gestão de agroindústrias, associações e 

cooperativas, na elaboração de projetos para captação de recursos financeiros, com vistas a 

aperfeiçoar e ampliar a cadeia dos produtos não madeireiros. 

Fomentar, fortalecer e ampliar atividades produtivas geradoras de renda e de 

ocupação no meio rural tem sido objeto de preocupação e de ação continuada do Governo do 

Estado, de forma que os produtores rurais/agricultores familiares tenham os meios e as 
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condições necessárias para o desenvolvimento de suas atividades.  Nesse aspecto, o crédito 

rural tem-se constituído numa importante ferramenta de fomento às atividades produtivas no 

estado do Amazonas. 

Qualificar e facilitar o acesso dos beneficiários aos recursos do crédito, tem sido 

objeto de ações realizadas pelo serviço de ATER oficial que, em parceria com o MDA e os 

agentes financeiros, leva informações, orientações e esclarecimentos sobre a correta utilização 

desses recursos e, principalmente, que atenda aos princípios da oportunidade, suficiência, 

adequação e observância à legislação ambiental. Nesse esforço, destaca-se a contribuição da 

Agência de Fomento do Estado do Amazonas (AFEAM), Banco da Amazônia e Banco do 

Brasil. 

As linhas de financiamentos mais demandadas/utilizadas pelo público beneficiário 

são as do PRONAF, no âmbito federal, e do FMPES, geridas pela AFEAM, no nível estadual. 

Em 2011, as principais atividades financiadas foram as relativas à mandioca, pecuária, pesca 

artesanal, máquinas e equipamentos, malva, abacaxi, calcário, feira agropecuária, dentre 

outras, envolvendo recursos da ordem de R$ 11.000.000,00. 

Merece destaque, também, o PRONAF Mais Alimento, com aproximadamente 36 

projetos contratados no valor de R$ 3.800.000,00 para aquisição de máquinas e equipamentos, 

e implantação de atividades agropecuárias. 

Neste ano foram expedidas, aproximadamente, 8.000 Declarações de Aptidão ao 

PRONAF (DAPs) pelas Unidades Locais do IDAM, possibilitando o acesso dos produtores 

rurais/agricultores familiares às linhas de financiamento do PRONAF e aos programas de 

apoio à comercialização da produção da agricultura familiar, como o PAA e o PNAE, dentre 

outras políticas públicas/programas do Governo Federal. O acumulado registrado na base de 

dados do site do MDA/SAF é de aproximadamente 40.000 DAPs. 

 
PROJETOS CONTRATADOS POR AGENTES FINANCEIROS – 2010-2011 

AGENTES 
FINANCEIROS 

PROJETOS CONTRATADOS 

2010 2011 

Nº Valor (R$1,00) Nº Valor (R$1,00) 

 

AFEAM 

 

6.183 

 

24.096.863 

 

1.455 

 

6.439.525 

BANCO DA 
AMAZÔNIA 

1.815 23.691.336 133 3.623.380 

BANCO DO BRASIL 227 2.606.359 12 937.095 

TOTAL 8.225 50.394.558 1.600 11.000.000 

Fonte: IDAM 
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O IDAM, ao longo dos anos, tem dedicado especial atenção às ações e atividades de 

apoio à comercialização da produção agropecuária e não agropecuária, por se tratar de 

questão fundamental no processo de geração de ocupação econômica e renda no meio rural e, 

principalmente, para a promoção do desenvolvimento sustentável das atividades produtivas. 

Para tanto, tem-se estimulado, trabalhado e fortalecido a organização dos processos 

produtivos, de beneficiamento e de comercialização da produção dos produtores rurais/ 

agricultores familiares, na perspectiva da participação e acesso desse segmento e de suas 

organizações nos diferentes mercados consumidores em condições de competitividade, ou 

seja, oferecendo um produto de conformidade com as exigências desses mercados, do ponto 

de vista da qualidade, regularidade e preço, obtendo assim, uma melhor remuneração. 

A participação desses beneficiários nos mercados institucionais tem sido uma 

constante, destacadamente no PAA e no PREME, resultado da parceria IDAM, ADS e 

CONAB. Outro importante mercado para produtos da Agricultura Familiar é o PNAE, cuja 

participação do Governo, em conjunto com a SAF/MDA, está relacionada à socialização do 

programa junto às prefeituras municipais, organizações e representações dos agricultores e na 

assessoria necessária, para a efetiva participação e acesso desse segmento no mercado. Um 

espaço também muito utilizado pelos beneficiários, é o das feiras do produtor, que são 

realizadas em vários municípios, com o apoio dos serviços de ATER oficial, como forma de 

viabilizar a comercialização de produtos provenientes da agricultura familiar no mercado 

local. 

No período, deu-se continuidade às atividades de apoio à comercialização da 

produção da agricultura familiar nos seguintes espaços: “Feirão da SEPROR”, instalado no 

Parque de Exposições Eurípedes Lins, “Feira do Centro de Instruções de Guerra na Selva” 

(CIGS) e “Feira do Vitelo”, em parceria com a SEPROR, ADS e Exército Brasileiro, 

respectivamente. 

Outra ação complementar e importante ao processo de apoio à comercialização foi à 

continuação do Programa Carteira do Produtor Rural pelo Governo do Estado, por meio da 

SEPROR/IDAM/SEFAZ. A carteira assegura a compra de insumos e a venda de seus 

produtos diretamente a varejistas e atacadistas. O benefício assegurado por lei proporciona 

mais ocupação e geração de renda nos municípios do Estado. Em 2011 foram expedidas 5.446 

carteiras, beneficiando os produtores rurais/agricultores familiares de vários municípios.  
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PRINCIPAIS PRODUTOS COMERCIALIZADOS COM APOIO DO IDAM – 2010-2011 

DISCRIMINAÇÃO 
2010 2011 

QUANTIDADE QUANTIDADE 

Farinha de mandioca 11.346 17.982 

Arroz 493 665 

Milho 1.049 1.389 

Feijão 671 762 

Açúcar mascavo 529 573 

Hortaliças 4.098 5.122 

Queijo 430 497 

Carne bovina 3.374 3.971 

Café 380 413 

Macaxeira 2.236 3.320 

Peixe 674 1.035 

Citros 24.096 39.228 

Melancia 710 26.084 

Abacaxi 5.175 1.164 

Banana 605 681 

Fonte: IDAM 

 

PARCERIAS INSTITUCIONAIS 

 

Para criar a infraestrutura necessária e desenvolver suas diversas atividades no 

interior do Estado, a SEPROR e o IDAM tem estabelecido várias parcerias com as diferentes 

instituições do Governo Estadual e Federal. São 61 Convênios em andamento com um 

volume de recursos de 92 milhões. Dentre as instituições conveniadas, a SUFRAMA tem se 

constituído numa das principais parceiras, destinando recursos à infraestrutura produtiva do 

setor, destacando dentre estas, a recuperação de vicinais, apoio ao escoamento da produção; 

implantação de agroindústrias de frutas; construção de fábricas de pescado, de fécula de 

mandioca; construção de Parque Agropecuário; dentre outros. 

Os convênios celebrados com o Ministério de Desenvolvimento Agrário (MDA) têm 

contribuído para melhorar a infraestrutura de apoio à produção e com o Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) as ações têm sido direcionadas para a 

estruturação e fortalecimento dos serviços de Defesa Agropecuária e desenvolvimento de 

Campanhas de Combate à Febre Aftosa, visando tornar o estado do Amazonas em área livre 

de Aftosa.  
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Com a Financiadora de Estudo e Projetos/FINEP, instituição do Ministério de 

Ciência e Tecnologia (MCT), dois Convênios foram celebrados para a construção do 

Entreposto de Salga de Maraã, inaugurado em agosto de 2011, além do projeto de pesquisa 

DARPA “Desenvolvimento da aqüicultura e recursos pesqueiros da Amazônia”, que envolve 

a participação do INPA, Embrapa, Ufam. Com a Fundação de Amparo a Pesquisa do Estado 

do Amazonas/FAPEAM a SEPROR, formalizou-se uma parceria para a realização do projeto 

de pesquisa “Desenvolvimento da Citricultura e Implantação do Modelo de Produção 

Integrada no Estado do Amazonas”.  

Com o apoio do Ministério da Integração, continua a implantação de agroindústrias 

de pescado no Alto Solimões, onde estão sendo implantadas 14 Unidades Municipais de 

recepção de pós-larvas e produção de alevinos. 

Merece destaque ainda, um importante convênio assinado nesse ano de 2011 com o 

Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), com o objetivo de 

implantar no próximo ano o Programa de Aquisição de Alimentos – Compra Direta Local da 

Agricultura Familiar com Doação Simultânea (PAA)/Estado, que atenderá inicialmente 17 

municípios doeEstado do Amazonas. As ações desse projeto certamente contribuirão para 

aumento de renda dos agricultores familiares, promovendo o desenvolvimento da economia 

local. 
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CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO 
 

A Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia é parte integrante do Sistema Público 

Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação. No estado do Amazonas, coordena o Sistema 

Público Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação, composto pela Universidade do Estado 

do Amazonas (UEA), Centro de Tecnologia do Estado do Amazonas (CETAM) e Fundação 

de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (FAPEAM).  

 

Sistema Público Estadual de CT&I 

 

A partir de dados do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, o Amazonas é o 

estado da região Norte que mais investe em CT&I. 

Considerando os investimentos do Governo do Estado, via FAPEAM, foram 

executados de janeiro a outubro de 2011, mais de R$ 37 milhões, dos quais quase R$ 6 

milhões são resultantes de captação feita pela Fundação junto a órgãos externos ao Governo 

do Estado. 

Foram captados, no mesmo período, mais de R$ 9 milhões para serem aplicados nos 

próximos anos no desenvolvimento de pesquisas voltadas aos interesses do Estado, 

provenientes da Suframa/ Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) - 50.000,00, 

CNPq/MCTI - 500.000,00, FIOCRUZ - 240.000,00, SUFRAMA -753.000,00 e Financiadora 

de Estudos de Projetos (FINEP/ MCTI - 7.630.332,90. 

Na SECT priorizou-se os seguintes programas estratégicos para a criação de 

oportunidades: Ciência e Tecnologia para o Desenvolvimento do Amazonas; Política e Gestão 

de Ciência, Tecnologia e Inovação no Amazonas; e Política Estadual Sobre Mudanças 

Climáticas, Conservação Ambiental e Desenvolvimento Sustentável do Amazonas. 

A FAPEAM disponibilizou fomento, consoante as seguintes linhas de ação: 

Formação e capacitação de recursos humanos para C,T&I;  fomento à pesquisa, tecnologia e 

inovação;  apoio à infraestrutura e organização institucional para C,T&I; e apoio à difusão do 

conhecimento. 
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AÇÕES DESENVOLVIDAS EM 2011 

 

Ciência e Tecnologia Para o Desenvolvimento do Amazonas 

 

� Nokia Data Gathering (NDG) – Projeto desenvolvido em parceria com a Fundação de 

Vigilância Sanitária (FVS), Instituto Nokia de Tecnologia (INdT) e a Nokia do Brasil, que 

consiste na utilização do software chamado “Nokia Data Gathering” (NDG), pela FVS-

AM, no auxílio à identificação, monitoramento e planejamento estratégico das ações de 

combate ao vetor transmissor da dengue no Amazonas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     Utilização do NDG por equipes da FVS 

 

Em 2011, a tecnologia foi utilizada também no auxílio ao monitoramento dos casos 

graves de dengue nas Unidades de Saúde de Manaus, por meio da notificação rápida, visando 

a agilidade no manejo dos pacientes por equipe especializada. A utilização da tecnologia 

NDG para esse controle proporcionou a diminuição dos óbitos por casos graves. 

Centros Vocacionais Tecnológicos (CVTs) – Plataformas de ensino científico e 

tecnológico, de uso comunitário, focadas na profissionalização e no empreendedorismo, 

voltados às oportunidades em CT&I e às vocações regionais. Encontra-se em fase de 

implantação nos municípios de São Gabriel da Cachoeira e Tabatinga, sendo aguardada a 

liberação dos recursos destinados às obras de infraestrutura.  

Programa Casas Digitais - em parceria com o Ministério de Desenvolvimento 

Agrário, o Programa tem como meta implantar, nas nove mesorregiões do Estado, 1.000 casas 

digitais em áreas rurais. Está sendo implementado um primeiro lote de 43 casas digitais do 
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Amazonas, nas Associações dos municípios de Autazes, Borba, Careiro, Coari, Itacoatiara, 

Manacapuru, Manaus, Maués, Nhamundá, Presidente Figueiredo, Rio Preto da Eva e São 

Sebastião do Uatumã. 

Fórum de Gestores de Ensino e Pesquisa - Proposto e organizado pela SECT, o 

Fórum fortalece o desenvolvimento do ensino e da pesquisa no Estado, por meio da 

cooperação permanente entre os órgãos, a fim de evitar atividades superpostas. Participaram 

do evento cerca de 20 instituições de ensino e pesquisa do Estado. Como resultados iniciais, 

destacam-se a assinatura do Termo de Cooperação Técnico-Científica entre a SECT e UEA, 

FAPEAM, INPA, UFAM, FIOCRUZ, FUCAPI, INSTITUTO MAMIRAUÁ, Embrapa e 

IFAM, a fim de que se estabeleça o compartilhamento de recursos humanos, laboratórios e 

equipamentos, agilizando assim ações e a logística de projetos; o lançamento Programa de 

Integração entre Instituições de Ensino, Pesquisa e Inovação - Pós-Graduação Stricto Sensu – 

PIEP. 

Coordenação da participação estadual na reunião da 63ª Sociedade Brasileira para 

o Progresso da Ciência (SBPC) - O Amazonas participou de forma marcante na 63ª SBPC, 

realizada em Goiânia/GO, na qual estiveram presentes 8 instituições expositoras: SECT, 

Fapeam, UEA, Cetam, Seduc, CBA, FNE e INdT, além do apoio da  Suframa, do Sebrae, 

Agecom e Senai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estande do Amazonas na SBPC 

 

Semana Nacional de Ciência e Tecnologia no Amazonas (SNCT) – No Amazonas 

a SNCT é coordenada pela SECT, com apoio de instituições públicas e privadas, 

consolidando-se como o maior evento de difusão científica do Estado. 
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Estação da Ciência e Tecnologia 

 

Dentre os principais resultados, destacam-se as mais de 2.100 atividades cadastradas 

no site do MCTI, atingindo o 2º lugar no ranking nacional.  No interior, os municípios de 

Coari, Itacoatiara, Parintins e Tefé obtiveram um desempenho expressivo em números de 

atividades. 

 

Política e Gestão de Ciência, Tecnologia e Inovação no Amazonas 

 

INOVAMAZONAS – Em junho de 2011 foi realizado o II Workshop Internacional 

de Inovação do Amazonas (InovAmazonas 2011). O evento foi aberto ao público com entrada 

gratuita e contou com aproximadamente 450 pessoas. O objetivo maior foi incentivar a prática 

da inovação nas empresas e aproximá-las das universidades e institutos de pesquisa. 

Também foram realizadas quatro edições do Fórum de Inovação e a última contou 

com a presença do BNDES, que abordou os avanços no entendimento a respeito de inovação 

e sobre os editais para linhas de financiamentos não reembolsáveis, oferecidos pelo BNDES 

por meio de editais públicos, às micro, pequena e média empresas. Ações de apoio ao polo 

Naval também foram iniciadas no Fórum. 

Rede Estadual de Comunicações – sua função é interconectar os municípios do 

estado do Amazonas de forma a permitir o acesso à internet, telefonia e imagens de qualidade, 

a partir de infraestrutura já existente.  
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Política Estadual Sobre Mudanças Climáticas, Conservação Ambiental e 

Desenvolvimento Sustentável do Amazonas 

 

GEO-PICTURES - Projeto de monitoramento de catástrofes ambientais por meio da 

coleta de imagens e dados em tempo real, incluindo especialistas europeus, brasileiros e a 

participação da Organização das Nações Unidades (ONU). Em 2011 foi realizado na 

Universidade do Estado do Amazonas o primeiro treinamento de instrutores Projeto de 

Monitoramento de Catástrofes (GEOPICTURES). 

Amazonian Tall Tower Observatoriun (ATTO) - É um projeto bilateral entre 

Brasil, representado pelo Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa/MCT) e a 

Universidade do Estado do Amazonas (UEA); e Alemanha, por meio do Instituto Max Planck 

de Química, visando a implantação de torres para medidas atmosféricas e mudanças 

climáticas.  

O Atto será uma torre com 320 metros, a primeira desse modelo na América do Sul, 

instalada na Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) do Uatumã, em São Sebastião 

do Uatumã, interior do Amazonas. A SECT apoia as ações do projeto favorecendo as 

atividades necessárias a sua implantação, por meio da interlocução com os diferentes atores, 

principalmente no estado do Amazonas. O projeto encontra-se em fase de preparação de 

infraestrutura de estrada de acesso, cabeamento e implantação da primeira torre. 

Formação e Capacitação de Recursos Humanos para C,T&I - essa linha de ação 

da FAPEAM compreende toda a sólida e contínua estratégia de investimento na formação de 

capital humano para o Estado, que vai desde o Ensino Fundamental até a pós-graduação 

stricto sensu - mestrado e doutorado. Em 2011 foram executados nessa ação mais de R$ 20 

milhões. Mais de três mil bolsas de estudo foram concedidas, o que representa um 

crescimento de 24% em relação a todo o ano de 2010 (2.500 bolsas). Do total, quase 1.500 

(cerca de 43%) foram destinadas a alunos de Ensino Fundamental e Médio para apoiar sua 

iniciação científica, construindo, dessa forma, uma base mais sólida na concentração de 

pesquisadores qualificados para alavancar o desenvolvimento sustentável do Estado. 
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BOLSAS CONCEDIDAS - 2011 
TIPO NÍVEL DE ENSINO QUANTIDADE 

Iniciação Científica Júnior Fundamental e Médio 1.497 

Iniciação Científica Graduação 1.1.62 

Mestrado 
Pós-Graduação 

295 

Doutorado 148 

TOTAL 3.102 

Fonte: Decisões do Conselho Diretor/ homepage da FAPEAM 
Dados de janeiro a outubro de 2011  
 
 
 
 

Nos níveis Fundamental e Médio, merece destaque o Programa Ciência na Escola – 

PCE, ação pioneira no país, que fomenta a cultura científica na esfera da Educação Básica e 

suas interfaces com a formação continuada dos professores, a democratização do espaço 

escolar e, sobretudo, a elevação da qualidade de ensino nas redes Municipal e Estadual de 

Ensino. Em 2011, aconteceu a 5ª edição do Programa, com 238 projetos financiados, 

beneficiando 1.600 pessoas, entre alunos, professores e profissionais de apoio técnico. Isso 

representa um crescimento de quase 20% em relação à edição anterior. Outro aspecto que 

merece destaque refere-se à edição de 2011, em que o programa atingiu mais intensamente o 

interior, com o resultado de 110 projetos, 770 beneficiários, 8 microrregiões e 19 municípios 

alcançados. 

Em nível de graduação, o Programa de Apoio à Iniciação Científica do Amazonas 

(PAIC) foi o destaque.  Foram concedidas, sob forma de cotas, mais de 1.000 bolsas a 

instituições de Ensino e Pesquisa sediadas no Estado, permitindo a inserção de estudantes 

universitários da capital e do interior no universo da pesquisa científica. Em relação à edição 

de 2010, houve um incremento de mais de 25% no número de bolsas concedidas. 

Em nível de mestrado e doutorado, a FAPEAM intensificou a estratégia de fortalecer 

os cursos de pós-graduação existentes no Estado. Nesse sentido, o programa de maior 

envergadura foi o Programa Institucional de Apoio à Pós-Graduação Stricto Sensu – 

POSGRAD, que possibilitou aos estudantes amazonenses, ou aqui radicados, cursarem pós-

graduação de alto nível no próprio Estado, recebendo bolsas de estudo que se equiparam ou 

superam as ofertadas em outras regiões do País. Em 2011, foram concedidas 335 bolsas (250 

de mestrado e 85 de doutorado) por meio do POSGRAD, o que representou um incremento de 

25% no quantitativo concedido no ano anterior. 

Outra ação que merece destaque é o Programa de Apoio à Formação de Recursos 

Humanos Pós-Graduados para o interior do Amazonas - RH INTERIORIZAÇÃO, que 
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viabiliza a estudantes, exclusivamente do interior do Estado, cursarem mestrado ou doutorado 

na capital ou em outras unidades da Federação. Em 2011, este programa concedeu 33 bolsas 

de estudo (28 de mestrado e 5 de doutorado), o que representou um incremento de 32% em 

relação à edição de 2010. 

 

Fomento à Pesquisa, Tecnologia e Inovação 

 

A FAPEAM manteve o compromisso de fomentar o desenvolvimento de pesquisas 

científicas básicas e aplicadas direcionadas ao desenvolvimento do Estado e à melhoria da 

qualidade de vida do povo do Amazonas, com o investimento de R$ 12 milhões. 

A Fundação empreendeu esforços, em articulação com diversos atores (empresas, 

institutos de ensino, pesquisa e inovação, entre outros), para criar e fortalecer ambientes e 

condições favoráveis para a pesquisa e a inovação no Estado, com vistas ao desenvolvimento 

de produtos e processos inovadores que resultem em atividades capazes de gerar emprego e 

renda. 

Por meio do Programa Amazonas de Apoio à Pesquisa em Micro e Pequenas 

Empresas - PAPPE SUBVENÇÃO/FINEP AMAZONAS, criado com o objetivo incentivar o 

desenvolvimento de projetos de inovação tecnológica com recursos não reembolsáveis, foram 

executados 400 mil reais em projetos de pesquisa realizados por micro e pequenas empresas 

sediadas no Estado. 

 O Programa conta com o apoio de importantes agentes locais, como a Secretaria de 

Estado de Ciência e Tecnologia, Secretaria de Estado de Planejamento e Desenvolvimento 

Econômico, Agência de Fomento do Estado do Amazonas S.A. e Serviço Brasileiro de Apoio 

às Micro e Pequenas Empresas. 

Em 2011 foi lançada uma nova edição do PAPPE, em parceria com a FINEP, dessa vez 

com o nome de PAPPE INTEGRAÇÃO (Programa de Apoio à Pesquisa em Empresas na 

Modalidade Subvenção Econômica a Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, nas 

regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste). O programa prevê um aporte total de R$ 6 milhões 

para desembolso em 36 meses, sendo R$ 4 milhões oriundos da FINEP e R$ 2 milhões da 

FAPEAM. 
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Apoio à Infraestrutura e Organização Institucional para C,T&I 

 

É compromisso também fomentar a adequação e modernização da infraestrutura das 

instituições que desenvolvem ensino e pesquisa e, ao lado disso, criar ou fortalecer condições 

de infraestrutura para pesquisa em instituições vinculadas ao Governo do Estado.  

No que concerne à criação ou fortalecimento de condições de infraestrutura para 

pesquisa em instituições vinculadas ao Governo do Estado, foram atendidas suas demandas com o 

Programa de Consolidação das Instituições Estaduais de Ensino e Pesquisa – PRÓ-ESTADO, 

beneficiando instituições como a Fundação Alfredo da Matta e a Universidade Aberta da Terceira 

Idade da Universidade do Estado do Amazonas, dentre outras. 

Visando dar suporte à fixação de jovens e talentosos pesquisadores, recém-formados 

e oriundos de outras regiões do País, no Estado do Amazonas, e à nucleação de novos grupos 

de pesquisa em diversificadas áreas do conhecimento, a FAPEAM concedeu apoio financeiro 

por intermédio do Programa de Infraestrutura para Jovens Pesquisadores - Programa 

Primeiros Projetos – PPP, em parceria com o CNPq. Na prática, o programa apoia a aquisição, 

instalação, modernização, ampliação ou recuperação da infraestrutura de pesquisa científica e 

tecnológica nas instituições públicas e particulares, sem fins lucrativos, de ensino superior 

e/ou de pesquisa sediadas ou com unidades permanentes no estado de Amazonas. 

Outra ação foi o apoio ao Projeto IT-PIM Inovação Tecnológica Voltada para o 

Incremento da Competitividade do Polo Industrial de Manaus - Estruturante, efetivado pelo 

aporte de recursos ao Centro de Pesquisa e Desenvolvimento de Tecnologia Eletrônica e da 

Informação e à Escola Superior de Tecnologia, para a construção e equipamento de 

laboratórios a serem usados para a inovação tecnológica voltada ao incremento da 

competitividade do PIM. 

 

Difusão do Conhecimento 

 

Compreende a divulgação de pesquisas e resultados de pesquisas científicas, 

tecnológicas e de inovação, além da promoção de intercâmbio de pesquisadores residentes no 

Estado com pesquisadores de outras regiões, e até mesmo de outros países. Para esta 

finalidade foram aplicados mais de R$ 1,5 milhão. 

Para os pesquisadores divulgarem, dentro e fora do Estado, as pesquisas aqui 

desenvolvidas, a FAPEAM presta apoio financeiro à realização ou atração de importantes 

eventos científicos no estado Amazonas e financiamento (passagens) para apresentação de 
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trabalho científico e/ou tecnológico, em eventos relevantes do país ou exterior, desenvolvido 

por pesquisador/professor/estudante no estado do Amazonas. 

Em 2011, foram financiados 50 eventos, sendo 36 de nível nacional e 14 no âmbito 

internacional. Foram concedidas também 194 passagens, (188 nacionais e 6  internacionais), 

para a difusão dos resultados das pesquisas realizadas por pesquisadores amazonenses. 

A FAPEAM também presta apoio à formação e qualificação de profissionais para 

atuarem na área de difusão do conhecimento. E assim lançou mais uma edição do Programa 

de Apoio à Divulgação da Ciência – COMUNICAÇÃO CIENTÍFICA, que desperta e 

desenvolve vocações na área da difusão científica, a partir do envolvimento de estudantes e 

profissionais na geração de produtos de comunicação científica (jornais, revistas, rádio, 

publicidade, design, televisão, internet e eventos) e do Prêmio FAPEAM de Jornalismo 

Científico, que incentiva profissionais e estudantes de comunicação social, por meio da 

concessão de prêmios em dinheiro, a abrirem espaço nas grandes mídias para as ações de 

C,T&I desenvolvidas no Estado. 

O Programa beneficiou 42 jornalistas, sendo 26 profissionais e 16 estudantes, os 

quais estão contribuindo grandemente para a divulgação e popularização da ciência produzida 

no estado do Amazonas.  

 

RECURSOS EXECUTADOS EM C,T&I POR LINHA DE AÇÃO - 2011 

Linha de Ação 
RECURSOS EXECUTADOS 

Tesouro Convênio Total 

Formação e Capacitação de 
Recursos Humanos para CT&I  

17.002.055,16 3.052.127,71 20.054.183,00 

Fomento à Pesquisa, Tecnologia 
e Inovação 

9.525.678,86 2.606.882,14 12.132.561,00 

Apoio à Infraestrutura e 
Organização Institucional para 
C,T&I 

875.127,75 239.495,25 1.114.623,00 

Apoio a Ações de Difusão do 
Conhecimento 

1.632.756,00 - 1.632.756,00 

TOTAL 29.035.617,77 5.898.505,10 34.934.123,00 

Fonte: FAPEAM 

O aprimoramento na gestão da política pública estadual de C,T&I resultou em um 

expressivo desenvolvimento das bases necessárias ao desenvolvimento científico do Estado. A 

identificação de linhas de ações, estratégicas à minimização dos gargalos produtivos, foram 

fundamentais para a eleição das ações em curso e dos impactos oriundos do direcionamento 

dos investimentos públicos estaduais em C,T&I. 
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O Amazonas avançou em vários indicadores nacionais que demonstram o aumento 

da capacidade instalada do Estado de sustentar o desenvolvimento científico na região. O 

amadurecimento do sistema de C,T&I como um todo depende da sinergia entre as esferas de 

governo, mas, principalmente, do governo federal em discutir um projeto vigoroso para a 

Amazônia, consolidado pelo esforço que o Governo do Estado tem desprendido na geração de 

oportunidades à população, por meio da pesquisa e do desenvolvimento. 

Para o próximo ano é fundamental a continuidade das ações de articulação dos atores 

envolvidos nesse processo, com vistas ao amadurecimento das instituições de ensino e 

pesquisa e o desenvolvimento de uma cultura de inovação nas empresas. É necessário, 

também, aumentar o número de engenheiros formados no Estado, o que garantirá a 

sustentabilidade do desenvolvimento científico no Amazonas. Para isso encontra-se em curso 

a criação de um Programa de Indução à Formação de Engenheiros, em parceria com a 

Secretaria de Estado da Educação - SEDUC, tendo como foco o estímulo a estudantes do 

ensino médio para despertar o interesse e a vocação nessa área do conhecimento. 

A consolidação da Política Estadual de C,T&I tem projetado o estado do Amazonas 

como referência nacional nos índices de desenvolvimento científico do país e protagonista 

nos encaminhamentos de propostas à Política Nacional da área.  
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DESPORTO E LAZER 

O Governo do Estado, por intermédio da Secretaria de da Juventude, Desporto e 

Lazer (SEJEL) e da Fundação Vila Olímpica “Danilo Duarte de Mattos Areosa” (FVO), 

desenvolve ações voltadas para o atendimento à população nas áreas de desporto e lazer, bem 

como para a melhoria na qualidade de vida da população amazonense, por meio de ações 

executadas de forma direta e/ou em parceria com outros Órgãos Públicos e demais entidades 

voltadas para a área desportiva, dentre as quais destacam-se: 

 

PROGRAMA DINÂMICA NA JUVENTUDE, AÇÕES ESPORTIVAS E DE LAZER  

 

Visa proporcionar condições para o desenvolvimento do esporte e atividades 

socioeducativas no Estado, com interação e integração social, apoio e a formação de atletas, 

bem como a melhoria da qualidade de vida de estudantes, atletas, pessoas idosas e a sociedade 

em geral. Em 2011 desenvolveu as seguintes atividades: 

 

� Esporte e Lazer para a Pessoa Idosa no Amazonas - tem como finalidade 

garantir o acesso ao esporte e lazer para a pessoa idosa, por meio do Projeto Vidativa e do 

Centro Estadual de Convivência do Idoso. 

� Projeto Vidativa - atua diretamente nos grupos de idosos da cidade de Manaus, 

levando o atendimento a pessoas a partir dos 45 anos, favorecendo o processo da 

envelhescência com qualidade de vida, promovendo ações que atendem às necessidades da 

Pessoa Idosa, possibilitando a integração com a família e comunidade. Atualmente, 

funcionam 45 núcleos de idosos localizados nas 6 zonas da cidade de Manaus e municípios do 

Estado (Iranduba, Presidente Figueiredo, Rio Preto da Eva, Manacapuru e Novo Airão). Em 

média, 3.261 idosos foram atendidos em atividades esportivas, aula de dança, passeios, visita 

domiciliar, atendimentos nas áreas de psicologia e fisioterapia, aulas de alongamento, 

ginástica, caminhada orientada e realização de palestras sobre temas diversos. 

� Centro Estadual de Convivência do Idoso (CECI) - localizado no bairro de 

Aparecida, zona Sul de Manaus, atende pessoas acima de 40 anos oferecendo, diariamente, 

aulas de hidroginástica, musculação, ginástica, alongamento, gerontocapoeira, yoga, 

caminhada, Tai Chi Chuan, tratamento fisioterápico, capoeira, fitness e pilattes. Além das 
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aulas diárias, são realizados macroginásticas e tardes dançantes às sextas-feiras, com o intuito 

proporcionar lazer e integração aos idosos.  

 

IDOSOS ATENDIDOS NO CECI - 2009 – 2011 

 
Fonte: SEJEL 

       

 

Fomento às Ações Esportivas e de Lazer 

 

� Centro de Convivência da Família Padre Pedro Vignola (CCF) - complexo 

localizado na Cidade Nova, atende crianças a partir de 3 anos, adolescentes, jovens, adultos e 

idosos em 15 modalidades esportivas; oferece tratamentos fisioterápicos, lazer e recreação. 

Em 2011 foram beneficiadas, em média, 12.676 pessoas nas seguintes atividades 

permanentes: vôlei de areia, futsal, voleibol, basquete, futebol, ginástica, capoeira, 

gerontocapoeira, caminhada, gerontofutebol, musculação, hidroginástica, natação, taekwondo 

e tratamento de fisioterapia; nas atividades recreativas, oferece tênis de mesa, xadrez, dama, 

dominó, sinuca, aulões de ginástica e encontro de capoeira. 

� Centro Estadual de Convivência da Família (CECF) - localizado no Mutirão, 

desenvolve atividades desportivas junto à comunidade local e adjacências, por meio de 

atividades esportivas, recreativas e lúdicas. As atividades esportivas desenvolvidas são: vôlei 

de areia, futsal, voleibol, basquete, futebol, ginástica, capoeira, gerontocapoeira, caminhada, 



202 
 

skate e karatê. As atividades lúdicas e recreativas oferecidas à comunidade são: tênis de mesa, 

xadrez, dama, dominó e sinuca.  

 

MÉDIA DE PESSOAS ATENDIDAS NO CECF – 2009-2011 

 
Fonte: SEJEL                          

   

� Centro de Treinamento de Alto Rendimento da Amazônia (CTARA) - visa 

aprimorar as condições de saúde físicas, psicológicas, técnicas, táticas para a performance e 

capacitação de atletas, paratletas e profissionais, atendendo 144 atletas nas modalidades de 

atletismo, boxe, tênis de mesa, natação, ginástica rítmica, tiro com arco e judô. São oferecidos 

aos atletas treinamento desportivo específico para obtenção de rendimento esportivo, 

atendimento nutricional e psicológico especializado no esporte, atendimento massoterápico 

especializado no desporto e atendimento fisioterápico de prevenção a lesões e de recuperação. 

Todos os anos o CTARA realiza as clínicas, por modalidade, para discutir e socializar novos 

conhecimentos e técnicas a atletas, estudantes e profissionais da área. 
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CLÍNICAS REALIZADAS NO CTARA – 2011 

EVENTOS REALIZADOS PARTICIPANTES 

III Clínica de Ginástica Rítmica: Sistema de Treinamento da Ginástica Rítimica no 
CTARA. 

50 

IV Clínica de Boxe: Iniciação Técnica. 97 

III Clínica de Tênis de Mesa: Arbitragem e regra do Paradesporto. 69 

VI Clínica de Natação: Natação Paraolímpica. 47 

IV Clínica de Judô: Iniciação ao Judô. 15 

IV Clínica de Atletismo - Provas Básicas: Corrida de Velocidade, Salto em distância e 
lançamento de Pelota. 

120 

II Clínica de Tiro com Arco – Tiro com Arco Básico. 50 

II Curso Multidisciplinar: Interdisciplinalidade no processo de iniciação esportiva. 62 

Fonte: SEJEL 

 

COMPETIÇÕES NACIONAIS POR MODALIDADES - 2011 
Continua 

MODALIDADE COMPETIÇÃO RESULTADO 

Tênis de Mesa 

Copa Brasil – Centro Norte 
Nordeste de Tênis de Mesa 

Alice Lavareda – Campeã Rating O – Vice-Campeã Juvenil 

Leonardo Lameira – Campeão Rating O – Campeão Mirim 

Rafael Silva – Vice-Campeão Absoluto 

Arlindo Medeiros – Vice-Campeão Rating M 

Paratleta: Elem Silva – Vice-Campeã Classe 8 e 10 

Seletiva para os Jogos 
Parapan-Americanos de 

Guadalajara 2011 - Tênis de 
Mesa 

Paratleta: Goltier dos Santos Rodrigues – Vice-Campeão 
(Não foi Convocado) 

Copa Brasil de Tênis de Mesa 
-  Manaus-AM. 

Suelen Ramos: Medalha de Prata (Rating B) – Medalha de 
Bronze (Juvenil) 

Alice Lavareda: Medalha de Prata (Rating B) – Medalha 
de Bronze (Juvenil) 

Leonardo Lameira: Medalha de Bronze (Mirim) 

Luana Lameira: Medalha de Prata (Pré-Mirim) 

Jaiane Lavareda: Medalha de Prata (Pré-Mirim) 

Arlindo Medeiros: Medalha de Prata (Juvenil) 
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Conclusão 

MODALIDADE COMPETIÇÃO RESULTADO 

Tênis de Mesa 
Campeonato Brasileiro de 
Tênis de Mesa – Fortaleza 

CE. 

Alice Lavareda – Vice- Campeã – Rating  L Feminino 

Leonardo Lameira Soares – Medalha de Bronze – Rating 
M Masculino 

Israel Barreto – Medalha de Bronze – Absoluto Masculino 

Elem Silva – Medalha de Prata – Classe 10 Feminino 

Goutier dos Santos Rodrigues – Medalha de Prata - Classe 
6 Masculino 

James Cardoso Soares – Medalha de Bronze – Classe 5 
Masculino 

Resultado Final Seleções Estaduais: 

Amazonas – Vice- Campeão Mirim Masculino 

Amazonas – Terceiro Colocado Mirim Feminino 

Amazonas – Terceiro Colocado Juvenil Feminino 

Amazonas – Terceiro Colocado Absoluto Masculino 

Judô 
Seletiva Final para o 

Campeonato Mundial Sub 17 
de Judô  

Caio Henrique Rodrigues Rodrigues da Silva – Medalha 
de Bronze 

Boxe 
Campeonato Brasileiro de 

Boxe Masculino – Vila Velha 
ES. 

André Lucian Gonçalves Pereira – Cat. Meio Médio 69Kg - 
Medalha de Bronze 

Natação 
Campeonato Brasileiro 

Juvenil de Natação 
Maria Emília do Carmo Martins – Medalha de Bronze 
1500m Nado Livre 

Tiro com Arco 
Seletiva para o Mundial de 

Tiro com Arco 
Goltier dos Santos Rodrigues – Vice-campeão ( não foi 
convocado) 

Fonte: SEJEL 

 

� Jogos do Servidor Público do Amazonas (JOSPAM) - realizado em novembro 

de 2011, obteve a inscrição de 46 órgãos com a participação de 3.250 servidores. O objetivo é 

incentivar a competição e a prática saudável do esporte dentro dos órgãos públicos. As 

disputas foram em 15 modalidades: futebol, futsal, atletismo, dominó, dama, judô, natação, 

queimada, tênis de mesa, tênis de quadra, tiro de carabina, voleibol, vôlei de areia, xadrez e 

basquetebol, além do concurso de Musa. 

 

� Interação Esporte-Escola - Esta ação desenvole atividades no contraturno 

escolar das crianças beneficiadas pelo convênio celebrado com o Ministério do Esporte (ME), 

por meio do Programa Segundo Tempo. Suas atividades ainda não foram iniciadas, porém, 
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todos os procedimentos licitatórios já foram realizados para a aquisição de materiais 

suplementares, aluguel de veículos, reforço alimentar e serviços gráficos. 

 

PRINCIPAIS EVENTOS DESPORTIVOS, RECREATIVOS E DE LAZER – 2011 

EVENTO PARTICIPANTES 

Bailes do Carnaval com participação de Idosos 3.500 

Desfile de Carnaval da Pessoa Idosa, fazendo a abertura das Escolas de Samba Especial 
de Manaus com o Tema "Reciclando na Folia" 

8.000 

Carnaval da Terceira Idade 6.000 

Aniversário da Cidade Nova  8.100 

Rua de Lazer e Cidadania 11.500 

Comemoração do Dia das Mães 1.003 

Copa Brasil de Beach Soccer - Arena Povos da Amazônia 65.000 

Força Japão 5.000 

Arraial da Família - Festa Junina 26.000 

Arraiá do Projeto Vidativa, com o tema “Cultura Amazônica” 2.500 

Feijoada Dançante 700 

Apresentação do Arraial do grupo de Idosos do Coroado 300 

Espetáculo de Dança do grupo de Idosos, idade Espetacular com tema: Minha vó é um 
Show. 

500 

II Mostra de Dança 350 

Comemoração do Dia dos Pais 300 

Aniversário do CECI 2.000 

Dia do Idoso 800 

Feijoada do Profissional de Ed. Física 1.000 

ENAF 2.000 

Conferência da Juventude de Manaus 1.200 

Dia das Crianças 950 

I Maratoninha da Floresta 3.257 

Visita a Arena da Amazônia 3.500 

Fonte: SEJEL 
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VII Grand Prix de Futsal -  é a segunda mais importante no calendário do futsal 

mundial, atrás apenas da Copa do Mundo de Futsal (FIFA). Foi realizada no mês de outubro, 

com jogos na Arena Amadeu Teixeira e no ginásio do Sesi. Participaram do campeonato 16 

seleções (Costa Rica, Estados Unidos, Guatemala, Angola, Moçambique, Zâmbia, Argentina, 

Brasil, Paraguai, Uruguai, Bélgica, Holanda, Hungria, República Tcheca, Rússia e Irã). 

Durante os 8 dias de competição o público estimado foi de 21.000 pessoas.  

            

 

 

 

 

 

 

 

VII Grand Prix de Futsal Arena Amadeu Teixeira 

 

III Festival de Hip Hop do Programa Galera Nota 10 - realizado em outubro na 

Arena Amadeu Teixeira. Durante o evento foram realizados Workshops sobre dependência 

química, aborto, doenças sexualmente transmissíveis e HIV, além de batalhas de hip hop onde 

duas ou mais pessoas duelam com rimas ou danças, além de Bikers, Le Parkour, Capoeira, 

Jiu-Jitsu e Boxe. 

O fechamento do festival foi feito pelo grupo Racionais Mc´s, atração nacional de 

Rap, que foi votada pelos jovens para fazer o encerramento. O evento reuniu cerca de 13.000 

jovens e arrecadou 13.000 Kg de alimentos não perecíveis que foram doados para instiuições 

carentes. 

Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Esportivas - Esta ação tem como 

finalidade construir na Capital e interior do Estado, quadras, campos de futebol, estádios, 

ginásios, complexos esportivos, entre outros. Em 2011 foi dado início a diversos Centros 
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Recreativos de Esporte e Lazer nos municípios de Barcelos, Carauari, Codajás, Humaitá, 

Labrea, Manacapuru, Maués, Nova Olinda do Norte, Tefé e,Urucará. 
 

Programa Galera Nota 10 - Tem como objetivo prevenir a criminalidade, 

promovendo mobilização e participação social dos jovens e suas famílias por meio do esporte, 

priorizando também a inclusão social, com vistas à redução dos índices de violência, 

cometidos por adolescentes e jovens na faixa etária de 12 a 29 anos incompletos, nas 

comunidades onde funcionam os núcleos operacionais do Programa. 

Atualmente, estão em funcionamento cinco núcleos operacionais e três núcleos 

intinerantes do programa no município de Manaus, atendendo uma média de 2.789 

adolescentes e jovens, nas seguintes atividades: artes visuais, momento de leitura, dança, 

palestras educativas, visitas domiciliares, oficina Street Dance, oficina de DJs, oficina de 

Grafite, oficina de Rap, Hip Hop, Cine Nota 10, atendimento psicológico e jurídico. 

 

 

MÉDIA DE PESSOAS ATENDIDAS NO GALERA NOTA 10 – 2009-2011 

 

 
 Fonte: SEJEL 
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Cidadania para Todos - Projeto Cidadão - ação continuada do Governo do 

Amazonas que visa estabelecer estratégias de prevenção à violência, com atividades 

recreativas e desportivas no contraturno escolar. Foram implantados 145 núcleos em escolas 

públicas estaduais da cidade de Manaus. Em 2011 atendeu cerca de 34.500 alunos em 

atividades desportivas, tais como: capoeira, basquetebol, futebol de campo, futsal, handebol, 

queimada, voleibol, vôlei de areia, xadrez, dama e tênis de mesa. 

 

PROJETO ESCOLA DE INICIAÇÃO ESPORTIVA E DESPORTO ESPECIAL 

 
Esse projeto tem por objetivo descobrir e formar novos atletas e expandr o 

contingente de desportistas de alto rendimento, representando o estado do Amazonas em 

competições regionais, nacionais e internacionais. 

Seu público alvo são alunos na faixa etária de 6 a 15 anos, pertencentes às famílias 

de baixa e média renda, que na maioria das vezes não têm acesso a práticas de esporte com 

uma estrutura físico-esportiva do porte do complexo desportivo da FVO. 

 

� Escola de Iniciação Esportiva - os alunos que se destacam são encaminhados 

para as respectivas Federações, onde têm a oportunidade de se aperfeiçoarem e tornarem-se 

atletas profissionais. 

VAGAS OFERECIDAS POR MODALIDADES EM 2011  

MODALIDADES FAIXA ETÁRIA VAGAS 

Atletismo 10 a 15 anos 240 

Basquetebol 10 a 15 anos 120 

Futsal 10 a 15 anos 120 

Ginástica Rítmica 6 a 10 anos 60 

Handebol 10 a 15 anos 120 

Natação Desportiva 7 a 15 anos 1.200 

Tênis de Mesa 10 a 15 anos 120 

Voleibol 10 a 15 anos 120 

Judô 07 a 15 anos 100 

TOTAL 2.200 

 Fonte: Diretoria Técnica/ Setor de Cadastro/ FVO 
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NÚMERO MÉDIO DE PARTICIPANTES POR MODALIDADE EM 2011 

MODALIDADES FAIXA ETÁRIA PARTICIPANTES 

Atletismo 10 a 15 anos 52 

Basquetebol 10 a 15 anos 89 

Futsal 10 a 15 anos 153 

Ginástica Rítmica 6 a 10 anos 126 

Handebol 10 a 15 anos 58 

Natação Desportiva 7 a 15 anos 627 

Tênis de Mesa 10 a 15 anos 50 

Voleibol 10 a 15 anos 83 

Judô 07 a 15 anos 67 

TOTAL 1.305 

    Fonte: Diretoria Técnica/ Setor de Cadastro/ FVO. 

 

� Escola de Desporto Especial - atividade voltada para os portadores de 

necessidades especiais e para aqueles encaminhados por profissional da área da saúde, os 

quais precisam de tratamento fisioterápico por conta de alguma enfermidade. Em 2011, a 

Escola beneficiou 69 participantes na modalidade Natação Especial. 

 

PROGRAMA CAMINHADA ORIENTADA 

É uma das atividades de duração continuada, no âmbito do Desporto de 

Participação, realizada pelo quinto ano consecutivo. 

O Programa possui como público-alvo os beneficiários que caminham todos os dias 

dentro do complexo desportivo do Centro de Educação Física e Desportos do Estado (Vila 

Olímpica de Manaus), os quais se inscrevem voluntariamente no projeto. No ano de 2011, o 

Programa atendeu  317 pessoas. 

CAPACITAÇÃO EM DESPORTO 

Foram promovidos e/ou apoiados 48 eventos de capacitação em desporto, perfazendo 

um total de 4.066 pessoas capacitadas, conforme quadro a seguir: 
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EVENTOS DE CAPACITAÇÃO EM DESPORTO – 2011 

Continua 

IDENTIFICAÇÃO DOS EVENTOS PARTICIPANTES 

Congresso Técnico da 7ª Corrida Rústica do Taekwondo 30 

Congresso Técnico Copa Rio 2011 34 

Seminário "Esporte para Todos" 40 

Curso de Esporte Escolar 55 

9º Meeting Internacional Feminino de Capoeira 15 

Curso de Handebol 180 

Palestra com o Psicólogo Dr. Igor Manolo e Nutricionista Jeane Araújo 45 

Seminário do Programa Galera Nota 10 71 

Clínica de Futsal Feminino da Federação de Futsal 75 

Curso de arbitragem e Congresso Técnico Troféu Leônidas Marques de Natação 115 

Clínica de Ginástica Rítmica 32 

Seminário Plano Decenal do Esporte 100 

Curso Prático de Arbitragem de Atletismo 62 

Clínica de Ginástica Rítmica do CTARA 56 

Clínica de Tiro com Arco do CTARA 62 

Clínica de Basquetebol da FVO 98 

Congresso Técnico Troféu Kako Caminha 36 

Abertura do Curso de Arbitragem e Técnica em Ginástica Rítmica 16 

Clínica de Tênis de Mesa 69 

Clínica de Tiro com Arco do CTARA 62 

Clínica de Tênis de Mesa do CTARA 69 

Clínica de Basquetebol da FVO 356 

Aulas Práticas da Disciplina de Futsal da UEA 250 

Clínica de Boxe 122 

Aula Prática da Clinica Boxe 122 

Curso Prática de Arbitragem de Atletismo 62 

Clinica de Técnicas e Tática de Futsal 96 

Clínica de Atletismo 138 

Curso de Arbitragem Oficial 83 

Congresso Técnico do Campeonato Brasileiro de Seleções Sub-17 Feminino 39 

Conferência Estadual da Juventude 49 

Congresso Técnico do Campeonato de Aquathlon 27 

Curso de Arbitragem de Atletismo 83 

Clínica de Técnicas e Táticas de Futsal 96 

Clínica Multidisciplinar do CTARA 143 

Congresso Técnico VII Liga Norte de Futsal Adulto Masculino 9 

Congresso Técnico da 2ª Etapa do Campeonato de Aquathlon 16 
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Conclusão 

IDENTIFICAÇÃO DOS EVENTOS PARTICIPANTES 

Clínica de Natação do CTARA 69 

I Encontro Estadual dos Educandos do Projeto MOVA - Brasil 184 

Aula Prática da Faculdade Uninorte 132 

Aula Prática da Clínica de Natação do CTARA 96 

Aula Prática da Faculdade Uninorte 132 

Curso Prático de Handebol de Areia 160 

Workshop de Taekwondo (Tambor Tradicional Japonês) 150 

Congresso Técnico da 4ª Etapa do Campeonato de Aquathlon 22 

Participantes do Encontro Nacional de Atividades Físicas no Hotel da FVO 24 

Conferência Estadual da Juventude 84 

TOTAL 4.066 
Fonte: Diretoria Técnica/FVO. 

 

REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER 

Em 2011, o Governo do Estado, por intermédio da FVO, colocou suas unidades 

esportivas à diposição de entidades sem fins lucrativos e Órgãos públicos voltados para a 

promoção do desporto e lazer, a fim de viabilizar a realização de cerca de 500 eventos, 

beneficiando aproximadamente 350.000 pessoas. Desses eventos destaca-se: 

 

� Projeto Domingo na Vila - idealizado para despertar na população amazonense o 

interesse pela prática da atividade física, visando alcançar uma melhor qualidade de vida. Essa 

iniciativa aconteceu durante quatro domingos do mês de outubro e atraiu 2.034 pessoas.  

Em parceria com Secretaria de Saúde do Amazonas (SUSAM),  empresa Magistral, 

Rede Amazônica de Rádio e Televisão, Companhia Atlética, Top Life e Norte Fitness, 

profissionais dos cursos de Educação Física e Fisioterapia da Universidade Federal do 

Amazonas (UFAM) e Universidade Nilton Lins, foram oferecidos diversos serviços de 

aferição da pressão arterial e da glicemia, do peso corporal, do perímetro abdominal dos 

beneficiários participantes e demais procedimentos relacionados à avaliação física dos 

participantes. Em adição, eram dadas informações gerais sobre os exercícios físicos e nutrição 

e oferecimento de sessões de fisioterapia e massoterapia. Após passagem pelos testes, os 

beneficiários realizavam o aquecimento corporal e em seguida participavam das sessões de 

ginástica. 
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� Apoio às Atividades Esportivas das Federações Esportivas do Amazonas - O 

Governo do Estado cedeu para 11 Federações Esportivas do Amazonas as estruturas de seu 

complexo desportivo para a realização de 115 eventos desportivos, tais como treinamentos e 

campeonatos de suas respectivas modalidades, com a participação de 41.430 pessoas entre 

atletas de alto rendimento, técnicos e demais interessados. 

 

PROJETO JOVEM CIDADÃO 

 

É um Programa destinado aos jovens entre 15 e 17 anos, que visa o desenvolvimento 

pessoal, social e comunitário, e também promove a capacitação técnica e a prática 

profissional. Em 2011 atendeu, no segmento desportivo, as escolas estaduais Professora Alda 

Barata e Francisca Botinelly Cunha e Silva, beneficiando 432 jovens. 

 

PRÉ-JOGOS OLÍMPICOS RIO 2016  

O Governo do Amazonas inscreveu três de suas unidades desportivas (Vila Olímpica 

de Manaus, Arena Poliesportiva “Amadeu Teixeira e o novo estádio de futebol “Arena da 

Amazônia” para receber os treinamentos para os Pré-Jogos Olímpicos das Olimpíadas Rio 

2016 no período de aclimatação. 

Após a candidatura de Manaus, aprovada na primeira fase do processo seletivo pelo 

Comitê organizador do evento, o Estado recebeu a inspeção técnica in loco, encerrada com 

visita às obras da Arena da Amazônia, cuja obra está encontra concluída em 23%. 

 

GERENCIAMENTO DA ARENA DA AMAZÔNIA  

 

Com a desativação e demolição do Estádio Vivaldo Lima, para a construção do novo 

estádio de futebol amazonense, Arena da Amazônia, o acompanhamento da execução das 

obras tem sido realizado por intermédio de reuniões quinzenais, onde são apresentados os 

andamentos dos trabalhos como uma espécie de prestação de contas do que tem sido feito até 

o presente momento. Além do gerenciamento das obras do novo estádio, destacam-se também 

a execução das seguintes atividades: 
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� Elaboração do Caderno de Encargos; 

� Levantamento de dados estatísticos e informações para o Comitê Organizador 

Local (COL), junto à FIFA; 

� Elaboração de documentação histórica; 

� Retirada e doação dos bens móveis do Estádio Vivaldo Lima para entidades 

desportivas sem fins lucrativos, como as Federações e Prefeituras Municipais do interior do 

Estado. 
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TURISMO 

 

O Governo do Amazonas, por meio da Empresa Estadual do Amazonas de Turismo 

(Amazonastur) e em parceria com os Ministérios do Turismo, Meio Ambiente, 

Desenvolvimento Agrário, da Integração e o Instituto Brasileiro de Turismo, vem obtendo 

êxito na consecução das diversas ações do Programa de Turismo. As parcerias realizadas com 

a Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa), Secretarias de Estado, Prefeituras e 

com as mais diversas comunidades organizadas, também tem colaborado para o sucesso 

alcançado. 

 

Destacam-se das demais ações desenvolvidas, em parceria com o Governo Federal, 

inclusive, com alocação de recursos financeiros, aquelas voltadas para a melhoria na 

Infraestrutura Turística, em Pesquisas e Inventários, na Capacitação, no Desenvolvimento de 

Estudos. 

 

INFRAESTRUTURA TURÍSTICA  

 

A importância do Turismo no processo de desenvolvimento de um Estado não 

depende somente da existência dos recursos naturais e culturais transformados em Produtos 

Turísticos. Deve-se incorporar um conjunto de fatores estruturantes que elevem o nível de 

atratividade e competitividade dos nossos produtos, de maneira a garantir o crescimento do 

fluxo turístico.  

O Governo do Estado tem como desafio conceber um novo modelo de gestão pública, 

descentralizada e participativa, proporcionando ao turista que visita o estado do Amazonas um 

atendimento moderno e com qualidade.  

No ano de 2011 atendeu aproximadamente 7.000 turistas no Centro de Atendimento 

ao Turista (CAT) e no Terminal Fluvial Turístico (TFT), na prestação de informações sobre o 

que a região tem de melhor a oferecer, por meio de um serviço diferenciado, com qualidade e 

profissionalismo, além de proporcionar todo conforto necessário. 

As ações de Pesquisas Socioeconômicas e os Indicadores de Turismo são ações 

prioritárias e contínuas, porém, são objetos de análise no que tange à melhoria na coleta de 

dados, para uma melhor mensuração dos resultados. 
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Centro de Convenções do Amazonas 

 

O complexo será o ponto de partida para uma revitalização das áreas urbanas do 

entorno, numa combinação única de esportes, negócios e cultura (Estádio, Arena, 

Sambódromo, Ginásio, Centro de Convenções, Vila Olímpica e Parque Urbano), ou seja, a 

consolidação de um grande complexo urbano de Manaus se transformando em patrimônio 

emblemático e histórico que será ponto de atração turística permanente. 

  

 
Centro de Convenções – Manaus 

 
 

PESQUISAS E INVENTÁRIOS 

 

As ações de Pesquisas Socioeconômicas e os Indicadores de Turismo permanecerão 

como ações prioritárias a serem desenvolvidas no quadriênio, porém, serão objetos de análise 

no que tange à melhoria na coleta de dados visando uma melhor mensuração dos resultados. 

 

Pesquisas Socioeconômica - Busca compreender as principais festas culturais e 

religiosas do Estado, com vistas a identificar o perfil do evento, bem como o comportamento 

do mesmo quanto aos impactos social, ecológico e econômico, como também a satisfação do 

turista. Além dos eventos, são realizadas pesquisas de satisfação nas temporadas de cruzeiros 

marítimos. 

Os resultados qualitativos dessa ação estão pautados nas ações de políticas públicas 

já desenvolvidas pelo Governo Estadual, voltadas para melhorias na prestação de serviços 

turísticos; na responsabilidade ambiental (campanha para coleta de lixo - cidade limpa); na 

responsabilidade social (campanha contra a exploração sexual no turismo); além de outras 
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ações concernentes à internalização de valor quanto à importância da atividade turística como 

vetor econômico. 

Indicadores de Turismo - têm como objetivo aprimorar a base de dados do turismo 

no Estado. O volume de turistas registrado no estado do Amazonas, considerando a 

quantidade de hóspedes da hotelaria urbana e hotelaria de selva, o fluxo de turistas dos 

cruzeiros marítimos e o número de turistas registrados nas temporadas de pesca esportiva no 

primeiro semestre de 2011 foi de 337.096, o que demonstra um crescimento de 9,77% em 

relação ao primeiro semestre de 2010, quando foram registrados 307.103 turistas, conforme 

gráfico a seguir: 

 

 
                       Fonte: Indicadores de Turismo do Amazonas 

 

 

 

Foi registrado um total de 148.682 turistas residentes no Brasil no primeiro semestre 

de 2011 e 140.409 turistas residentes no exterior no mesmo período, além de 46.162 que não 

informaram sua procedência, conforme mostra o gráfico a seguir: 
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                    Fonte: Indicadores de Turismo do Amazonas 

 

 

 
 

 
 

               Fonte: Indicadores de Turismo do Amazonas 
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                      Fonte: Indicadores de Turismo do Amazonas 

 

Ao observar os gráficos anteriores, percebe-se que um crescimento do fluxo turístico 

nacional e internacional para o Amazonas, o que se deve a três fatores fundamentais: 

Ampliação do diálogo com o mercado nacional; abertura de novos nichos de mercado e a 

apresentação de estudos de viabilidade de voos entre Manaus e outros destinos. As operadoras 

e os agentes de viagem e o público final passaram a obter melhores informações de como 

chegar e o que fazer no Amazonas. Além disso, as companhias aéreas voltaram a atenção para 

um Estado que cresce economicamente mais que o Brasil, e o Turismo faz parte desse círculo 

virtuoso. Afora isso, o volume de investimentos hoteleiros cresce, especialmente, em Manaus, 

com um volume de recursos na ordem de mais de 545 milhões de reais, desde 2003, 

ampliando assim a oferta para cerca de 5 mil unidades habitacionais na Capital,  e a geração 

de mais 1.200 novos empregos (diretos e indiretos), propiciando a qualidade de vida para os 

amazonenses. 

Segundo o Boletim de Ocupação Hoteleira, a quantidade de unidades habitacionais 

que eram oferecidas no Amazonas em 2002 totalizava 2.082. Até novembro de 2011 a 

quantidade passou para 5.582 unidades. 
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CAPACITAÇÃO 

 

Programa Projovem 

 

Convênio firmado entre o governo do Estado e o Ministério do Trabalho, possibilitou 

a oferta de cursos em várias áreas transversais ao Turismo voltados para jovens na faixa etária 

de 18 a 29 anos, com vistas a preparar e inserir cerca de 30% no mercado de nos municípios 

de Manaus, Parintins, Barcelos, Novo Airão, Iranduba, Manacapuru, Rio Preto da Eva e 

Presidente Figueiredo. Os demais foram preparados para trabalhar como voluntários na Copa 

2014. 

 

Programa de Qualificação em Idiomas 

 

Realizado em parceria com a Superintendência da Zona Franca de Manaus 

(Suframa), objetiva preparar profissionais do turismo e servidores públicos para o 

atendimento de excelência por ocasião do evento Copa 2014. O programa está sendo 

executado pelo Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam) e foram oferecidos 

cursos de inglês, espanhol, francês, mandarim e japonês, beneficiando 300 pessoas. 

 

Programa de Qualificação Profissional 

 

A qualificação profissional tem como premissa o atendimento à demanda 

quantitativa e qualitativa do mercado, relativamente aos setores, segmentos e destinos 

turísticos nas diversas regiões do Estado. 

O Governo do Estado do Amazonas, por intermédio da Empresa Estadual de 

Turismo, realizou cursos com ênfase em turismo, tais como: Qualidade no Atendimento ao 

Turista para Taxistas; Garçon – Excelência no Atendimento a A&B; Camareira; Gastronomia 

Típica e Higiene de Alimentos; Gestão Hoteleira; Organização de Eventos e Cerimonial; 

Segurança e Qualidade em Ecoturismo; Elaboração de Roteiros Ecoturísticos e Trilhas 

Interpretativas; Separação e Reciclagem de Resíduos Sólidos e Desenvolvimento de Produtos 

Ecoturísticos; Animação Turística; Piloteiro; Ecoturismo e Desenvolvimento Sustentável; 

Empreendedorismo em Ecoturismo; Qualidade e Segurança para Profissionais de 

Embarcações Turísticas, e outros, nos municípios de Manaus, Iranduba, Manacapuru, 
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Iranduba, Novo Airão, Barcelos, Rio Preto da Eva, Presidente Figueiredo, Tefé, Careiro, 

Silves, São Sebastião do Uatumã, Barcelos, Parintins, Tabatinga e Maués. 

 

REGULARIZAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS     

    

A atuação do Governo Estadual concernente à regulamentação e cadastro dos 

prestadores de serviços turísticos no Amazonas obteve um significativo resultado quanto ao 

número de empreendimentos regulamentados e cadastrados junto ao Órgão Oficial de 

Turismo. Durante o ano de 2002 estavam cadastradas 116 empresas, passando esse número 

para 401 até novembro de 2011, apresentando um crescimento de 371,76% de 

empreendimentos regulamentados. 

 
 
REGULARIZAÇÃO DE GUIA E CONDUTORES DE TURISMO NO MINISTÉRIO 

DO TURISMO 

 

Outro aspecto importante que se deve destacar é a regularização dos Condutores de 

Turismo e Guias de Turismo no Ministério do Turismo e no Órgão Oficial de Turismo no 

Estado, dada à necessidade de contribuir com a segurança do Turista, uma vez que o 

profissional deve apresentar a sua credencial oficial junto aos órgãos competentes. 

Destaca-se o número acentuado de Guias de Turismo que foram treinados e 

cadastrados no período do atual Governo. Em 2002 havia 8 Guias de Turismo,  passando esse 

número para 183 até novembro de 2011.  

 

DESENVOLVIMENTO DE ESTUDOS 

 

Foram realizadas reuniões com Instituições parceiras a fim de tratar de diferentes 

assuntos pertinentes à segurança e ordenamento da atividade turística, como a apresentação do 

programa de cadastramento, apreciação e formatação de matriz para o cadastramento das 

embarcações de turismo e adequações na minuta de regulamentação do transporte turístico 

fluvial; Apresentação do Plano de Policiamento da 19ª CICON para o Aeroporto Internacional 

Eduardo Gomes; apresentação da minuta de Legislação de Embarcação junto à trade das 

embarcações de Turismo para as últimas observações e considerações, reunião com os 

hoteleiros com o objetivo de ordenamento da atividade turística, entre outros. 
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Levantamento e Vistoria dos Meios de Hospedagem na Capital e nos Municípios 
 

Essa ação visa a normatização das atividades turísticas com vistas à qualidade na 

prestação de serviços em todos os municípios com apelo turístico, inclusive, a capital Manaus. 

Já foram visitados empreendimentos em Manaus, Manacapuru, Careiro, Presidente 

Figueiredo, Parintins, Barcelos, Rio Preto da Eva, Borba e Iranduba.  Vale ressaltar que o 

estado do Amazonas tornou-se referência na vistoria integrada, servindo de modelo para os 

demais Estados.  

Desde 2005 a 2011 foram vistoriados 450 empreendimentos hoteleiros, juntamente 

com o Corpo de Bombeiros, CREA, FVS, Capitania dos Portos, SEMEF, Polícia do Turismo 

e IPAAM, nos municípios de Manaus, Presidente Figueiredo, Rio Preto da Eva, Careiro, 

Manacapuru, Novo Airão, Iranduba, Maués, Itacoatiara, Parintins, Borba e outros. 

Qualitativamente, representa a indicação e o reconhecimento dos empreendimentos, 

equipamentos e serviços por parte dos Órgãos Gestores do Turismo, no âmbito Estadual e 

Municipal, dos padrões de qualidade na prestação dos serviços turísticos. 

    

ECOTURISMO COMUNITÁRIO 
 
 

Na busca de ampliar a oferta turística, vêm sendo valorizadas as comunidades com 

apelo turístico, preparando-as para o mercado por meio do Projeto Turismo Solidário, 

definindo o segmento Ecoturismo com Base Comunitária. Assim, essas comunidades serão 

dotadas de infraestrutura e capacitação para prestar serviços com qualidade.  

As ações inicialmente realizadas são as Oficinas, com objetivo de sensibilizar os 

comunitários para o Turismo, bem como planejar a atividade, com vistas ao ordenamento e 

desenvolvimento do Turismo de Base Comunitária. Também são levantadas as demandas de 

cada Comunidade com vistas à elaboração de projetos turísticos capazes de contribuir para o 

incremento da atividade de Base Comunitária, a qual passa a gerenciar todo o processo de 

melhoria das condições de vida, atrelado à sustentabilidade socioambiental. Entre as 

comunidades beneficiadas, ressaltam-se: Vila São Thomé (Iranduba), Beija Flor (Rio Preto da 

Eva), Lago do Catalão (Iranduba), Paraná do Xiborena (Iranduba), São José (Careiro da 

Várzea), Bela Vista (Manaus), Vila da Felicidade (Manaus), Maravilha (Manaus), Monte 

Sinai (Manaus), Costa do Ubim (Manaus), Nova Jerusalém (Manaus), Lindo Amanhecer 

(Manaus), Santa Izabel (Manaus) e Nova Esperança do Apuaú (Novo Airão). Além das 
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comunidades mencionadas, estão sendo contempladas com os cursos, as comunidades de 

Ubim e Piranha, em Manacapuru. 

 
 

TURISMO RURAL 

 

As atividades desenvolvidas nesse projeto são as que seguem: Oficina de 

Multiplicadores do Turismo Rural na Agricultura Familiar; Oficina de Educação Ambiental 

para as Comunidades de Agricultores Familiares; Oficina de Implantação de Sistema de 

Trilhas Ecológicas; Capacitação de monitores de trilhas; Capacitação de Agentes Ambientais; 

Análise de Impactos Ambientais; Implantação do Sistema de Trilhas na Comunidade Indígena 

Beija-Flor, em Rio Preto da Eva; Oficina de Multiplicadores do Turismo Rural na Agricultura 

Familiar no Alto Solimões. 

 
 

PROGRAMA DE REGIONALIZAÇÃO DO TURISMO 

 

Tem como objetivo definir os roteiros turísticos regionais e consolidar 65 destinos 

considerados indutores no Brasil. No Amazonas foram identificados os municípios de 

Manaus, Parintins e Barcelos. Para cada município são demandadas ações que são 

coordenadas pela AMAZONASTUR, desenvolvendo as seguintes atividades: Oficina de 

Sensibilização nos municípios considerados turísticos, com vistas a envolver os atores 

municipais; Oficina para Identificação de Novos Produtos Turísticos no Estado, com o 

objetivo de ampliar a oferta turística no Amazonas; Oficina para a Elaboração de Roteirização 

Turística nos municípios contemplados com o Programa; Mapeamento dos roteiros turísticos 

do Amazonas para o Salão Brasileiro (Boi-Bumbá e Festivais, Roteiro de Hotéis de Selva, 

Roteiro da Pesca Esportiva, Roteiro Mamirauá e Projetos de Desenvolvimento Sustentável e 

Roteiro Turismo de Aventura); Criação de Grupos Gestores (GGs) para o Desenvolvimento 

do Turismo Regional e Capacitação dos membros desse grupos; Elaboração de prioridades 

dos municípios indutores do Turismo Regional para efetivação das ações conjuntas (Governo 

Federal, Estadual e Municipal, Iniciativa Privada e População). 
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PROGRAMA DO ARTESANATO SUSTENTÁVEL 

 

Tem por objetivo identificar as necessidades do arranjo produtivo do artesanato nos 

municípios turísticos e adotar medidas que possibilitarão ao artesão produzir melhor as suas 

peças, bem como ter a oportunidade de comercializar o seu produto direto ao consumidor.  

Em 2011 foram realizados cursos de Design, Formatação para a Comercialização e 

Manejo Participativo de Matéria-Prima, bem como oficinas de Sensibilização para o Turismo; 

Técnicas de Artefatos e Artesanatos; Novos Produtos; Associativismo e Cooperativismo nos 

municípios de Manaus, Iranduba, Novo Airão, Parintins, Tefé, São Gabriel da Cachoeira e 

Barreirinha; e participou, também, com um stand na Feira Internacional da Amazônia 

(FIAM). 

 

EVENTOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS 

 

A presença do Amazonas nas feiras internacionais significa visibilidade, 

promovendo o destino preferencial para a prática do ecoturismo e divulgando casos, como o 

sucesso da Reserva Mamirauá, maior reserva florestal do Brasil e modelo de área protegida 

para o uso sustentado. Em feiras nacionais a participação tem por finalidade demonstrar a 

força do turismo verde do maior Estado do Brasil, também enfatizando a preocupação com a 

sustentabilidade e a preservação do meio ambiente, destacando a maciça presença industrial, 

apresentando resultados surpreendentes na economia do Estado. 

O Governo do Estado, por intermédio da AMAZONASTUR tem participado de 

grandes feiras e eventos nacionais (todas as edições do Congresso Brasileiro de Agências de 

Viagens (ABAV), Salão Brasileiro do Turismo e Feira Internacional de Turismo da Amazônia 

(FITA), dentre outros de grande relevância; e internacionais (Feiras tradicionais e as mais 

importantes do mundo, como BTL/Portugal; FITUR/Espanha; ITB/Alemanha; BIT/Itália; 

SEATRADE/EUA; TOP RESA/Paris; JATA/Japão, WTM/Reino Unido; e algumas edições 

especiais, como EXPOCOMER/Panamá; EXPOZARAGOZA/Espanha; ANO DO BRASIL 

NA FRANÇA/Paris). 

Captar eventos para realização no Estado, tem como resultado mostrar a capacidade 

de organizar e realizar eventos que visam à promoção da infraestrutura turística da capital e 

do Estado - que possui o maior parque hoteleiro da região Norte, possibilitando a divulgação 
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dos demais municípios turísticos, da pesca esportiva, da gastronomia típica, da cultura 

indígena, do artesanato e dos atrativos naturais.  Dentre os mais de dezoito eventos captados 

para serem realizados no Estado, podemos citar CARNABOI, RECEPTIVO DO NAVIO 

ARTEMIS, XLV FESTIVAL FOLCLORICO DE PARINTINS, I JOGOS IBERO 

AMERICANOS DE POLÍCIA E BOMBEIRO.  

Além de idealizar, organizar e realizar eventos locais o Governo do Estado, por 

intermédio da AMAZONASTUR, tem promovido workshops, desde sua criação (em cidades 

brasileiras como Brasília, Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Porto Alegre, 

Curitiba, dentre outras; e em capitais do mundo como MADRI e ZARAGOZA / Espanha, 

LISBOA / Portugal, NOVA IORQUE e MIAMI/, PARIS / França, dentre outras), 

promovendo a cultura (pela realização de shows folclóricos de Boi-Bumbá), a gastronomia 

(pela degustação de comidas e guloseimas típicas) e o artesanato.  

Apoiando iniciativas do Instituto Brasileiro de Turismo – EMBRATUR e da 

Brazilian Tourism Operators Association – BRAZTOA, na recepção das CARAVANAS 

BRASIL, realizadas com Operadores de Turismo e Jornalistas Internacionais e Nacionais, o 

Governo do Estado, por intermédio da AMAZONASTUR, promove o destino para os mais 

importantes mercados emissores de turistas para o Brasil e, especificamente, para o Amazonas 

(Alemanha, Japão, Espanha, França, Argentina, China, dentre outros novos nichos), 

divulgando os equipamentos turísticos e a infraestrutura para a realização de passeios 

turísticos (hotelaria de selva e urbana, barcos para pesca esportiva etc.), além da gastronomia, 

artesanato e o modo vivendis do homem amazônida. 

Como resultado das ações desenvolvidas pelo Governo do Estado, por intermédio da 

AMAZONASTUR, observa-se o gradativo crescimento do fluxo de turistas para o Estado e a 

consequente melhoria na infraestrutura básica, com novos investimentos em hotelaria e 

transporte, maior oferta de serviços, gerando emprego e renda. Podemos observar o 

crescimento da cadeia hoteleira e do número de bares e restaurantes novos, de categoria 

internacional, que surgiram ao longo desses últimos anos, promovendo a rica gastronomia 

amazônida.    

  

  



225 
 

PLANO NACIONAL DE MÍDIA 

 

Dentre os principais veículos de divulgação da Marca Amazonas, estão os Totens 

Multimídia “Touch-Screen” com dispositivo Bluetooth, formando uma rede nacional de 

terminais interativos. Os sofisticados aplicativos nele disponibilizados permitem a consulta a 

mapas digitais, agenda cultural e às principais atrações turísticas do Amazonas. Além disso, a 

rede possibilita a inserção de mídia digital interativa, levando mensagens em 4 idiomas a um 

público altamente qualificado, formado por turistas e viajantes. São 33 terminais localizados 

nos 6 principais aeroportos do país, representando o alcance da maior malha aérea brasileira 

de conexões nacionais e internacionais. Apenas no primeiro mês de utilização foram 

contabilizados mais de 66.000 acessos. 
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SITUAÇÃO FUNDIÁRIA 

 

A regularização fundiária possibilita o acesso aos programas de governo na área 

habitacional, ambiental, crédito bancário, entre outros, além da valorização do imóvel. O 

Governo do Estado, por intermédio da Secretaria de Estado de Política Fundiária (SPF), 

concluiu em 2011 os procedimentos de regularização e entregou 4.379 Títulos Definitivos.  

Dentre as principais ações desenvolvidas, destacam-se: as elencadas a seguir: 

� Entrega de 4.379 Títulos nos bairros do Alvorada I, II e III, Amazonino Mendes, 

Bela Vista, Colônia Antonio Aleixo, Colônia Santo Antonio, Colônia Terra Nova, Compensa 

I, II e III, Coroado, Educandos, Glória, Japiinlândia, Jardim Tropical, Lírio do Vale I e II, 

Nova Vitória, Novo Israel, Riacho Doce, Santo Agostinho, São Raimundo, São Jorge, 

Tancredo Neves, Vale do Sinai e Vila Marinho; 

� Realização de 1.814 ações de Regularização Fundiária Urbana - Revisão do 

Passivo de Ações dos anos anteriores na cidade de Manaus (revisão e reconstituição de peças 

técnicas, vistorias e levantamento socioeconômico nos bairros Alvorada I, II e III, Amazonino 

Mendes, Compensa I, II e III, Lírio do Vale I e II, Educandos, São Jorge e Tancredo Neves); 

� Entrega de 315 títulos registrados no Cartório do 4º Ofício; 

� Atendimento Institucional - 1.196 - SEGOV, Defensoria Publica Estadual, PGE e 

outros (vistoria e caracterização); 

� Realização de 1.524 vistorias técnicas e levantamento socioeconômico; 

� Caracterização e Plotagem (plantas e mapas) de 675 lotes para fins de titulação; 

� Realização de 70 perícias e avaliações; 

� Expedição de 30 certidões. 
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MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

 

 

O Governo do Estado, por intermédio da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e 

Desenvolvimento Sustentável (SDS) vem atuando na formulação, coordenação e 

implementação da política estadual de meio ambiente, dos recursos hídricos e da fauna e 

flora, da gestão da política estadual de florestas e de ordenamento pesqueiro, visando à 

valorização econômica e a sustentabilidade dos produtos florestais madeireiros e não 

madeireiros.  

Neste ano de 2011, o Governo vem efetuando ações para o Fortalecimento da Gestão 

Ambiental no Estado do Amazonas, por meio das ações capacitação e apoio aos municípios 

para a estruturação dos Sistemas Municipais de Meio Ambiente; apoio institucional para a 

elaboração dos Planos Municipais de Saneamento Básico e de Resíduos Sólidos dos 61 

municípios amazonenses; desenvolvimento do Plano Estadual de Gestão de Resíduos Sólidos; 

e do Plano de Gestão de Resíduos Sólidos da Região Metropolitana de Manaus. 

Tem também estimulado os Órgãos Municipais de Meio Ambiente a criarem e/ou 

reativarem os Conselhos Municipais de Meio Ambiente e Fundos Municipais. Para fortalecer 

o Corpo Técnico dos organismos municipais de meio ambiente, foi criado o Fórum 

Permanente das Secretarias Municipais de Meio Ambiente do Estado do Amazonas 

(Fopes/AM), resultado de encontros realizados desde 2009. O Fórum surgiu da necessidade 

do Governo do Amazonas em reunir os secretários municipais de meio ambiente para 

compartilhar, discutir e encontrar as soluções para os desafios da gestão ambiental do Estado, 

promovendo, dessa forma, uma gestão participativa e co-responsável.  Em 2011 foram 

realizadas as seguintes atividades:  

� II Reunião Ordinária, com a participação de 48 gestores municipais, com o 

objetivo de planejar as ações do Fórum e a recondução da Diretoria do 

Fopes;  

� II Fórum Permanente das Secretarias Municipais de Meio Ambiente do 

Amazonas no Centro de Treinamento Laura Vicuña. Durante o evento, foram 

entregues kits de equipamentos aos municípios que tiveram seus projetos 

aprovados pelo Conselho Estadual de Meio Ambiente do Amazonas que 

foram beneficiados com recursos do Fundo Estadual do Meio Ambiente. 

Foram aprovados 40 projetos de 28 municípios, entre os quais, 22 
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direcionados à aquisição de equipamentos e 18, à capacitação de 

aproximadamente 360 servidores, com investimentos de até R$ 8 mil por 

projeto de cada segmento, totalizando R$ 320 mil. Na ocasião, foram 

sorteadas cinco motocicletas, tendo como beneficiados os municípios de 

Beruri, Itacoatiara, Maués, Novo Aripuanã e São Gabriel da Cachoeira.  

� Realização do III Fórum Permanente das Secretarias Municipais de Meio 

Ambiente do Amazonas, no município de Maués, com a participação de 80 

pessoas, sendo 30 secretários municipais de meio ambiente do interior. 

Durante o evento foram entregues mais quatro kits de equipamentos aos 

municípios de Maués, Iranduba, Itacoatiara e São Paulo de Olivença, e mais 

duas motos aos municípios de Rio Preto da Eva e Parintins.  

� Realização de 11 Oficinas Setoriais de Fortalecimento da Gestão Ambiental, 

capacitando 316 gestores e técnicos ambientais de 39 municípios. 

 

No período de 2008 a 2011, a criação de Conselhos Municipais de Meio Ambiente 

evoluiu, saindo de 18 para 36 conselhos instituídos nos 62 municípios do Estado. 

 

PERFIL DA GESTÃO AMBIENTAL NOS MUNICÍPIOS – 2008/2011 

DISCRIMINAÇÃO 
2008 2011 INCREMENTO 

Municípios Municípios % 

Presença de Organização Municipal de Meio 
Ambiente 

58 62 6,89% 

Existência de Arcabouço Legal 51 55 7,84% 

Presença de Conselho Municipal de Meio 
Ambiente 

18 36 100,00% 

Presença de Fundo Municipal de Meio Ambiente 20 36 80,00% 

Fonte: SDS 

 
 
Na Gestão de Resíduos Sólidos, o Governo tem trabalhado para minimizar os 

impactos ao meio ambiente causados pelos “lixões” a céu aberto, por meio da 

implementação da Política Nacional de Resíduos Sólidos, respaldando a elaboração dos 

Planos de Gestão Integral de Resíduos Sólidos como um importante instrumento de 

ordenamento socioambiental.  

Em 2011 foi firmada parceria com a Associação Amazonense de Municípios, por 

meio do Termo de Convênio 001/2011, com repasse no valor de 1 milhão de reais, para 
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viabilizar o Desenvolvimento Integrado entre as Prefeituras Municipais, observando-se as 

diferentes alternativas para se chegar ao cenário ideal para coleta, armazenamento e destino 

final de resíduos sólidos. 

Como ponto de partida, foi realizado o primeiro evento no âmbito nacional sobre o 

tema denominado “Seminário sobre Gestão Integrada de Resíduos Sólidos no Amazonas”, 

com o objetivo de orientar tecnicamente as Prefeituras na formulação e desenvolvimento do 

Plano de Gestão Integrado de Resíduos Sólidos e na Concepção do Projeto Executivo de 

Aterro para municípios de Pequeno Porte, envolvendo instituições e profissionais da área 

temática no nível nacional e regional. O evento reuniu 340 participantes. 

Como fruto desse convênio, foi criado o Programa de Apoio à Elaboração dos Planos 

Municipais de Saneamento e de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos dos Municípios do 

Estado do Amazonas, que visa à elaboração simultânea dos Planos de Saneamento Básico e 

de Gestão Integrada dos Resíduos Sólidos dos municípios amazonenses, envolvendo os 

técnicos municipais. Esse convênio resultou na assinatura do Termo de Adesão aos Planos por 

59 Municípios divididos em nove Núcleos Municipais; e na realização do I Encontro de 

Capacitação das Equipes Técnicas Municipais, envolvendo 236 Técnicos de 59 municípios.  

 

A Câmara de Compensação Ambiental, criada em 2010, está em fase de 

formulação e discussão da minuta de Lei Estadual de Compensação Ambiental, que institui a 

obrigatoriedade da Compensação Ambiental para atividades e empreendimentos geradores de 

significativo impacto. 

Em 2011 foi realizado o seminário “Experiências Institucionais na Implementação 

das Câmaras Estaduais de Compensação Ambiental no Brasil”, com o objetivo de 

compartilhar experiências quanto ao papel e funcionamento das Câmaras de Compensação 

Ambiental. O evento reuniu 80 participantes. 

Além disso, a Câmara Estadual de Compensação Ambiental tem dado continuidade 

ao monitoramento do Programa de Compensação Ambiental para as Unidades de 

Conservação do empreendimento Gasoduto Coari/Manaus e da Antecipação parcial e 

voluntária das Usinas Termoelétricas a Gás Natural da Amazonas Distribuidora de Energia 

S/A. 

Foram realizados o acompanhamento da aplicação das medidas mitigatórias e 

preventivas dos seguintes empreendimentos: projeto de implantação e pavimentação da BR- 

317/AM; acompanhamento e monitoramento do desenvolvimento das medidas 
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compensatórias relativas à “Ponte sobre o Rio Negro”; e Proteção e Implementação das 

Unidades e Conservação localizadas na região de influência da BR-319. 

 

                O Programa de Melhorias Sanitárias Domiciliares, Aproveitamento 

Armazenamento de Água da Chuva (Prochuva) beneficiou 9.413 moradores da zona rural, 

viabilizando as seguintes ações: 

� Entrega e vistoria de 1.947 Sistemas de Captação, Aproveitamento e Armazenamento 

de Água da Chuva (1.839 sistemas individuais e 108 sistemas coletivos) em 77 

comunidades rurais; 

� Distribuição de 1.947 filtros; 

� Realização de 77 oficinas de sensibilização para tratamento da água da chuva para 

consumo humano. 

 

Zoneamento Ecológico Econômico (ZEE) tem como foco principal organizar o 

território e seus planos, programas e projetos, propondo diretrizes de uso e ocupação do solo, 

de forma a garantir a sustentabilidade dos recursos naturais, trazendo benefícios à região. O 

instrumento servirá para o gestor público conhecer as potencialidades da região e fazer o 

melhor uso delas. 

O ZEE da Sub-Região do Purus foi instituído por meio da Lei nº 3.645 de 8 de 

agosto de 2011, estabelecendo diretrizes de uso e ocupação do solo. 

Em 2011, foi instituído por meio da Lei nº 3.645 de 8 de agosto de 2011, o 

Zoneamento Ecológico e Econômico (ZEE) da Sub-Região do Purus, que estabelece diretrizes 

de uso ocupação do solo. O zoneamento foi  iniciado em 2009 e abrangeu os municípios de 

Boca do Acre, Lábrea, Canutama, Tapauá e Pauini. Até o estágio final do documento, foram 

implementadas as seguintes ações: realização do arranjo institucional municipal, formação de 

cinco Comissões Municipais de ZEE realização de 35 oficinas participativas em Unidades 

Socioeconômicas (polos comunitários), envolvendo 148 comunidades, além de seis consultas 

públicas com os atores locais, totalizando 628 participantes. 

Os principais produtos gerados pelo ZEE da Sub-Região do Purus foram o relatório 

Executivo do ZEE da Sub-Região do Purus; elaboração de Mapa Síntese e 45 Mapas 

temáticos; cartilha de orientação para implementação do ZEE da Sub-Região do Purus. 

definidas três Zonas e 10 Sub-Zonas Ecológico-Econômicas da Sub-Região do Purus.  
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O ordenamento territorial do Amazonas na escala de 1:250.000 terá continuidade na 

Sub-Região do Madeira, que é composta pelos municípios de Apuí, Borba, Humaitá, 

Manicoré e Novo Aripuanã. 

 

Projeto de Conservação da Floresta Tropical do Estado do Amazonas 

(Profloram) - o Governo do Estado, em parceira com o Banco Alemão de Investimento, 

assinou em 2010 um acordo com o objetivo de contribuir para a prevenção, o combate, a 

redução do desmatamento e a conservação e uso sustentável dos recursos naturais do 

Amazonas.  

Esse projeto está previsto para iniciar as ações em 2012 e terá duração de quatro 

anos, com aporte financeiro de 10,5 milhões de euros (aproximadamente R$ 25,6 milhões de 

reais), oriundos do Banco Alemão KfW Entwicklungsbank (KfW Banco de 

Desenvolvimento), e, de contrapartida do Amazonas, 8.917,50 milhões de euros 

(aproximadamente, R$ 21,7 milhões de reais) em serviços e pessoal. O KfW realizará o 

desembolso conforme a execução do projeto, solicitado antecipadamente pelo Governo do 

Estado em  2011. 

Serão beneficiados nesse projeto 12 municípios das regiões Sudeste e Baixo 

Amazonas do Estado, que se encontram na fronteira do arco do desmatamento e sofrem 

elevado grau de antropização e desmatamento, (Boca do Acre, Lábrea, Canutama, Humaitá, 

Manicoré, Novo Aripuanã, Apuí, Maués, Boa Vista do Ramos, Barreirinha, Parintins e 

Nhamundá). 

 

Projeto de Reflorestamento em Áreas de Intensa Pressão do Desmatamento no 

Sul do Estado do Amazonas - foi firmado em 2010, com o Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), o contrato de concessão de colaboração 

financeira não reembolsável na ordem de R$ 20 milhões, provenientes de recursos oriundos 

do Fundo Amazônia,  para um período de execução em três anos, com o objetivo de promover 

o controle do desmatamento em áreas críticas no Estado. Atenderá quatro municípios 

localizados na região sul do Estado do Amazonas (Boca do Acre, Lábrea, Apuí e Novo 

Aripuanã), beneficiando produtores rurais de diferentes extratos sociais, como agricultores 

familiares, pecuaristas e assentados dos projetos de colonização rural do Instituto Nacional de 

Colonização e Reforma Agrária (Incra), com a estimativa de beneficiar cerca de 1.000 

famílias. 
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Para inserção das famílias de produtores rurais dos quatro municípios, foram 

realizadas quatro oficinas técnicas de apresentação das ações do projeto que contaram com a 

participação de 441 produtores rurais. 

Programa de Regularização Ambiental dos Imóveis Rurais do Estado do 

Amazonas - em 2011 foi publicada a Portaria nº 053/11, que instituiu o Programa Estadual de 

Regularização Ambiental (CAR/AM), bem como a Instrução Normativa nº 001/11 que define 

critérios e procedimentos para a implantação e desenvolvimento do Programa Estadual de 

Regularização Ambiental (CAR/AM); e, em julho, a Lei nº 3.635 que institui o Programa de 

Regularização Ambiental dos Imóveis Rurais do estado do Amazonas, cujo objetivo é 

promover a regularização ambiental das propriedades e posses rurais do estado do Amazonas.  

O Programa permite aos produtores rurais do estado do Amazonas a adesão ao 

Cadastramento Ambiental Rural, registro físico e eletrônico dos imóveis rurais junto aos 

órgãos competentes. Durante a Semana do Meio Ambiente, comemorada em junho, oficinas 

de divulgação do CAR, na região Sul do Estado, atendendo aos municípios de Apuí, Humaitá, 

Lábrea, Boca do Acre e Distrito de Santo Antônio do Matupi. Esse programa conta com 454 

adesões. 

Com o objetivo de fortalecer as ações de disseminação do Programa do CAR no 

Amazonas, foi elaborado o “Manual do Programa de Regularização Ambiental dos Imóveis 

Rurais do Estado do Amazonas” e o “Folder do Programa”. 

Objetivando atingir a todos os produtores rurais do estado do Amazonas, iniciou o 

processo de capacitação dos técnicos municipais. O Instituto de Proteção Ambiental do 

Amazonas (Ipaam), em parceria com a SDS e apoio da Cooperativa Alemã GIZ, realizou duas 

oficinas de capacitação, uma  no município de Humaitá, com a participação de 30 técnicos; 

outra, em Manaus, com a participação de 20 técnicos. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Fonte: Ipaam  
Nota: Dados referentes até outubro de 2011. 
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Gestão e Ordenamento das Ações de Geração de Renda – as atividades da SDS 

nessa área estão detalhadas a seguir: 

� Ordenamento e Manejo de Pesca e Fauna - vem sendo desenvolvido por meio de 

diversos instrumentos de gestão participativa da pesca, dentre os quais estão o Plano 

de Manejo, Acordos de Pesca, Plano de Uso e Manejo de Pirarucu e Planos de Gestão 

de Unidades de Conservação. 

� Manejo de Pirarucu (Arapaima gigas) - em 12 anos de manejo dessa espécie a 

atividade está implementada em 13 áreas, entre Unidades de Conservação Estaduais e 

Federais, Acordos de Pesca e Terras Indígenas, envolvendo aproximadamente 2.100 

pescadores, contemplando 924 famílias. Na esfera Estadual, o manejo de pirarucu está 

implementado nas Reservas de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá, Amanã, 

Uacari e Piagaçú-Purus, envolvendo, aproximadamente, 1.561 pescadores em 556 

famílias. Está prevista para 2012 a ampliação dos sistemas de manejo para a RDS 

Cujubim e APA, do município de Nhamundá. 

� Acordos de Pesca - o Governo do Amazonas publicou a Instrução Normativa n° 03, 

que estabelece critérios e procedimentos para a regulamentação de Acordos de Pesca 

como instrumento estratégico de gestão pesqueira. Nessa perspectiva, foram 

regulamentados os Acordos de Pesca da Ilha da Paciência, no município de Iranduba, 

e do Lago do Mamori, no município de Careiro. Estão sendo finalizados ainda os 

processos para a regulamentação dos Acordos de Pesca do Rio Juma (Careiro) e do 

Baixo Rio Negro (Novo Airão), com previsão para serem regularizados em 2012. 

� Pesca Ornamental - o potencial para exploração comercial e manejo de espécies 

ornamentais vem sendo trabalhado em Unidades de Conservação do Amazonas, como 

a RDS Mamirauá, RDS Amanã, em parceria com o Instituto Mamirauá, e a RDS 

Piagaçu-Purus, em parceria com o Instituto Piagaçu.  

� Ordenamento da Bacia do Rio Negro - em resposta ao anseio por ordenamento, dos 

usuários das diversas modalidades de pesca existentes na Bacia do Rio Negro, o 

Governo do Estado instituiu em 2011 a nova versão do Decreto que disciplina a pesca 

em áreas da Bacia do Rio Negro, compreendendo o trecho situado entre a divisa do 

estado do Amazonas e a Colômbia, até a foz do Rio Branco. Como parte das ações de 

implementação do Decreto, foram realizadas nos municípios de Barcelos e Santa 

Isabel do Rio Negro duas oficinas sobre ordenamento pesqueiro, ocasião em que 

foram apresentadas e discutidas propostas de áreas para atuação das diferentes 

modalidades de pesca naquela região.  
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� Manejo de Jacaré - o Governo do Amazonas sinalizou para uma nova frente 

econômica inédita no Estado, com o estabelecimento dos procedimentos para o 

manejo de jacarés em Unidades de Conservação de Uso Sustentável. Os critérios estão 

definidos na Resolução no. 008, de 27/6/2011, do Conselho Estadual de Meio 

Ambiente (Cemaam) e Instrução Normativa no. 001, de 29/6/2011 da Sepror/Codesav, 

que trata do Manejo, Abate e Processamento da espécie em áreas conservadas,  

� Manejo de Quelônios - ainda em 2011, o Governo do Amazonas começou a trabalhar 

no desenvolvimento da cadeia produtiva de quelônios e criou um Grupo de Trabalho 

para construir uma legislação estadual que se aproxime da realidade do Amazonas. O 

objetivo é proteger a espécie, combater o mercado ilegal e possibilitar a geração de 

renda para as comunidades tradicionais que preservam, mas, em razão das restrições 

impostas pela legislação vigente, elas não podem comercializar.   

 

Uso Público - com o firme propósito de avançar ainda mais na área ambiental, no 

preparo do Estado para a Copa de 2014, foi aberta a possibilidade para o empreendedorismo 

investir na infraestrutura de Unidades de Conservação Estaduais, com o objetivo de estruturar 

as áreas protegidas para receber os turistas. 

A partir dessa orientação, a meta em 2011 nesse segmento foi estruturar e 

incrementar o turismo sustentável voltado para a geração de renda e emprego para as famílias 

moradoras em Unidades de Conservação do Estado do Amazonas. Uma das iniciativas foi a 

elaboração de editais de concessão turística para as seguintes UCs: RDS do Uatumã, RDS do 

Rio Negro, Parque Estadual do Rio Negro Setor Norte e Apa Caverna do Maroaga. A 

previsão de lançamento é o primeiro trimestre de 2012. 

 

Compensação Financeira - as Unidades de Conservação estaduais do Amazonas 

contam também com um fator relevante e inovador no incentivo à geração de renda em UCs 

estaduais de Uso Sustentável, trata-se do Programa Bolsa Floresta, aplicado em 15 Unidades 

de Conservação. O Programa é coordenado pela Fundação Amazonas Sustentável (FAS). 

Somente no ano de 2011, foram investidos nas UCs atendidas por este programa, o valor 

aproximado de 9 milhões de reais. É a primeira experiência de Pagamento por Serviços 

Ambientais, que executa ações em uma área de 10 milhões de hectares, atendendo 32 mil 

pessoas.  
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Como parte de uma estratégia pioneira mundialmente, o programa está direcionado 

para o desenvolvimento da cadeia produtiva dos serviços e produtos ambientais de base 

florestal, atuando sob quatro componentes: Renda - destinado ao apoio à produção 

sustentável: peixe, óleos vegetais, frutas, mel, castanha, dentre outros; Social - destinado à 

melhoria da educação, saúde, comunicação e transporte, componentes básicos para a 

construção da cidadania dos guardiões da floresta; Associação - destinado às associações dos 

moradores das UCs; e, Familiar - promove o envolvimento das famílias moradoras das UCs 

estaduais para redução do desmatamento e valorização da floresta em pé, com o pagamento de 

uma recompensa mensal de 50 reais por mês pago às mães de famílias residentes dentro de 

UCs que estejam dispostas a assumir um compromisso de conservação ambiental e 

desenvolvimento sustentável. 

O Programa beneficia atualmente 7.972 famílias diretamente, totalizando mais de 32 

mil pessoas. Do ano de 2008 a 2011, o investimento desse programa foi de 24 milhões de 

reais.  

Conservação e Biodiversidade  

 

O Governo do Amazonas tem incentivado a conservação da biodiversidade e 

estimulado atividades econômicas sustentáveis em áreas protegidas, como forma de assegurar 

melhores condições às famílias que residem nesses espaços. O Estado detém atualmente 27% 

de seu território protegidos por Unidades de Conservação, incluindo as federais (15%) e 

estaduais (12%), totalizando 42.335.533,20 milhões de hectares.  

Vale destacar que no Amazonas o território indígena representa 27,7%, o equivalente 

a 43,19 milhões de hectares, distribuídos em 173 terras indígenas e 66 etnias (Funai, 2011). 

Somado a esses dados, o Amazonas totaliza 54,8% de seu território legalmente protegido. 

A gestão das áreas protegidas estaduais está sob a coordenação da SDS, por meio do 

Centro Estadual de Unidades de Conservação, que promove a conservação e implementação 

de áreas protegidas, por meio do Sistema Estadual de Unidades de Conservação (SEUC). Em 

2011 totalizou 41 Unidades de Conservação (UC), sendo 33 de Uso Sustentável e 8 de 

Proteção Integral, distribuídas em cerca de 18 milhões de hectares.  

 

                 O Programa Agentes Ambientais Voluntários – caracterizado por educadores 

ambientais que atuam conjuntamente e sob a coordenação local de suas comunidades em 
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ações de conscientização e educação ambiental. Em 2011, esse Programa direcionou esforços 

para a renovação das credenciais dos agentes que têm o programa totalmente implementado, e 

sua conclusão para aquelas que iniciaram o processo em 2010. Foram trabalhadas outras áreas 

como lagos de manejo de pirarucu em Tonantins e Jutaí, em parceria com o Projeto de 

Desenvolvimento Regional (Proderam), envolvendo as comunidades da RDS Cujubim 

(Pirarucu, Goiabal e São Raimundo).  

              O Estado do Amazonas apresenta em suas Unidades de Conservação inúmeras 

iniciativas de proteção e monitoramento de tabuleiros de quelônios. Das 10 iniciativas 

levantadas em 2011, quatro se constituem com áreas em processo maduro de proteção e 

monitoramento (APA Nhamundá, RDS de Uacari, RDS do Uatumã e RDS Mamirauá), que 

antecedem ações de monitoramento desenvolvidas com metodologia e protocolos embasados 

em conhecimento técnico-cientifico.  

O Programa de Monitoramento da Biodiversidade e do Uso de Recursos Naturais em 

Unidades de Conservação Estaduais do Amazonas (ProBUC), é um programa participativo 

que objetiva identificar ameaças à integridade das Unidades de Conservação. 

As atividades do ProBUC se concentraram na RDS de Uacari e a RDS do Uatumã, 

que apresentam o programa em andamento, e na sua totalidade com o componente quelônios. 

Nessas duas UCs já foram contabilizados mais de 400 mil filhotes soltos em quatro anos de 

monitoramento. Todas essas ações estão sendo realizadas em parcerias e colaborações diretas 

em campo, com a Universidade Federal do Amazonas (Ufam/Programa Pé-de-Pincha), o 

Centro de Pesquisa em Quelônios Aquáticos (Eletrobrás), Instituto de Desenvolvimento 

Sustentável Mamirauá (IDSM), prefeituras, associações de moradores, e outros atores locais 

importantes, para o melhor desenvolvimento.  

A proteção de tabuleiros tem sido incentivada, aumentando a área de abrangência, 

ganhando informações sobre essas áreas de forma sistematizada, com alguma triagem técnico-

cientifico, associado ao conhecimento tradicional local. Nesse sentido, em 2011, foi instituído 

um Grupo Técnico de Quelônios, envolvendo mais de 15 instituições relacionadas a temática. 

             O Programa de Pesquisa em Unidades de Conservação - tem frentes como: o 

estabelecimento de normas e procedimentos para pesquisas em UCs estaduais do Amazonas; 

atrair pesquisas; construir cooperações técnicas e; disseminar e aplicar o conhecimento 

gerado. Em 2011, foram realizadas 45 pesquisas em 13 UCs nesse segmento.  

O perfil institucional de autorizações concedidas é representado em 43% por 

Instituições de Ensino, que realizaram pesquisa, em 2011. A Universidade Federal do 



237 
 

Amazonas (Ufam) dentre as 13 instituições solicitantes, foi a que mais submeteu projetos, 

totalizando 11 pedidos. 

Além da Ufam, as pesquisas submetidas as Unidades de Conservação estaduais 

foram representadas pela Universidade do Estado do Amazonas (UEA), Instituto Nacional de 

Pesquisas da Amazônia (Inpa), Instituto de Conservação e Desenvolvimento Sustentável do 

Amazonas (Idesam) e Wildlife Conservation Society (WCS/Amazônia) do Amazonas. O 

Museu Paraense Emilio Goeld (MPEG) do Pará. A Universidade de São Paulo (USP), Jardim 

Botânico do Rio de Janeiro (JBRJ), além de instituições estrangeiras como a Universidade da 

Califórnia (Estados Unidos), Universidade East Anglia e Universidade Kent, ambas do Reino 

Unido. 

 

Reservas Privadas - vem sendo implementado o núcleo de Reservas Privadas 

destinado a analisar e acompanhar os processos de criação de reservas particulares no 

Amazonas. Em 2011 a empresa Brasileira de Conservação de Florestas (EBCF) abriu 

processo para solicitação da criação de 13 RPDS, sendo 12 no município de Manicoré e uma 

no município de Borba, sendo que algumas destas áreas serão geridas de maneira unificada, o 

que resultou na tramitação de cinco processos: AMAZON RIO I, AMAZON RIO II (com 8 

reservas), AMAZON RIO III, AMAZON RIO IV (com 2 reservas) e AMAZON RIO V. 

 

Unidades de Conservação Municipais - a atualização de um cadastro de Unidades 

de Conservação requer que o Estado apóie os municípios no processo de criação de UCs 

municipais, o Governo do Amazonas ciente disso, trabalha disseminando as informações 

sobre a importância das áreas protegidas municipais para o desenvolvimento local sustentável, 

bem como os incentivos embutidos nesta iniciativa.  

Mosaico da Amazônia Meridional - a criação do mosaico consiste na reunião de 

Unidades de Conservação numa só figura jurídica, que engloba os territórios das várias áreas 

protegidas. O objetivo é fortalecer a gestão integrada das unidades, promover a articulação 

institucional numa base territorial mais ampla e reforçar a identidade e o ordenamento 

territorial de uma região que sofre as mesmas ameaças. 

A área total do Mosaico, que abrange 9 UCs do Amazonas, 6 do Mato Grosso, 21 de 

Rondônia e 4 federais é de 7 milhões de hectares. Com um total de 2.467.243,59 ha, a 

contribuição do Estado do Amazonas em área é de 34,7%.  
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Ações integradas vêm sendo executadas a partir dos órgãos gestores das UCs que 

compõem o Mosaico, o que demonstra viabilidade técnica e operacional. Além disso, durante 

oficinas de planejamento foi construída de forma participativa uma proposta de composição 

do conselho gestor paritário fundamentado na representatividade das instituições e grupos 

sociais atuantes na região. Em 2011, em Porto Velho (RO), os gestores representantes das 

quatro instancias (AM, RO e MT) se reuniram, após a instituição da portaria e criação do 

Mosaico, para discutir a composição nominal do conselho, esboçar a pré-proposta do 

Regimento interno e elaborar o planejamento integrado para 2012. 

 

Mosaico do Apuí – Amazonas - Ao longo de seis anos (2005-2011) de existência 

desse Mosaico, o Governo do Amazonas tem realizado trabalhos de conservação, otimização 

dos recursos naturais, além de gestão e monitoramento. As ações são executadas com a 

parceria do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, Fundo Mundial da 

Natureza, Instituto Pacto Amazônico, prefeituras locais, dentre outras instituições. 

O Mosaico do Apuí compreende nove UC: 2 Parques (Parque Estadual do Guariba e 

Parque Estadual do Sucunduri); 4 Florestas (Floresta Estadual de Apuí, Floresta Estadual do 

Sucunduri, Floresta Estadual de Aripuanã e Floresta Estadual de Manicoré); 2 RDS (Reserva 

de Desenvolvimento Sustentável Bararati e Reserva de Desenvolvimento Sustentável 

Aripuanã); e, 1 Resex (Reserva Extrativista do Guariba). 

 

Mudanças Climáticas e Serviços Ambientais 

 

A Unidade Gestora do Centro Estadual de Mudanças Climáticas e do Centro 

Estadual de Unidades de Conservação foi criada em 2008, com a missão de implementar a Lei 

de Mudanças Climáticas, Conservação Ambiental e Desenvolvimento Sustentável (Lei n. 

3.135, de 5 de junho de 2007). As políticas de Mudanças Climáticas e Serviços Ambientais do 

Estado do Amazonas são desenvolvidas pelo Centro Estadual de Mudanças Climáticas, 

primeiro centro governamental do Brasil especializado em articular e implementar políticas 

públicas neste segmento. O Centro está estruturado e desenvolveu ações nas seguintes áreas: 

Educação em Mudanças Climáticas; Energias Alternativas e Eficiência Energética; e, 

Florestas e Serviços Ambientais. 

A área de Educação em Mudanças Climáticas foi criada para difundir o 

conhecimento acerca do tema entre a rede pública de ensino, as instâncias do Governo do 
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Estado e a sociedade civil. No período de 2008 a 2011, foram capacitados 1.298 docentes de 

107 escolas da rede pública de ensino com a distribuição das publicações a esses docentes. 

Em 2011, o trabalho de difusão sobre o tema Educação para Sustentabilidade 

continuou sendo realizado com oficinas sobre Mudanças Climáticas, nas cinco Escolas 

Estaduais de Tempo Integral recém-inauguradas, beneficiando 217 pessoas. 

Paralelamente, a SDS participou da disponibilização de materiais, orientação dos 

conteúdos e revisão de roteiro junto a parceiros como Instituto Nacional de Pesquisas da 

Amazônia, Secretaria de Estado de Planejamento e Desenvolvimento Econômico e Secretaria 

do Estado de Educação do Amazonas para a construção do vídeo “Mudanças Climáticas e 

“Você”, que foi utilizado em 2011 como ferramenta nas oficinas e palestras, atingindo 

diretamente 1.922 participantes, dentre adolescentes, jovens, docentes e sociedade em geral.  

Foram distribuídas 981 cartilhas “Queimadas e Incêndios Florestais” da Série 

Técnica Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. 

 

Energias Alternativas e Eficiência Energética 

 

Com o objetivo estratégico de fomentar o uso de energias alternativas adaptadas à 

realidade das comunidades do interior do Estado, o Governo do Estado vem, trabalhando em 

projetos que visam minimizar os impactos ambientais associados à geração de energia e, ao 

mesmo tempo, contribuir com o aumento da renda e produtividade local.  

O Programa Estadual de Eficiência Energética - em 2011, foi realizada campanha de 

eficiência energética juntos aos servidores das Secretarias Estaduais da Educação, Saúde e 

Segurança Pública, durante a Semana do Meio Ambiente, com o objetivo de difundir os 

conceitos de eficiência energética em usos finais da energia em prédios públicos, utilizando 

como ferramenta a cartilha “Melhorando nossa Eficiência Energética”. A campanha atingiu 

diretamente cerca de 900 servidores, com a realização de 30 oficinas em 30 unidades, além da 

entrega de cartilhas, faixas e camisas com o tema da campanha. Para tanto, foram capacitados 

30 servidores, de cada unidade, que se tornaram multiplicadores durante a campanha. 

No que se refere à difusão de energias alternativas, está em fase de implementação o 

projeto experimental “Geração Alternativa de Energia em Comunidades Isoladas”, 

desenvolvido em parceria com o Centro Estadual de Unidades de Conservação, no âmbito do 

Projeto Rede de Conservação do Amazonas – Moore Foundation, O objetivo é prover energia 

elétrica à infraestrutura comunitária, em um sistema isolado da rede de distribuição, no 
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município de Apuí, Sul do Amazonas, utilizando a energia solar fotovoltaica. Além disso, foi 

construída uma rede de distribuição de energia de 300 metros na comunidade.  

A iniciativa irá beneficiar cerca de 12 famílias (60 pessoas) da comunidade de Bela 

Vista do Guariba, localizada no encontro dos rios Aripuanã e Guariba, a 138 km da sede 

Apuí. 

 

Florestas e Serviços Ambientais 

 

As principais atividades desenvolvidas nesta área durante o ano de 2011 foram a 

Execução e monitoramento do Plano Estadual de Prevenção e Controle do Desmatamento, 

Queimadas e Incêndios Florestais do Amazonas (PPCD-AM); e, Elaboração da Proposta de 

Lei de Serviços Ambientais do Amazonas, em articulação com o Fórum Amazonense de 

Mudanças Climáticas. 

Com duração de três anos, o PPCD-AM, tem metas mensuráveis de redução de 

desmatamento e, em 2011 foi estruturado seu plano operativo, indicando que devem ser 

incorporadas as ações de prevenção e controle às queimadas e incêndios florestais em seu 

escopo, definindo duas áreas prioritárias de enfoque: Sul do Estado do Amazonas (Boca do 

Acre, Lábrea, Humaitá, Canutama, Manicoré, Apuí e Novo Aripuanã) e, Região 

Metropolitana de Manaus (Autazes, Caapiranga, Careiro Castanho, Careiro da Várzea, 

Iranduba, Itacoatiara, Itapiranga, Manacapuru, Manaquiri, Novo Airão, Presidente Figueiredo 

e Rio Preto da Eva), abrangendo, ao todo 19 municípios. O PPCD-AM teve como estratégias 

fundamentais de ação: 

� “Pacto pelo desmatamento Ilegal Zero” - com o objetivo de firmar acordos entre o 

governo federal (IBAMA), estadual (SDS) e governos municipais (prefeituras, 

secretarias municipais de meio ambiente) além de sindicatos, cooperativas e 

associações rurais, em busca da extinção de taxas de desmatamento ilegal locais. Em 

2011, foram firmados 10 pactos nos municípios de Boca do Acre (13 de abril), Apuí 

(5 de maio), Lábrea (19 de maio), Humaitá (20 de maio), Manicoré – Comunidade de 

Matupi (21 de maio), Iranduba (29 de junho), Manacapuru (1º. de julho), Itacoatiara (7 

de julho), Careiro Castanho (11 de julho) e Rio Preto da Eva (14 de julho); 

� Programa Estadual de Regularização Ambiental do Amazonas  - instituído pela Lei no. 

3.635, de 2011, contabilizou 454 adesões de produtores/pecuaristas do Sul do Estado 

junto ao Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas; 
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� “Educar para Não Desmatar e Queimar” - focado na realização de palestras e oficinas 

de trabalho sobre prevenção e controle do desmatamento, das queimadas e incêndios 

florestais beneficiou 950 pessoas, de 12 municípios do Sul do Estado e Região 

Metropolitana de Manaus; 

� “Canal Aberto com o Produtor” - baseado na realização de Vídeo-Conferência com 

produtores rurais familiares, lideranças comunitárias e indígenas e extensionistas 

rurais a respeito das temáticas meio ambiente e produção rural, beneficiou 

aproximadamente 700 pessoas, nos 62 municípios do Amazonas.  

� Monitoramento dos polígonos de desmatamento e focos de calor - focado no 

monitoramento dos polígonos de desmatamento por meio dos dados disponibilizados 

pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais - Programa Projeto de Monitoramento 

do Desflorestamento na Amazônia Legal e Detecção de Desmatamentos em Tempo 

Real, assim como pela análise dos focos de calor apresentados pelo programa 

Programa de Prevenção e Controle de Queimadas e Incêndios Florestais na Amazônia 

Legal. Em 2011, foram feitas 18 análises referentes ao desmatamento, na forma de 

notas técnicas, e 16 boletins de focos de calor no Amazonas, emitidos regularmente 

todas as terças-feiras para divulgação na mídia. Além disso, foram realizados cinco 

sobrevôos com objetivo de monitorar e fiscalizar polígonos de desmatamento e focos 

de calor na Região Metropolitana de Manaus e Sul do Amazonas; 

� “Brigadas em ação” - baseado na formação e capacitação de brigadistas voluntários de 

combate ao fogo e na doação de equipamentos de combate ao fogo, junto aos 

municípios beneficiados pelo PPCD-AM. Esta ação é realizada pelo Corpo de 

Bombeiro e auxiliada pela SDS na realização da logística de ação. Foram capacitados 

305 brigadistas, em 11 municípios. 

O trabalho desenvolvido pelo Governo do Amazonas, em parceria com órgãos 

federais, municipais e sociedade civil no combate ao desmatamento ilegal, apresentou saldos 

positivos. O Estado do Amazonas registrou no mês de setembro de 2011 uma redução de 

53,3%, superando a queda do desmatamento em toda a Amazônia Legal, que registrou 43%, 

conforme dados do Deter (Detecção de Desmatamentos em Tempo Real), divulgados em 31 

de outubro. O resultado é atribuído a série de medidas adotadas pelo Governo, que agiu de 

forma estratégica, priorizando o trabalho preventivo e educativo no combate ao desmatamento 

ilegal, realizado em parceria com diversos atores. 
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 Fonte: Deter/Inpe, 2011 

 

Elaboração da Proposta de Lei de Serviços Ambientais do Amazonas - em 

parceria com o Fórum Amazonense de Mudança Climáticas, foi desenvolvido a primeira 

versão de Proposta de Lei da Política Estadual de Serviços Ambientais, lançada em 21 de 

março de 2011. Desde então, vem sendo realizado um trabalho de ampla divulgação e 

discussão da Proposta de Lei, através, principalmente, de consultas públicas em nível digital e 

presencial.  

Um dos principais resultados obtidos nas consultas públicas presenciais, digital e nas 

reuniões setoriais a respeito da Proposta de Lei de Serviços Ambientais do Amazonas, foi o 

entendimento da necessidade de detalhamento e aprimoramento dos instrumentos econômicos 

e financeiros do Sistema de Gestão de Serviços Ambientais do Amazonas. 

Para avançar tecnicamente, foi realizado em 2011, uma Oficina de Trabalho sobre 

Instrumentos Econômicos e Financeiros para a Política Estadual de Serviços Ambientais do 

Amazonas, com o objetivo de identificar e detalhar os instrumentos mais adequados a serem 

considerados e operacionalizados pela Política de Serviços Ambientais do Amazonas.   

Tal evento contou com a participação de 95 pessoas, entre palestrantes e convidados, 

representando 53 instituições governamentais e não governamentais. Dentre as ações 

desenvolvidas, registra-se: 

� Força-Tarefa dos Governadores sobre Clima e Florestas (GCF): Força-Tarefa 

envolvendo dois estados americanos (California e Illinois), cinco estados brasileiros 

(Amazonas, Amapá, Acre, Mato Grosso e Pará), dois estados mexicanos (Campeche e 
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Chiapas), um Estado Nigeriano (Cross River State), três províncias indonésias (Papua, 

Aceh e Kalimantan Oriental) e, agora, um estado peruano (Madre de Dios),  tem o 

objetivo de criar estratégias subnacionais, para que os estados possam contemplar 

áreas com grandes extensões florestais em projetos de Redução de Emissões por 

Desmatamento e Degradação Florestal (REDD.  

� Fórum Amazonense de Mudanças Climáticas, e outros colegiados de meio ambiente - 

está em fase de consolidação, especialmente por meio de câmaras temáticas, com 

dinâmicas próprias de funcionamento e abertas para participação popular. 

� Implantação do Centro Integrado Multiagências de Prevenção e Controle dos 

Incêndios Florestais (Ciman-AM) - lançado  2011 com o objetivo de intensificar as 

ações de combate às queimadas e incêndios florestais no Estado, o Ciman contou com 

uma “sala de situação”, estruturada no Corpo de Bombeiros do Amazonas, onde uma 

equipe de plantão recepcionou as informações dos órgãos que, trabalhando com as 

imagens de satélite, e encaminhava para as equipes de campo (fiscalização e 

brigadistas).  

 No período de janeiro a novembro de 2011, o monitoramento de focos de calor 

apresentou para a Amazônia Legal o registro total de 59.037 focos. Neste período analisado, o 

Estado do Amazonas ocupou o 6° lugar, com 3.862 focos de calor, na lista de maiores 

ocorrências de focos de calor na Amazônia Legal.  

 

Florestas e Extrativismo 

 

O processo de planejamento e formulação de políticas para o uso sustentável dos 

recursos florestais vem, sendo conduzindo por meio de discussões junto à sociedade civil 

envolvendo o setor florestal e extrativista, tendo como base a dimensão do patrimônio 

florestal e sua importância para o fornecimento de produtos e serviços das populações 

tradicionais.  

Em 2011, as ações foram focadas na Política Florestal do Estado, priorizando as 

seguintes atividades: implementação e execução do Programa Fique Legal II; realização do 

Encontro de Mulheres da Floresta e do Seminário de Política e Gestão Florestal do 

Amazonas; elaboração da minuta de Lei de Gestão de Florestas e Extrativismo, Resoluções e 

Instruções Normativas; elaboração do Plano Estadual dos Produtos da Sociobiodiversidade; 

Condução das reuniões do Conselho Estadual de Desenvolvimento Sustentável de Povos e 
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Comunidades Tradicionais, Câmara Setorial dos Produtos da Sociobiodiverdade e Comitês 

Técnicos dos Produtos da Sociobiodiversidade; e, Fortalecimento dos Produtos da 

Sociobiodiversidade 

 Programa de Legalização das Atividades Florestais – FIQUE LEGAL II - é 

uma proposta do Governo do Amazonas nas ações integradas de aprimoramento da gestão 

ambiental e empreendedora no Estado, que orienta trabalhadores do interior sobre a 

legalização de empreendimentos comerciais e atividades produtivas. Em 2011, 20 municípios 

participaram de oficinas, o que possibilitou uma maior aproximação do Governo junto às 

comunidades tradicionais, ribeirinhos, produtores e população do interior, além da inclusão 

social e realização de atividades florestais por meios dos parâmetros legais, aliando assim a 

utilização do recurso natural com a conservação das florestas. Na realização das atividades 

foram debatidos e distribuídos materiais informativos como cartazes, folders e cartilhas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esse programa conta com a parceria de órgãos estratégicos que atuam nas áreas de 

licenciamento, negócios florestais, apoio a pequenas e microempresas, regularização fundiária 

e oficinas de prevenção às queimadas e incêndios florestais: Instituto de Proteção Ambiental 

do Amazonas, Instituto de Terras do Amazonas, Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e 

Florestal do Amazonas, Secretaria do Trabalho do Amazonas, Núcleo de Apoio ao 

Empreendedor. 
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Na implantação do Programa, foi avaliada a situação dos empreendimentos 

florestais, realizadas visitas aos empreendimentos e orientação das normas florestais junto às 

populações tradicionais do Estado do Amazonas.  

ATENDIMENTOS NO PROGRAMA FIQUE LEGAL II 

DISCRIMINAÇÃO QUANTIDADE 

Licenciamento das atividades florestais 456 

Regularização fundiária 476 

Assistência técnica florestal 236 

Legalização das atividades empreendedoras  708 

Emissão de carteira de artesão 619 

Empreendimentos visitados (movelarias, serraria e 
marcenaria) 

284 

Instituições sociais mobilizadas  420 

Fonte: Seafe      

 

 Promoção da Agenda Florestal e Extrativista - visa disseminar a agenda 

florestal e extrativista no Estado, por meio de ações de fortalecimento das cadeias produtivas, 

tais como: 

� III Seminário sobre a Política e Gestão de Florestal no Amazonas – realizado em 2011, 

contou com a parceria do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas 

e Assembléia Legislativa do Amazonas - Comissão de Meio Ambiente e teve a 

participação de 76 pessoas. Estiveram presentes ainda representantes dos Estados do 

Acre, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Distrito Federal e do Pará.  

� Encontro de Mulheres da Floresta 2011 - como parte da programação da Semana de 

Meio Ambiente do Amazonas 2011, teve como objetivo promover o diálogo entre as 

mulheres da floresta e da cidade na perspectiva de construção de políticas públicas 

ambientais e sociais para o Amazonas. O evento foi realizado em parceria com a 

Fundação Amazonas Sustentável e Movimento de Mulheres Trabalhadoras 

Ribeirinhas do Amazonas, contando com 182 participantes. Como resultado desse 

encontro foi criada a Rede de Mulheres da Floresta do Estado do Amazonas, que 

objetiva fortalecer os movimentos das mulheres da floresta, e, elaborada a Carta das 

Mulheres da Floresta.  
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CONTROLE AMBIENTAL PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

 

Para atingir seus objetivos de preservação da floresta, o Governo do Estado do 

Amazonas desenvolve, por meio do Instituto de Proteção Ambiental do Estado do Amazonas 

- IPAAM, O Programa do Controle Ambiental para o Desenvolvimento Sustentável, com as 

ações de Licenciamento, Fiscalização e Monitoramento Ambiental. 

Em Auditoria Externa de Recertificação, o Instituto recebeu do Grupo TUVRheinland 

o Certificado da Qualidade por mais de 3 anos, com o Escopo de Fiscalização e 

Licenciamento. 

A distância entre os municípios e a capital tem apresentado grandes dificuldades para 

os empreendedores em termos de logística e custos na efetivação do licenciamento. Por essa 

razão, desde 2010 o Governo do Estado tem abraçado essa causa como prioritária em sua 

agenda de trabalho, ampliando ações que aproximam o IPAAM ao interior do Estado e, 

consequentemente, aos empreendedores, de forma a agilizar o licenciamento ambiental e 

favorecer a legalização das atividades econômicas passíveis de licenciamento no Estado. 

Estudos vêm sendo feitos para a instalação de postos de serviços em pontos estratégicos, 

visando um atendimento mais eficiente. 

Uma das principais ferramentas de aproximação e de agilização dos serviços é a 

informatização do órgão, com a implantação do Sistema Estadual de Informações Ambientais 

(SEIAM). Nesse ambiente, todos os processos de licenciamento vão tramitar virtualmente e 

poderão ser acompanhados pelo interessado, numa segunda fase, via Internet. Se for uma 

medida positiva para os que residem ou têm seus negócios em Manaus, muito mais para 

aqueles que distam quilômetros da capital nos municípios distantes. Para esses, as vindas à 

Manaus ficarão sensivelmente abreviadas, reduzindo custos para a legalização de suas 

atividades produtivas. 

 

Controle Ambiental 

 

A execução da política estadual de meio ambiente compreende o controle ambiental 

dos empreendimentos e/ou atividades utilizadoras de recursos naturais, consideradas efetiva 

ou potencialmente poluidoras ou degradadoras do meio ambiente. 

A cada ano, reorganizações internas foram sendo implementadas para colocar o 

IPAAM em condições de absorver o crescimento da demanda pelos serviços ambientais que 

presta, consequência da velocidade com que se projeta e se concretiza a economia do Estado, 
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especialmente diante de dois expressivos acontecimentos: a abertura da Ponte Rio Negro ao 

tráfego, ligando Manaus a Iranduba e outros municípios da margem direita do Rio Negro, e a 

escolha de Manaus como uma das cidades-sede da Copa de 2014.  

Esses dois eventos estão gerando crescentes demandas por licenciamentos 

empresariais e de infraestrutura, com reflexos no setor rural (pesca, agropecuária, 

extrativismo, setor madeireiro e mineral).  

Com a aprovação da Política Nacional de Resíduos Sólidos pelo Governo Federal, no 

qual estabelece o fim dos lixões até junho de 2012 e a construção definitiva de aterros 

sanitários até junho de 2014, o Instituto criou o Grupo Técnico de Resíduos Sólidos para 

assistir aos municípios do Amazonas na biorremediação dos lixões e orientar na elaboração 

dos planos municipais de gestão integrada de resíduos sólidos, com destaque para o município 

de Parintins,cujo lixão já está transformado em aterro controlado. 

 

Licenciamento Ambiental 

 

 O licenciamento é o procedimento administrativo pelo qual o IPAAM, após verificar o 

cumprimento das normas aplicáveis ao caso concreto, licencia a localização, a instalação, a 

ampliação e a operação de empreendimentos e/ou atividades utilizadoras de recursos naturais, 

consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras ou degradadoras do meio ambiente. 

Foram concedidas 2.109 Licenças Ambientais, correspondente a um aumento de, 

aproximadamente. De 2003 até 2011 foram emitidas 20.744 Licenças em todo o Estado, com 

uma média anual de 2.305. 

O crescimento obtido no número de licenças ambientais emitidas na capital é bem 

maior que no interior, apesar do IPAAM ter ampliado as ações para colocar o interior mais 

próximo do Instituto e dos empreendedores para que os mesmos agilizassem o licenciamento, 

favorecendo assim a legalidade de suas atividades possíveis de licenciamento em termos 

legais.  
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Polo Industrial de Manaus 

O Polo Industrial de Manaus (PIM) foi responsável por 680 licenças, correspondendo 

a 32,24% do total de licenças concedidas, contra 662 no mesmo período do ano passado, 

equivalente a um crescimento de 2,72% do total de licenças no mesmo período. Em relação às 

licenças emitidas na Capital, a participação do PIM foi de 47%. 

Por ser o PIM o segmento de atividade de maior demanda por licenciamento ambiental 

no Estado, o IPAAM editou a Portaria 23/2010, visando simplificar os procedimentos de 

renovação de Licença de Operação (LO) para as atividades industriais de baixo impacto, 

assim como de empreendimentos que se encontrem comprovadamente comprometidos com a 

sustentabilidade de suas atividades de produção, como é o caso das indústrias que já possuem 

a certificação ISO 14.000.   

 

Fiscalização Ambiental 

A Fiscalização Ambiental vem sendo intensificada de forma estratégica e objetiva, 

visando principalmente as áreas consideradas de risco na região sul do Estado. As ações 

realizadas pelo IPAAM contaram com o apoio de outros órgãos governamentais, como a 

Secretária de Desenvolvimento Sustentável (SDS), Instituto Brasileiro de Meio Ambiente 

(IBAMA) e Batalhão Ambiental.  

A atuação do Governo do Estado no sul do município de Lábrea reduziu a quase zero a 

ocorrência de queimadas ilegais naquela região. Foram realizadas 19 ações de fiscalização 

programadas em vários municípios, com diversas apreensões. 

 

Fiscalizações Realizadas e Materiais Apreendidos 

A ação de fiscalização no sul do Estado incentivou a regularização ambiental dos 

empreendimentos fiscalizados, dos quais alguns já solicitaram licenciamento ambiental junto 

ao IPAAM. Também foi ampliado o trabalho de conscientização e educação ambiental nos 

municípios e comunidades ribeirinhas, o ordenamento do setor pesqueiro e o crescimento do 

turismo ecológico. Foram realizadas 838 fiscalizações e 415 denúncias. Essas operações de 

fiscalização relacionam-se á exploração ilegal de madeira com apreensão de 3.149,31 m³; 

pesca predatória ilegal com apreensão de 689,8 Kg de peixes diversos, 30 m³ de areia. Foram 
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ainda apreendidas 2 motosserras, 1 trator, 13 balsas, 9 embarcações, 12 motores de dragas, 17 

quelônios, 1 caminhão diesel, entre outras, o que resultou na aplicação de R$ 8.476.881,35 em 

multas e apreensão de equipamentos utilizados para desmatar áreas a serem destinadas a 

pastagens.  

ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO - 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Fonte: IPAAM 

 

Grupo Estratégico de Combate A Crimes Ambientais (GECAM) 

            Setor responsável pelo trabalho de inteligência do IPAAM, o GECAM também 

dá suporte às ações relacionadas com a fiscalização e o monitoramento de atividades 

consideradas ilícitas, visando coibir as ações dos infratores ambientais. Até outubro de 

2011, o GECAM participou de 72 missões de fiscalizações, denúncias, investigações, 

operações, monitoramentos, levantamentos e coleta de dados em todo o Estado. Ressalta-

se a participação efetiva do Batalhão Ambiental em diversas missões e operações 

realizadas pela fiscalização do IPAAM. Também participou das atividades relacionadas ao 

Cadastro Ambiental Rural (CAR), orientando os proprietários de imóveis rurais a realizar 

o cadastramento ambiental rural para sua regularização.    
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MISSÕES DE FISCALIZAÇÕES 

 

 

 

 

 

 

 

                      Fiscal do IPAAM em missão no Sul do Estado onde foram apreendidas madeiras em toras 

 

Cadastro Ambiental Rural (CAR) 

O Cadastro Ambiental Rural foi instituído com o objetivo de incentivar e fomentar o 

cumprimento da legislação florestal e ambiental, no que diz respeito à manutenção das áreas 

de preservação permanente e reservas florestais legais, licenciamento ambiental das atividades 

produtivas realizadas nos imóveis rurais e recuperação de passivos ambientais. 

A SDS, em conjunto com o IPAAM, criou neste ano o programa de regularização 

ambiental dos imóveis rurais do estado do Amazonas, que estabelece o Cadastro Ambiental – 

CAR, conforme a Lei n.º 3.635 de 6 de julho de 2011. O CAR consiste no registro físico ou 

eletrônico dos imóveis rurais junto ao órgão competente, por meio de caracterização e 

georreferenciamento da área total da propriedade, áreas de uso alternativa do solo, área de 

reserva legal, áreas de preservação permanente, áreas erodidas e solos contaminados, áreas de 

remanescentes de vegetação nativa e área proposta de reserva Legal, para fins de 

monitoramento, controle, planejamento e regularização ambiental dos imóveis rurais.  

Com o novo programa, já foram cadastrados 454 imóveis rurais em diversos 

municípios do Estado do Amazonas.  

  



251 
 

 61% 
dos cadastros 

realizados foram para a 
região do madeira no 

sul do Estado  

IMÓVEIS RURAIS CADASTRADOS POR MUNICÍPIOS 

�  
Monitoramento Ambiental 

Como reflexo das atividades de Licenciamento e Fiscalização, dois indicadores são 

monitorados pelo IPAAM como parte do controle ambiental: focos de calor e áreas 

desmatadas. Esse acompanhamento é feito com base em dados captados por imagens de 

satélite disponibilizadas pelo INPE, SIPAM/SIVAM. Foram registrados 591 focos de calor no 

Estado. No mesmo período do ano passado, esta incidência era de 655 focos, com redução de 

9,77%. 

O monitoramento dos focos de calor possibilita a atuação preventiva e combativa do 

IPAAM em relação às queimadas no Estado para evitar o desmatamento por meio deste 

artifício. Comparando os dados de desmatamento no estado do Amazonas, fornecidos pelo 

INPE em 2005 (primeiro ano de monitoramento) com os dados de 2011 até o mês de 

setembro (último monitoramento feito pelo satélite NOAA 15), verifica-se que houve uma 

redução de 67% da área desmatada.  

 

Autorização de Colheita Florestal 

Um dos instrumentos de controle do desmatamento é a Autorização de Colheita 

Florestal (Planos de Manejo). Foram emitidas 53 autorizações de colheita florestal, 

correspondendo ao volume autorizado de 116.015,25 m³, inferior às 131 emitidas no mesmo 

período de 2010.  

Vale ressaltar que no ano de 2010, devido à Instrução Normativa da Secretaria 

Estadual de Desenvolvimento Sustentável (SDS) que alavancou a liberação dos planos de 
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manejo de pequena escala, o número de licenciamentos para planos de manejo em 2010 foi 

maior que o de 2011.    

De 2003 a 2011, foram licenciados 1.589 Planos de Manejos Florestais e autorizados 

1.999.797m³ de madeira, conforme demonstrado no gráfico abaixo: 

 

VOLUME DE MADEIRA MANEJADA – 2003-2011 

 

Caracterização de Processos 

Caracterização de Processos é outra ferramenta importante para o monitoramento das 

atividades licenciadas ou que solicitam licenciamento ambiental.Trata-se de analisar os dados 

das atividades de mineração, piscicultura, industriais e florestais - áreas fornecidas de reserva 

legal, uso múltiplo, preservação permanente, unidade de produção anual, desmate, 

exploração,  viveiro, dentre outras, bem como verificar a situação fundiária em terras do 

Estado ou União, situação dos empreendimentos que se encontram em Manaus (área urbana, 

de transição ou rural) e a situação em que se encontra em relação às Unidades de Conservação 

Estadual, Federal e Terra Indígena. Foram caracterizados 2.456 processos, representando um 

aumento de 46,88% em relação a todo o ano de 2010, onde foram caracterizados 1.672 

processos.  
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Convênios e Termos de Cooperação Técnica  

 

Visando agilizar as atividades de Controle Ambiental no interior, foram realizados 8 

convênios e 16 acordos de cooperação técnica com 16 municípios. 

O Termo de Cooperação Técnica visa capacitar o município por meio de cursos 

ministrados por Analistas Ambientais e Técnicos do IPAAM, permitindo que as prefeituras 

passem a prestar informações ao empreendedor e realizar serviços para agilizar o 

licenciamento ambiental, como receber a documentação do empreendedor, entregar 

notificações, licenças e realizar atividades de monitoramento e fiscalização de atividades 

especificas, objetivando evitar o deslocamento do empreendedor do interior para a capital, 

poupando-lhe tempo e recurso. Os Termos de Cooperação Técnica foram firmados  com os 

municípios de Maués, Parintins, Tabatinga, Itacoatiara, Iranduba, Carauari, São Sebastião do 

Uatumã, Atalaia do Norte, Benjamin Constant, Autazes, Uarini, Novo Aripuanã, Caapiranga, 

Tefé, Manicoré e Japurá. 

 

Termos Aditivos e Contratos Firmados 

Em busca de uma nova relação com o empreendedor e a sociedade em geral, o 

Governo do Estado não tem medido esforços para a realização de acordos com 

empreendedores e a sociedade civil, por meio de Termos de Ajustamento de Conduta  

Ambiental (TACA). Em 2011 foram assinados 47 Termos de Ajustamento de Conduta 

Ambiental.  

 

Educação Ambiental 

Realização de ações educativas nos municípios de Itacoatiara, Iranduba, Manacapuru, 

Novo Airão, Carauari, Anamã, Codajás, Anori, Caapiranga, Tefé, Careiro Castanho, Humaitá, 

Lábrea e São Sebastião do Uatumã, atendendo comunidades, escolas, empresas do Polo 

Industrial de Manaus e o público em geral, entre comunitários, professores e estudantes, com 

palestras de sensibilização ambiental, oficinas de leitura e oficinas de reaproveitamento de 

resíduos. As palestras apresentaram temas relacionados à caça, pesca ilegal, queimada e 

incêndio, desmatamento, extração ilegal de madeira, extração ilegal de minerais (areia e 

seixo), resíduos sólidos, recursos hídricos e loteamentos clandestinos. 
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Projeto Biblioteca Móvel 

 

O objetivo da Biblioteca Móvel é apoiar as 

atividades de Educação Ambiental do IPAAM, 

estimular o usuário para leitura voltada às questões 

ambientais, sensibilizar crianças, jovens, 

adolescentes e adultos para os impactos ambientais 

causados, criar um espaço de leitura e informações 

com recursos audiovisuais e bibliográficos nas 

Oficinas de Leitura.                                                                            

 

AÇÕES REALIZADAS PELA EDUCAÇÃO AMBIENTAL - 2011 

  AÇÃO QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS 

Eventos 10 27.600 

Oficinas 33 3.090 

Palestras 50 4.500 

Campanha “Pescador Fique Legal” 1 40.000 

Audiências públicas 4 839 

Comunidades atendidas 26 6.454 

Fonte: IPAAM 

 

 

PRODUÇÃO FLORESTAL E NEGÓCIOS SUSTENTÁVEIS 

 

Por intermédio da Agência de Desenvolvimento Sustentável (ADS), o Governo do 

Estado tem fomentado o desenvolvimento de ações que envolvem produtos advindos dos 

recursos originários da floresta, contribuindo para o uso sustentável dos recursos naturais, a 

geração de emprego e renda nas comunidades rurais e integração setorial da agropecuária, dos 

setores florestal e pesqueiro, além do conjunto das ações de agronegócios. 

As atividades são desenvolvidas por meio do Programa Estadual de Negócios 

Sustentáveis, com foco em quatro ações básicas: Organização e Dinamização de Cadeias 



255 
 

Produtivas Florestais, Minerais, Pesqueiras e Agropecuárias; Apoio à Comercialização da 

Produção Agropecuária, Pesqueira, Florestal e Mineral; Apoio à Organização de Feiras e 

Eventos; Fábrica do Produtor - Implementação de Unidades de Processamento Sustentáveis. 

A estratégia de implementação do Programa consiste na formação de parcerias com 

instituições governamentais e não governamentais, buscando a otimização dos recursos 

disponíveis.  

 

Programa de Regionalização da Merenda Escolar - Preme 

 

Desde 2007 o Governo do Estado, por intermédio da ADS passou a fornecer 

merenda escolar para a Secretaria Municipal de Educação (Semed), com 16 itens no cardápio. 

Empenhada na expansão e consolidação do Preme, sua atuação está focada na ampliação do 

cardápio, quantidade de escolas atendidas e maior número de alunos beneficiados, bem como 

na melhoria contínua da alimentação fornecida aos alunos da rede pública de ensino. 

O Preme tem como parceiros institucionais a Secretaria do Estado de Educação do 

Amazonas; Secretaria Municipal de Educação; Secretaria de Estado da Produção Rural; 

Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas; 

Comissão de Defesa Sanitária Animal e Vegetal ; Cooperativas Agrícolas; Associações Rurais 

e Agroindústrias, Organização das Cooperativas Brasileiras/AM  e Federação da Agricultura e 

Pecuária do Estado do Amazonas. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

Consumo do picadinho de jaraqui por alunos da Escola Estadual Senador Flávio Brito, na Compensa 
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RESULTADOS DO PREME – SEDUC/ 2008-2011 

DESCRIÇÃO 2008 2009 2010 2011 

Municípios fornecedores (Nº.) 31 32 39 45 

Cooperativas/Associações (Nº.) 41 45 54 60 

Agroindústrias (Nº.) 37 39 46 48 

Produtores (Nº.) 5.400 5.512 7.150 11.654 

Produtos incorporados (Nº.) 39 42 44 46 

Produção adquirida (t) 3.758 3.850 4.753 5.000 

Escolas (Nº.) 260 280 280 290 

Alunos (Nº.) 201.000 330.106 346.500 350.000 

Recursos (milhões de R$) 13.016 13.479 16.870 16.400 

Fonte: ADS 

RESULTADOS DO PREME - SEMED/2007-2011 

DESCRIÇÃO 2008 2009 2010 2011 

Municípios Fornecedores (Nº.) 31 32 39 45 

Cooperativas/Associações (Nº.) 41 45 54 54 

Agroindústrias (Nº.) 37 39 46 46 

Produtores (Nº.) 5.400 5.512 7.150 11.654 

Produtos incorporados (Nº.) 18 17 24 16 

Produção adquirida (t) 1.264 1.524 1.902 765 

Escolas (Nº.) 350 420 420 420 

Alunos (Nº.) 245.000 255.000 270.000 252.000 

Recursos (milhões de R$) 3.133.707 4.803.269 6.600.000 2.000.000 

Fonte: ADS 

 

 

Programa de Regionalização de Móveis Escolares - Promove 

 

O Programa de Regionalização de Móveis Escolares da rede estadual de ensino 

integra o conjunto de políticas públicas do Governo Estadual para o desenvolvimento 

socioeconômico e ambiental do Amazonas. 

As cooperativas e associações de moveleiros localizadas, prioritariamente, no interior 

do Estado, estão recebendo incentivos para a fabricação desses artefatos, tendo como matéria-

prima a madeira oriunda dos Planos de Manejo Florestais Simplificados. 

Os benefícios decorrentes desse Programa já despontam sob a forma de novos 

empregos, elevação do nível de renda, agregação de valor aos produtos florestais e a 

especialização de mão de obra nas áreas contempladas. 
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Escola de Tempo Integral de Parintins - Móveis fornecidos pelo PROMOVE 
 
 

A padronização de mobiliário escolar foi instituída pelo Decreto nº. 25.316, de 8 de 

setembro de 2005. A estruturação e formatação do Programa contou com a participação da 

SDS, Seduc, Sepror, Agência de Agronegócios do Estado do Amazonas (Agroamazon), 

Fundação Centro de Análise de Pesquisa e Inovação Tecnológica (Fucapi), Serviço Brasileiro 

de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), Serviço Nacional de Aprendizagem 

Industrial (Senai), Agência de Florestas, Secretaria Estadual de Trabalho e Cidadania 

(Setraci). 

 

 

RESULTADOS DO PROMOVE - 2008 -2011 

DESCRIÇÃO 2008 2009 2010 2011 

Nº de municípios fornecedores  12 14 14 14 

Nº de produtores   1.900 2.000 2.500 2.500 

Nº de carteiras adquiridas  70.000 39.091 60.000 17.265 

Preço unitário das carteiras (R$)  58 58 65 65 

Nº de quadros brancos  - 1.925 - - 

Preço unitário - quadros brancos (R$) 179,50 179,50 - - 

Nº de kits escolares - Professor (Nº) * - - - 1.000 

Preço unitário - kit Professor (R$) - - - 240,00 

Nº de kits escolares - Alunos  (Nº) * - - 14.000 6.960 

Preço unitário - Kit Aluno (R$) - - 145,00 145,00 

Recursos aplicados (R$)  4.060.000 2.622.815 5.930.000 3.900.000 

Fonte: ADS 
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Resultados Socioambientais obtidos com o Promove 

 

� Estímulo e incentivo à adoção do Manejo Florestal Sustentável; 

� Interiorização do desenvolvimento com garantia de emprego e renda nas comunidades 
rurais; 

� Aproveitamento de matéria-prima regional; 

� Substituição de importações; 

� Maior durabilidade dos mobiliários; 

� Menor custo de aquisição por parte do Governo do Estado; 

� Profissionalização dos fabricantes de móveis; 

� Desenvolvimento da cadeia produtiva da madeira; 

� Relação sustentável entre as áreas ambiental, econômica e social (tripé da 
sustentabilidade). 

 

Incentivo à Produção de Fibras de Juta e Malva 

 

Os produtores rurais ligados à produção de fibras de juta e malva recebem da 

administração estadual todo o apoio para alavancar essa atividade que figura dentre as mais 

importantes do meio rural, levando-se em conta os aspectos econômicos, sociais e, ainda, um 

fator não menos importante para a região, o equilíbrio ambiental. 

As fibras naturais de juta e malva têm sido valorizadas por conta do apelo de 

sustentabilidade de sua cadeia produtiva. Cultivadas nas áreas de várzeas, sem insumos 

químicos, elas são uma alternativa ecológica para a confecção de embalagens, principalmente 

na substituição das sacolas plásticas.  

O Amazonas é o principal responsável por fornecer sacarias de juta e malva para as 

indústrias exportadoras de café do país. Das quatro indústrias de processamento de fibras no 

Brasil, três estão instaladas no Amazonas. 

Em convênio celebrado com a Suframa, foram certificados a Juta e Malva cultivada no 

município de Manacapuru pela Cooperativa Mista Agropecuária de Manacapuru, além do 

cacau nativo de Borba e Urucurituba. O selo pode agregar 30% a mais de valor ao produto, o 

que eleva o nível de competitividade na disputa pelo mercado nacional e internacional, dando a 

garantia das boas práticas de manejo tanto do processo quanto do produto. 
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O pagamento da subvenção econômica da juta e malva beneficiou os municípios de 

Anamã, Anori, Beruri, Caapiranga, Careiro da Várzea Coari, Codajás, Iranduba, Itacoatiara, 

Manacapuru, Manaquiri, Parintins, Manicoré e Nhamundá, conforme detalhamento do quadro 

a seguir: 

 

SUBVENÇÃO ECONÔMICA DE JUTA E MALVA – 2008 - 2011 

DESCRIÇÃO 2008 2009 2010 2011 

N.º de municípios beneficiários  13 13 14 14 

N.º de famílias beneficiárias  2.620 2.620 2.700 2.800 

Fibras subvencionadas (t)  7.230 5.600 7.500 9.912 

Valor da subvenção (R$)  1.441.609 1.120.000 1.500.000 1.982.456 

Preço da fibra tipo 1 e 2 (R$)  1,4 1,4 2,25 2,25 

Fonte: ADS 

 
 
Programa de Aquisição de Alimentos - PAA 

 

O Programa de Aquisição de Alimentos é uma iniciativa do Governo Federal e no 

Estado do Amazonas é operacionalizado por meio de parceria composta pela 

Superintendência Regional da Conab, Sepror, ADS e Idam. O Programa vem alcançando 

resultados extraordinários no Estado do Amazonas. 

A aquisição de alimentos é efetivada a partir da identificação da existência de 

excedentes de produção nas comunidades rurais e permite o pagamento de um preço justo aos 

produtores, à medida que restringe a ação dos atravessadores. Essa parceria vem 

possibilitando a aplicação mais efetiva e criteriosa dos recursos financeiros disponibilizados 

pelo governo Federal. Nos exercícios de 2008 a 2011, o Programa vem sendo 

operacionalizado nas seguintes modalidades: 

Compra antecipada especial de agricultura familiar, com doação simultânea - os 

grupos de produtores rurais constituem-se nos beneficiários desse instrumento, cuja 

característica consiste na antecipação do pagamento dos produtos a serem adquiridos. 
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RESULTADOS DO PAA COM DOAÇÃO SIMULTÂNEA - 2008 - 2011 

DESCRIÇÃO  2008 2009 2010 2011 

Municípios Atendidos (Nº.)  18 13  13 18 

Associações Assistidas (Nº.)  20 12  10 14 

Cooperativas Assistidas (Nº.)  8 4 4 7 

Famílias de Produtores (Nº.)  1.040 1.007  892 980 

Instituições Beneficiárias (Nº.)  108 123 86 97 

Pessoas Beneficiárias (Nº.)  46.204 62.914  43.289 38.500 

Produtos Adquiridos (t)  3.295 3.775  3.718 4.250 

Valor da Comercialização (R$)  3.587.754 4.324.818 3.864.980 4.400.000 

Fonte: ADS 

 

Desenvolvimento da Cadeia Produtiva da Pesca e Aquicultura 

 

No propósito de consolidar esse segmento, a ADS vem desenvolvendo projetos de 

infraestrutura para beneficiamento do produto oriundo da pesca manejada, artesanal e da 

piscicultura, para agregar valor ao pescado, com destaque para as seguintes ações: 

� Integração comercial entre Associações de Aquicultores, Cooperativas e Colônias de 

Pescadores e as redes de supermercados; 

� Melhoria contínua da qualidade e aumento da oferta do pescado processado para o 

Preme, oriundo da piscicultura e da pesca extrativa; 

� Cadastramento de pescadores, aquicultores, indústrias de beneficiamento de pescado, 

restaurantes e pontos de venda de pescado no Estado do Amazonas; 

� Apoio ao escoamento e comercialização de pescado da aquicultura - tambaqui e 

matrinxã; tartaruga, oriunda de criatórios autorizados pelo Ibama; e pirarucu e 

tambaqui, provenientes da pesca manejada na RDS Mamirauá; 

� Apoio à implantação e funcionamento dos stands de venda de pescado, em parceria 

com a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), Conab e Sepror, na 

cidade de Manaus e no interior do Estado; 

� Participação em feiras e exposições agropecuárias; 

� Inclusão de empresas fornecedoras de alimentos para o Polo Industrial de Manaus; 
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� Desenvolvimento de Projetos de Pesquisa na área de pesca e aquicultura - em 2009 foi 

lançada a Unidade Demonstrativa Modular para Agroindústrias de Beneficiamento de 

Produtos Regionais, estando em fase de implantação a primeira unidade piloto, no 

município de Rio Preto da Eva, tendo como parceiros o Exército Brasileiro, a 

Prefeitura de Rio Preto da Eva e o Governo do Estado. Várias prefeituras procuraram a 

ADS interessadas em montar a estrutura em seus municípios. O valor dos 

investimentos está estimado em mais de R$ 4 milhões para 2012; 

� Fechamento do ano com um volume de negócios em torno de R$ 5.000.000 para a 

cadeia do pescado. 

� Aproveitamento dos recursos pesqueiros das unidades de conservação sustentáveis, 

incluindo a atração de agentes de pesca esportiva e de comercialização em grande 

escala, para prospectar peixes de grande potencial esportivo e comercial, como o 

tambaqui e o pirarucu manejado. 

 

 

PRODUÇÃO DA PESCA MANEJADA (2008-2011) 

ORIGEM 
INSTITUIÇÕES DE 

APOIO 
FAMÍLIAS 

BENEFICIADAS 
PIRARUCU 

(KG) 
VALOR (R$) 

TAMBAQUI E 
OUTRAS 

ESPÉCIES 
(KG) 

VALOR 
(R$) 

2008 

MAMIRAUÁ 
(Tefé, Fonte 
Boa e Maraã) 

ADS, IBAMA, 
SEBRAE,SDS/CEUC – 

IDSM/IDSFB  
1.535 690.993 3.109.468,00 109.000 795.000,00 

2009 

MAMIRAUÁ 
(Tefé, Fonte 
Boa e Maraã) 

ADS, IBAMA, 
SDS/CEUC – 

IDSM/IDSFB, BANCO 
DO BRASIL, SEBRAE  

5.000 800.000 3.600.000,00 200.000 1.200.000,00 

2010 

Beruri, Jutaí, 
Tefé, Fonte 
Boa e Maraã  

ADS, IBAMA, 
SEBRAE, FAS, 
SDS/CEUC – 

IDSM/IDSFB /IDS 
Piaguaçú Purus, Resex 

Jutaí.  

5.100 900.000 4.500.000,00 300.000 1.500.000,00 

2011 

Beruri, Jutaí, 
Tefé, Fonte 
Boa e Maraã  

ADS, IBAMA, 
SEBRAE, FAS, 
SDS/CEUC – 

IDSM/IDSFB /IDS 
Piaguaçú Purus, Resex 

Jutaí.  

5.230 882.000 4.850.000,00 340.000 2.040.000,00 

Total 16.865 3.272.993 16.059.468,00 949.000 5.535.000,00 

Fonte: ADS 
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Programa de Regionalização do Rancho do Exército - Pré-Rancho 

 

Buscando novos nichos de mercado, negociações com o Exército Brasileiro foram 

iniciadas no sentido de regionalização da alimentação servida nos quartéis do Amazonas.  

Para melhor conhecer a realidade das unidades militares, a Agência participou da 

equipe multidisciplinar aerotransportada que visitou nove comunidades e quartéis ao longo 

das fronteiras Brasil/Colômbia e Brasil/Venezuela, na região conhecida como Cabeça do 

Cachorro. Na ocasião, foram levantados dados de produção local junto aos comunitários e 

suas lideranças. 

 

Feiras de Produtos Regionais - CIGS 2011 

 

Projeto integrante da parceria entre o Governo do Estado e o Exército Brasileiro, 

vem sendo realizada com grande sucesso a Feira de Produtos Regionais, na Quadra 

Poliesportiva do Centro de Instrução de Guerra na Selva (CIGS). 

O evento abriu novos nichos para o agronegócio sustentável e teve sua primeira 

edição em 2008, colocando frente a frente produtores rurais e os consumidores manauaras, 

proporcionando a oferta de produtos de alta qualidade a preços competitivos.  

No ano de 2011, a feira movimentou cerca de R$ 3,1 milhões com a realização de 24 

edições previstas no calendário anual. 

 

FEIRAS DE PRODUTOS REGIONAIS CIGS – 2008 - 2011 

DESCRIÇÃO 2008 
 (21 Edições) 

2009 
 (25 Edições) 

2010 
 (25 Edições) 

*2011  
 (24 Edições)  

TOTAL 
 2008-2011 

Recursos  movimentados (R$)  1.597.778 2.140.479 2.766.334 3.100.000 9.604.591 

Produtos comercializados (kg)  334.583 495.096 660.499 700.000 2.190.178 

Público visitante (Nº)  52.888 64.004 82.829 74.000 273.721 
Cooperativas. e Associações 
participantes (média)  

58 61 81 
83 71 

Famílias beneficiadas (Nº) 3.200 3.400 3.500 3.575 3.420 

* Valores ainda alteráveis até dezembro de 2011. 

 

Feiras de Produtos Regionais no Vitello  

 

Ampliando as parcerias de iniciativas público-privadas, mais um acordo foi firmado 

com o Frigorífico Vitello para a realização de feira semanal de produtos regionais e segue os 
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mesmos moldes da feira no CIGS. Conta com uma média de 29 produtores e ocorre aos 

sábados pela manhã, nas dependências da matriz do Frigorífico, com a obtenção de bons 

resultados na venda produtos hortifruti, açaí regional, sucos naturais, plantas ornamentais e 

café regional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Feira no Estacionamento do VITELLO 

Em 2011 foram executadas 52 edições realizadas semanalmente, gerando um volume 

de recursos na ordem de R$ 2 milhões na comercialização de 1 milhão de quilos de produtos 

regionais. 

RESULTADO DAS FEIRAS DE PRODUTOS REGIONAIS NO VITELLO - 2011 

DESRIÇÃO TOTAL 2010 
(36 Edições) 

*TOTAL 2011 
(52 Edições) 

TOTAL 
GERAL 

MÉDIA 
(88 Edições) 

Recursos Movimentados (R$)  847.015 2.000.000 2.847.015 32.352 

Produtos Comercializados (kg)  449.192 1.000.000 1.449.192 16.648 

Público Visitante (№)  48.593 95.000 143.593 1.632 

Cooperativas e Associações   16 37 27 27 

Famílias Beneficiadas 750 950 950 850 
Fonte: ADS 
Nota: * Valores passíveis de alteração até dezembro de 2011. 

 

Feiras de Produtos Regionais no Comando da PM  

 

Em maio de 2011 foi firmada mais uma parceria pública entre o Governo do 

Amazonas para a realização quinzenal de feira de produtos da região no Quartel do Comando 

Geral da Polícia Militar, em Manaus e segue o mesmo padrão das edições realizadas no CIGS, 

em parceria com o Exército Brasileiro. A intenção do Governo do Estado é ampliar os locais 
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de venda de produtos regionais oriundos da Agricultura Familiar, garantindo assim a 

comercialização da produção local. 

O horário de funcionamento ocorre das 5h da manhã até ao meio-dia, para que o 

público local possa ter acesso aos produtos regionais disponíveis para venda no local, 

priorizando-se a qualidade dos mesmos, preços acessíveis (diferenciados dos praticados no 

mercado local) e a comercialização diretamente do Produtor Rural. 

Até o final do ano de 2011, foram realizadas 15 edições da Feira, nas quais se 

movimentou um montante de R$ 800 mil com a comercialização aproximada de 270 mil 

quilos de produtos regionais. 

 

RESULTADO DAS FEIRAS DE PRODUTOS REGIONAIS NO COMANDO DA PM – 2011 

Fonte: ADS 

 

Programa Sargento Agrário 

 

Fruto da visão estratégica do Comando da 12ª Região Militar, a incorporação ao 

efetivo militar de técnicos em agropecuária, oriundos do IFAM - zona Leste de Manaus, visa 

estimular os agronegócios nas comunidades do entorno das unidades militares de fronteira. 

No início do projeto piloto foram selecionados 13 técnicos em agropecuária, pesca e 

agroindústria que desenvolvem projetos de produção e atividades de orientação técnica para 

os produtores residentes na região do Alto Rio Negro. Hoje, o programa conta com um efetivo 

de 32 sargentos agrários que atendem às seguintes unidades de fronteira: São Gabriel da 

Cachoeira, São Joaquim, Iauaretê, Cucuí, Assunção, Taracuá, Maturacá, Querari, Pari 

Cachoeira, Tunuí e Manaus. 

 

  

DESCRIÇÃO TOTAL GERAL  

Recursos movimentados (R$)  800.000 

Produtos comercializados (kg)  270.000 

Público visitante (№)  39.000 

Cooperativas e Associações participantes (média)  62 

Famílias beneficiadas 600 
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Organização e Dinamização de Cadeias Produtivas Florestais 

 

 Tem seu foco no desenvolvimento de uma economia competitiva, diversificada e 

solidária, baseada no fortalecimento comunitário. Dentro da sua missão de fomento aos 

negócios sustentáveis do Amazonas, promove os produtos manejados sustentáveis da floresta, 

obtendo resultados significativos e positivos na economia florestal amazonense. 

 

• Produção Madeireira 

 

O Governo do Amazonas, referência mundial em sustentabilidade, é o maior 

fomentador de programas de apoio ao manejo de florestas naturais do país. Para dar vazão à 

produção madeireira, intermedia acordos para a comercialização de produtos madeireiros no 

Estado e está estimulando a certificação florestal para as cadeias produtivas do Amazonas. 

Para o fortalecimento da cadeia produtiva madeireira, em parceria com a 

Organização de Produtores de Madeiras e Móveis de Parintins - União dos Microempresários 

Industriais e Artesões de Parintins (Unipar), foi instalada uma estufa secadora de madeira, 

com capacidade de 50m³. Esse equipamento, juntamente com a capacitação dos associados, 

está propiciando a produção de artefatos madeireiros de qualidade superior, garantindo a 

competitividade do segmento, servindo como suporte à melhoria da qualidade dos mobiliários 

escolares que são fornecidos à Seduc por meio do PROMOVE. 

Para incentivar a indústria de beneficiamento de madeira no Alto Solimões, a ADS 

executa no Alto Solimões ações de infraestrutura e fomento, com a implantação de duas 

estufas de secagem de madeira, uma destopadeira e uma serra circular, além de disponibilizar 

aos produtores 10 serrarias portáteis e outros equipamentos, por meio de Convênio com o 

Ministério da Integração Nacional (MIN). 

A concessão florestal é outra estratégia para o fortalecimento da cadeia produtiva da 

madeira, que se encontra na fase de inventário para levantamento de potencial da área da 

Floresta Estadual de Maués. 

 

• Produção não Madeireira - Cadeia Produtiva da Borracha 

 

Considerada a atividade mais tradicional da região Amazônica, a extração da 

borracha retoma o fôlego a partir deste Governo que, além de intensificar o investimento para 
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desenvolver a atividade, também paga a subvenção econômica da borracha para os 

seringueiros, o que possibilita o crescimento da produção. 

Em quase oito anos de atividades intensas no interior, as políticas de fortalecimento 

do Governo do Estado aumentaram significativamente a produção, saltando de R$ 74.070,00 

(2002), correspondentes a 120 toneladas de borracha, para R$ 560,00 mil em 2007.  

Uma conquista relevante para os seringueiros do Estado em 2009 foi o benefício da 

Subvenção Federal, executada por intermédio da CONAB, que paga a diferença do preço da 

nota fiscal para o preço mínimo, estipulado pelo Governo Federal em R$ 3,50/kg para a 

borracha natural bruta. Com a política de incentivos da administração federal, estadual e 

municipal, o seringueiro chega a receber até R$ 5,00 pelo quilo da borracha natural (BNB). 

Em 2011 a produção da borracha no Amazonas ganhou um novo impulso com o 

aumento de, aproximadamente, 43% no valor do subsídio dado pelo Governo do Estado 

(Decreto nº. 31.341 de 3 de junho de 2011). De R$ 0,70, os extratores passarão a receber R$ 

1,00 por quilo de borracha comercializada, a partir da safra de 2011-2012.   

Para melhor aproveitamento e agregação de valor à borracha do Amazonas, o 

Governo do Estado em 2010 intermediou a negociação de atração de investimentos da 

empresa produtora de pneumáticos do Grupo Levorin, com instalação de unidade produtora já 

em execução experimental e funcionamento previsto para 2012, além da instalação de uma 

indústria beneficiadora de borracha, a Borracha da Amazônia, advinda do estado do Acre, 

com implantação já concluída e em funcionamento experimental no Iranduba, município 

priorizado por sua proximidade com a capital do Estado, diferencial que facilitará o 

escoamento da produção já beneficiada. 

 

PRODUÇÃO DE BORRACHA NO ESTADO – 2008 - 2011 

DESCRIÇÃO 2008 2009 2010 *2011 

Produção Total (t) 800 1000 704 1000 

Valor Repassado (R$) 560.000 700.000 492.800 1.000.000 

Número de associações conveniadas 21 21 21 23 

Número de famílias beneficiadas 2.300 2.120 1.081 1.905 

Número de municípios atendidos* 17 15 14 22 

Fonte: ADS 
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Cadeia Produtiva da Castanha-do-Brasil 

 

O Amazonas é o maior produtor de Castanha-do-brasil, um dos produtos mais 

característicos da região amazônica. Com o Programa de Boas Práticas de Manejo da 

Castanha, criado em 2003 e disseminado nos municípios do Estado, os pequenos produtores 

estão conseguindo manter suas safras livres da contaminação por Aflotoxina (microtoxina 

produzida por fungo) que vinha atingindo as safras da castanha no Brasil inteiro, prejudicando 

a exportação do produto. Com isso, o Amazonas saiu na frente e retomou a liderança no 

ranking brasileiro de produção de castanha desde 2004, segundo divulgação oficial do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

As boas práticas de manejo de castanha iniciadas em 2003 possibilitaram ao Brasil 

retomar os processos de exportação que vinham sendo rejeitados pela barreira sanitária 

internacional. A expectativa de crescimento da produção em 2011 se elevou ainda mais com 

os novos investimentos do Governo do Estado em infraestrutura, nos municípios de maior 

demanda. Ao todo, quatro usinas foram construídas nos últimos três anos.  

Em Manicoré, foi implementada a linha de produção de amêndoas, com capacidade 

instalada de 1.200 kg por dia, beneficiando mais de 800 produtores extrativistas de castanha. 

Visando a divulgação de produtos originários do Amazonas, a ADS desenvolveu a 

marca AMAZONAS a ser utilizada pelas cooperativas e organizações de produtores na 

comercialização de castanha.  

A Certificação Orgânica da produção de castanha de Manicoré foi mantida e iniciado o 

processo de certificação da produção de Amaturá, para habilitar a produção de 300 t anuais 

para os mercados da Comunidade Européia, dos Estados Unidos e Brasil. 

Em convênio celebrado entre o Ministério da Integração Nacional (MIN) e a SDS, estão 

sendo adquiridas máquinas e equipamentos para o beneficiamento da castanha no município 

de Boca do Acre; sistema de comunicação entre as comunidades, para dinamizar o processo 

de escoamento da produção; além de barcos e galpões para o transporte e armazenamento das 

amêndoas, proporcionando melhor acondicionamento dos produtos. 
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PRODUÇÃO DE CASTANHA-DO-BRASIL NO ESTADO – 2008 - 2011 

RESULTADOS 
ALCANÇADOS 

 
2008 

 
2009 

 
2010 

 
2011 

Produção total (t) 6.800 8.840 8.840 6.204 

Valor total da produção (R$) 8.787.000 11.423.100 11.423.100 8.015.568 

Nº de famílias beneficiadas 5.700 7.410 7.410 6.500 

N ºde municípios atendidos 16 16 16 16 
Fonte: ADS 

 

 

Óleos Vegetais 

 

A extração de óleos de andiroba, uricuri, virola, buriti, babaçu, murumuru, copaíba, 

entre outras sementes, traz alternativas econômicas para muitas comunidades ribeirinhas 

situadas no berço natural destas espécies que contribuem para a conservação da floresta em 

pé, ao mesmo tempo em que fornecem mecanismos para possibilitar a melhoria da qualidade 

de vida dos povos tradicionais do Amazonas. 

Outra perspectiva positiva da produção de óleos é a possibilidade de aplicação deste 

recurso natural abundante na região na produção de biocombustíveis (menos poluentes e 

tóxicos à natureza), processo que já vem sendo testado com os recursos vegetais das florestas 

do Amazonas. 

Empenhada na abertura de novos mercados, a ADS formalizou convênio com a 

Fundação Nacional de Saúde (Funasa) para o fornecimento de óleo de andiroba a ser utilizado 

na prevenção da malária e dengue. Experimentalmente, foram fornecidos 1.000 kg de óleo a 

serem utilizados pelos trabalhadores do Gasoduto. 

Além das fibras de juta e malva e do cacau nativo, certificados como orgânicos, será 

dinamizado o processo de certificação a partir de 2012 para Óleo de Buriti na região do Alto 

Solimões, inserindo os povos indígenas e suas comunidades no processo de desenvolvimento 

sustentável. 
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PRODUÇÃO DE ÓLEOS VEGETAIS – 2008-2011 

DESCRIÇÃO 2008 2009 2010 2011 

Produção total (Kg) 55.000 40.000 34.000 39.000 

Valor total da produção (R$) 990.000 720.000 652.000 718.000 

Número de famílias beneficiadas 1200 880 450 480 

Número de municípios atendidos 06 4 2 2 

  Fonte: ADS 

 

Cadeia do Açaí 

 

O Amazonas é um Estado com forte potencial para o açaí, produto que apresenta 

uma demanda cada vez mais crescente no mercado, principalmente, com o surgimento de 

outros produtos agregados, como mixes de açaí com banana, açaí com acerola, açaí com mel e 

açaí com guaraná.  

Com o objetivo de injetar o produto no mercado, o Governo vem investindo 

significativamente na instalação de usinas de beneficiamento do produto no Estado. Hoje, são 

12 agroindústrias em operação no Estado, com uma capacidade média instalada de 709 

toneladas/mês, beneficiando 5 mil  kg/dia de polpa. O empreendimento é resultado de uma 

parceria entre a SDS, Sepror, Afeam, Cetam e Idam.  

Além do açaí, as usinas são responsáveis por beneficiar também outras frutas 

regionais, como o cupuaçu, maracujá, buriti, acerola, abacaxi, entre outras. Incluem-se, ainda, 

produtos que também atendem à merenda escolar das unidades de ensino do Estado, por 

intermédio do Programa de Regionalização da Merenda Escolar. 

 

MINERAÇÃO, GEODIVERSIDADE E RECURSOS HÍDRICOS 

O Governo do Estado do Amazonas, preocupado em estabelecer uma política de 

governo voltada aos setores de mineração, geodiversidade e recursos hídricos, criou a 

Secretaria de Estado de Mineração, Geodiversidade e Recursos Hídricos (SEMGRH), 

conforme Lei Estadual nº 3.590, de 18 de fevereiro de 2011, com a missão de promover a 

atração de indústrias de extração e transformação mineral ao Estado, conciliando a 

sustentabilidade econômica com a conservação da biodiversidade e a promoção da melhoria 

da qualidade de vida das populações. 
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Considerando que o Estado está situado na mais importante bacia hidrográfica do 

planeta, a SEMGRH guarda, ainda como parte de suas competências, a responsabilidade no 

ordenamento do uso dos recursos hídricos no Amazonas e a função de desencadear 

dividendos econômicos em setores estratégicos como educação, saúde e qualificação de mão 

de obra.  

A partir do conhecimento da geodiversidade do Amazonas, o Governo do Estado 

fomenta o desenvolvimento da indústria do turismo por meio da criação de geoparques, que 

são unidades territoriais que reúnem sítios do patrimônio geológico (cachoeiras, grutas, praias 

fluviais, entre outros) protegidos, no sentido da promoção da educação e desenvolvimento 

sustentável. 

A atuação se desenvolve a partir de uma rede de relacionamentos entre o Governo do 

Amazonas e os diversos segmentos de investidores, empreendedores, produtores, 

extrativistas, populações tradicionais, ribeirinhos, associações, cooperativas, instituições 

governamentais, pesquisadores e ONGs que desenvolvem direta, ou, indiretamente, atividades 

no Setor Mineral e de Óleo e Gás e na gestão e controle dos recursos hídricos.  

Com base nas diretrizes estabelecidas, são implementadas as ações que englobam a 

promoção, fomento e atração de investimentos para o setor mineral, de óleo e gás e da 

indústria de transformação mineral; a articulação e apoio à execução de políticas estaduais de 

infraestrutura, de desenvolvimento sustentável, de produção agropecuária, da pesca, do 

desenvolvimento rural e do planejamento estratégico da política e economia industrial do 

Amazonas; a proposição de normativas para o ordenamento, gestão e uso sustentável dos 

recursos hídricos superficiais e subterrâneos. 

Em seus dez meses de criação, a SEMGRH tem trabalhado em três frentes principais: 

na atividade de estruturação do órgão; no planejamento de programas, projetos e ações, que se 

consolidaram no PPA 2012-2015; e na execução das atividades afins, muitas delas 

estimulando parcerias com diversas instituições do próprio Governo do Estado, do governo 

federal, dos governos municipais, da iniciativa privada e da sociedade civil organizada. 

 

Ações Desenvolvidas na Área de Mineração  

� Projeto Eldorado Juma - lançamento do Programa de Recuperação de Áreas Degradadas 

no antigo garimpo do Juma, hoje denominado Projeto Eldorado do Juma, município de 

Novo Aripuanã. O programa faz parte do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) 
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assinado pela cooperativa de garimpeiros (COOPERJUMA), no final de 2010, como pré-

requisito para concessão da Licença Ambiental de Operação (LO) pelo Instituto de 

Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam) e da Permissão de Lavra Garimpeira (PLG), 

pelo Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM). O Projeto contempla ações 

de recuperação ambiental, organização dos processos produtivos do ouro e dos 

trabalhadores. Atuam no Projeto cerca de 300 cooperados. Esse modelo será adotado em 

outras áreas de garimpos no Estado; 

�  Oficina sobre a Exploração da Mina de Calcário na região do rio Sucunduri, 

município de Apuí, região sul do Amazonas – local onde está situado o maior 

assentamento da América Latina (Assentamento Juma), com mais de cinco mil famílias, a 

maioria, produtores agrícolas que enfrentam dificuldades para produzir, dadas à baixa 

operosidade do solo. Na mesma área, no rio Sucunduri, existem depósitos de calcário 

dolomítico (calcário de uso agrícola) definidos pelo Serviço Geológico do Brasil (CPRM). 

Entretanto, o escoamento da produção está inviabilizado, pois exige a passagem pela 

Unidade de Conservação Federal Parque Nacional do Juruena. A finalidade da Oficina foi  

reunir os agentes públicos, governos federal, estadual, do município de Apuí e lideranças 

dos trabalhadores, em busca de uma saída para o impasse. O evento contou com a 

participação de mais de 100 lideranças locais. 

� Audiência Pública sobre a Exploração do Calcário do rio Sucunduri - uma sequência 

às discussões iniciadas na oficina realizada no município de Apuí. Com o apoio da 

Comissão de Geodiversidade, Recursos Hídricos, Minas, Gás e Energia da Assembléia 

Legislativa do Estado (ALE), a SEMGRH ampliou a discussão sobre a viabilidade da 

exploração do calcário de Sucunduri, agregando o apoio de parlamentares das Comissões 

de Orçamento e Finanças, Agricultura e Meio Ambiente, também da ALE. O evento teve 

por objetivo encontrar uma saída para viabilizar a exploração da reserva de calcário do rio 

Sucunduri que possa atender às reivindicações das famílias do assentamento do Juma, as 

quuais enfrentam dificuldades para produzir e ao mesmo tempo garantir a integridade 

ambiental da área. 

� I Seminário de Jornalismo sobre Mineração, Geodiversidade e Recursos Hídricos, 

realizado em parceria com a Agência de Comunicação do Governo do Amazonas 

(AGECOM), TV Cultura e Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Amazonas, com o 

objetivo de familiarizar os profissionais da imprensa local sobre os temas Mineração, 

Geodiversidade e Recursos Hídricos, indicando fontes de informação, entre outros 
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aspectos. O encerramento do Seminário se deu com a visita técnica à Mina do Pitinga, em 

Presidente Figueiredo. O evento contou com a participação de mais de 30 jornalistas. 

� Fórum de Desenvolvimento de Empreendimentos Minero-industriais das Unidades 

Geoeconômicas Uatumã e Solimões-Amazonas, realizado em parceria com a Comissão 

de Geodiversidade, Recursos Hídricos, Minas, Gás e Energia da Assembléia Legislativa 

do Amazonas (ALEAM), a Secretaria de Estado de Planejamento e Desenvolvimento 

Econômico (SEPLAN), a Assembléia Legislativa do Pará e a empresa Amazonas 

Energia/Eletrobras, para definção de agenda positiva entre os estados do Amazonas e Pará 

no setor mineral. Estiveram presentes no evento 100 participantes. 

� Criação do Grupo de Trabalho em Mineração - o Grupo de Trabalho de Mineração 

(GTM) foi instituído pela SEMGRH, em parceria com a Secretaria de Estado de Meio 

Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (SDS), para definir diretrizes na forma de 

normativas para a prospecção e extração de recursos minerais em Unidades de 

Conservação no estado do Amazonas. As atividades do GTM estão em curso e contam 

também com a parceria do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (IPAAM), 

Universidade do Estado do Amazonas (UEA), Serviço Geológico do Brasil (CPRM), 

Universidade Federal do Amazonas (UFAM), Instituto Brasileiro de Recursos Naturais 

Renováveis (IBAMA), Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM), Instituto 

Chico Mendes de Biodiversidade (ICMBio) e Agência Nacional do Petróleo (ANP).      

� Estruturação do Arranjo Produtivo Local (APL) da Cerâmica Artesanal - o Projeto 

visa a Consolidação do Polo Cerâmico Artesanal do Amazonas e encontra-se em fase de 

execução. Tem como parceiros a Secretaria de Meio Ambiente de Desenvolvimento 

Sustentável (SDS), o Centro de Formação em Cerâmica de Portugal (Cencal) e a 

Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa). Nessa primeira etapa, foi 

realizado um diagnóstico das atividades de cerâmica artesanal no estado do Amazonas, 

bem como visitas técnicas ao Centro de Formação em Cerâmica de Portugal (Cencal) e 

aos estados produtores de cerâmica artesanal no Brasil (Mato Grosso, Pará, São Paulo e 

Espírito Santo). 

� Seminário Desenvolvimento da Indústria da Mineração e Petrolífera no Amazonas: 

Desafios e Oportunidades – participação na VI Feira Internacional da Amazônia (Fiam 

2011, onde apresentou cenários sobre a expansão dos investimentos na atividade mineral 

no estado do Amazonas, a partir da chegada de novos empreendimentos nas áreas de 

petróleo e gás, calcário, silvinita, ouro, caulim e outros minerais; e a estruturação do polo 

cerâmico do município do Amazonas. Público participante: 120 pessoas. 
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   Peças em porcelana presenteadas ao Governador Omar Aziz, produzidas por empresários portugueses 
 
 

� Prospectors and Developers Association of Canada PDAC 2011 - o Governo do 

Amazonas esteve representado pela SEMGRH no principal evento de negócios do Setor 

Mineral no Mundo, realizado em Toronto, Canadá, onde apresentou a Geodiversidade do 

Amazonas, divulgando entre os investidores internacionais as potencialidades minerais de 

nosso Estado. 

� Fórum Mundial de Sustentabilidade, realizado no Tropical Hotel Manaus, para difundir 

práticas e mecanismos bem sucedidos de desenvolvimento sustentável na Amazônia e no 

mundo; demonstrar o valor econômico e ambiental da floresta em pé e suas implicações 

para a região e o mundo; criar um compromisso político e empresarial com o 

desenvolvimento sustentável do planeta. 

� Reunião da Comissão Técnica de Acompanhamento e Fiscalização (CTAF) realizada 

em Brasília pela Agência Nacional de Águas (ANA), relativa ao Projeto Avaliação dos 

Aquíferos das Bacias Sedimentares da Província Hidrogeologia Amazonas, com o 

propósito de  gerar conhecimento  hidrogeológico sobre os principais sistemas aquíferos 

da região e a seleção de cinco áreas urbanas para estudos hidrogeológicos pilotos 

(Macapá, Porto Velho, Rio Branco, Santarém e Tabatinga, incluindo as regiões 

metropolitanas de Manaus e Belém.  

� Congresso Internacional Indígena: “Mineração: Um sonho possível para os povos 

indígenas”, realizado na comunidade de Bocas de Taraira, na Colômbia. A participação 

se deu em parceria com a SEIND, com o fito de reconhecer a realidade indígena 

colombiana e discutir sobre a viabilidade da exploração mineral em terras indígenas.  
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� Encontro Internacional dos líderes indígenas sobre Mineração e Energia, ocorrido no 

Canadá (Niagara Falls), relativo a experiências mundiais de atividades de mineração e de 

geração de energia em territórios indígenas. A análise sobre essas potencialidades visa 

conduzir os povos indígenas a novos caminhos, visando equilibrar as preocupações 

ambientais com as oportunidades de desenvolvimento e trazer a harmonia de volta aos 

relacionamentos entre as comunidades indígenas e fazer valer os seus direitos para 

melhorar o futuro de suas comunidades. 

� PETRONOR 2011 - Conferência, Exposição e Encontro de Negócios do Setor de 

Petróleo do Norte e Nordeste do Brasil, em Manaus. Evento internacional organizado 

pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE) e Petróleo 

Brasileiro S.A. (PETROBRAS) com o tema “Petróleo na Amazônia: Desafios e 

Oportunidades de Negócios”.  

� Workshop de discussão com especialistas para validação da proposta preliminar de 

diretrizes para o CT-HIDRO, em Brasília, visando a aprovação das propostas nas áreas 

de pesquisa, desenvolvimento e inovação na área de recursos hídricos, que serão 

encaminhadas ao Comitê Gestor do Fundo Setorial. 

� Audiência Pública sobre As Perspectivas Exploratórias de Petróleo e Gás no Estado 

do Amazonas, em Manaus, organizada pelo Governo do Estado, Senado Federal e pela 

ANP para debate inerente à capacidade de produção de petróleo e de gás e a 

potencialidade de descoberta de novas reservas no estado do Amazonas.  

� 14º Congresso Brasileiro de Mineração e Exposição Internacional de Mineração 

(EXPOSIBRAM 2011), em Belo Horizonte (MG), para apresentar e debater as 

experiências brasileiras e de outros países em novos empreendimentos de mineração em 

seus próprios territórios e no exterior, além de expor equipamentos e serviços, 

notadamente, os aperfeiçoamentos e avanços tecnológicos obtidos. 

� Reunião do Fórum Amazonense de Mudanças Climáticas, Biodiversidade, Serviços 

Ambientais e Energia, para tratar sobre a Legislação Federal relacionada ao clima, assim 

como a construção do Comitê Interministerial sobre Mudança do Clima, que conta com a 

participação de 17 órgãos federais.  

� Reunião da Comissão Técnica de Acompanhamento e Fiscalização (CTAF), realizada 

em Brasília, para discutir e acompanhar os resultados dos estudos que estão sendo 
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realizados no país. No Amazonas, o estudo contempla nove municípios (Coari, Tefé, 

Parintins Barcelos, Eirunepé, Manaus, Tabatinga, Humaitá, Lábrea e Fonte Boa). 

� Seminário sobre Águas Subterrâneas, realizado em Manaus, como forma de 

disponibilizar aos órgãos gestores da política de aproveitamento dos recursos hídricos no 

estado do Amazonas, ferramentas de controle da exploração racional dos recursos hídricos 

subterrâneos no Estado. 

� Audiência Pública sobre Alerta de Seca - evento promovido pela Comissão de 

Geodiversidade, Recursos Hídricos, Minas, Gás e Energia da Assembléia Legislativa do 

Estado, para avaliar o panorama de seca na bacia do rio Solimões. 

� 12º Simpósio de Geologia da Amazônia, em Boa Vista (RR), com o fim de integrar  os 

geocientistas da Pan-Amazônia sob o ponto de vista  político, social e econômico das 

geociências, bem como a divulgação dos últimos avanços do conhecimento científico 

nesta área. O Governo do Amazonas apresentou, por intermédio da SEMGRH, a 

experiência do Amazonas no desenvolvimento da política de geração de emprego e renda 

a partir da exploração dos recursos minerais e de óleo e gás. 

� 8ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia no Amazonas, visando contribuir  para a 

formação e transmissão de conhecimento sobre Geodiversidade e Recursos Hídricos dos 

estudantes da Universidade do Estado do Amazonas. O secretário Daniel Nava e a 

secretária executiva, Jane Crespo, profeririam palestras sobre “A Geodiversidade no 

Estado do Amazonas” e “Água e Saneamento no Estado do Amazonas”, respectivamente. 

� Reunião da Câmara Temática de Gestão Territorial e Ambiental Indígena A 

SEMGRH é integrante da Câmara Técnica de Gestão Territorial e Ambiental das Terras 

Indígenas do Comitê Gestor do Plano de atuação Integrado entre Governo do Estado do 

Amazonas e Fundação Nacional do Índio, para tratar dos projetos prioritários para a 

Câmara e definição de estratégias para captação de recursos. 

� Seminário sobre A Formação Profissional para o APL da Indústria da Construção 

Naval, realizado pela Federação das Indústrias do Estado do Amazonas, onde foram 

apresentadas as diversas ações desenvolvidas no Estado para qualificação da mão de obra 

no setor naval. 
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� Audiência Pública de Criação do Geoparque Cachoeiras do Amazonas, realizada na 

Câmara Municipal de Presidente Figueiredo, para discussão sobre os critérios e benefícios 

para a população do município de Presidente Figueiredo da criação do Geoparque 

Cachoeiras do Amazonas, projeto de grande importância para a consolidação da indústria 

do turismo naquele município e também para a preservação de sítios arqueológicos e 

cachoeiras. Esse será o segundo Geoparque do Brasil. 

� Participação no Ato de Assinatura do Acordo de Cooperação entre HRT e NTK-BP, 

no Rio de Janeiro, a fim de garantir a continuidade dos investimentos na área de petróleo e 

gás por parte desse grupo empresarial, fortalecendo a política estadual de 

desenvolvimento dessa indústria no Estado do Amazonas.   

Resultados dos Indicadores em 2011 

Dois indicadores já podem ser observados com resultados satisfatórios: 

Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais (CFEM) e Arrecadação de 

Royalties. Os valores de 2011 apontam o crescimento da receita, consequência do incremento 

de investimentos no Setor Mineral no estado do Amazonas. 

 

Fonte: DNPM 
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 Fonte: ANP 

 

 

AMAZONAS A TODO GÁS  

 

O Governo do Estado do Amazonas, por intermédio da Companhia de Gás do 

Amazonas (CIGÁS), participa ativamente da estratégia de mudança da matriz energética do 

Amazonas em busca de geração de energia limpa e de um ambiente ecologicamente 

sustentável, e a consequente melhoria da qualidade de vida.   

Por meio do programa Amazonas a Todo Gás - Participação na Matriz 

Energética do Estado do Amazonas com Inclusão do Gás Natural, construiu a rede de 

gasodutos para atender aos ramais termelétricos de Manaus, via distribuição de gás natural 

para as usinas termelétricas e produtores independentes de energia. Construiu também a Rede 

de Gasodutos para Atender aos Segmentos Industrial, Automotivo, Comercial e Residencial, 

cuja atividade se resume na distribuição de gás natural para os segmentos industrial, 

automotivo, comercial e residencial, de modo a contribuir para a diminuição da emissão de 

monóxido de carbono, visando a preservação do meio ambiente, além de possibilitar ao 

consumidor contar com mais uma alternativa energética.  

Essas obras possibilitaram o desenvolvimento das seguintes ações em 2011: 
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Atendimento Termelétrico 

O volume médio de gás natural comercializado pela Cigás para o segmento 

termelétrico no período de janeiro a setembro de 2011 foi de 1.616.194 m³/dia. Em 2011 as 

duas Usinas Termelétricas (UTE) da Amazonas Energia passaram a gerar energia através do 

consumo de gás natural. A UTE Mauá entrou em operação em janeiro de 2011 e a UTE 

Aparecida em junho/11, sendo as duas responsáveis pelo consumo médio de 763.146 m³/dia. 

até setembro/2011. 

Representando 99,8% do volume total comercializado pela Cigás, o segmento 

termoelétrico consumiu até setembro a média de 2.528.337 m³/dia, ocupando a 1ª colocação 

entre as distribuidoras do Brasil. 

Atendimento do Mercado não Térmico 

Dando continuidade à política de investimentos e expansão da rede de distribuição, a 

Cigás, em 2011 (até setembro), o Governo do Estado, por meio da Cigás,  firmou contrato de 

compra e venda de gás com uma bandeira de combustíveis para o fornecimento de gás a um 

dos postos da sua rede. Também foi formalizado termo de compromisso para fins de 

negociação do contrato com uma indústria situada na área de abrangência do gasoduto 

implantado. Até o final do ano a Companhia espera ter 10 contratos assinados. O início do 

fornecimento às primeiras indústrias/postos está previsto para meados de 2012. 

Ações Desenvolvidas 

� Inauguração do Centro de Controle Operacional (CCO) para a realização de controle 

de monitoramento remoto das estações de medição e regulagem de pressão, estações 

de Odorização, retificadores e demais equipamentos instalados ao longo da rede de 

distribuição de Gás Natural; 

� Aprovação junto à Agência Reguladora dos Serviços Públicos Concedidos do Estado 

do Amazonas da tabela tarifária, com o objetivo de alavancar negócios nos segmentos 

industriais, gás natural veicular (GNV) e gás natural comprimido (GNC); 

� Simulado de Vazamento de Gás - evento para promover a preparação e a integração 

da equipe de emergência com as demais entidades públicas e privadas do município e 

do Estado, de forma a propiciar um atendimento rápido e seguro em eventuais 

situações semelhantes. Para a realização do Simulado, além da consultoria da 
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ITSEMAP do Brasil, empresa especializada em gerenciamento de riscos e 

treinamentos de segurança, contou com a parceria da Polícia Militar, Defesa Civil 

Estadual e Municipal, Secretaria de Segurança Pública (SSP), Secretaria de Estado do 

Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (SDS), Secretaria Municipal de Meio 

Ambiente e Sustentabilidade (SEMMAS), Serviço de Atendimento Móvel de 

Urgência (SAMU), Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (IPAAM), Agência 

Reguladora dos Serviços Públicos Concedidos do Estado do Amazonas (ARSAM), 

Breitener, Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização de Trânsito, Corpo de 

Bombeiros e Amazonas Energia. A ação aconteceu na Av. Solimões, entre as Usinas 

Termelétricas de Mauá e Breitener Tambaqui, no bairro Jardim Mauá, zona Leste de 

Manaus; 

� Licenças - renovação da Licença de Operação nº 520/09-01 que dá suporte à operação 

do gasoduto de 42,3 km hoje existentes; Licença Prévia nº 207/10 para atender à 

implantação da Rede de Distribuição no Distrito Industrial de Manaus; Licença de 

Instalação n º 148/11 para a expansão do gasoduto em mais 2,3 km visando o 

atendimento da fábrica Levorin; 

� Eventos - Realização da I Semana do Meio Ambiente, onde foram realizadas 

atividades com as comunidades próximas das unidades da Companhia que possuem 

sistemas de odorização; divulgação do número 0800 para atendimento da população; 

participação na passeata em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente, da 

Escola Municipal Professor Heleno Nogueira, na comunidade do Jardim Mauá; além 

de atividades internas de conscientização e de uma exposição sobre o gás natural no 

Manauara Shopping em Manaus; realização da “Semana com Todo Gás” no mês de 

setembro, em comemoração ao Dia do Cliente - 15 de setembro. A programação 

contou com palestras motivacionais e treinamentos em qualidade no atendimento para 

o público interno e externo da Companhia; 

� Comunicação - Implantação do informativo trimestral CIGÁS INFORMA, com 

tiragem de 500 exemplares; reestruturação do site institucional; modificação na 

identidade visual da Companhia; controle e avaliação das inserções da Cigás nos 

diversos canais de mídias, por meio do seu clipping; confecção do Jornal Mural; 

divulgação de informações interna e externamente; realização de atividades de 

responsabilidade social com sensibilização nas comunidades próximo a rede de 
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distribuição no bairro Jardim Mauá, com palestras nas escolas, participando das 

reuniões de pais para esclarecer questionamentos sobre o gás natural, e também 

apresentando os aspectos de segurança da operação; 

� Desenvolveu Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI)  o Plano Diretor de 

Tecnologia da Informação - PDTI 2011/2012 de forma a demonstrar a situação do 

cenário atual de toda infraestrutura tecnológica da companhia e propor melhorias a fim 

de atender e suportar com excelência a atividade de fornecimento e distribuição de gás 

natural. 

As atividades comerciais com o gás natural foram iniciadas ao final do exercício de 

2010. Após a conclusão das obras dos ramais termelétricos, em setembro de 2011 a 

Companhia auferiu o lucro de R$ 362.239,54 e acumulado em 2011 de R$ 3.923.515,18. O 

lucro previsto para o exercício de 2011 é de R$ 12.669.903,81. 

Plano de Investimento 

Em fase final de elaboração, o Plano de Plurianual de Investimentos, foi realizado 

com base no levantamento e atualização do mercado consumidor, especialmente do segmento 

industrial. Inicialmente, o investimento para atender as indústrias localizadas próximo ao 

gasoduto já implantado é de R$ 9,4 milhões e, para o Distrito Industrial, R$ 21,5 milhões até 

o fim de 2012, totalizando R$ 30,9 milhões. O Plano de Investimento definirá a diretriz para 

os gasodutos, dimensionamento da rede, cronograma físico e financeiro, licenciamento 

ambiental, além da realização do Estudo de Viabilidade Técnico e Econômico (EVTE). 
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ETNODESENVOLVIMENTO 

 

O Governo do Estado, compromissado com os Povos Indígenas por intermédio da 

Secretaria de Estado para os Povos Indígenas (SEIND),vem atuando na formulação, execução 

e implementação de políticas de Etnodesenvolvimento, eixo de sustentação do Programa 

Amazonas Indígena.  

Em parceria com outras instituições de governo, organizações indígenas e entidades 

não governamentais, desenvolve atividades voltadas ao desenvolvimento sustentável e à 

preservação de valores culturais e históricos definidos e aprovados pelo Conselho Estadual 

dos Povos Indígenas, a fim de garantir condições de segurança alimentar, geração de renda, 

direitos à cidadania, conservação e uso sustentável dos recursos naturais, preservação, 

reconhecimento e valorização das culturas dos povos indígenas do Amazonas.   

Com o objetivo de implantar e implementar as ações de Etnodesenvolvimento, foi 

firmado um termo de cooperação técnica com a Fundação Nacional do Índio (FUNAI) para 

atuação nas áreas de educação, saúde, meio ambiente, manejo de recursos naturais, pesquisa, 

esporte, cultura, infraestrutura, fomento e desenvolvimento regional, cujas atividades serão 

coordenadas por um Comitê Gestor formado por cinquenta e uma  instituições da esfera 

estadual e federal.  

   

PRINCIPAIS ATIVIDADES REALIZADAS EM 2011 

 

Todas as atividades desenvolvidas enquadram-se nas linhas das ações estabelecidas 

no Programa Amazonas Indígena, formando o seguinte tripé: Sustentabilidade dos Povos 

Indígenas, Fortalecimento das Organizações e Comunidades Indígenas e Atenção Social para 

os Povos Indígenas.    

 

� Sustentabilidade dos Povos Indígenas 

A ação está voltada para atender as demandas dos povos indígenas no que tange à 

produção agrícola familiar, atividades extrativistas, crédito e financiamento, acesso a 

programas de comercialização, atividades de turismo em terras indígenas, produção pesqueira, 

produção de artesanato, participações em feiras, exposições e todas as demais formas de 
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obtenção de renda e melhoria da qualidade de vida. Dentre as várias ações realizadas nessa 

linha de atuação, destacam-se: 

 

Programa de Desenvolvimento Regional Sustentável (DRS) - parceria com o 

Banco do Brasil no apoio a iniciativas inovadoras voltadas para a geração de renda, por meio 

do aproveitamento de recursos naturais existentes nas terras indígenas. Em 2011, várias 

reuniões foram realizadas com o Banco do Brasil e as lideranças indígenas, no intuito de 

definir as estratégias para implantação desse Programa nas comunidades indígenas.  

 

Programa de Aquisição de alimentos e Doação Simultânea (PAA) - Programa 

coordenado pela Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB), cujo objetivo é 

incentivar a agricultura familiar, compreendendo ações vinculadas à distribuição de produtos 

agropecuários para pessoas em situação de insegurança alimentar; e formação de estoques 

estratégicos, sendo constituídos por instrumentos que permitem a estruturação e o 

desenvolvimento da agricultura familiar e o acionamento após a colheita, no momento da 

comercialização. 

 

Projeto de Manejo Pesqueiro Comunitário na Terra Indígena Ewaré - 

financiado pelo Projeto de Desenvolvimento Regional do Estado do Amazonas para a Zona 

Franca Verde (PRODERAM), visa complementar as atividades iniciadas pelo projeto de 

Gestão e Manejo Comunitário de Recursos Pesqueiros nas Terras Indígenas Ewaré I e II, em 

São Paulo de Olivença, fruto de uma parceria entre o Instituto Nacional de Pesquisas da 

Amazônia (INPA) e a extinta Fundação Estadual dos Povos Indígenas (FEPI).                

 Em 2011 foram realizadas duas oficinas. A primeira, com o objetivo de discutir a 

forma de gestão de manejo pesqueiro e, a segunda, para discutir a criação de um Conselho 

Gestor de Pesca das comunidades envolvidas no projeto, as quais contaram com a 

participação de 72 caciques dos povos Tikuna, Kambeba, Kokama e Kaixana.  

 

Projeto Território da Cidadania Indígena do Alto Rio Negro - foram firmados 

seis contratos de repasses com o Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) - Programa 

Território da Cidadania, por meio da Caixa Econômica Federal, totalizando um montante de 

R$ 5.094.917,00 (cinco milhões noventa e quatro mil e novecentos e dezessete reais), sendo 

R$ 4.494.917,00 para o Território da Cidadania Indígena do Rio Negro e R$ 600.000,00 
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destinados ao Território do Madeira, para apoio das ações territoriais voltadas para os 

seguintes aspectos: 

� Cadeias do artesanato, pesca, extrativismo e fortalecimento institucional das 

organizações indígenas e dos povos tradicionais - R$ 1.231.808,00; 

� Dinamização Econômica e melhoria da qualidade da alimentação da população e 

investimentos na gestão social - R$ 458.509,00; 

� Investimentos nas cadeias produtivas do pescado, extrativismo, apoio à 

comercialização de produtos indígenas e de povos tradicionais no território Rio 

Negro da Cidadania - R$ 1.415.000,00; 

� Custeio das cadeias produtivas do artesanato, pesca, extrativismo e apoio ao 

fortalecimento institucional das organizações indígenas e de povos tradicionais do 

município de Barcelos, membro do Território Rio Negro da Cidadania Indígena - 

R$ 149.600,00; 

� Investimentos nas cadeias produtivas do extrativismo e agricultura, apoio à 

comercialização de produtos indígenas e de povos tradicionais, no Território Rio 

Negro da Cidadania Indígena - R$ 1.240.000,00; 

� Investimentos no processo de organização das feiras da agricultura familiar dos 

produtores rurais de assentamentos e das comunidades indígenas do Território 

Madeira - R$ 600.000,00. 

 

Projeto Fortalecimento da Gestão Ambiental para o Desenvolvimento 

Sustentável dos Territórios Indígenas – em fase de negociação com o Banco Nacional de 

Desenvolvimento Social e Econômico (BNDES), o Projeto visa implantar modelos de Plano 

de Gestão Ambiental; melhorar e ampliar os mecanismos de comunicação para o 

monitoramento e desenvolver atividades produtivas sustentáveis; implementar ações de 

assistência técnica diferenciada aos produtores indígenas para adoção de práticas de uso 

sustentável dos recursos naturais, devendo beneficiar diretamente 7.400 indígenas nos 

municípios de Alvarães, Autazes, Atalaia do Norte, Boca do Acre, Borba Humaitá, Jutaí, 

Lábrea, Manicoré, Maraã, Maués, Nhamundá, Pauini, Rio Preto da Eva e Tefé. 

 

Projetos Demonstrativos para os Povos Indígenas (PDPI) – realizado em 

pareceria com o Ministério do Meio Ambiente (MMA), esses projetos vieram para dar 
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resposta à carência de recursos para as diversas terras indígenas recém demarcadas, com 

dificuldades de acesso a programas governamentais, a fim de garantir sua sustentabilidade.                     

 

Projetos desenvolvidos: 

� Extrativismo e comercialização da castanha e óleo vegetal da terra indígena 

Kassawá; 

� Resgate da língua apurinã para os indígenas de São Francisco Guiribé; 

� Monitoramento participativo e manejo de recursos pesqueiros da terra indígena 

Acapuri de Cima; 

� Proteção e manejo de recursos pesqueiros da terra indígena Espírito Santo; 

� Projeto Guéa’u – Todos juntos - Proteção e fiscalização da terra indígena; 

� Proteção da terra indígena Riozinho; 

� Extrativismo de babaçu; 

� Aracuã, nação de Awai; 

� Sustento para o povo Kokama; 

� Extraindo renda da floresta; 

� Valorização das mulheres indígenas do médio Solimões e afluentes; 

� Fortalecimento do Arranjo Produtivo e Artesanal Indígena do Médio Purus. 

 

Projeto Certificação da Castanha Indígena das Aldeias Miratu e Marajaí - 

objetiva a capacitação dos produtores para a certificação dos castanhais existentes nas aldeias 

envolvidas no município de Alvarães, com financiamento do MMA, por meio do projeto 

Corredores Ecológicos. Em 2011 foram realizadas várias atividades preliminares, entre as 

quais se destacam as oficinas “Boas Práticas de Coleta, Secagem e Armazenagem da 

Castanha”, ministradas por técnicos da própria SEIND, e “Certificação Orgânica da 

Castanha”, em parceria com a Agência de Desenvolvimento Sustentável (ADS) e a 

Associação Indígena dos Produtores Agroextrativistas da Aldeia Miratu (AIPAAM).  

 

Associativismo e Melhoria da Qualidade do Artesanato - Buscando atender as 

demandas das comunidades indígenas e intensificar as ações voltadas à Sustentabilidade dos 

Povos Indígenas, foram realizadas duas oficinas sobre Associativismo nas comunidades 

indígenas Rouxinol, no rio Tarumã, e Estrela da Paz, da Terra Indígena do Bugaio, em Jutaí, 
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cuja abordagem principal foi quanto aos critérios de constituição, legalização, representação e 

gestão; e três oficinas sobre a Melhoria da Qualidade do Artesanato Indígena ministradas nos 

municípios de Juruá, Marãa e Jutaí, visando a melhoria da qualidade do artesanato produzido 

e a geração de renda das comunidades envolvidas.  

 

 
 Fonte: ASCOM/SEIND 

 

 

FORTALECIMENTO DAS ORGANIZAÇÕES E COMUNIDADES 

 

Ação criada para dar apoio e assessoramento às Organizações e Comunidades 

Indígenas, no que se refere à elaboração de projeto para captação de recursos, planejamento, 

monitoramento e execução de atividades, incentivo às atividades de associativismo e 

cooperativismo e apoio à participação dos indígenas em eventos.  
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Dentre as diversas atividades, destacam-se: 

 

� Reuniões para discutir políticas públicas para o setor com vistas à elaboração do 

PPA 2012-2015; participação permanente dos artesãos indígenas no parque de exposições 

Eurípedes Lins e em outros eventos da cidade; inserção dos indígenas de Alvarães nas 

discussões sobre o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF) 

e o Programa para o Desenvolvimento Regional Sustentável (DRS); projeto Abril Cultural 

Indígena e outros de captação de recursos; apresentação dos resultados de pesquisas, 

levantamento e diagnóstico realizado pelos órgãos e pesquisadores visando a formulação de 

uma agenda positiva para a cadeia produtiva da piaçava; ampliação e demarcação da terra 

indígena da comunidade Santa Maria, rio Jatapú; firmar acordo de pesca esportiva no rio 

Marmelo, terra indígena Tenharim com a Liga de Eco Pousada da Amazônia Ltda; estabelecer 

acordo de boa convivência entre os moradores da vila do Ariaú e da aldeia Sahu-Apé; discutir 

com as organizações indígenas de Humaitá os impactos ambientais da BR-230 e elaboração 

do Programa de Desenvolvimento Econômico Regional; Associação dos Produtores Indígenas 

Mura de Autazes (APIMA), projeto de Extrativismo do babaçu financiado pelo PDPI; 

capacitação dos produtores no curso de artesanato com látex; e a implantação do Programa de 

Aquisição de Alimentos, tendo como produto o cupuaçu;  

� Realização do curso de elaboração de projetos para os alunos do Centro 

Amazônico de Formação Indígena (CAFI).  

 

� ATENÇÃO SOCIAL PARA OS POVOS INDÍGENAS 
                

A ação tem por finalidade a formulação, execução e implementação de políticas de 

atenção social nas principais áreas de interesse dos povos indígenas, tais como: Conhecimento 

Tradicional, Saúde, Educação, Esporte, Cultura e Lazer, dando atenção especial à situação das 

mulheres, índios urbanos, crianças, adolescentes e aos portadores de necessidades especiais.  

Nesse sentido, atividades em parceria com outros órgãos vêm sendo desenvolvidas 

por meio de Termos de Cooperação Técnica firmados em 2010 e também de patrocínios. No 

primeiro semestre de 2011 foram realizadas algumas atividades em parceria com a Secretaria 

de Assistência Social (SEAS), Defensoria Pública da União, Defensoria Pública do Estado, 

Procuradoria Federal no Estado do Amazonas, FUNAI e Banco da Amazônia S/A (BASA), a 

conforme seguem:  
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Projeto “Rede de Registro Civil para Indígenas e Ribeirinhos” - Em parceria 

com a SEAS, Prefeitura de Atalaia do Norte, Cartório de Atalaia do Norte, Defesa Civil, 

FUNAI, Secretaria Especial de Saúde Indígena (SESAI) e Associação Marubo de São 

Sebastião (AMAS), foram realizadas ações itinerantes voltadas à erradicação do sub-registro 

civil de nascimento, ampliação do acesso à documentação básica, e a outros serviços, como 

benefícios sociais e atendimento médico, beneficiando quatro etnias do povo indígena 

Mayuruna, Marubo, Kanamari e Kulina do Rio Curuçá, na comunidade São Sebastião, 

localizada na Terra Indígena Vale do Javari - Rio Curuçá, com a expedição de 113 

documentos de identidade, 114 registros de nascimento civil, 140 carteiras de trabalho, 76 

Registros Administrativos de Nascimento Indígena (RANIs) e 27 cadastros e atualizações do 

Programa Bolsa Família.  

 

 
                      Fonte: ASCOM/SEIND                                                                             Fonte: ASCOM/SEIND 

 

Projeto “A Valorização da Identidade na Prevenção do Uso de Álcool e Outras 

Drogas" - Esse projeto nasceu da preocupação dos tuisás Sateré-Mawé em diminuir os 

problemas do uso abusivo dessas drogas entre os jovens indígenas do município de Maués.  

Com o patrocínio do BASA e a colaboração técnica do Conselho Estadual de Política 

sobre Drogas (CONEN), das organizações representativas do povo Sateré-Mawé, TUMUPE e 

da FUNAI local, o projeto foi executado nas comunidades Marau Novo, Santa Maria e Vila 

Nova no rio Marau, em Maués, com o objetivo de fortalecer a identidade Sateré-Mawé e 

combater o uso de álcool e outras drogas entre os povos indígenas, por meio de campanhas 

informativas e de sensibilização sobre as implicações dessas drogas no organismo e na vida 

social do grupo.  
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Projeto “Abril Cultural Indígena” - realizado anualmente, no mês de abril, com 

atividades alusivas aos povos indígenas, objetiva estimular uma reflexão sobre a situação de 

todos os povos, valorizando a cultura, o fortalecimento da identidade e a promoção da 

sustentabilidade econômica de cada povo. Em 2011, as atividades foram extensivas aos 

municípios de Lábrea, na região do Médio Purus; Amaturá; São Paulo de Olivença e 

Tabatinga, na região do Alto Solimões; Humaitá, na região do Madeira; Parintins, na região 

do Baixo Amazonas.  

 

Atendimento Jurídico Integrado na SEIND - Cooperação Técnica com as 

defensorias públicas da União, Estado e Procuradoria Federal no Estado do Amazonas, 

beneficiou cerca de 300 indígenas nas mais diversas áreas. 

 

Comitê Gestor do Plano de Atuação Integrada entre o Governo do Estado do 

Amazonas e a Fundação Nacional do Índio (FUNAI) - Em 2011 deu-se início ao processo 

de estruturação do Comitê Gestor, com vistas ao planejamento de ações interinstitucionais, 

envolvendo as diversas instituições membros dessa parceria, subdividindo-se em quatro 

Câmaras Técnicas: Gestão Territorial e Ambiental das Terras Indígenas; Promoção dos Povos 

Indígenas do Amazonas: na perspectiva de valorização do patrimônio sociocultural indígena; 

Qualidade de vida dos povos e comunidades indígenas do Amazonas: Reafirmando direitos na 

perspectiva das territorialidades indígenas; Desenvolvimento Econômico dos Povos 

Indígenas. 
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INFRAESTRUTURA  E  SANEAMENTO BÁSICO                                        
            
      

O Governo do Amazonas, em conjunto com a Secretaria de Infraestrutura de Estado 

(SEINFRA), completa o ano de 2011 com uma gama de realizações na área de infraestrutura, 

primordiais ao crescimento sustentável do Estado para a melhoria da qualidade de vida da 

população amazonense, seja do interior ou da capital. A Secretaria comporta em sua estrutura 

a Agência Reguladora de Serviços Públicos Concedidos do Estado do Amazonas (ARSAM), 

Companhia de Saneamento do Amazonas (COSAMA), Sociedade de Navegação, Portos e 

Hidrovias (SNPH) e Superintendência de Habitação e Assuntos Fundiários (SUHAB), 

formando um sistema que vem se empenhando no sentido de viabilizar a constante execução 

de programas e projetos que visam à consolidação da infraestrutura necessária para a 

consecução do objetivo maior, que é o desenvolvimento do estado do Amazonas.  

Dentre as obras de infraestrutura consideradas de maior relevância, destacam-se: 

� Construção e a recuperação de escolas e hospitais nos municípios do interior, bem 

como o trabalho que vem sendo realizado na recuperação do sistema viário urbano e rural de 

todos os municípios, além das estradas e vicinais, a exemplo da AM-010 - Manaus-

Itacoatiara, que está passando por um processo de recuperação de seu leito estradal. A obra 

nesta rodovia compreende a reciclagem e reconstrução de pelo menos 35 quilômetros 

intercalados e realização de operações tapa buracos no restante, garantindo assim sua 

trafegabilidade e maior segurança aos seus usuários. A Manaus-Itacoatiara é de fundamental 

importância para a economia, não apenas do próprio município de Itacoatiara, como também 

para Silves, Itapiranga e Rio Preto da Eva, que têm nela a via de escoamento da produção de 

suas respectivas zonas rurais.  

� Programa Água para Manaus – PROAMA - está em sua fase final antes da entrada 

em operação, com a realização dos testes de tratamento de água e a adição de produtos 

químicos.  Viabilizado por intermédio de uma parceria com o Governo Federal, o Programa 

foi idealizado para solucionar de forma definitiva o problema da falta de abastecimento de 

água nas zonas Norte e Leste de Manaus, penalizadas durante anos com a precariedade ou 

mesmo a inexistência no fornecimento de água. 

AÇÃO GOVERNAMAL 
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� Programa Social e Ambiental dos Igarapés de Manaus (PROSAMIM) - realiza 

ações nos igarapés do Franco e Bombeamento, no bairro da Compensa; Sapolândia, no bairro 

do Alvorada, na zona Centro-Oeste; Igarapé do Bindá, no bairro da União; e Igarapé do Santo 

Agostinho, entre a Compensa e o bairro de Santo Agostinho. O PROSAMIM é considerado 

como um dos cartões postais da cidade e é referência internacional para o BID. O Programa 

será estendido também ao interior do Estado, inicialmente para Maués. 

O Governo do Estado do Amazonas também tem as atenções voltadas para a Copa 

do Mundo de 2014, com destaque para a obra da Arena da Amazônia, cujo cronograma é um 

dos mais adiantados entre todas as demais cidades sede da Copa. 

Em termos de mobilidade urbana - um dos requisitos da FIFA para a realização da 

Copa 2014 -, a Secretaria de Estado de Infraestrutura (SEINFRA) tem sob sua 

responsabilidade a formatação de um Plano Viário que permita intervenções no sistema viário 

de Manaus, como a continuidade da Avenida das Torres que se estenderá até a AM-010, 

sendo esta apenas uma das diversas intervenções pensadas com o objetivo de facilitar o 

tráfego de veículos na cidade.  

O Governo do Estado do Amazonas encerra assim o ano de 2011 com um 

representativo número de obras e ações realizadas na capital e no interior, projetando um 

volume ainda maior para 2012 e anos subsequentes, por conta não apenas das exigências 

referentes à Copa de 2014, como em razão das necessidades verificadas em razão do 

crescimento populacional da capital e do interior. 

 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

  
No processo de elaboração e desenvolvimento de projetos de arquitetura e 

engenharia para a composição de custos, orçamentos e projetos básicos, quando requeridos, 

bem como a fiscalização das obras contratadas e executadas pelos demais órgãos da esfera 

governamental nas áreas de Infraestrutura Estruturante e Aparelhamento Social, foram 

desenvolvidas as seguintes ações: 
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INFRAESTRUTURA ESTRUTURANTE: OBRAS EM ANDAMENTO 

NO INTERIOR - 2011 

ÁREA 
 

DESCRIÇÃO INVESTIMENTO 

 Construção de Calçada, meio-fio e sarjeta – Canutama 556.000,00 

 Infraestrutura viária no município para combate à 
Dengue, em Barcelos 

290.490,00 

 Infraestrutura viária no município para combate à 
Dengue, em Codajás 

257.295,00 

 Infraestrutura viária no município para combate à 
Dengue, em Humaitá 

590.360,00 

Sistema Viário Infraestrutura viária no município para combate à 
Dengue, em Lábrea 

480.484,00 

 Pavimentação  na vila do Sacambú ,  no município de 
Manacapuru 

2.832.118,57 

 Pavimentação, terraplenagem, drenagem e pavimentação 
na vila do Jacaré, município de Manacapuru 

3.203.309,63 

 Infraestrutura viária no município para combate à 
dengue, município de Nova Olinda do Norte 

358.380,00 

 Pavimentação e recapeamento de ruas  no município de 
Parintins 

2.195.659,34 

 Consultoria para Elaboração de Estudos e Planos e 
Projetos Executivos para a Execução do Programa 
PROSAIMAUÉS 

2.486.093,92 

Saneamento Básico Remediação do lixão da cidade de Parintins, 
transformando-o em aterro controlado no município 

1.123.345,06 
 

 Projeto de Adequação Ecológica sanitária coletiva do 
bairro Monte Castelo no município de Rio Preto da Eva 

931.863,71 
 

 
Habitacional 

Recuperação da orla do município de São Paulo de 
Olivença, compreendendo ainda a construção de 150 
unidades habitacionais. 

16.953.892,95 
 

Fonte: SEINFRA 
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INFRAESTRUTURA ESTRUTURANTE: OBRAS EM ANDAMENTO NO INTERIOR - 2011 
 

 
ÁREA DESCRIÇÃO 

 
INVESTIMENTO 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transporte 

Serviços de conservação e restauração da AM-010  19.849.221,37 

Serviços na Rodovia AM-363 - Silves 3.524.066,68 

Pavimentação da Rodovia BR-317  6.670.138,68 

Porto de Barreirinha 11.424.188,54 

Porto de Beruri 9.619.791,50 

Porto de Boa Vista do Ramos 11.889.435,79 

Porto de Canutama 19.417.063,63 

Porto de Carauari 17.807.084,92 

Porto de Careiro da Várzea 26.898.730,39 

Porto de Codajás 18.561.855,05 

Porto de Eirunepé 27.930.229,26 

Porto de Guajará 20.395.512,71 

Porto de Ipixuna 16.407.556,86 

Porto de Iranduba 21.391.284,39 

Porto de Itamarati 14.520.439,29 

Porto de Itapiranga 14.765.253,81 

Porto de São Gabriel da Cachoeira 13.850.933,00 

Porto de Tapauá 16.730.243,38 

 Fonte: SEINFRA
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               INFRAESTRUTURA APARELHO SOCIAL: OBRAS REALIZADAS NA CAPITAL - 2011 

ÁREA DESCRIÇÃO  INVESTIMENTO 

 
Esporte e 

Reforma do Centro de Convenções - Sambódromo. 736.482,10 

Lazer 
 

Serviços de engenharia de construção dos ambientes contidos 
nos projetos da Arena Amazônia - Amazonas 

17.703.033,02 
 

Educação Reforma da Escola Superior da Saúde - UEA 137.603,81 

Educação e 

Administração 

Revisão das instalações elétricas, hidrossanitária e da estrutura 
física da Secretaria de Estado da Ciência e Tecnologia  

118.250,66 

Reforma do prédio da UEA - Almoxarifado e Biblioteca. 121.495,30 

Cultura Reforma do prédio da TV Cultura. 1.035.351,82 

Habitacional Adequações de 150 residências de pessoas deficientes 1.496.310,97 

 Reforma - 13 BPI Santa Etelvina 420.140,00 

 Reforma e aparelhamento de CIOPS  1.098.732,50 

 Reforma, adaptação, ampliação e aparelhamento do 13º DIP 950.688,84 

Segurança Reforma, adaptação, ampliação e aparelhamento do 15º DIP  1.071.421,94 

 Reforma, adaptação, ampliação e aparelhamento do 18º DIP  950.881,89 

 Reforma, adaptação, ampliação e aparelhamento do 6º DIP  928.145,80 

 Reforma, aparelhamento e adaptação do 26º DIP e 26º CICOM  1.011.687,98 

 Reforma e aparelhamento do CPA Norte, bairro Mutirão - 
Programa Ronda no Bairro 

1.496.627,32 

Fonte: SEINFRA 
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INFRAESTRUTURA APARELHO SOCIAL: OBRAS REALIZADAS NO INTERIOR - 2011 
 

ÁREA DESCRIÇÃO DO PROJETO INVESTIMENTO 

 Construção do Estádio do município de São Sebastião do Uatumã 1.112.058,24 

Esporte e Reforma e ampliação do estádio Floro de Mendonça (Estádio do 
Penarol), no município de Itacoatiara 

1.599.000,00 

Lazer Conclusão da Construção do Centro de Convivência do Idoso – 
município de Pauiní 

484.748,45 

 Construção do Centro de Convivência da Família com quadra 
coberta 

2.302.384,26 

 Construção da Universidade do Estado do Amazonas - UEA - 
Presidente Figueiredo 

5.409.032,58 

Educação Construção de Muro de Arrimo na Escola Estadual Nossa 
Senhoras das Graças – município de Codajás 

356.849,97 

Cultura Reforma e revitalização do Parque do Ingá (1.ª fase), no 
município de Manacapuru 

798.325,61 

 Reforma Geral do Centro Cultural de Parintins – Bumbódromo. 979.565,68 

 Reforma Geral e Aparelhamento das Delegacias dos municípios: 
Anori, Anamã, Beruri , Caapiranga, Codajás e Manacapuru 

2.058.756,62 

 Reforma e Ampliação do 2º Batalhão da Policia Militar, no 
município de Itacoatiara 

2.844.351,31 

 Reforma Geral e Ampliação do 3º Batalhão da Polícia Militar, no 
município de Tefé 

1.639.800,51 

 
Segurança 

Reforma e Ampliação do 9º Batalhão da Polícia Militar, no 
município de Manacapuru 

1.917.743,28 

 Reforma do Prédio do 8º Batalhão da Polícia Militar, no 
município de Tabatinga 

1.914.255,42 

 Reforma geral e aparelhamento das Delegacias dos municípios de 
Amaturá, Atalaia do Norte, Benjamin Constant, Jutaí, São Paulo 
de Olivença, Santo Antônio do Içá, Tabatinga e Tonantins 

 

2.981.737,88 

 Reforma e aparelhamento das Delegacias em Barcelos, Novo 
Airão, São Gabriel da Cachoeira e Santa Izabel do Rio Negro 

 
1.783.360,30 

 Reforma geral e aparelhamento das Delegacias dos municípios de 
Carauari, Envira, Eirunepé, Guajará, Ipixuna, Itamarati e Juruá 

 
2.696.398,57 

Fonte: SEINFRA 
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OBRAS CONTRATADAS E INICIADAS NA CAPITAL E INTERIOR - 2011 
 

OBJETO VALOR 

CAPITAL 

Reforma do Centro de Convenções Sambódromo  736.482,10 

Construção de um poço tubular na Escola Superior de Ciências da Saúde (UEA) 34.934,83 

Serviços de engenharia de construção dos ambientes contidos nos projetos da Arena 
Amazônia - Amazonas 

17.703.033,02 

Reforma, ampliação e equipamento do 13º Distrito Integrado de Polícia (DIP) 950.688,84 

Reforma, ampliação e equipamento do 15º Distrito Integrado de Polícia (DIP)  1.071.421,94 

Reforma e ampliação do 18º Distrito Integrado de Polícia (DIP) 950.881,89 

Reforma, ampliação e equipamento do 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP)  928.145,80 

Revisão das instalações elétricas, hidrossanitária e da estrutura física da SECT 118.250,66 

Reforma e aparelhamento do CPA Norte, para implantação do Programa Ronda no Bairro 1.496.627,32 

Reforma, aparelhamento e adaptação do 26º DIP e 26º CICOM, construção do anexo 
comunitário para implantação do Programa Ronda no Bairro 

1.011.687,98 

Reforma do Centro de Operações de Segurança (CIOPS) e fornecimento de equipamentos 
e mobílias 

1.098.732,50 

Reforma da Escola Superior de Saúde (UEA) 116.071,64 

Reforma e ampliação do prédio da TV Cultura  496.639,04 

INTERIOR 

Obras complementares do Mirante do município de Iranduba 149.816,62 

Execução dos serviços técnicos especializados de engenharia consultiva para elaboração 
do Plano Aeroviário  

9.674.184,02 

Melhoramento e pavimentação da estrada de Nogueira, em Alvarães 3.672.463,75 

Execução dos serviços técnicos especializados de engenharia consultiva para elaboração 
do Plano Rodoviário  

13.567.738,31 

Executar obras, serviços de conservação e restauração da rodovia AM-010, entre os Km-
19 (Manaus) e Km-267,04 (Itacoatiara) 

19.435.490,60 

Consultoria técnica para os projetos executivos dos trabalhos relativos ao Programa 
(PROSAIMAUÉS) 

2.486.093,92 

Reforma do Centro Cultural de Parintins - Bumbódromo 974.565,66 

Serviços de manutenção e conservação das Rodovias AM-363 e AM-330 -  Silves e 
Itapiranga 

3.077.205,00 

Reforma e ampliação do estádio Floro de Mendonça (Estádio do Penarol), no município 
de Itacoatiara 

1.599.000,00 

Serviços de engenharia para recuperação da orla do município de São Paulo de Olivença e 
a construção de 150  unidades habitacionais  

16.953.892,95 

Construção de Ponte mista no ramal do Pau Rosa, localizada no Km 21 da Rodovia BR-
174/A 

961.000,00 

Construção de muro de arrimo na Escola Estadual Nossa Senhora das Graças, no 
município de Codajás 

356.692,47 

Reformas das Escolas Estaduais em Parintins 388.046,14 

Fonte: SEINFRA 
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OBRAS CONCLUÍDAS E ENTREGUES NA CAPITAL E INTERIOR - 2011 
OBJETO VALOR 

CAPITAL 

Readequação viária do Cruzamento da Torquato Tapajós 
com a Av. Max Teixeira 

6.256.511,99 

Centro Educacional de Tempo Integral (CETI), na Av. 
Brasil S/nº Compensa  

7.285.842,48 

Muro da Escola Estadual Engº Arthur Soares Amorim, na 
Rua Carire,  Núcleo 16 nº. 60 – Cidade Nova  

450.025,62 

Conclusão dos serviços complementares no Centro 
Educacional de Tempo Integral (CETI) na Manaus Moderna 

8.561.882,39 

 
INTERIOR 

Infraestrutura viária na sede de Novo Aripuanã 7.411.889,29 

Infraestrutura viária na sede do Município de Canutama  2.367.357,21 

Infraestrutura viária na sede do Município de Maraã 3.790.136,41 

Muro da Escola Estadual Alexandre Montoril de Coari 403.477,42 

Reformas da Escola Estadual Suzana de Jesus Azedo  499.000,00 

Reforma da Escola Estadual Aderson de Menezes, no 

município de Parintins  

598.646,00 

Ampliação dos sistema viário em 13,5 km, em Pauni  7.157.062,30 

Reforma do Hospital Geral de Nova Olinda do Norte  793.094,51 

Fonte: SEINFRA 

 

 

PROGRAMA SOCIAL E AMBIENTAL DOS IGARAPÉS DE MANAUS 

 

O Programa Social e Ambiental dos Igarapés de Manaus (PROSAMIM) foi concebido 

pelo governo do Estado do Amazonas mediante uma ampla articulação institucional. Composto 

por obras múltiplas, o Programa incorpora um conjunto de intervenções envolvendo dimensões 

ambientais, urbanísticas, habitacionais, sociais, econômicas, institucionais, financeiras e legais. 

 Em parceria com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, o Governo do Estado 

assinou em 2006 o primeiro contrato de empréstimo no valor de US$ 200 milhões (PROSAMIM 

I); 2008, o segundo contrato de empréstimo no valor de US$ 220 milhões (PROSAMIM II); 

2009, o terceiro contrato de empréstimo no valor de US$ 110milhões (PROSAMIM 

SUPLEMENTAR); em 2010 celebrou o Convênio de Financiamento não reembolsável de 
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Investimento no valor de US$ 6,45milhões (FECASALC). Em 2012 está prevista a sssinatura do 

4º contrato de empréstimo no valor de US$ 400 milhões ( PROSAMIM III ). 

Dentre as ações desenvolvidas em 2011 pelo PROSAMIM, destacam-se: 

� Modificação e construção de novos aspectos urbanísticos, com a inclusão de esporte 

e lazer, criação de áreas verdes e organização comunitária; 

� Melhoria da habitação com a construção de novas habitações, do saneamento básico, 

da saúde e da segurança pública; 

� Tratamento das nascentes dos igarapés; 

� Monitoramento da qualidade da água dos igarapés; 

� Ligações sanitárias intradomiciliares. 

 

Os trabalhos nas bacias dos Educandos/Quarenta visam contribuir para a solução dos 

problemas ambientais, sociais e urbanísticos que afetam a população da cidade de Manaus. A 

bacia abriga cerca de 580 mil habitantes e banha a área central e mais antiga de Manaus. Sua 

extensão é de 39 km², envolve 33 igarapés, 15 bairros e o Distrito Industrial. Antes de iniciar o 

Projeto, cerca de 58 mil pessoas residentes nessas áreas viviam sob risco de desabamento e 

inundação, falta de saneamento básico, assoreamento, drenagem insuficiente e inundações 

periódicas.  

Na bacia do São Raimundo, o objetivo é contribuir para a solução dos problemas 

ambientais, sociais e urbanisticos que afetam, particularmente, a população residente abaixo da 

cota de 30 metros da bacia do Igarapé do São Raimundo, proporcionando-lhe melhores 

condições de vida no trato das questões ambientais e de saúde na área de intervenção do 

Programa, com reabilitação e implantação de sistemas de drenagem, abastecimento de água e 

recuperação ambiental das áreas inundadas e das nascentes. 

O Projeto visa ainda melhorar as condições de habitação, com a construção de novas 

unidades habitacionais, reordenamento urbano, regularização de propriedade, áreas de lazer, 

assim como dar continuidade ao fortalecimento institucional das instituições envolvidas e 

criação de capacidades junto à comunidade, para assegurar a sustentabilidade das intervenções 

propostas. 
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ÁREA DE ATUAÇÃO DO PROSAMIM 

 
 

 

 

Fonte: UGPI 

 

 

PROGRAMAS EM EXECUÇÃO 

 

� PROSAMIM I/SUPLEMENTAR - recuperação ambiental e requalificação 

urbanística nos igarapés Manaus, Bittencourt, Mestre Chico e recuperação de área de cabeceira, 

bem como a realização de estudos e projetos nos demais igarapés da bacia dos 

Educandos/Quarenta. Estão também inseridas as obras em andamento nos igarapés do Quarenta 

(próximo à sua foz) e da Cachoeirinha, como contrapartida do Governo do Estado para a 2ª fase 

do Programa – PROSAMIM II; 

� PROSAMIM II - recuperação ambiental e requalificação urbanística  no igarapé do 

Quarenta, no trecho que vai da rua Maués até a Rodrigo Otávio, igarapé do Cajual e Parque São 

Raimundo. 
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� PROSAMIM III - envolverá ações de intervenção do Programa no igarapé do São 

Raimundo, Parque Kako Caminha (foz do igarapé do Franco) até sua foz no Rio Negro. O 

Projeto está na fase final de análise para assinatura do contrato pelo Governo do Amazonas e 

Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), etapa em que serão adquiridos os seguintes 

serviços: 

− Consultoria, inclusive gerenciamento e supervisão de obras, Auditoria, Cursos e 

Elboração de Estudos, Planos e Projetos Complementares;  

− Execução de obras de macrodrenagem nos Igarapés; urbanização de toda a orla 

da sub-bacia, com implantação de ciclovias, pistas de caminhada, contenções e 

equipamentos urbanos; implantação de conjuntos habitacionais para atender o 

reassentamento do Programa; implantação de sistema viário; implantação de 

parques urbanos em áreas de solo criado; implantação de sistema de esgotamento 

sanitário em toda sub-bacia; reflorestamento de toda orla. 

� Execução de obras de recuperação e ampliação da Estação de Pré-

Condicionamento (EPC) dos Educandos e adequação do emissário sub fluvial;  

� Bens: fornecimento e instalações de aparelhos, máquinas e equipamentos de 

processamento de dados, eletrônicos, científicos, energéticos, comunicação, medição, 

orientação, e outros; mobiliário em geral; veículos de tração mecânica e outros. 

� Serviços Técnicos: monitoramento da qualidade da água dos igarapés; criação e 

produção de material gráfico; criação e produção de vídeo com veiculação; apoio na organização 

e realização de oficinas, reuniões e outros eventos. 

� Convênios com 10 novas entidades para completar as ações do fortalecimento 

institucional do PROSAMIM. 

� Convênio FECASALC - Convênio de Financiamento não Reembolsável de 

Investimento do Fundo Espanhol para Água e Saneamento. 

− O governo do Estado utilizará os fundos para pagamentos de contratação de obras 

de instalações sanitárias e serviços diferentes de consultoria, mediante atuação social com as 

famílias beneficiárias e ao mesmo tempo promover a conexão de suas redes de esgoto para o 
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sistema de esgotamento sanitário, reduzindo a carga poluente vertida nos igarapés. O propósito é 

possibilitar a conexão à rede de esgoto sanitário em fase de implantação, na totalidade das 

edificações, com benefícios consequentes de um adequado sistema sanitário no que corresponde 

à população beneficiada. 

− Ligações Intradomiciliares: serão beneficiadas 15.610 famílias de baixa renda 

com ligações sanitárias intradomiciliares à rede de esgotos.  

− Execução de obras – Serviços de instalações intradomiciliares à rede de esgotos. 

− Serviços Diferentes de Consultoria - apoio para a realização de ações de 

mobilização e informação; produção e veiculação de campanha de mídia gráfica; produção e 

veiculação de material gráfico. 

 

AÇÕES DESENVOLVIDAS, POR ÁREA - 2011  

 

ENGENNHARIA 

 

Concluídas em 2011 - As obras citadas abaixo foram construídas em vários igarapés e locais da 

bacia dos Educandos e Igarapé do São Raimundo, consideradas as seguintes especificidades:  

� Macro e Micro Drenagem - 294,77m de recuperação do igarapé do Quarenta; 

56,32m de Galeria nos igarapés Manaus, Bittencourt, Mestre Chico, Freira e Cajual; 823,14m de 

microdrenagem; 

� Reordenamento Urbano - 760 unidades habitacionais, sendo 498 no Parque 

Residencial Mestre Chico e 262 no Parque Residencial do igarapé da Cachoeirinha. Os parques 

possuem infraestrutura urbanística composta de bancos de concreto ao longo dos passeios, 

praças, recipiente para depósito de lixo, telefones públicos, escadas, rampas para deficientes 

físicos, estacionamentos, redes coletoras de esgoto, sistema viário e iluminação pública. 

� Parques e Vias Urbanas - prédio de apoio à implantação e sustentabilidade do 

Programa, com área total de 1.800m²; 560,78m de sistema viário. 

� Sistema de Esgotamento Sanitário - 25,98 km de rede coletora nos bairros da 

Cachoeirinha, São Francisco, Raiz, Petrópolis e Japiim I.  
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SUSTENBILIDADE SOCIAL 

 

Em 2011, mais de 50 mil pessoas foram identificadas como prioritárias para 

remanejamento dos igarapés Manaus, Bittencourt, Mestre Chico, Quarenta, Cachoeirinha, 

Cajual e Parque São Raimundo, por estarem vivendo sob elevado risco de inundações; 

inexistência de infraestrutura habitacional e de esgotamento sanitário; proliferação de doenças; e 

outros problemas decorrentes da falta de saneamento básico.  

Até 2013 está previsto o reassentamento de 10.023  famílias, como pode ser obervado 

no quadro a seguir: 

 

NÚMERO DE FAMÍLIAS REASSENTADAS, POR ETAPA - 2010-2011 

Fonte: UGPI 
Nota: O PROSAMIM I, já concluído, reassentou 6.663 famílias até 2010. 

 

 

SOLUÇÕES APLICÁVEIS PREVISTAS 

 

Em conformidade com o Plano Diretor de Reassentamento (PDDR) e ajustes 

posteriores acordados com o Banco, cada família residente nas moradias afetadas, previamente 

cadastrada, poderá optar por uma das seguintes soluções de remanejamento: 

 

Alternativa I - Indenização em Dinheiro: preferencialmente aplicável aos imóveis cujo valor 

for superior a R$ 28.860,06. Também ocorrerá indenização em dinheiro para os seguintes 

casos:  

ETAPA IGARAPÉS 
PREVISTO REALIZADO % DE 

AVANÇO 

TÉRMINO 

PREVISTO Até 2013 2010 2011 

PROSAMIM 

SUPLEMENTAR 

(Sequência do 

PROSAMIM I) 

Manaus, Bittencourt e 

Mestre Chico 

1.646 77 244 15 2013 

PROSAMIM II Quarenta II, Cajual e 

Parque São Raimundo 

4.417 852 1.329 30 2013 

PROSAMIM III Bacia do São  Raimundo 3.960 0 0 0 2014 

TOTAL 10.023 1.529 1.573 16  
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� Proprietário não residente no imóvel cadastrado, independente do valor da 

benfeitoria;  

� Ocupante de imóvel construído posteriormente à aplicação do Cadastro Físico 

Territorial - CFT/Cadastro Socioeconômico (CSE); 

� Ocupantes de imóveis com CFT, cuja posse foi transferida via de compra/venda, 

ainda que o último ocupante tenha sido revalidado;  

� Ocupantes com Cadastro do Mutuário (CADMUT) positivo. 

 

Alternativa II - Bônus: permuta da moradia afetada pela moradia comprada por meio de 

bônus. Solução aplicável às famílias proprietárias dos imóveis que estas ocupam, nos casos em 

que o valor da moradia for inferior a R$ 28.860,06, conforme Decreto 27.846 de 27.8.2008.  

 

Alternativa III - Unidade Habitacional: permuta da moradia afetada por moradia a ser 

construída pelo Governo do Estado do Amazonas em Solo Criado (Quadras-Bairro). Aplicável 

às famílias proprietárias dos imóveis que elas ocupam, nos casos em que o valor da moradia 

for inferior a R$ 28.860,06. 

 

Alternativa IV - Conjunto Habitacional: Adjudicação de moradia sob regime de Concessão 

de Uso no Conjunto Habitacional construído pelo Governo do Estado, concedida aos 

moradores cadastrados na condição de inquilinos e cedidos a serem remanejados.  

 

Alternativa V - Cheque Moradia: solução aplicável no igarapé do Franco, conforme o 

Decreto nº. 25.758 de 26.03.2006, replicada para o Parque São Raimundo, por tratar-se da sua 

extensão. Valor: R$ 21.000,00.  

 

Alternativa VI – Auxílio-Moradia: consiste na concessão de repasse financeiro no valor R$ 

4.000,00 para famílias na condição de inquilinos e cedidos, com a finalidade de suprir o 

aluguel em outra área pelo prazo de dois anos. 

 

Trabalho de Sustentabilidade Socioambiental – ações que fortalecem a efetivação dos 

objetivos do Programa, compostas pelos seguintes eixos norteadores:  
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� Mobilização, Organização e Informação das Comunidades – compreende a 

formação das instâncias de participação e a implementação de ferramentas de gestão 

compartilhada como o Comitê de Representante de Comunidade (CRC) e Grupo de Apoio Local 

(GAL).  No ano de 2011 foram realizadas 12 reuniões e 3 oficinas de capacitação com o CRC e 

GAL dos igarapés referentes ao PROSAMIM I e Suplementar, bem como, com o CRC e GAL 

para intervenção na bacia do São Raimundo, com eleição de 6 titulares e suplentes do CRC e 

222 lideranças informais do GAL, além da Consulta Pública para avaliação dos planos de 

engenharia e remanejamento. Também estão em funcionamento os Escritórios Locais de Gestão 

Compartilhada no igarapé do Quarenta, localizado à Av. Costa e Silva, antiga Silves, no bairro 

Raiz, zona Sul e no Parque Residencial Manaus, Quadra 3; 

�   Ações integradas à Execução do Plano Específico de Remanejamento (PER) - 

compreendem as ações de sensibilização e orientação para o reassentamento. Até o ano de 2011 

foram realizadas 173 reuniões de apresentação do programa, 289 reuniões de orientação sobre as 

soluções de remanejamento, 8.653 entrevistas individuais e 51 oficinas de preparação para a 

escolha da unidade habitacional; aplicadas 23 Comissões de Gerenciamento de Crises 

(COMCRI); 

�   Ações Integradas de Apoio à Reinstalação de Atividades Econômicas, 

Qualificação Profissional, Geração de Renda e Inclusão Social para fortalecimento da renda 

familiar. Foram realizadas parcerias com o programa “Mulheres Mil” para formação de 40 

camareiras do Instituto Federal do Amazonas (IFAM; aplicados cursos relacionados a atividades 

comerciais, como Higiene e Manipulação de Alimentos; Aprender a empreender; Mulher 

empreendedora; Café regional; Cozinha regional; Drinks regionais e customização de camisetas 

em parceria com a Secretaria Municipal do Trabalho e Desenvolvimento (SEMTRAD); Inclusão 

digital em parceria com a UNATI-UNINORTE e com o Instituto de Tecnologia (ITEC) para a 

realização de cursos de Informática para jovens e mulheres e Cozinha Brasil, em parceria com o 

Serviço Social da Indústria (SESI). Também foram firmadas parceiras com a Universidade 

Estadual do Amazonas (UEA) para a Alfabetização de adultos no Projeto Reescrevendo o 

Futuro e de preparação para o vestibular no Projeto Aprovar. Nas ações de capacitação, período 

compreendido entre 2006 a 2011, foram beneficiadas 5.015 pessoas; 

�  Ações integradas e de apoio à Execução do Plano de Educação Ambiental e 

Sanitária (PEAS). Visam fortalecer a sensibilização ambiental e buscar novos hábitos nas áreas 
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revitalizadas. Foram aplicadas ações referentes ao calendário ambiental e demais atividades de 

suporte, como o mutirão de limpeza nos parques residenciais, visitas de orientação e palestras 

nas escolas da área do entorno. 

�  Acompanhamento Técnico e Social Pós-reassentamento – compreende as ações 

de acompanhamento social às famílias dos parques residenciais, com realização de visitas 

técnicas pela equipe de assistentes sociais e psicólogos, além de registros, orientações e 

atendimentos a ocorrências relacionadas a problemas estruturais, conflitos entre vizinhos, 

utilização inadequada dos espaços públicos e/ou poluição sonora. Foram realizadas, ainda, 

mobilizações da comunidade para a participação de reuniões e atividades que visam o 

levantamento de informações para o monitoramento das famílias residentes nos parques 

residenciais.   

�   Gestão e Monitoramento do Programa – compreende ação de avaliação e 

controle das ações socioambientais. Pesquisas de satisfação foram aplicadas nos parques 

residenciais, pesquisa de levantamento das atividades econômicas e levantamentos quanto à 

observância do Manual do Proprietário. Também foram realizados atendimentos a pesquisadores 

e estudantes que buscavam dados para análise e avaliação do Programa.  

 

AÇÕES COMPLEMENTARES AO REASSENTAMENTO - 2011 

ESPECIFICAÇÃO PREVISTO REALIZADO 
% 

DE AVANÇO 
TÉRMINO 
PREVISTO 

Organizações Comunitárias Constituúdas 07 03 43 2013 

Cursos 18 07 39 

Particiapantes nos cursos 558 200 36 

Alunos presentes nas palestras 4.500 3.840 85 

Apresentações nas escolas 72 128 178 

Mulheres profissionalmente capacitadas 270 157 58 

TOTAL 5.425 4.335 80  
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 ÍNDICE DE VIOLÊNCIA NAS ÁREAS DE INFLUÊNCIA DO PROSAMIM 

 

A violência urbana é o mal que assola as comunidades que vivem em centros urbanos. 

Abrange toda e qualquer ação que atinge as leis, a ordem pública e as pessoas. Muitas são as 

causas da violência, como adolescentes desregrados e ilimitados pelos pais, crise familiar, 

reprovação escolar, desemprego, tráfico em geral, confronto entre gangs rivais, falta de 

influência política, machismo, discriminação em geral e tantos outros. Todo esse círculo 

vicioso se origina a partir da falta de condições de uma vida digna que faz com que as pessoas 

percorram caminhos ilegais e criminosos. Nas áreas de influência do PROSAMIM, a facilidade 

de ação da segurança pública nos acessos, becos e vielas dos bairros começam a ter reflexos 

positivos, por conta das modificações iniciais do Programa.  

Segue abaixo o Quadro Comparativo de Ocorrências no PROSAMIM, considerando o 

número de violência em 2010 e o registro do primeiro semestre de 2011:  

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Secretaria de Estado da Segurança – SSP/AM 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Fonte: UGPI 
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MELHORIA AMBIENTAL 

 

O desenvolvimento urbano das bacias dos igarapés de Manaus consta no plano de 

investimento do Governo do Estado como ação de absoluta prioridade, em razão dos agravos 

sociais e ambientais nelas identificados. A redução do nível de degradação ambiental em que 

se encontram essas bacias terá reflexo profundo na condição da integridade física e 

psicossocial da população afetada. Não só os remanescentes serão beneficiados pela 

requalificação urbanística do local, bem como toda a comunidade do entorno, considerando as 

reconfigurações planejadas e realizadas. O monitoramento da Melhoria das Condições 

Socioambientais e Urbanísticas se dará pela medição de alguns parâmetros físico-ambientais. 

Têm sido alvo das ações do Programa os seguintes atributos socioambientais, 

considerados de relevada importância para a melhoria da qualidade de vida da população: 

nascentes dos igarapés, qualidade da água dos igarapés, habitação, aspectos urbanísticos, 

saneamento básico (drenagem, água, esgoto, lixo), saúde, segurança pública,  esporte e lazer, 

áreas verdes, cultura e organização comunitária.  

 

INDICADORES DA QUALIDADE DA ÁGUA  

 

A meta para a qualidade da água estabelecida pelo PROSAMIM é alcançar os 

parâmetros estabelecidos pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) em sua 

Resolução n° 357, de 17 de março de 2005, que dispõe sobre a classificação dos corpos de 

água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento. O Artigo 4° dispõe sobre que a água 

enquadrada na classe 2, que  pode ser destinada: ao abastecimento para consumo humano, após 

tratamento convencional; proteção das comunidades aquáticas; à recreação de contato 

primário, tais como natação, esqui aquático e mergulho, conforme Resolução CONAMA 274, 

de 2000; à irrigação de hortaliças, plantas frutíferas, parques, jardins, campos de esporte e 

lazer, com os quais o público possa vir a ter contato direto; à aquicultura e atividade de pesca. 

O Programa monitora os parâmetros de Coliformes Termotolerantes, Demanda 

Bioquímica de Oxigênio (DBO), Demanda Química de Oxigênio (DQO), Nitrogênio 

Amoniacal e Oxigênio Dissolvido (O). Os Coliformes Termotolerantes diminuíram em 42% 

desde o início do programa (2006);  

Para acompanhar a qualidade da água nos igarapés com intervenção do PROSAMIM, 

no primeiro semestre de 2011 foi realizada uma análise da água nos igarapés Bittencourt, 
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Manaus, Mestre Chico e Quarenta, cujos resultados denotam uma melhoria na sua qualidade, 

conforme dados que seguem: 

PARAMÊTROS 

BACIA DOS EDUCANDOS / CACHOEIRINHA, 
CAJUAL E SÃO RAIMUNDO 

BACIA DOS 
EDUCANDOS / 

QUARENTA 

Unidades Conama n° 
357 

Linha 
de 

Base 

Meta 
2013 

2011 
Linha 

de 
Base 

Meta 
2012 

2011 

Coliformes 
Termotolerantes 

NMP/100
ml 

1.000 2.400 100 360.000 1.000 1.100 930.000 

Demanda 
Bioquímica de 
Oxigênio (DBO₅) 

mgO2/l Até 5 mg/L 
O₂ 

240 20 15.9 100 45,7 8.6 

Demanda Química 
de Oxigênio (DQO 
5 dias a 20°C) 

mg/LO2 Até 3 mg/L 
O₂ 

152.3 75 47 152.3 84,8 52 

Nitrogênio 
amoniacal (para PH 
≤ 7) 

mgN/l 3,7mg/L N 20 10 13.3 - 18,96 14 

Oxigênio 
Dissolvido (O₂) 

mg/LO2 <5 mg/ L O₂ 3.1 4.2 1.01 0,1 1,00 1.55 

Fonte: UGPI  
 

 

IMPACTO AMBIENTAL EVITADO  

 

Volume estimativo de poluentes deixados de ser lançados diretamente nos igarapés, 

após o reassentamento de cerca de 34 mil pessoas realizado pelo PROSAMIM/BID, conforme 

quadro abaixo: 

 

POLUENTES UNIDADE 
VOLUME 

PESSOA/ DIA 

NO. DE 

PESSOAS 
TOTAL/DIA TOTAL/ANO 

Esgoto 

Sanitário 

Litro 80 34.270 2.741.600 986.976.000 

Lixo Doméstico Quilo 0,8 34.270 27.416 9.869.760 

Fonte: UGPI 
Nota: Parâmetros estimativos 
Volume de água consumida por pessoa/dia - 100 litros (ARSAM, 2010); 
Volume de lixo produzido por pessoa/dia - 0,8 kg (SEMULSP, 2010). 
Implantação de Esgotamento Sanitário, contemplando: - 2.500 m de interceptores; - 135.000 m de redes coletoras; 4 estações elevatórias. 
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INDICADORES DAS DOENÇAS HÍDRICAS  

 

A incidência de enfermidades de origem hídrica, como diarreia, hepatite, dengue e 

malária apresentou significativa redução em seus indicadores e a consequente melhora na 

qualidade de vida da população da cidade de Manaus. Vide quadro: 

 

ENFERMIDADES DE ORIGEM HÍDRICA, REDUZIDAS - 2011 

INDICADOR 

PARA CADA 
10.000 

HABITANTES/ 
MÊS 

BACIA DOS EDUCANDOS, 
CACHOEIRINHA, 

CAJUAL E SÃO 
RAIMUNDO 

BACIA DOS EDUCANDOS/ 
QUARENTA 

Linha 
de Base 

Meta 
2013 

2011 
Linha 

de Base 
Meta 
2012 

2011 

Pessoas afetadas por 

diarreia 

 

40/mês  

712,32 40 21,86 57,35 40,00  22,94 

Pessoas afetadas por 

hepatite A 

 

08/mês 

9,19 08 0,06 12,35 8,00 0,08 

Pessoas afetadas por 

dengue 

 

10/mês 

376,84 10 48,85 19 8,00 80,10 

Pessoas afetadas por 

malária 

 

10/mês 

22,98 10 0,03 16 10,00 0 

Fonte: UGPI  

 

 

APOIO A PROJETOS DE GESTÃO AMBIENTAL PARA A CIDADE DE MANAUS 

 

PROJETO OBJETO BENEFICIÁRIO PRAZO 

PLANO DE CONTROLE DE 

CONTAMINAÇÃO 

INDUSTRIAL- PCCI 

Controle de efluentes 

industriais 

IPAAM Em andamento 

PLANO DIRETOR DE 

RESÍDUOS SÓLIDOS DE 

MANAUS (PDRS) 

Melhoria do sistema de 

limpeza pública 

SEMULSP Concluído 

Fonte: UGPI 
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ATIVIDADES DE FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL REALIZADAS 

 

� Continuidade da implantação do Plano de Controle de Contaminação Industrial do 

Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (IPAAM); 

� Complementação da carga horária para capacitação de 55 servidores do IPAAM; 

� Continuidade da elaboração do Plano Local de Habitação de Interesse Social para o 

Instituto Municipal de Planejamento Urbano (IMPLURB); 

� Continuidade da elaboração do Plano de Contingência da bacia do Quarenta para a 

Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM); 

� Conclusão dos estudos para Revisão da Estrutura Tarifária, Implantação da Tarifa 

Social e Elaboração de Instrumentos de Regulação Econômica dos serviços de água e esgoto 

da cidade de Manaus, para a Agência Reguladora dos Serviços Públicos Concedidos do 

Amazonas (ARSAM). 

� Assinatura do Termo de Recebimento Definitivo das Obras Relativas à 1ª 

(Primeira) fase do Sistema de Água e Esgoto das Sub-Bacias dos Igarapés Manaus, Bittencourt 

e Mestre Chico, que entre si assinaram, o Governo do estado do Amazonas por intermédio da 

Unidade de Gerenciamento do Programa Social e Ambiental dos Igarapés de Manaus (UGPI), 

Secretaria Municipal de Infraestrutura (SEMINF) e Águas do Amazonas, com interveniência 

da Agência Reguladora dos Serviços Públicos Concedidos do Estado do Amazonas (ARSAM); 

� Assinatura do termo de Doação da Feira do Carvão ao Município de Manaus; 

� Realização de Mesa Redonda sobre Emissário Subaquático de Efluentes da Estação 

de Pré Condicionamento de Esgoto Sanitário. 
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POPULAÇÃO BENEFICIÁRIA, POR PROGRAMA, VALOR DOS 

FINANCIAMENTOS E STATUS DA EXECUÇÃO – 2006-2011 

 

PROGRAMAS 

FAMÍLIAS 
BENEFICIADAS 

VALOR DO 
FINANCIAMENTO 

STATUS DA 
EXECUÇÃO 

Previstos 
Famílias 
atendidas 

BID US$ 
milhões 

Aporte 
Local 

US$ milhões 

Início da 
Execução 

Situação 
Atual 

PROSAMIM I 5.661 6.663 140 60 19/01/2006 Concluído 

PROSAMIM II 4.417 1.329 154 66 10/11/2008 
Em 

execução 
PROSAMIM 

SUPLEMENTAR 
1.646 244 77 33 01/09/2009 

Em 
execução 

CONVÊNIO 
FECASALC 

15.610 0 5 1,45 30/11/2010 
Em 

execução 

TOTAL 27.334 8.236 376 160,45 - - 

       

PROSAMIM III 3.960 133 280 120 03/11/2011 A iniciar 

Fonte: UGPI/ Planejamento / ENGEVIX 

 

 
 

SANEAMENTO - PROAMA 
 

 

O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura 

(SEINFRA), projeta para o mês de dezembro a entrada em operação do novo sistema de 

captação e tratamento de água, que beneficiará mais de 500 mil pessoas residentes nas zonas 

Leste e Norte de Manaus, o conhecido Programa Água para Manaus (PROAMA), e conta com 

a parceria técnica e operacional da Companhia de Saneamento do Amazonas (COSAMA). 
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Sistema de Captação e Tratamento de Água 

   

Com a finalização dos testes operacionais onde será realizada a captação, o tratamento 

e a distribuição de água, fica cada vez mais próxima a realização da meta do Governo do 

Amazonas em resolver, definitivamente, o problema da falta de abastecimento de água nas 

zonas Leste e Norte da capital. O objetivo final do Governo do Estado do Amazonas, em 

relação ao Programa Água para Manaus (PROAMA), é erradicar a falta sistemática de água e 

levar água de boa qualidade aos moradores, obedecendo todas as exigências do Ministério da 

Saúde.  

 

REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS 

 
A Agência Reguladora dos Serviços Públicos Concedidos do Estado do Amazonas 

(ARSAM) atua na fiscalização, mediação, controle e regulação da qualidade dos serviços de 

transporte coletivo rodoviário intermunicipal de passageiros e por força de convênio, do 

serviço de abastecimento de água e esgotamento sanitário na capital. Sua estrutura busca 

monitorar o cumprimento das metas e padrões estabelecidos nas legislações, garantindo assim 

a defesa dos direitos dos usuários dos serviços públicos concedidos, assim como o equilíbrio 

econômico e financeiro dos contratos de concessão.  

A Agência Reguladora possui arrecadação própria, oriunda dos serviços de fiscalização 

dos transportes rodoviários intermunicipais de passageiros, da concessão da exploração dos 
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serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário no município de Manaus, e, 

recentemente, dos serviços de distribuição de gás natural e demais atividades correlatas à 

CIGÁS. 

             No período de janeiro a outubro de 2011, foram realizadas 1.365 fiscalizações in loco, 

inclusive, solicitando providências com relação às obras de revitalização das estações de 

tratamento de esgoto e estações elevatórias de esgoto, poços e centros de reservação que, em 

muitas localidades, encontravam-se desativados ou em condições de funcionamento 

inadequadas. 

A cidade de Manaus possuía uma rede de distribuição de água com extensão de 1.800 

km, equivalentes a 72,49% de cobertura. Ao longo da concessão, a rede de distribuição teve 

um incremento de 1.476,02 km, possuindo hoje 3.276,02 km, equivalentes a 82 % de 

cobertura. A rede pública coletora de esgotos sanitários da cidade de Manaus possuía 266,00 

km, correspondendo à cobertura do serviço de 3,05% e não 11%, como pactuado. De 2000 a 

2011, a rede pública coletora de esgoto passou de 266 km para 507,95 km (setembro/2011), 

correspondendo a um acréscimo de 241,95 km (90,96%). Esse acréscimo de 241,95 km 

corresponde à execução e/ou incorporação de 154,43 km, por parte da concessionária e 87,52 

km provenientes da execução das obras de esgotamento sanitário do PROSAMIM. 

 

 

NO 

X 

 

 

 

 

       Fonte: DITEC/ARSAM 
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Fonte: DITEC/ARSAM 
         

Durante o ano de 2011, a ARSAM aplicou 32 notificações, sugeriu 10 penalidades de 

advertência e 16 multas contra a concessionária Águas do Amazonas, conforme segue: 

PENALIDADES 
PERÍODO 

TOTAL 
2009 2010 2011 

Multas 14 5 16 35 

Notificações 36 28 32 96 

Advertências 16 6 10 32 

Valor das multas 
R$ 

2.116.175,62 
R$ 

677.006,21 
R$ 

2.677.659,89 
R$ 

5.470.841,72 
Fonte: ARSAM 

 

O Transporte Rodoviário Intermunicipal Coletivo de Passageiros é um serviço público 

de competência do Estado, explorado pela iniciativa privada por meio de concessão, permissão 

ou autorização. A transferência para o setor privado da execução de serviços essenciais obriga 

o Estado a redefinir o seu papel, passando de executor a regulador e fiscalizador, aumentando 

sua responsabilidade sobre a qualidade dos serviços prestados aos usuários. Dentro desse 

propósito, a ARSAM trabalha para que a regulação das atividades das empresas que operam 

nesse setor traga benefícios diretos aos usuários. De janeiro a outubro de 2011 a ARSAM 

realizou cerca de 30.000 ações de fiscalização, na totalidade dos trajetos diários das linhas 

operadas pelas empresas permissionárias. 
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A ARSAM fez cumprir cerca de 20 mil gratuidades no serviço de transporte rodoviário 

intermunicipal coletivo de passageiros, no que se refere à isenção do pagamento de tarifa ou 

desconto no valor da passagem para pessoas com deficiência física, auditiva, visual, mental e 

outras; policiais civis, militares e agentes penitenciários em serviço; idosos maiores de 60 anos; 

estudantes da rede escolar oficial; crianças menores de 10 anos de idade; pessoas aposentadas 

por invalidez.  

Outras ações importantes foram realizadas, tais como: vistoria de veículos que operam 

no serviço de transporte intermunicipal na rodoviária do município de Presidente Figueiredo, 

durante a “Festa do Cupuaçu”; fiscalização e orientação aos condutores de veículos na 

localidade do Cacau Pirêra; operação de fiscalização e orientação aos condutores de veículos 

no km 34, da rodovia AM-010; operação de vistoria de veículos no km 30, da rodovia AM-

010; operação na “Festa do Abacaxi”, realizada no município de Careiro da Várzea; operação 

de Fiscalização na rodovia AM-352, estrada que liga Manaus ao município de Novo Airão; 

Vistoria dos veículos utilizados no transporte rodoviário intermunicipal coletivo de passageiros 

na rodoviária do município Manacapuru, no período da Festa da Ciranda; Vistoria de 

transportes intermunicipais na rodoviária do município Itacoatiara, durante o Festival da 

Canção de Itacoatiara – FECANI. 

Com a inauguração da ponte Rio Negro, o número de passageiros com destino aos 

municípios de Novo Airão, Iranduba e Manacapuru triplicou, e a ARSAM autorizou a inclusão 

de mais 18 linhas intermunicipais para atender essa demanda.  A oferta de viagens com destino 

à Manacapuru, por exemplo, dobrou. Atualmente, ocorrem 36 saídas de ônibus partindo da 

rodoviária Huascar Angelim, localizada em Manaus. A fiscalização nas duas cabeceiras da 

ponte é realizada todos os dias pelos fiscais da Diretoria de Procedimentos e Logística da 

ARSAM.  

 
 
SANEAMENTO BÁSICO – ABASTECIMENTO DE ÁGUA  
 
 

A Companhia de Saneamento do Amazonas - COSAMA, além dos municípios de 

Alvarães, Autazes, Benjamin Constant, Carauari, Careiro da Várzea, Codajás, Eirunepé, 

Itamaratí, Juruá, Manaquiri, São Paulo de Olivença e Tabatinga, tem prestado assistência 

técnica a outros sistemas de abastecimento de água já administrados pelas Prefeituras.                
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Cumprindo o compromisso social do Governo do Estado de melhoria da qualidade de 

vida da população urbana e da sua manutenção nos respectivos municípios, pratica uma das 

tarifas de fornecimento de água mais baixas do País. Como exemplo, um imóvel residencial 

que consume de 12m³/mês, nos sistemas operados pela COSAMA a conta mensal corresponde 

ao valor de R$ 10,72. Enquanto isso, em Manaus esse mesmo consumo eleva a fatura mensal 

para R$ 30,89. Ademais, 77,36% das ligações de água domiciliares são faturadas mensalmente 

com o consumo básico de 12m³, oportunizando dessa forma a cobrança de uma tarifa 

eminentemente social para a população urbana residente no interior do Estado. 

Os municípios administrados pela COSAMA foram contemplados com os seguintes 

equipamentos e serviços: bombas dosadoras; Fotocolorímetro digital; Phmetro 

microprocessado; Talha manual compactada; Autoclave para esterilização de equipamentos de 

laboratório; Chave compensadora de partida; Hidrômetros; Subestação abaixadora de tensão; 

Motocicletas de 125 cc; Microcomputador; Turbidimetro digital; Poço tubular de 60 m; 

Conjuntos de Motobombas; Quadro de partida; Autoclave horizontal analógico e Reservatório 

elevado dentre outros.  

 

MUNICÍPIOS PESSOAS BENEFICIADAS 

Alvarães 2.313 

Autazes 7.122 

Benjamin Constant 15.406 

Carauari 16.198 

Careiro da Várzea 1.344 

Codajás 9.435 

Eirunepé 12.836 

Itamarati 583 

Juruá 3.316 

Manaquiri 7.919 

São Paulo de Olivença 7.814 

Tabatinga 14.955 

Fonte: COSAMA 
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HABITAÇÃO 

 

Em 2011 foram entregues à população de Manaus mais de duas mil novas unidades 

habitacionais, sob a coordenação da Superintendência Estadual de Habitação (SUHAB). As 

entregas são referentes as seguintes unidades: 

� Conjunto Ozias Monteiro I, localizado na Av. Max Teixeira, Cidade Nova, zona Norte, 

com 800 apartamentos destinados a funcionários públicos do Estado; 

� Residencial Petrópolis, primeiro conjunto de apartamento popular entregue a população 

de Manaus, no bairro Petrópolis, zona Sul, com 192 apartamentos;  

�  Unidades do Prosamim, do igarapé do Mestre Chico, com 498 apartamentos e 176 

unidades no Prosamim Cachoeirinha; 

� Conjunto Cidadão X na zona Norte - entregues 700 casas  das 1.287 previstas. 

 

O ano também foi marcado por novos projetos, como a assinatura da segunda etapa do 

Programa Minha Casa Minha Vida do Amazonas, com mais 5.384, o que oficializa em Manaus 

o maior conjunto habitacional do Programa Federal do Brasil. O Conjunto Meu Orgulho, que 

integra o Programa terá 8.895 unidades habitacionais entre casas e apartamentos, com 10 % 

das unidades destinadas a portadores de necessidades especiais.  As primeiras 3.511 unidades 

estão em fase de conclusão e deverão ser entregues no primeiro semestre de 2012. Além das 

unidades habitacionais, estão sendo construídas no local escolas, unidades de saúde, e outros, 

para atender os moradores do novo conjunto.  

A Suhab mantém em execução os conjuntos Ozias Monteiro II, com 192 apartamentos, 

Pró-Moradia II, com 1.920 apartamentos, Cidadão VIII, com 500 casas, Cidadão XI e XII, com 

512 apartamentos, cada; e, ainda, 12 pavilhões do Lar dos Hansenianos com um total de 96 

unidades habitacionais totalmente adaptadas às necessidades dos portadores da Hanseníase. 

Com isso, o Governo do Estado do Amazonas soma mais de 14 mil habitações em construção, 

todas com previsão de entrega para 2012, com exceção da 2ª etapa do Conjunto Meu Orgulho, 

que tem um prazo de 24 meses para entrega das obras.  

O resultado desse trabalho foi destaque nacional no segmento. A Suhab recebeu em 

2011 dois prêmios com projetos realizados em Manaus pela Associação Brasileira de COHABs 

- ABC, o conjunto Lar dos Hansenianos foi vencedor do Prêmio Nacional, concorrendo com 
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mais de 20 projetos de todo o país; o Conjunto Cidadão XII, entregue em 2010, com 800 

unidades na zona norte da cidade, foi o vencedor do Prêmio Regional. 

Paralelo a isso, foram efetivadas diversas indenizações para execução de grandes obras 

do Governo do Amazonas, como a Ponte Rio Negro, construção de Escolas de Tempo Integral, 

Proama, Igarapés do Programa Prosamim, assim como frente de obras de Infraestrutura 

realizada no bairro Nova Vitória, onde 248 famílias foram retiradas do local.  Em 2011 cerca 

de 1.200 indenizações foram realizadas.   

A elaboração do Plano Estadual de Habitação e Interesse Social (PEHIS) em 2011, 

concebida a partir de sugestões apontadas pelas prefeituras dos 62 municípios do Amazonas, 

movimentos sociais e a sociedade civil, por meio de seminários, propõe investimentos de longo 

prazo na redução do déficit habitacional do Amazonas - que alcança 100 mil moradias, sendo 

80 mil somente na capital. Dentre as principais propostas, há o estímulo à desoneração fiscal, a 

redução da burocracia e a criação de um seguro de crédito aos mutuários. O Governo do 

Amazonas vai requerer a liberação de recursos da União de cerca de R$ 7,5 bilhões, a serem 

investidos no setor até o ano de 2023, em sintonia com o Plano Nacional de Habitação. 

O Plano Estadual de Habitação é o único meio de garantir a continuidade das parcerias 

firmadas com o Governo Federal, por meio da Caixa e do Ministério das Cidades, visando à 

continuidade de programas de habitação, como o “Minha Casa Minha Vida”.  A meta do 

governo estadual é construir e entregar à população da capital e do interior 30 mil moradias.  

 

 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA REGIÃO METROPOLITANA DE 

MANAUS 

 

O Governo do Amazonas por meio da Secretaria Executiva do Conselho de 

Desenvolvimento Sustentável da Região Metropolitana de Manaus – SRMM executou em 

2011, ações que demonstram o desempenho e o caráter dinâmico da atuação da Secretaria no 

contexto socioeconômico-ambiental do Estado. Dentre essas ações destacam-se:   

� Coordenação da construção da Ponte sobre o Rio Negro e acessos viários nas duas 

margens;  

� Ações de infraestrutura e desenvolvimento na margem direita do Rio Negro; 

� Revisão e acompanhamento do Plano de Desenvolvimento Sustentável e Integrado 

da Região Metropolitana de Manaus – “Plano Metropolitano”, para o período de 2010-2020. 
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Tem por objetivo traçar diretrizes de ordenamento físico territorial; elaboração de diretrizes 

para escolha de projetos estratégicos ao desenvolvimento sustentável; montagem de projetos 

de desenvolvimento urbano; elaboração de projetos de desenvolvimento socioeconômico; 

identificação de ações de curto, médio e longo prazo; elaboração de proposta do plano de 

ocupação e uso do solo, bem como, macrozoneamento da área da margem direita do Rio 

Negro; normas e procedimentos legais, destinados a estabelecer condutas institucionais à 

RMM, concepção de modelo de gestão metropolitana propriamente dito, integradas pelos 

municípios de Manaus, Iranduba, Novo Airão, Careiro da Várzea, Rio Preto da Eva, 

Itacoatiara, Presidente Figueiredo e Manacapuru. 

� Recuperação e Pavimentação de Vicinais no Município de Rio Preto da Eva - 

Convênio celebrado entre Governo do Estado, SUFRAMA, e a Prefeitura Municipal de Rio 

Preto da Eva, que irá contemplar a recuperação e pavimentação de vicinais no município de 

Rio Preto da Eva.  

� Elaboração de Carta-Consulta destinada ao BNDES: o principal objetivo é a 

execução do Projeto das Ações do Entorno da Ligação Manaus/Iranduba/Manacapuru/Novo 

Airão, que irá fomentar, progressivamente, o desenvolvimento integrado, neutralizando-se, no 

tempo e no espaço, os descompassos e desigualdades inter-regionais, em cuja combinação de 

fatores, reside a base do atual quadro de estagnação econômica, com seus efeitos negativos, 

cada vez mais expressivos, em todo o contexto regional. 
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PLANEJAMENTO, GESTÃO E INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO 

ECONÔMICO 

 

PLANEJAMENTO 
 

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Planejamento e 

Desenvolvimento Econômico (SEPLAN) tem como missão desenvolver o sistema estadual de 

planejamento, coordenar as políticas públicas de desenvolvimento socioeconômico do Estado 

do Amazonas e fazer cumprir a legislação estadual e federal relativa ao desenvolvimento 

econômico e planejamento estratégico. No seu escopo, a Secretaria possui três áreas fins: 

Planejamento, Desenvolvimento Econômico e Relações Internacionais.  

Por meio das ações de planejamento, desenvolvimento econômico e relações 

internacionais, desenvolve programas e projetos de forma transparente para que a sociedade 

seja contemplada com as ações governamentais.  

Dentre as principais ações desenvolvidas em 2011, destacam-se: 

 

�  Elaboração do Plano Plurianual – PPA 2012-2015 - apresenta uma nova forma 

de concepção, com programas elencados por área temática e objetivos de governo. A 

convergência de programas por áreas temáticas apresenta maior transparência e 

transversalidade de ações, facilitando a otimização de recursos financeiros por unidade 

orçamentária. As áreas temáticas no novo modelo foram concebidas a partir de um estudo das 

políticas públicas com objetivos comuns. 

Para melhor fundamentação do processo de elaboração do PPA, foram realizados 

Treinamentos e Oficinas sobre o conteúdo e metodologia do Plano, bem como para a utilização 

do Sistema Integrado de Planejamento, Gestão e Orçamento (SPLAM), novo sistema 

produzido pela PRODAM e implantado em 2011 pela SEPLAN, em parceria com a SEFAZ.  

Ainda para compor as orientações estratégicas de Governo para o Plano Plurianual, 

foi realizada nos municípios polos do Estado a Consulta à Sociedade, tendo como instrumento 

a Pesquisa de Opinião, contribuindo assim para o levantamento das necessidades mais 

significativas das demandas sociais locais. 
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�  Monitoramento dos programas e ações do PPA 2008-2011, exercício 2011; 

�  Visita técnica aos órgãos da administração direta e indireta, objetivando a 

melhoria do processo de planejamento e maior interação da SEPLAN com as equipes setoriais 

de planejamento e orçamento;  

�  Elaboração do Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011, exercício 

2010, encaminhado à Casa Civil para aprovação e envio à Assembléia Legislativa; 

�  Treinamento, em conjunto com a SEFAZ, sobre a Elaboração do PPA 2012-2015 

e LOA 2012 para 219 técnicos de planejamento e orçamento do governo do Estado do 

Amazonas; 

�  Realização de 14 Oficinas sobre Planejamento, por Área Temática, com a 

participação de 227 técnicos dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário; 

�  Treinamento de 222 técnicos de Planejamento e Orçamento do Estado na 
utilização do Sistema Integrado de Planejamento, Orçamento e Gestão (SPLAM), módulo de 
Elaboração do PPA;  

�  Elaboração do Anexo de Metas e Prioridades da Lei de Diretrizes Orçamentárias 

(LDO), exercício 2012; 

�  Consolidação do Relatório de Ação do Governamental para subsidiar a Mensagem 

do Governador na abertura dos trabalhos da Assembléia Legislativa em 2012. 

�  Gerenciamento na Elaboração do Planejamento Estratégico da Corregedoria da 

Secretaria de Segurança Pública e da Secretaria de Pessoas com Deficiências.   

 

Destacam-se ainda os estudos e pesquisas realizadas pela SEPLAN com o objetivo é 

orientar o Governo do Estado no direcionamento de suas ações: Anuário Estatístico do 

Amazonas; Relatório do PIB regional; Relatório do PIB municipal; Balança comercial; Perfil 

da Região Metropolitana de Manaus; Ranking de Energia; Ranking de Orçamento; Ranking de 

Segurança – Polícia Militar e Polícia Civil; Indicadores de Segurança; Relatório do PIB global; 

Cenário Econômico do Amazonas; Construção e acompanhamento dos indicadores do 

Balanced Scorecard (BSC); Acompanhamento, alimentação e implementação de indicadores 

no e-SIGA; Pesquisa de Satisfação das Delegacias; Acompanhamento e resultado da 

remuneração variável da Secretaria de Segurança; Estudos de impactos econômicos da Copa 

2014; dentre outros. 
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MODERNIZAÇÃO E GESTÃO   

 

O programa de modernização tem o objetivo macro de organizar e definir a gestão e o 

planejamento do Estado no intuito de integrar as unidades gestoras para um objetivo principal: 

ofertar bons serviços à sociedade.  

O projeto de implantação de Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ) nos órgãos do 

Governo do Amazonas iniciou em 2007 e hoje o Estado conta com 20 órgãos certificados com 

a norma ISO 9001.  

A Secretaria de Estado de Administração e Gestão (SEAD) tem intensificado ações de 

melhoria que resultem um efeito duradouro no desempenho da diversidade de ações do 

Governo do Estado. A busca da eficácia representa uma constante nas ações realizadas pela 

Secretaria. 

Com o objetivo de bem desempenhar suas funções, o Governo do Estado tem 

buscado, por meio da SEAD, a estruturação e fortalecimento de programas, como a 

modernização da gestão administrativa e a modernização no acompanhamento de processos e 

sistema de pessoal.  

� Sistema Ajuri – módulo criado como um sistema de controle de patrimônio de 

bens móveis e imóveis do Estado que tem permitido o controle completo quanto às entradas, 

saídas, transferências, baixas e empréstimos dos bens tombados. Esse sistema, que foi 

desenvolvido para ambiente web, favorece o controle efetivo sobre a movimentação de bens 

patrimoniais (doação, empréstimo, transferência etc.) e, por meio de diversos relatórios, 

possibilita o domínio sobre a dimensão do patrimônio físico do Estado. Aproximadamente 50 

órgãos da estrutura do Governo já utilizam essa importante ferramenta de gestão, o que resulta, 

atualmente, em um catálogo de mais de 430 mil itens. 

Com vistas a um melhor controle sobre os gastos, em especial no que se refere ao 

combustível, encontra-se em operação o Sistema Controle Total da Frota (CTF). Consiste 

em um dispositivo eletrônico identificador instalado no veículo a ser abastecido, o que permite 

o monitoramento do abastecimento eletronicamente, via web, sem interferência do usuário, 

garantindo a segurança e integridade das informações, além de proporcionar o controle e 

gestão da frota do Estado com economia, eficiência e segurança. 
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Em busca da confiabilidade e otimização das comunicações, a SEAD implantou e 

vem difundindo a utilização do serviço de Correio Eletrônico Institucional - Expresso 

Livre, estruturado para permitir o acesso por meio de qualquer computador ligado à internet. 

Implantado há cinco anos, o sistema conta com a participação de 79 entes estaduais e com 

aproximadamente 15.000 usuários cadastrados. Em sua última versão, o sistema viabilizou o 

acesso por meio de telefones móveis, ampliando ainda mais a acessibilidade às informações, 

com o máximo de segurança e agilidade.  

� Portal de Legislação de Recursos Humanos do Estado (RHNET) - conta com 

um acervo de aproximadamente 395 objetos jurídicos, 5.757 atos normativos estaduais e 2.937 

atos federais, com mais de 270.188 acessos.  

� Sistema de Controle de Diárias e Passagens - apresentou como resultado uma 

redução de mais de 7,5% nas despesas com diárias concedidas aos servidores no ano de 2011, 

em relação ao ano anterior. Aliado a esses resultados, houve a integração do sistema de 

diárias ao Diário Oficial Eletrônico, o que proporcionou agilidade no processo de prestação 

de contas dos usuários. Estão sendo feitos estudos para que, no próximo exercício, seja 

apresentada uma nova versão do sistema, com melhoria das funcionalidades existentes e a 

inclusão do módulo de fatura eletrônica, o qual permitirá um desembaraço no processo de 

cotação de passagens e redução de custos.  

No exercício de 2011, o Governo do Estado, por meio da SEAD, enquadrou os 

servidores dos órgãos, objeto do Decreto nº. 31.139, de 5 de abril de 2011. Aproximadamente, 

4.500 servidores de 38 órgãos da administração direta e indireta Estadual foram beneficiados 

pelo novo quadro funcional dos órgãos abrangidos pela Lei nº. 3.510/2010, sendo 3.500 

servidores ativos e 1.000 inativos. Foi implantado também o Plano de Cargos da Universidade 

do Estado do Amazonas (UEA), objeto da Lei nº. 3.656, de 1 de setembro de 2011 

O Programa Estadual de Modernização da Gestão e do Planejamento (PNAGE) visa à 

modernização da administração Pública Estadual e do Distrito Federal, mediante a integração 

das funções de planejamento, orçamento e gestão, objetivando a melhoria da prestação de 

serviços e o atendimento das demandas da sociedade.  

Com o apoio do Governo Federal, o Governo Estadual, por meio do PNAGE, em 

parceria coma a SEPLAN, SEAD, SEFAZ e o apoio técnico da PRODAM, realizou no 
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exercício de 2011 atividades de capacitação, modernização tecnológica (desenvolvimento e 

implantação de sistemas administrativos), conforme descrição abaixo: 

� Curso de Gestão Estratégica com apoio do Balanced Score Card (BSC), 

ministrado pela CBG Consultoria, com a participação de 25 servidores. 

� Programa de Desenvolvimento de Gestores - estruturado em quatro módulos, 

ministrado pela MB Consultoria, com participação de 80 servidores. 

� Ampliação da Rede de Comunicação de Dados – METROMAO - rede 

metropolitana de cabeamento ótico, já existente e operacional na cidade de Manaus, que 

interliga diversas instituições das esferas federal, estadual e municipal, proliferando o 

conhecimento e oferecendo serviços diversos de distribuição de informação. O projeto original 

foi desenvolvido e implantado pela Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia (SECT), em 

parceria com o Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT). 

 O PNAGE financiou os projetos de expansão da rede nos trechos Compensa e 

Petrópolis, conectando 55 órgãos públicos estaduais. Em 2011 iniciou o processo de aquisição 

de equipamentos destinados à reserva técnica e para viabilizar a conexão de cinco órgãos nos 

quais a rede está fisicamente presente, faltando, entretanto, o equipamento gerenciador da 

conexão – o Servidor Proxy.  

� Protocolo Único SPROWEB - Sistema que permite a visibilidade da tramitação 

dos processos nos diversos órgãos, por meio de um número único de protocolo. O sistema foi 

implantado inicialmente na SEPLAN e, posteriormente, na SEINF, IDAM, FVS, SEDUC e 

FAPEAM. 

� Novo Sistema de Planejamento – SPLAM - Desenvolvimento e implantação do 

novo Sistema de Elaboração do Plano Plurianual que permitirá a integração de todas as fases 

do Ciclo de Gestão do PPA, possibilitando o acompanhamento do histórico de cada fase, por 

cada ano. São características do novo sistema: 

- Padronização dos métodos e rotinas de trabalho relativas às etapas de Consulta à 

Sociedade, Orientação Estratégica de Governo, Proposta Qualitativa, Proposta Quantitativa e a 

Consolidação e Formatação do Plano;  

- Integração entre os sistemas AFI, SIGO, e-SIGA e ORÇAMENTO; 
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- Geração dos Atos (Anexos e Projetos de Lei) a serem encaminhados ao 

Legislativo; 

- Geração de relatórios oficiais, gerenciais e operacionais mais aderentes às 

necessidades dos gestores. 

O PPA 2012-2015 foi elaborado no novo sistema. 

 

� Sistema de Gestão - Sistema Informatizado que ampliará a modernização da 

gestão nos órgãos estaduais que receberam Certificação ISO 9001. A implantação está 

programada inicialmente para a SEPLAN e a SDS. 

A ação de modernização tecnológica e informatização é coordenada pela SEPLAN, 

por intermédio do Comitê Estadual de Políticas de Informática (CEPINF) e pela Assessoria de 

Informática. No exercício de 2011 contou com um orçamento de R$ 3.548.000,00 para 

subsidiar o desenvolvimento e implantação de projetos baseados em Tecnologia da Informação 

e Comunicação (TIC), tais como:  

 

� Amazonas Digital - o Projeto oferece acesso à internet grátis através de uma 

malha de rede wi-fi em todo o perímetro urbano de 15 municípios do estado do Amazonas, tais 

como: Barcelos, Boca do Acre, Carauari, Coari, Eirunepé, Humaitá, Itacoatiara, Japurá, 

Manacapuru, Manicoré, Maués, Presidente Figueiredo, São Gabriel da Cachoeira, Tabatinga, 

Tefé. O Total de beneficiados pelo projeto ultrapassa 417.000,00 pessoas, que passam a ter 

acesso aos benefícios do conhecimento, acesso a serviços, entretenimento e educação. O custo 

de manutenção anual do projeto é de R$ 5.000.000,00. 
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Mapa da primeira fase do Projeto Amazonas Digital. 

� Portal Aves do Amazonas – a SEPLAN, em parceria com o Instituto de Pesquisas 

da Amazônia (INPA), desenvolveu o “Portal das Aves” (http://www.avesdoamazonas.com), 

onde turistas de todo o mundo têm acesso a informações relevantes sobre o tema no Estado, 

além de uma ferramenta especializada onde poderá demarcar áreas de interesse no mapa e 

automaticamente gerar a lista de aves encontradas naquele perímetro.  

 

Tela do Portal das Aves 
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� INFOTUR - Projeto de expansão do Portal de Turismo do Amazonas, tem como 

principal objetivo divulgar o estado do Amazonas e prover aos turistas uma solução de 

sistemas integrados, móveis, disponíveis em vários idiomas, além da divulgação e venda de 

produtos e serviços turísticos. 

� iDoctor Lite - Sistema de gestão hospitalar já implantado totalmente na 

FHEMOAM e FMT e parcialmente na FCECON e FUAM, agora em fase de ampliação para 

toda a rede de saúde do Estado. 

� Ampliação e modernização do parque tecnológico - aquisição de 25 

computadores LCDs, cinco notebooks, 12 switches gerenciáveis gigabit, dois projetores 

multimídia e 3 scanners; instalação de 23 novos pontos de rede; substituição do Servidor de 

Arquivos e Backup por equipamento mais robusto – disponibilizando mais espaço físico e 

segurança para guardar os documentos digitais, além de garantir o bom funcionamento do 

Servidor. 

 

CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO  

 

O Programa de Capacitação do Servidor Público, coordenado pela SEAD, em parceria 

com outros órgãos do Governo, tem oportunizado o acesso e o desenvolvimento do servidor 

público por meio de cursos, palestras e formação de nível superior (pós-graduação) para um 

crescimento pessoal e profissional, elevando a capacidade profissional da administração 

pública estadual.  

Resultado da parceria entre a SEAD, SECT, FAPEAM e a UEA, os cursos de Pós-

Graduação Lato Sensu de Gestão Pública, Planejamento Governamental e Orçamento Público 

vêm beneficiando 50 servidores por curso. Com o início da 3ª turma no final de 2011, foram 

favorecidos mais 100 servidores. Por meio dessa ação, o Governo do Estado dinamizou o 

serviço público com a modernização dos seus quadros, adequando-se a uma nova realidade de 

prestação de serviços à coletividade. 
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Fruto da parceria entre a SEAD e a UEA, foram destinadas 750 vagas no Vestibular 

2011-UEA, para o curso Tecnologia em Gestão Pública, com ingresso em 2012, a servidores 

efetivos da União e do Estado (capital e interior),  

Além dos cursos de Tecnólogo e de Pós-Graduação, a SEAD ofereceu palestras e 

cursos, tendo sido qualificados mais 7.401 servidores até o mês de outubro de 2011, em 

parceria com diversos órgãos, como a Assembléia Legislativa (ALE), Tribunal de Contas do 

Estado (TCE), Universidade do Estado do Amazonas (UEA), SEDUC, CBMAM, SUSAM e 

Centro de Tecnologia do Estado do Amazonas (CETAM).  

Dentre os cursos realizados, se destacam: Elaboração e Gerenciamento de Projetos na 

Prática, Direito Administrativo, Práticas de Excelência no Atendimento ao Serviço Público, A 

Nova Contabilidade Aplicada ao Setor Público, Comunicação e Oratória, além do Programa de 

Qualidade 8’S, que representa uma metodologia de gestão de recursos humanos, beneficiando 

318 servidores. 

 

A parceria entre SEAD e SEDUC, em especial com o Centro de Mídias de Educação, 

permitiu atingir mais de 60 municípios do Estado por meio do Ensino a Distância, ferramenta 

já consolidada na formação de pessoal, beneficiando mais de 2.000 servidores que, pelas 

características geográficas do Estado, estariam impossibilitados de ampliar sua qualificação. 

No mês de novembro, em parceria com o TCE, SEPLAN e SEDUC, o Governo 

realizou o 1º Encontro Regional de Gestão de Pessoas do Setor Público no Estado do 

Amazonas, com a duração de dois dias, onde participaram mais de 500 servidores. Nesse 

encontro foram abordados temas pertinentes à gestão de pessoal no serviço público, por meio 

de workshops, palestras e oficinas, com a difusão das tendências mais modernas na gestão 

estratégica de pessoal.    

Em parceria com a Escola do Legislativo, a SEAD está proporcionando a inclusão 

digital para os participantes do Projeto “Analfabetismo Zero na Melhor Idade do Servidor 

Público”, com o atendimento a 30 alunos/servidores de órgãos como SEAD, FVS, PGE, SPF, 

Policia Civil, Vila Olímpica, Imprensa Oficial, Adriano Jorge, SUSAM (sede), ICAM, 

FHEMOAM, SEPLAN, Defensoria Pública, AGECOM, SEINFRA, DETRAN, Comissão 

Geral de Licitação e Secretaria de Ciência e Tecnologia. 
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 Além desses, são assistidos mais 20 alunos/servidores do Ensino Fundamental e 12 

alunos/servidores do Ensino Médio. Esses últimos são atendidos no CEJA Professora Jacira 

Caboclo. 

 

CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS NO AMAZONAS - 2011 

SEGMENTO ALUNOS ATENDIDOS 

ENSINO FUNDAMENTAL – 1ª a 5ª séries 30 

ENSINO FUNDAMENTAL – 6ª a  9ª séries 20 

ENSINO MÉDIO  12 

PROGRAMA DE QUALIDADE 8’S 318 

PÓS- GRADUAÇÃO 100 

CURSOS DE CAPACITAÇÃO 7.401 * 

TOTAL 7.881 * 

Fonte: SEAD 

* Total de alunos que participaram de cursos e palestras até outubro de 2011. 

 

O Programa de treinamento de pessoal do Sistema de Planejamento Estadual é 

coordenado e executado pela SEPLAN. Em 2011 foram realizados 29 eventos, dentre cursos, 

seminários, simpósios e palestras, gerando 656 capacitações. 

 

INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONÕMICO     

 

A SEPLAN, juntamente com a Comissão de Cooperação e Relações Institucionais 

(CCRIA), a Secretaria de Estado de Representação do Governo em Brasília e o Escritório de 

Representação do Governo no Estado de São Paulo, realiza ações multilaterais destinadas ao 

desenvolvimento socioeconômico, cultural e científico. Também de suma importância, são as 

ações de atração de investimentos e reconhecimento financeiro pelos serviços ambientais 

prestados ao mundo pela floresta Amazônica preservada. 

A CCRIA realizou ações de captação de recursos financeiros junto à União e Órgãos 

internacionais de financiamento destinados a custear os projetos do Governo do estado do 

Amazonas. Executou também as ações de acompanhamento da execução dos convênios e 

contratos celebrados, para assegurar, de forma preventiva, a execução correta das metas 

pactuadas nos ajustes, conforme destaques: 
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� Acompanhamento da execução de 283 convênios federais, cujos recursos 

totalizam R$1.396.360.910,27; 

� Acompanhamento da execução de 10 contratos de empréstimo nacionais e 

internacionais, que somam R$ 2.580.454.138,22, nos diversos Órgãos Estaduais; 

� Análise e certificação de 312 processos de pagamentos com recursos de 

convênios e de empréstimos, no total de R$353.282.734,97.  

O Estado do Amazonas tem participado de feiras nacionais e internacionais, 

apresentando o Modelo Zona Franca e as oportunidades de negócios aos empresários 

interessados em investir no Estado.  

Evento considerado o mais importante da região Norte, a VI Feira Internacional da 

Amazônia – FIAM, promovida pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio 

Exterior – MDIC, por intermédio da SUFRAMA, apresentou na sua sexta edição o tema 

“Amazônia e você, o encontro é aqui!  que define a ação promocional para a Feira 

Internacional da Amazônia inovação, investimento,  inserção internacional dos produtos 

amazônicos, ciência, tecnologia e meio-ambiente. 

Além de expor e promover as indústrias instaladas no Pólo Industrial de Manaus – 

PIM, a FIAM, concentrou ações de promoção da produção regional e do turismo e de provocar 

uma ampla discussão sobre o uso sustentável dos recursos amazônicos e da inovação 

tecnológica, com a realização da jornada internacional de seminários. 

Nessa VI edição, o destaque da participação do Estado do Amazonas foi a Cidade de 

Manaus como sede da Copa do Mundo de 2014, a busca de soluções baseadas nos princípios 

da sustentabilidade, ambientalmente corretas, socialmente justas e economicamente viáveis 

para dotar a cidade de uma estrutura adequada a receber o mega evento e, sobretudo que 

resultem em melhorias permanentes para a população em áreas críticas como saúde, segurança, 

mobilidade urbana e meio ambiente. 

 

Política de Incentivos fiscais do Estado do Amazonas 

 
A ação de formulação e gestão da política de incentivos fiscais tem como objetivo 

fomentar o desenvolvimento da atividade industrial e, por conseguinte, incrementar a 

economia do Estado do Amazonas e gerar empregos. No que tange às ações de fomento à 

gestão da política de incentivos fiscais do Estado, a SEPLAN atuou em 2011 através da análise 
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e aprovação de Projetos Industriais de diferentes segmentos que pleiteiam os Incentivos Fiscais 

do ICMS, posteriormente aprovados pelo Conselho de Desenvolvimento do Estado do 

Amazonas – CODAM; bem como por meio do apoio à implantação de empresas industriais 

incentivadas e posterior acompanhamento e controle das mesmas.  

Os resultados alcançados podem ser considerados satisfatórios, uma vez que a política 

preconizada pelo Governo do Estado tem contribuído sobremaneira para atrair novos 

investimentos para o Estado e, desta forma, aumentar o nível de emprego e incrementar a 

arrecadação estadual. 

Entre o final de 2009 e 2010, várias mudanças foram implementadas, tais como: 

alterações na Legislação de Incentivos Fiscais (Lei 2.826/03 e outras); a solicitação dos Laudos 

via internet; a implantação do sistema web INCENTIVE e a utilização de controles e prazos.  

Com o sistema INCENTIVE já é possível enviar os projetos econômicos via web, 

através do site; analisar e tramitar os processos eletronicamente; e, desta forma, ganhar em 

produtividade, eficiência e agilidade, pois esta ferramenta auxilia no gerenciamento do 

processo integralmente. 

O sucesso dessa política encontra-se evidenciado pelo crescimento do número de 

projetos analisados pela SEPLAN e aprovados pelo CODAM, bem como pelo aumento no 

volume de investimentos projetados e na expectativa de geração de novos empregos. 

 

PROJETOS APROVADOS, MÃO DE OBRA DEMANDADA E VOLUME DE INVESTIMENTOS DO CODAM 

 

ANO 
PROJETOS 

APROVADOS 
MÃO DE 

OBRA 
VOLUME DE 

INVESTIMENTOS 
2006 192 11.650 3.412.869.629,00 

2007 242 16.358 4.151.901.265,00 

2008 265 15.503 4.307.190.376,00 

2009 226 9.391 3.643.322.828,00 

2010 214 11.750 5.407.221.654,00 

2011(*) 180 12.579 3.613.716.099,00 

TOTAL 1319 77.231 24.536.221.851,00 
                           Fonte: SEPLAN 

 (*) Dados parciais até novembro de 2011. 

 

Desenvolvimento Regional 

 

 O Governo do Estado do Amazonas vem construindo estratégias imprescindíveis para 

implementar, de forma efetiva, ações na mesorregião do Alto Solimões, mediante o Projeto de 
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Desenvolvimento Regional do Estado do Amazonas para o Zona Franca Verde 

(PRODERAM), implementado pela CIAMA e coordenado pela SEPLAN, com o apoio 

financeiro do Banco Mundial.   

Desde a efetivação do PRODERAM, em outubro de 2008, 31 associações foram 

consolidadas e 33 tiveram projetos beneficiados; 1.738 famílias (sendo 418 indígenas e 1.320 

não-indígenas) tiveram sua renda aumentada em 15%, perfazendo um total de 10.916 pessoas 

(sendo 8.135 indígenas e 2.781 não-indígenas) beneficiadas com as ações do Componente 

Desenvolvimento Sustentável, implementadas nessa 1ª Fase nos nove municípios da 

mesorregião do Alto Solimões (Amaturá, Atalaia do Norte, Benjamin Constant, Fonte Boa, 

Jutaí, São Paulo de Olivença, Santo Antônio do Içá, Tonantins e Tabatinga) e se desdobram em 

atividade de geração de renda (apoio à organização social, à pesca manejada, piscicultura, à 

usina de castanha e à meliponicultura). 

Em parceria com a Associação do Pescadores e Pescadoras Profissionais Artesanais 

de Tonantins (ASPECT), apoio da Prefeitura Municipal, Instituto de Desenvolvimento 

Sustentável de Fonte Boa (IDS), IDAM, por meio do Projeto, foram comercializados 

aproximadamente 500 unidades de pirarucu de manejo em terras indígenas e não indígenas, 

vendido a R$5,50 o Kg e R$90,00 a unidade da pele. Com o apoio do Governo do Estado, 60 

famílias de artesãos e agricultores de São Paulo de Olivença, ganharam um espaço para 

comercialização de seus produtos.  

Para fortalecer os arranjos produtivos da Região, o Governo por meio da CIAMA 

firmou parceria com o INPA. O foco dessa parceria são as ações demandadas pelas 

comunidades da região, particularmente na capacitação de comunidades indígenas, manejo de 

pirarucu, meliponicultura e no etnodesenvolvimento.        

 Quanto ao Componente Saneamento, a principal atividade que reflete o anseio da 

população do Alto Solimões e concretizam as metas de desenvolvimento propostas por este 

Governo, são as obras de ampliação e reforma dos sistemas de abastecimento de água das 

sedes dos municípios de Atalaia do Norte, Benjamin Constant e Tabatinga que se encontram 

em fase final de execução e ao término beneficiará a população urbana dos três municípios, 

num total de 63.394 pessoas.   

Na área do Componente Saúde, a população beneficiada soma o total de 100.819 

pessoas dos três principais municípios da mesorregião do Alto Solimões - Atalaia do Norte, 

Benjamin Constant e Tabatinga, com ações que incluem as obra de ampliação e reforma do 

hospital de Atalaia do Norte (adequação para SPA e Maternidade); construção do destino final 
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do esgoto e construção de fossas hospitalares em Atalaia do Norte; obra de ampliação e 

reforma do hospital de Benjamin Constant (Urgência/Emergência, Centro Cirúrgico e 

Maternidade); aquisição de equipamentos e mobiliários hospitalares; obra das Unidades 

Básicas de Saúde (UBS) dos Municípios de Atalaia do Norte, Benjamin Constant e Tabatinga; 

construção de uma sala de estabilização e fisioterapia do Hospital de Guarnição de Tabatinga; 

instalação de seis leitos de UTI, sendo 4 para adultos e 2 para neonatos/crianças.  

No que se refere às metas de fortalecimento da estrutura do Estado na região e do 

poder local, o Escritório Regional do IPAAM em Tabatinga constitui o marco e a 

concretização do que este Governo convencionou chamar de fortalecimento institucional para 

o desenvolvimento regional e intersetorial na região do Alto Solimões.  

Vale ressaltar que as atividades desenvolvidas pelo PRODERAM possibilitam 

aumento da renda, fortalecimento das organizações comunitárias e de manejo sustentável dos 

recursos naturais, bem como a ampliação dos serviços de abastecimento de água e de acesso à 

saúde, possibilitando melhorias na qualidade de vida da população dos nove municípios 

contemplados pelo Projeto. 

Em apoio às políticas de desenvolvimento social, econômico e de infraestrutra 

implementadas pelo Governo do Estado, a CIAMA desenvolveu uma série de ações que visam 

à melhoria da qualidade de vida da população amazonense. 

A Ação conjunta, em parceria com a Prefeitura de Manaus, prevê a realização de 

obras de infraestrutara urbana na cidade de Manaus. O investimento do Governo do Estado foi 

de R$71.074.954,54, mediante aporte de recursos à CIAMA, em obras de recapeamento de 

ruas, limpeza e construção de meio fio. Com 95% das obras já concluídas, gerou mais de 5 mil 

empregos diretos. São grupos executando tarefas em todas as áreas da cidade, com maior 

ênfase para as Zonas Leste e Norte.  O Governo do Estado, por meio da CIAMA, firmou ainda, 

convênio com todos os Municípios do interior.      
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Sede do IPAAM em Tabatinga. 

 

Integração da Faixa de Fronteira 

 

O Ministério da Integração, em parceria com os Governos dos Estados de fronteira do 

Brasil, vem implantando Núcleos de Desenvolvimento e Integração da Faixa de Fronteira, 

iniciado esse processo no Estado do Amazonas por meio de reuniões com os diversos 

parceiros, o que resultou na aprovação de uma minuta de Decreto para torná-lo oficial no 

Amazonas. Foram realizadas, as seguintes atividades: reunião para a Instalação do Núcleo, 

com a participação de Instituições Federais Estaduais e Municipais; e Treinamento sobre 

Sistema de Gestão de Convênios e Repasse de Recursos Federais, no Município de Tabatinga, 

com o objetivo de capacitar servidores das prefeituras do alto Solimões, para atuarem na gestão 

de convênios nos órgãos federais e propiciar a prática do cadastramento, elaboração e inserção 

de projetos, execução e prestação de contas. 

 

Projeto de Fortalecimento da Indústria de Construção Naval, Náutica, Navipesca e 

Serviços 

  

Para atender às demandas do Pólo Naval, a SEPLAN, SUFRAMA e os demais 

parceiros, elaboraram uma minuta de Acordo de Cooperação Técnico-científica com o objetivo 

de verificar a viabilidade de instalação do complexo da indústria naval, náutica, navipeças e 

reparos em Manaus. O acordo consiste na transferência e compartilhamento de dados, 

informações, conhecimento e experiência nos campos econômico, social, ambiental e técnico, 
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com vistas à elaboração dos estudos. Em 2011 foi realizado I Encontro do Polo Naval de 

Manaus que teve como resultado a Matriz de Responsabilidades com os desafios imediatos e 

mediatos elencados. 

 

A implantação de um Distrito de Construção Naval em Manaus é uma solução que os 

estaleiros pleiteiam junto aos governos, para o problema de espaço na orla de Manaus. Após 

várias sugestões, a que mais vem obtendo apoio é a proposta feita pelo SINDNAVAL, onde os 

estaleiros seriam transferidos para uma área no Puraquequara, margem esquerda do rio 

Amazonas, propícia à instalação do distrito naval. 

 

Programa de Cooperação Brasil-Itália 

 

O Programa de cooperação Brasil-Itália tem por objetivo inicial a cooperação técnica 

para a realização de três projetos: construção do Bioparque/Aquário, no município de 

Tabatinga; elaboração de roteiros turísticos para a visita a comunidade Terezina, com 

caminhada na trilha da floresta que leva até o Lago do Caiau, onde podem ser vistos os botos e 

a vegetação aquática, e que mostre o manejo sustentável; recuperação da serraria da Associação 

dos Madeireiros e Reflorestadores do Alto Solimões (AMRAS), por meio do plano de madeira-

móveis e artefatos.  

Em 2011, realizou-se a reunião do Grupo de Trabalho do programa, que contou com a 

participação do Comitê Brasileiro e do Comitê Italiano, para discutir as ações a serem 

implementadas, com vistas a finalizar uma metodologia que contemple um plano estratégico 

com intervenção do Estado, para a realização dos projetos e outra sobre licença ambiental para 

o Alto - Solimões. 

  

Políticas Públicas para o Setor Terciário 

 

A SEPLAN realizou atividades voltadas ao desenvolvimento, fortalecimento e 

consolidação do Setor Terciário, segmentos Comércio e Serviços, consistindo na elaboração de 

Projetos, Estudos e Pesquisas Técnicas. 

Dentre as atividades efetuadas, destacam-se estudos, como: Panorama 

Socioeconômico do Amazonas – Oportunidades de Investimentos; 3º Eixo da Cadeia de 
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Comercialização – Feira Manaus Moderna; Atualização do Perfil Econômico dos Municípios 

do Amazonas; Atualização do Estudo Panorama Geral da Cesta Básica do Amazonas; 

Atualização do Estudo Comparativo das Legislações de outros Estados da Federação com a do 

Amazonas, no tocante aos Incentivos e Composições das Cestas Básicas Estaduais; Boletim 

Econômico Setorial, com ênfase no Setor Terciário; Fóruns e Reuniões Técnicas com 

Instituições e Entidades como: SEBRAE, IBGE, SEFAZ, ACA, FECOMÉRCIO, CDL 

MANAUS; CECLIMA; Reuniões da Câmara Setorial do Comércio e Serviços.  

 

Câmaras Setoriais 

 

Criada em Março de 2003, seu objetivo é ouvir os anseios das Classes Patronais e 

Laborais, trazendo para discussão e levando para o Governo propostas oriundas destes anseios. 

Desde 2007 a dezembro de 2011 foram realizadas 223 reuniões, com a presença de 

3.703 membros, o que representa uma média por reunião de 19 participantes e apresentadas 30 

Propostas, tendo sido resolvidas 28, nas Câmaras Setoriais.     

 

Micro e Pequenas Empresas 

 

O Governo por meio da SEPLAN, planeja, coordena e acompanha as ações traçadas 

para o desenvolvimento dos micro e pequenos empreendedores. Atua ainda na promoção, 

incremento e apoio à comercialização de bens e serviços do setor tanto para o mercado interno 

quanto externo, ao mesmo tempo em que articula com órgãos e entidades públicas, privadas e 

organizações não-governamentais voltadas para a gestão das ações no segmento. Também cabe 

a SEPLAN a missão de produzir, organizar e disseminar conhecimentos que visem à expansão 

dos pequenos negócios.  

A implementação da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da 

Legalização de Empresas e Negócios (REDESIM) nos municípios brasileiros tem como 

objetivo desburocratizar e simplificar o processo de regularização de empresas. A REDESIM 

possibilita um ambiente unificado capaz de acelerar novos negócios e o aumento da 

arrecadação municipal em favor da melhoria do ambiente de negócios das MPES. 

O Governo do Estado por meio da Lei Promulgada n. 81 de 28 de abril de 2010, 

instituiu o Fórum Estadual das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte do Estado do 

Amazonas (FEMPEAM), como instância governamental competente para cuidar de aspectos 
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não tributários relativos ao tratamento diferenciado e favorecido, dispensados as 

microempresas e empresas de pequeno porte do Amazonas. 

O Fórum é um ambiente destinado a tratar de todos os temas pertinentes a este 

segmento empresarial, exceto os aspectos tributários, e tem a função de orientar e assessorar a 

formulação e coordenação da política nacional de desenvolvimento das microempresas e 

empresas de pequeno porte, bem como acompanhar e avaliar a sua implementação, o que 

enaltece a importância das entidades representativas dos microempresários e empresários de 

pequeno porte nesse processo. 

O Núcleo de Apoio ao Empreendedor (NAE) é uma central de atendimento 

empresarial voltada para o setor de micro e pequenos empresários, que tem como objetivo a 

diminuição da burocracia e a redução de custos no licenciamento e regularização de empresas. 

No NAE, o pequeno empreendedor conta com um leque de serviços, tais como emissão de taxa 

de localização, expedição de licença e autorização para funcionamento, orientação sobre 

negócios e contratação de financiamentos, entre outros procedimentos. Para as empresas, os 

ganhos vêm com a redução de tempo e de custo na abertura de negócios. 

Com o advento da Lei Complementar 123 de 14 de dezembro de 2006, que extinguiu 

o Simples Estadual, a SEPLAN participa da Comissão Estadual de Implementação da Lei 

Geral no Estado do Amazonas, para melhor orientar e informar os micros e pequenos 

empresários, bem como participar de avaliações e sugestões para o enquadramento no Simples 

Nacional com a participação dos seguintes órgãos: Junta Comercial do Estado do Amazonas 

(JUCEA), Receita Federal do Brasil (RFB), Conselho Regional de Contabilidade (CRC), 

Conselho Regional de Economia (CORECON), Secretaria de Estado da Fazenda (SEFAZ), 

Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Amazonas (SEBRAE/AM), Secretaria 

Municipal de Finanças (SEMEF), Comissão instituída por solicitação da Câmara Setorial da 

Micro e Pequena Empresa. 

 

Representação Estadual do Instituto Nacional da Propriedade Industrial no Amazonas 

 

O Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), representado no Amazonas pela 
SEPLAN, desenvolveu as seguintes atividades:   

� Orientação e recepção técnica da documentação dirigida às áreas específicas do 

INPI;  
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� Apoio ao processo de difusão regional do Sistema de Propriedade Industrial e da 

importância da utilização da informação tecnológica, contida na documentação patentária, no 

acervo do INPI; 

� Participação na promoção de programas, eventos de apoio ao desenvolvimento 

industrial e tecnológico da região, no que tange o tema Propriedade Industrial; 

� Recepcão de protocolos relativos às demandas do INPI, transformado-os  em  

processos  nas áreas fins, bem como a entrega de documentação resultante desses processos; 

� Atendimento às demandas locais, inter-municipais, por meio físico e digital, 

prestando orientação e recepção técnica em Propriedade Industrial; 

� Ações de suporte ao usuário quanto ao acesso ao sistema e-marcas, e módulos na 

orientação para emissão e cadastramento da Guia de Recolhimento da União (GRU); 

� 93 Certificados de Registros de Marcas, concedidos e emitidos pelo INPI/RJ, via 

Representação do Amazonas; 

� Recepcionados 3 Certificados de Registros de Desenho Industrial, concedidos e 

emitidos pelo INPI/RJ, 

� Recepcionados 2 Certificados de Registros de Programa de Computador, 

concedidos e emitidos pelo INPI/RJ 

� Recepcionados 3 Averbações de Transferência de Tecnologia, concedidos e 

emitidos pelo INPI/RJ; 

� 33 expedientes e remessas de franquia de malotes contendo processos e petições 

diversas, à Divisão Regional do INPI, no Distrito Federal; 

� 124 protocolos recepcionados através da Representação regional, relativos a 

marcas, patentes, petições, transferência de tecnologia, programa de computador, desenho 

industrial; dentre outros; 

� 174 expedientes recepcionados do INPI/RJ e INPI/DF, contendo processos 

diversos, da diretoria de marcas, diretoria de patentes, diretoria de contratos de tecnologia e 

registros, presidência, comissão de agentes da propriedade industrial, dentre outros; 



338 
 

� 75 expedientes remetidos à Divisão Regional do INPI/DF, relativos às marcas, 

patentes, desenho industrial, programa de computador, petições, contratos de transferência de 

tecnologia, dentre outros; 

 

GESTÃO PREVIDENCIÁRIA 

 

Segregação da Massa Previdenciária 

 

O Amazonprev registra um total de 82.035 segurados dentre ativos, inativos e 

pensionistas do Poder Executivo. Essa massa está segregada em 2 Fundos: Fundo Financeiro 

(FFIN), composto pelos servidores ingressados no serviço público até 31.12.2003, sob a 

responsabilidade do Estado, e Fundo Previdenciário (FPREV), composto por servidores 

ingressados no serviço público a partir de 01.01.2004, sob a responsabilidade do Amazonprev. 

O FPREV registra um total de 17.753 segurados dentre ativos, inativos e pensionistas, 

representando 21,64% do total da massa previdenciária do Poder Executivo, conforme 

demonstrativo que segue: 

 

 
Fonte: dados até 2010 Cálculo Atuarial, 2011 dados Relatórios Amazonprev 
Nota: Ano 2011 - base outubro. 

 

Os dados apresentados acima mostram que o sistema previdenciário avança 

positivamente e que a tendência no futuro é o Estado desonerar-se da obrigação para com a 

massa do Fundo Financeiro. Atualmente, em relação aos demais regimes próprios de 
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previdência existentes no Brasil, a situação Previdenciária do estado do Amazonas é bastante 

confortável. Não apenas foi encontrada a equação realística para a administração da 

Previdência, como também essas medidas ficaram assinaladas na Lei Complementar nº. 

30/2001, desde o texto original de 27.12.2001. 

O Ministério da Previdência (MPS), pela Portaria nº 403, de 10.12.2008 regulamentou 

a segregação de massa, considerando implementada a partir do seu estabelecimento na lei do 

ente federativo, acompanhado pela separação orçamentária, financeira e contábil dos recursos e 

obrigações correspondentes. 

O Governo do Amazonas, ao adotar essa medida e consigná-la na LC 30/2001, 

comprova o seu intento de querer sanear a Previdência Funcional, fato que vem sendo 

responsável pela desoneração gradativa dos cofres públicos. 

A projeção é de no futuro a Receita Corrente Líquida (RCL) do Estado se desonerar 

das despesas com previdência, canalizando mais recursos para outros segmentos das políticas 

públicas para atender à Sociedade conforme mostra o gráfico a seguir. 

Próximo do ano 2040 as despesas com os segurados do FFIN ainda serão maiores em 

relação às do FPREV, daí em diante se inverte ao longo dos 35 anos restantes. A extinção da 

massa do FFIN se deve à data de corte determinada pela Lei Complementar nº. 30/01. Já a 

massa do FPREV vem recebendo incrementos de servidores, o que acarreta sua elevação 

progressiva. 

 

 
Fonte: Cálculo Atuarial 2010 
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INVESTIMENTOS 

 

Os investimentos iniciais do Amazonprev no ano 2002 eram da ordem  de R$ 515 mil 

e em 2011 já atingiram R$ 771 milhões, um crescimento acumulado de 149.486%. Esse 

resultado é fruto do comprometimento do Governo do Estado, aliado ao compromisso da 

Administração do Fundo em manter o equilíbrio financeiro e atuarial do regime de 

capitalização, como demonstra o gráfico a seguir: 

 
Fonte: Amazonprev 
Nota 1: Investimentos compostos por renda fixa e imóveis. 
Nota 2: realizado até outubro e projetado até dezembro/11. 

 

Diante desse cenário, amparado pelo Planejamento Estratégico, os Ativos do Fundo 

nos permite sinalizar que as projeções para chegar ao final do quadriênio do 2012-2015 

alcancem o montante de investimentos na ordem de R$ 2.191.240.592,69. 

 

TECNOLOGIA 

 

O Amazonprev continua expandindo seu parque tecnológico visando atingir um 

elevado nível de qualidade e produtividade na execução dos serviços de concessão de 

benefícios. O Fundo foi o pioneiro a conseguir a licença de uso do Sistema Integrado de 

Gestão de Previdência Social (Sisprev Corporate), junto à Associação Brasileira de Instituições 

de Previdência Estaduais e Municipais (ABIPEM) para a gestão previdenciária e, em 2011, 
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implantou o novo Sistema de Gestão Previdenciária (Sisprev Web) adquirido da empresa 

Agenda Assessoria. 

 
 

CERTIFICAÇÕES 

 

O Estado do Amazonas, por meio do Amazonprev, vem recebendo a renovação do 

Certificado de Regularidade Previdenciária (CRP) junto ao Ministério da Previdência Social 

(MPS), colocando o Amazonas como referência nacional por nunca ter deixado de certificar-se 

desde a implantação do RPPS. Isso significa que o Estado se encontra 100% regular em todos 

os critérios estabelecidos pelo MPS para concessão do CRP, tendo cumprido os critérios e 

exigências estabelecidos na legislação. O novo prazo de 180 dias da certificação terá vigência 

até 29.01.2012. 

Em 2011 o Amazonprev obteve a manutenção da certificação na Norma ISO 

9001:2008, após a implantação do Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ) em 2009, 

comprovando a qualidade dos serviços fornecidos, um dos poucos RPPS (Regime Próprio de 

Previdência Social) do país que possuem este certificado. 

 

CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS 

 

Até outubro de 2011 foram analisadas e encaminhadas à Casa Civil 1605 

aposentadorias, das quais, 88,85% dentro do prazo de 30 dias estabelecido, conforme meta 

instituída no Planejamento Estratégico. 

A Casa Civil até outubro de 2011 publicou 1657 aposentadorias oriundas dos 

processos encaminhados pelo Amazonprev e também foram concedidas 256 pensões. 
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 Fonte: Amazonprev 
 Nota 1: realizado até outubro/2011. 
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COMPROMISSO SOCIAL 

 

O Amazonprev vem desenvolvendo Projetos importantes, proporcionando a 

valorização e humanização das relações por meio do projeto Idade Ativa, promovendo a 

socialização dos idosos; preparação para Aposentadoria (PROAP), cujas palestras em 2011 

beneficiaram 428 servidores ativos das seguintes instituições: Fundação de Vigilância em 

Saúde do Estado (FVS), Defensoria Pública do Estado (DPE), FHEMOAM, Fundação Hospital 

Adriano Jorge (FHAJ), Fundação Alfredo da Mata – FUAM, Junta Comercial do Estado do 

Amazonas (JUCEA), Ouvidoria do Estado (OGE), Procuradoria Geral do Estado (PGE), 

Fundação CECON, Corpo de Bombeiros, Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos 

(SEJUS), Secretaria de Estado do Trabalho (SETRAB), Secretaria de Estado de Planejamento 

e Desenvolvimento (SEPLAN) e Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania 

(SEAS). E ainda desenvolveu o Programa Bem Viver, de cunho interno aos colaboradores, 

Reciclar e Programa Permanente de Atualização Cadastral (PROPAC). 

 

TRANSPARÊNCIA 

 

O Amazonprev dispõe, em sua página da internet, de demonstrativos de fácil 

compreensão das suas atividades contidas no link TRANSPARÊNCIA, com periodicidade de 

atualização semanal, mensal e anual. As ações relevantes da Previdência do Estado podem ser 

consultadas no site www.amazonprev.am.gov.br. 

 

LICITAÇÃO 

 

As atividades desenvolvidas pela Comissão Geral de Licitação (CGL) têm como 

objetivo principal a gestão, acompanhamento, realização e execução de processos licitatórios 

no estado do Amazonas.     
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INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS - 2011 

MODALIDADE 

VALOR LICITADO 
VALOR OFERTADO                                

(Resultado da 
Licitação) R$ 

ECONOMIA                                          
(Obtida na Licitação) 

R$ 
(Fornecido pelo Órgão) 

R$ 

Pregão Presencial (PP) 306.465.555,73  303.185.083,86   3.280.471,87  

Pregão Eletrônico 
(PgE) 
Sem Registro de Preços  

 390.379.028,15  365.202.888,05   25.176.140,10  

Convite (CV)             1.562.358,28  1.389.281,98  173.076,30  

Tomada de Preços (TP) 15.563.933,17   13.782.384,40  1.781.548,77  

Concorrência (CC) 196.818.608,37  193.917.291,06   2.901.317,31  

Total Geral  910.789.483,70  877.476.929,35  33.312.554,35  

    

Pregão Eletrônico 
(PgE) 
Registro de Preços  

 521.801.908,86   428.093.572,68   93.708.336,18  

Fonte: CGL 

 
 

METROLOGIA 

 

O Governo, por meio do Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Amazonas 

(IPEM) executou, no exercício de 2011, ações sustentadas pelos termos do convênio com o 

Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia – INMETRO.  

Executou o programa de ação “Educar é preciso”, com a doção de medidas como a 

intensificação da fiscalização em instrumentos de pesar e medir, em produtos pré-medidos e 

em produtos cuja certificação de conformidade é obrigatória, de forma educativa.    

 

Metrologia Legal 

 

Tem como objetivo principal proteger o consumidor tratando das unidades de medida, 

métodos e instrumentos de medição, de acordo com as exigências técnicas e legais 

obrigatórias.  

O principal objetivo da fiscalização é fazer com que as irregularidades encontradas 

sejam corrigidas. Para isso, o instrumento irregular é interditado ou até mesmo apreendido. O 
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responsável pela irregularidade é autuado e tem dez dias para apresentar defesa junto ao 

instituto. 

Das atividades desenvolvidas, o IPEM/AM realizou 25.620 verificações periódicas, 

mais 477.931 verificações iniciais, totalizando 503.551 fiscalizações em Instrumentos de Pesar 

e Medir utilizados nas mais diversas áreas de comercialização de produtos, que correspondem 

a balanças comerciais, bombas medidoras de combustíveis líquidos, taxímetros, e medidores de 

velocidade por radar e sensor, e para atender na íntegra o tripé Saúde, Segurança e Meio 

Ambiente é realizado o controle dos equipamentos esfigmomanômetros (aparelhos medidores 

de pressão arterial), e balanças médicas na rede de saúde Municipal, Estadual e Privada, 

assegurando, com isso, o fiel diagnóstico das consultas clinicas.  

 

Qualidade Industrial 

 

Qualidade, no contexto do INMETRO, compreende o grau de atendimento (ou 

conformidade) de um produto, processo, serviço ou ainda um profissional a requisitos mínimos 

estabelecidos em normas ou regulamentos técnicos, ao menor custo possível para a sociedade.  

Nesta área foram fiscalizados Produtos de Conformidade Avaliada, Regulamentados e 

do Programa Brasileiro de Etiquetagem - PBE, abrangendo a maioria de produtos de consumo 

do cidadão, tais como: têxteis, pneus, barras e fios de aço, brinquedos, preservativos, extintores 

de incêndio, capacetes, mamadeiras, fios e cabos elétricos, disjuntores, interruptores, 

embalagens plásticas para álcool e isqueiros, dentre outros, onde resulta que neste período 

foram desenvolvidas 11.000 ações de fiscalizações, com 45.000 produtos fiscalizados e 

aprovados. 

 

GOVERNO ELETRÕNICO 

 

O Governo do Estado, por meio da PRODAM, instalou cerca de 9 quilômetros de cabos 

de fibra ótica, da sede do Governo, na avenida Brasil - Compensa, até a cabeceira da Ponte Rio 

Negro, no lado de Iranduba. Essa iniciativa permitirá a interligação de órgãos públicos de 

Iranduba, Manacapuru e Novo Airão, entre outros municípios, à Rede Metropolitana de 

Manaus (Metro-MAO), sistema de cabeamento de fibra ótica de transmissão de dados do 

Governo do Amazonas. 
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Dez câmeras estarão instaladas ao longo da Ponte, o que permitirá o monitoramento de 

toda a movimentação na área, além de um sistema informatizado para integrar os órgãos do 

Centro de Controle de Operações.  Quatro câmeras farão a leitura de placas, modelo e cor dos 

veículos, o que vai possibilitar ao DETRAN-AM cruzar os dados colhidos com o Sistema de 

Controle de Veículos do Estado do Amazonas (CVMT). As outras seis câmeras terão o 

software integrado ao sistema de monitoramento do Centro Integrado de Operações de 

Segurança (CIOPS). 

Dentre as demais ações desenvolvidas em 2011, destacamos:     

� Implementação do Programa de Segurança, abrange não apenas a proteção do 

repositório dos dados de todo o Governo do Estado, armazenado no Data Center mas a 

instalação de recursos  que garantam a segurança em todos os níveis de atividade da empresa, 

seja quanto ao acesso e uso das instalações físicas, seja quanto ao acesso e uso das informações 

e aplicativos residentes em ambiente tecnológico. 

O corpo funcional da Empresa foi treinado para adotar uma nova postura com respeito 

ao cumprimento de padrões de segurança, o que representou um ganho significativo no serviço 

de monitoramento e controle dos produtos instalados nas estações de trabalho.  

� Sistema Integrado de Segurança Pública (SISP) - enfoca aspectos urgentes como o 

Controle dos Registros das Delegacias (Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial e Termo 

Circunstanciado) e Controle dos Registros do CIOPS. Inicialmente será o suporte tecnológico 

do Projeto RONDA NO BAIRRO, e futuramente, do aparato de Segurança Pública do Estado. 

� Sistema de Gestão Escolar (SIGEAM) - no processo de melhoria contínua dos 
serviços prestados à população do Estado, foram trabalhados os seguintes módulos: 

- Implantação do Diário Digital – fornece um instrumento moderno de registro e 

acompanhamento das atividades diárias da vida escolar, possibilitando aos pais, professores e 

alunos, um acompanhamento contínuo das ocorrências do dia a dia da Escola por meio do 

Portal Educacional. 

- Portal Educacional – módulo concebido para permitir uma real aproximação de 

todos os envolvidos no processo de Educação (pais, alunos e escola). Nesta primeira fase, estão 

sendo disponibilizadas as seguintes funcionalidades: Consulta de Histórico, Acompanhamento de 

Notas; Verificação de Horários e Atualização de Dados Cadastrais.  
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- Módulo de Supletivo para atender os Municípios do Interior (Off-line) - 

reconhecido e premiado nacionalmente possibilita à população o acesso a este instrumento de 

formalização de nível de instrução escolar. 

- Módulo do SIGEAM para o Jovem Cidadão – a integração completa das 

informações desse projeto foi finalizada, criando um mecanismo de apoio importante ao 

acompanhamento do aluno e de grande alcance social. 

- Reestruturação do Processo de Exportação de Dados para o Censo Escolar – 

possibilitou ao Amazonas ser um dos primeiros Estados a fechar o Censo Escolar 2011. 

� Sistema de Gerenciamento do PROSAMIM (SIGPRO) - foram desenvolvidos três 
grandes Módulos:  

- Planejamento e Controle – planejamento e gestão maior do Programa. 

-Aquisições - controle das aquisições para a execução do Programa (contratações). 

- Controle Ambiental – fornece os mecanismos básicos relacionados ao controle de 

elementos ambientais, tais como licenciamento, e outros. 

� Sistema de Gestão de Projetos – CHRONOS - Visando contribuir com a 

necessidade crescente de instrumentos para acompanhar os mais diversos Projetos do Estado, a 

PRODAM concebeu e desenvolveu o CHRONOS, Sistema voltado para a Gestão de Projetos 

totalmente aderente ao PMBok – conjunto de melhores práticas, mais difundido no mundo, e 

reconhecido, mundialmente, como padrão na Gestão de Projetos. 

� Sistema de Cadastro e Folha de Pagamento de Pessoal – CFPP - visando dotar o 

Sistema de Folha de Pagamento do Estado (CFPP) de funcionalidades que atendam, de forma 

adequada, às necessidades legais relacionadas ao SEFIP, foi desenvolvido um novo módulo 

que deverá ser utilizado pelos setores de Recursos Humanos de todos os órgãos do Estado. 

� Nova versão do E-SIGA - procurando renovar constantemente a interação dos 

colaboradores do Estado a nível tático e estratégico, o E-SIGA foi remodelado, gerando uma 

aplicação ainda mais amistosa, auxiliando os usuários a ter uma rápida e intuitiva percepção da 

realidade do Estado por meio da visualização dos seus principais indicadores. 

� Sistema de Controle de Histórico Funcional da Polícia Civil (SPPC) - 

Disponibilizado para a Polícia Civil, para Registro do Histórico Funcional dos seus servidores. 
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� Projetos da Área de Trânsito   

- Módulo de Protestos - permite ao DETRAN identificar o encaminhamento de 

medidas cabíveis, em relação a proprietários de veículos em débito com o Estado por anos 

sucessivos. 

- Módulo de Cursos de Moto-Taxi, Moto-Frete e Transporte Escolar - possibilita o 

atendimento às exigências do DENATRAN relacionadas a estas categorias de condutores, de 

um lado cumprindo a determinação legal, e de outro indo ao encontro desta nova realidade 

social. 

- Agendamento de Vistorias - possibilita aos usuários do serviço de Vistoria de 

Veículos, a possibilidade de agendar a sua ida a uma unidade de vistoria do DETRAN para a 

realização do procedimento. 

- Nova versão do Site DETRAN - adequou o site do DETRAN à evolução 

tecnológica. 

� Projetos desenvolvidos pela Fábrica de Software da PRODAM para a SEFAZ 
Projeto Gestão de Apoio a Fiscalização (GAF): 

- Módulo de Controle de Postos Fiscais 

- Módulo de Controle de Equipamentos de Automação. 

                                                                                                                                                                                         

  REGISTRO DE EMPRESAS MERCANTIS E AFINS 

 

A Junta Comercial do Estado do Amazonas (JUCEA) tem finalidade específica de 

“Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins”. Para cumprir com eficiência 

sua atribuição fundamental e servir a outras finalidades relacionadas com o desenvolvimento 

do Estado, reviu e aprimorou seus métodos de trabalho em conformidade com o sistema 

desenvolvido pelo Departamento Nacional de Registro do Comércio (DNRC). 

A JUCEA está inserida no processo de modernização. Hoje, sua infraestrutura de rede 

de computação, capaz de acompanhar os projetos desenvolvidos na área da informática, condiz 

com as normas do DNRC.  
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Ações Adotadas Visando a Melhoria dos Serviços na JUCEA   

� Com nova sistemática implantada no Registro Mercantil, hoje é possível a 

aprovação de processos de constituição tanto Empresário como Sociedade Empresária no 

mesmo dia sem comprometer as formalidades legais. 

� Como Órgão gestor do Portal do Empreendedor, a JUCEA é responsável pelos 

registros das empresas e gestora do SIGFácil no Estado do Amazonas, quando implantado em 

sua totalidade permitirá  cumprir o seu papel no processo de desburocratização. 

� Descentralização dos serviços no município de Itacoatiara - desde o mês de maio 

de 2011 vem funcionando 100% para os serviços de constituição de empresas. Os municípios 

de Parintins e Manacapuru possuem escritório com funcionário pertencente ao seu quadro de 

pessoal e possuem também representante no PAC de Parintins. 

 

Registro de Empresas 

 

 No decorrer de 2011 foram registradas Constituições de Empresas, Alterações de 

Empresas e Abertura de Filiais conforme informação apresentada pelo Sistema Integrado 

Automatizado do Registro do Comércio (SIARCO):  

Foram Constituídas 5.540 empresas, sendo: 3.678, Empresário; 1.817, Sociedade 
Limitada; 12 S/A; 29 Cooperativas e 4 outras. 

As alterações de Empresas no ano de 2011 atingiram 9.472, sendo: 4.212 
Empresário; 5.114 Sociedade Limitada; 125 S/A; 6 Cooperativas e 15 outras.  

O registro de Abertura de Filiais alcançou em 2011 o total de 936 empresas, sendo: 
198 Empresário; 619 Sociedade Limitada; 117 S/A; 2 Cooperativas.   
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CONSTITUIÇÃO DE EMPRESAS NO INTERIOR DO ESTADO 

 
MUNICÍPIO 

 

 
EMPRESAS 

CONSTITUÍDAS 
HUMAITÁ 49  

COARI 75          

LÁBREA 36          

PARINTINS 94          

MANACAPURU 59          

TEFÉ 89          

CANUTAMA 20         

PRESIDENTE FIGUEIREDO 20          

MANICORÉ 30         

MAUÉS 35         

EIRUNEPÉ 18          

TABATINGA 30         

TAPAUÁ 17          
 Fonte: Siarco/Jucea 

 

DIFUSÃO E INFORMAÇÃO DO GOVERNO  

 

A Agência de Comunicação Social (AGECOM), Órgão responsável pela comunicação, 

marketing e a publicidade das ações do Governo, produz diariamente por meio dos seus 

jornalistas, material jornalístico que é encaminhado para os veículos de comunicação 

(Televisão, Rádio e Impressos). Faz contatos diários com editores e repórteres de veículos de 

comunicação para reforçar a importância do material enviado. A mesma articulação é feita para 

sugerir temas e entrevistas com dirigentes de órgãos do Governo do Estado, para que os 

próprios veículos de comunicação produzam matéria divulgando as ações do Governo. São 

atendidos diariamente, dezenas de jornalistas que buscam informações sobre a administração 

estadual. 

A produção da AGECOM, com dados parciais de janeiro a outubro de 2011, resultou 

no envio de 850 notas informativas e 1.778 releases (matérias completas), grande parte 

acompanhada de fotos feitas pela equipe da AGECOM, para os jornais impressos, blogs e 

portais da internet e foram postadas no Portal do Governo 1.566 matérias. 

Para as emissoras de TV, no mesmo período, foram enviados 755 videoreleases 

(matérias telejornalísticas). Além disso, produziu para postagem no Youtube 144 vídeos. 



351 
 

Para as emissoras de Rádio foram enviadas 1.423 matérias/notas, além do envio de 

442 áudios de assuntos diversos do Governo e 348 áudios de coletivas concedidas pelo 

Governador e Vice-Governador. A equipe do setor de Rádio também manteve inserções diárias 

em emissoras, com 178 flashes ao vivo em rádios de Manaus e 583 em emissoras do interior do 

Estado. 

As assessorias de comunicação dos órgãos da administração direta e indireta do 

Governo produziram 1.314 notas e 2.595 releases (matérias completas) para os veículos 

impressos. Para as emissoras de TV, as assessorias encaminharam 1.575 matérias. Às 

emissoras de Rádio foram enviadas 1.460 notas e articuladas 1.347 entrevistas. Para a mídia 

eletrônica foram enviadas 708 releases para o Portal do Governo e 2.448 notas informativas 

para sites institucionais e blogs. 

A equipe de jornalistas acompanha eventos com a participação/realização do Governo 

no interior do Amazonas e em outros Estados, buscando mostrar os resultados alcançados ou as 

ações que estão sendo realizadas que visam melhorar a qualidade de vida da  população. De 

janeiro a outubro de 2011, a equipe acompanhou 39 viagens a Municípios do interior e 22 

viagens nacionais.  

Portal do Governo - o novo portal iniciou suas operacionalidades em agosto de 2011, 

sendo que o foco jornalístico tornou-se a principal ferramenta, com espaço destinado a 

imprensa onde toda produção de material jornalístico da AGECOM é publicada diariamente 

incluindo textos, fotos, áudios e vídeos. Durante o período de janeiro a outubro de 2011 foram 

postadas 1.566 matérias.   

Dentre outras ações destacam-se o Informativo Institucional “Amazonas da Gente”, 

com circulação mensal, ações de Relações Públicas e as Campanhas e/ou peças publicitárias.   

  

APOIO LOGÍSTICO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA DO GOVERNO 

 

A Secretaria de Governo (SEGOV), Casa Civil e Casa Militar, desenvolvem atividades 

de atendimento e acompanhamento a população, viabilizando benefícios de acordo com suas 

necessidades, bem como nos casos emergenciais e de calamidade pública. 
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Nesse sentido a SEGOV promoveu a interlocução da Equipe Precursora junto aos 

Órgãos do Estado do Amazonas nos Municípios fazendo articulação juntamente com as 

Associações e Sindicatos para acompanhamento das seguintes ações do Governo: entrega de 

notebooks aos professores da Rede Municipal, pagamento dos incentivos do Programa Zona 

Franca Verde aos produtores de Juta e Malva, inauguração de obras dos Governos Federal, 

Estadual e Municipal.   

A casa Militar desenvolveu atividades referentes à segurança do Governador, do Vice- 

Governador e das respectivas famílias, residências, gabinetes e os serviços de transporte 

terrestre, aéreo e fluvial do Gabinete Pessoal da Governadoria e Vice-Governadoria e dos 

serviços de manutenção e recuperação dos respectivos veículos.    

 

AUDITORIA E CONTROLE 

 

As ações da Controladoria-Geral do Estado (CGE) visam à resolução de problemas 

técnico-administrativos e a sugestão de procedimentos administrativos mais adequados à luz da 

Lei, orientando os titulares e demais servidores dos órgãos integrantes da Administração 

Pública Estadual. 

Além das atividades de controle interno, em 2011 destacaram-se as ações voltadas à 

ética e transparência. 

Nesse sentido, reativou-se a Comissão Geral de Ética do Poder Executivo Estadual, 

com o objetivo de somar esforços na supervisão e controle dos padrões de ética e transparência 

no serviço público, exigidos por este Governo.  

A CGE coordenou a 1ª Conferência Estadual sobre Transparência e Controle Social, 

etapa preparatória para a 1ª Conferência Nacional sobre Transparência e Controle Social 

(CONSOCIAL), a ser realizada em 2012, reunindo os mais diversos segmentos da sociedade 

civil e do poder público, para discutir meios de promoção da transparência pública e de 

estimulo ao acompanhamento da gestão pública por parte dos cidadãos.   

Ainda, sugeriu ao IPAAM, a inclusão da bandeira da sustentabilidade, no 

acompanhamento operacional e patrimonial, com a elaboração de instruções normativas para 

regulamentar, entre outros, procedimentos licitatórios e contratações sustentáveis.  

Destacam-se ainda, as seguintes ações executadas pela CGE: Auditoria; Análise das 

Contratações Temporárias de Professores da Universidade do Amazonas, aprovados em 
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processo seletivo simplificado; pedidos de Concessão de Diárias e Passagens e Prestações de 

Contas; Contratações Diretas (Dispensas e Inexibilidades de Licitações), dentre outras.     

 

COPA 2014  

 

A Unidade Gestora do Projeto Copa (UGP COPA), atua como órgão facilitador nas 

tratativas do atendimento da Matriz de Responsabilidades celebrada entre o Governo Federal, 

Estadual e Municipal, no atendimento aos requisitos da FIFA concernentes às adequações da 

cidade sede à realização da Copa FIFA 2014 e na elaboração de ações que permitam à cidade 

sede oportunizar o Desenvolvimento Social, Econômico e Ambiental. 

O acompanhamento, assessoramento e monitoramento de todas as ações pertinentes à 

realização da Copa FIFA 2014 fazem parte de suas atribuições, além de representar a cidade 

sede nas Câmaras Temáticas Federais, coordenadas pelo Ministério do Esporte.  

Em consonância ao Plano Estratégico do Governo, destacamos as ações executadas, 

de acordo com o portfólio correspondente. 

 

� Copa Desportiva 

- Obra da Arena da Amazônia – participação em 29 reuniões gerenciais quinzenais 

do Projeto no canteiro de obras da Construtora Andrade Gutierrez; fornecimento mensal de 

informações referentes à licitação, projeto básico e executivo, licenciamento de obras, 

desapropriação, cronograma físico-financeiro da obra ao Consórcio Copa 2014 - contratado 

para monitorar as obras da Copa pelo Ministério do Esporte até maio de 2011 e à FGV, a partir 

de junho de 2011; reuniões quinzenais com a SEINFRA referentes à obra da Arena e seu 

entorno; reuniões mensais de monitoramento com a FGV; participação em Workshop de 

apresentação do Projeto Executivo da Arena da Amazônia; reuniões de aprovação de projetos 

de interferências da obra, em diversos locais, em conjunto com os seguintes entes: Amazonas 

Energia, Águas do Amazonas, SEMINF, IMPLURB, IPAAM, CBAM; reuniões relativas à 

integração do Centro de Convenções da Amazônia (CCA) e Arena Amadeu Teixeira, junto à 

Arena da Amazônia; apoio à elaboração do Edital de Contratação da Certificação LEED; apoio 

à Contratação da empresa STEER DAVIES GLEAVER na elaboração do Estudo de Fluxo de 

Multidões e elaboração do Masterplan Definitivo; juntamente com o Estudo de Flexibilização 

do Uso da Arena e o Plano de Operação de Transporte durante o evento da Copa; participação 
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em reuniões de acompanhamento e vistoria de obras com os demais entes envolvidos no 

Projeto Copa, tais como: Ministério do Esporte, TCU, CGU, PGE, TCE, FGV, CCRIA, 

SEJEL, SEINFRA e SEPLAN. 

- Comitê Organizador Local (LOC) – acompanhamento, assessoramento e 

monitoramento das ações do LOC, empresa representante da FIFA no Brasil, no âmbito da 

realização da Copa do Mundo 2014 em Manaus, incluindo: 11 visitas “in loco” à obra da 

Arena, na área de entorno da Arena – local das estruturas temporárias da Copa 2014, 

postulantes à escolha de Centro de Treinamento de Seleções (CTS), Campo Oficial de 

Treinamento (COT) e Hotéis Oficiais de Seleção (HOS) nos municípios de Iranduba, Rio Preto 

da Eva, Manacapuru e Manaus; Elaboração do Masterplan Preliminar do Entorno da Arena em 

adequação aos requisitos FIFA. 

 - Estádio da Colina – Acompanhamento, assessoria e monitoramento das ações de 

reforma e adequação do Estádio Ismael Benigno (Estádio da Colina) aos requisitos da FIFA 

para Campo Oficial de Treinamento (COT). 

- Parque Memorial Encontro das Águas - acompanhamento, assessoria e monitoramento 

das ações de obra de construção do Parque Memorial Encontro das Águas, além da adequação 

de sua utilização como Fan Park em atendimento aos requisitos da FIFA durante a Copa 2014; 

envio de informações acerca dos possíveis candidatos à FanPark e à FanFest para a FIFA.                   

 - Fornecimento de energia elétrica - Acompanhamento, assessoria e monitoramento das 

ações demandadas da Amazonas Energia e Eletrobrás no atendimento adequado tanto no 

fornecimento de energia elétrica à Arena da Amazônia e seu entorno, quanto às estações do 

Monotrilho. Participação na reunião de apresentação do relatório do GTCopa Energia, 

coordenado pelo Ministério das Minas e Energia, onde foram explicitadas as demandas perante 

à integração de Manaus no Sistema Integrado Nacional (SIN) de energia elétrica e 

acompanhamento das obras do Linhão de Tucuruí, responsável por esta integração. 

- Câmara Temática Federal de Estádios – Representante da cidade sede de Manaus 

perante a Câmara Temática Federal de Estádios, coordenada pelo Ministério do Esporte, 

realizada uma vez por mês, dentre as diversas cidades sede da Copa 2014, no intuito de 

formular um Plano de Operação dos Estádios que, além de buscar adequação aos requisitos da 

FIFA, promove o alinhamento das práticas de segurança, iniciativas sustentáveis e gestão de 

estádios. 
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� Copa Competitiva 

 - Matriz de Responsabilidades – acompanhamento, assessoria e monitoramento de 

ações que consistem nas intervenções associadas às obras de construção da Arena, Monotrilho 

e BRT, obras de reforma do Aeroporto Eduardo Gomes e Porto de Manaus. Participação de 

Reuniões de Acompanhamento mensais do Gabinete de Gestão Integrada (GGI), na sede da 

Superintendência Regional Amazonas - Caixa Econômica Federal, relacionadas aos projetos 

Monotrilho e BRT, em Manaus e em Brasília; apoio na elaboração de documentações 

referentes ao pleito de financiamento dos projetos do Monotrilho e BRT; monitoramento das 

ações concernentes ao atendimento das questões demandadas pelo Ministério Público Federal, 

TCU, CGU, TCE, PGE, ALE, CMM, SEMINF, IMPLURB, MANAUSTRANS, IPAAM, 

IMTU, CEF, BNDES, além do Congresso Nacional; Apoio nas tratativas à Contratação da 

empresa INTERFLEET/BRAFLEET, através da CIAMA, na consultoria do Projeto do 

Monotrilho. 

- Câmara Temática Federal de Infraestrutura – representante da cidade sede de 

Manaus perante a Câmara Temática Federal de Infraestrutura, coordenada pelo Ministério do 

Planejamento, Orçamento e Gestão, realizada uma vez por mês, dentre as diversas cidades sede 

da Copa 2014, no intuito da formulação de plano de infraestrutura essenciais para a realização 

da Copa 2014, incluindo mobilidade urbana, estádios e estruturas temporárias para Copa 2014, 

aeroportos e portos, fornecimento de energia e telecomunicações, além de planos de operação 

que serão realizados durante o evento. 

� Copa Segura 

- Gerenciamento de Desastres - Acompanhamento, assessoria e monitoramento de 

ações emanadas do Ministério da Justiça – Secretaria Extraordinária de Segurança de Grandes 

Eventos, Secretaria de Segurança Pública do Estado do Amazonas (SSP), envolvendo o 

Comando Geral da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Polícia Federal, Polícia Rodoviária 

Federal, Guarda Metropolitana de Manaus, Defesa Civil, Abin, Exército Brasileiro, Polícia 

Civil, Polícia Ambiental, Polícia Militar Fluvial, SUSAM, SEMSA, COVISA, consistindo no 

gerenciamento de ações de segurança e pronto atendimento ao público nas mediações da 

Arena, pontos turísticos estratégicos, delegações de seleções participantes da Copa 2014, 

autoridades nacionais e estrangeiras e demais atores da Copa 2014. 
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- Definição do perímetro de segurança da Arena – acompanhamento, assessoria e 

monitoramento de elaboração do perímetro de segurança no entorno da Arena da Amazônia, 

além da criação de uma base de dados relacional e de georreferenciamento com as seguintes 

informações: Distritos Policiais, Delegacias Especializadas; Corpo de Bombeiros - localização 

de hidrantes; Serviços de Saúde - Pronto Atendimento (SPA), hospitais públicos e privados; 

Instituições de Ensino - escolas públicas (federais, estaduais e municipais), privadas 

(fundamental, médio e superior); Espaços Públicos; Pontos Turísticos e comerciais; Transporte 

Público - Linhas de ônibus, traçado de vias com identificação de sentido, mapeamento 

hierarquizado de áreas de risco da Defesa Civil em Manaus; Malha hidroviária; Malha 

rodoviária da RMM. 

- Elaboração das rotas de atendimento do entorno da Arena da Amazônia, mapeando 

as larguras de vias e distância até os hospitais mais próximos. 

- Câmara Temática Federal de Segurança - Representante da cidade sede de Manaus 

perante a Câmara Temática Federal de Segurança, coordenada pelo Ministério do Esporte, 

realizada uma vez por mês, dentre as diversas cidades sede da Copa 2014, no intuito da 

formulação de um Plano de Segurança que garanta a integração e articulação entre os órgãos 

de policiamento e defesa das três esferas. 

 

� Copa Saudável 

- Saúde Pública - acompanhamento, assessoria e monitoramento de ações 

emanadas da SUSAM, Defesa Civil e SEMSA no âmbito do pronto atendimento aos turistas 

presentes na Copa 2014, tanto quanto na melhoria de indicadores de saúde do Estado do 

Amazonas. Ainda monitorar ações preventivas quanto aos protocolos de vacinação de turistas 

- Vigilância Sanitária - acompanhamento, assessoria e monitoramento de ações 

emanadas da ANVISA, FVS, FioCruz envolvendo vigilância sanitária dos alimentos 

fornecidos aos turistas da Copa 2014. 

- Câmara Temática Federal de Saúde - representante da cidade sede de Manaus 

perante a Câmara Temática Federal de Saúde, coordenada pelo Ministério do Esporte, 

realizada uma vez por mês, dentre as diversas cidades sede da Copa 2014, no intuito da 

formulação de uma coordenação nacional da preparação de ações de saúde, na formulação de 
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diretrizes organizacionais, aprimoramento da infraestrutura da rede assistencial de urgência e 

emergência, além da qualificação do atendimento ao turista. 

 

� Copa Ética 

- Obrigações Governamentais - acompanhamento, assessoria e monitoramento de 

ações emanadas dos órgãos de controle e demais instituições, consistindo nas isenções, 

garantias, permissões, procedimentos e proteção e exploração de direitos comerciais durante a 

Copa 2014. 

- Comunicação e Marketing - Acompanhamento, assessoria e monitoramento de 

ações que consistem na transparência de ações do poder público junto à sociedade, no processo 

de legados da Copa 2014, na facilidade do controle social e no envolvimento da sociedade com 

o Projeto Copa 2014, em conjunto com a AGECOM e SEMCOM; criação de página no site de 

rede social FACEBOOK (www.facebook.com/pages/Unidade-Gestora-do-Projeto-

COPA/167020583353852); elaboração do Portal da UGP COPA, demanda da Câmara Federal 

de Transparência, coordenada pelo Ministério do Esporte. 

As ações de envolvimento da sociedade com o Projeto Copa e transparência das 

atividades são prioridade na UGP COPA. Todas as informações referentes à Copa FIFA 2014 

são socializadas através do e-mail: grupocopa@ugpcopa.am.gov.br, no atendimento aos mais 

diversos segmentos de comunicação local, nacional e internacional (Emissoras de Televisão, 

Rádio, Jornal impresso, Revistas, Sites) e ainda na tratativa de envolvimento da sociedade, 

destacamos as Palestras e Apresentações em Instituições Pública Estadual e Municipal, 

Associações, Conselhos, Universidades, Fundações, Câmaras, Museus, e Audiência Pública 

realizada na Assembléia Legislativa, dentre outros.   

 - Câmara Temática Federal de Transparência - representante da cidade sede de 

Manaus perante a Câmara Temática Federal de Transparência, coordenada pelo Ministério do 

Esporte, realizada uma vez por mês, dentre as diversas cidades sede da Copa 2014, no intuito 

da formulação de uma plataforma transparente de ações que envolvam o poder público na 

Copa 2014. 
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� Copa Sustentável 

 - Sustentabilidade Ambiental - acompanhamento, assessoria e monitoramento de 

ações referentes à adoção de práticas de sustentabilidade, demandadas dos diversos entes 

envolvidos, tais como: SEDEMA, SDS, IPAAM, SEMULSP, entes da sociedade civil 

organizada, órgãos de financiamento estrangeiros e nacionais, dentre elas, a Certificação 

LEED. www.usgbc.org; Apoio e participação na oficina de Pegada de Carbono promovida 

pelo Ministério de Meio Ambiente em parceria com a Embaixada Britânica. 

 - Sustentabilidade Energética – acompanhamento, assessoria e monitoramento de 

ações referentes à sustentabilidade energética no que tange a troca de fontes de energia atuais 

por fontes renováveis, tais como: energia solar, eólica, cinética etc. Ainda em andamento, o 

projeto de Energia Solar de 1 MWp, no entorno da Arena, através da empresa Guascor, que 

aguarda lançamento de novo edital no ano de 2012. 

- Câmara Temática Federal de Sustentabilidade e Meio Ambiente - representante 

da cidade sede de Manaus perante a Câmara Temática Federal de Sustentabilidade, juntamente 

com a SDS, coordenada pelo Ministério do Esporte, realizada uma vez por mês, dentre as 

diversas cidades sede da Copa 2014, no intuito da utilização de práticas sustentáveis, como 

criação de parques sustentáveis, produtos orgânicos nos segmentos de cosméticos, alimentos, 

bebidas e artesanato, reciclagem de resíduos sólidos das obras da Copa 2014 e estudo sobre 

mudanças climáticas. 

 

� Copa Social 

- Manaus Educadora/Manaus Cultural/Manaus Voluntária - Acompanhamento, 

assessoria e monitoramento de ações referentes às questões da proximidade da educação, ação 

social, esporte e trabalho; elaboração do Programa de Voluntários, que complementará o 

Programa de Voluntariado coordenado pela FIFA, cobrindo todos os pontos turísticos 

estratégicos da RMM durante a Copa 2014; integração da SEJEL e SETRAB através do SINE, 

na implementação do Projeto Primeiro Emprego ao grupo de 400 jovens do Projeto Galera 

Nota 10. 

- Câmara Temática de Cultura, Educação e Ação Social - representante da cidade 

sede de Manaus perante a Câmara Temática Federal de Cultura, Educação e Ação Social, 

coordenada pelo Ministério do Esporte, realizada uma vez por mês, dentre as diversas cidades 
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sede da Copa 2014, no intuito da valorização da educação e da cultura nacional e no suporte ao 

programa de voluntariado e ações de acessibilidade. 

 
� Copa Turística 

 

- Infraestrutura Turística - Acompanhamento, assessoria e monitoramento de ações 

referentes à infraestrutura turística, concernente aos pontos turísticos estratégicos especificados 

pela AmazonasTur ao Ministério do Turismo, ao segmento de hotelaria local, a qualidade de 

atendimento ao turista, em conjunto com os entes envolvidos: Ministério do Turismo, 

Embratur, Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (ABRASEL), Amazonastur, 

Manaustur, Associação Brasileira de Agentes de Viagens (ABAV), SENAC, SEBRAE, 

Associação Brasileira das Empresas de Ecoturismo e Turismo de Aventura (ABETA), 

Associação Brasileira de Indústria de Hotéis (ABIH) e Semtrad. 

- Fan Park – acompanhamento, assessoria e monitoramento de ações referentes às 

adaptações do projeto de obra do Memorial Encontro das Águas ao funcionamento do Fan 

Park da FIFA, durante a Copa 2014. 

- Suprimentos – acompanhamento, assessoria e monitoramento de ações referentes 

à infraestrutura de suprimentos no período da Copa 2014, além da criação do Programa 

Gastronomia, no intuito de elaborar um cardápio regional que simbolize o Estado do 

Amazonas, estruturando sua cadeia de produção até a chegada à mesa do turista, agregando 

qualidade ao produto. 

- Câmara Temática Federal de Desenvolvimento Turístico - representante da cidade 

sede de Manaus perante a Câmara Temática Federal de Desenvolvimento Turístico, juntamente 

com AmazonasTur, coordenada pelo Ministério do Esporte, realizada uma vez por mês, dentre 

as diversas cidades sede da Copa 2014, no intuito de consolidar o Plano Estratégico do 

Turismo Brasileiro, através do mapeamento da rede hoteleira, incentivando ao crescimento do 

setor com abertura de crédito especial de linha específica do BNDES, ProCopa Turismo, para 

financiamento de melhorias no setor. Inclui-se ainda o programa Bem Receber Copa que busca 

a qualificação de profissionais no mercado de trabalho e o mapeamento dos pontos turísticos 

que serão revitalizados. 
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� Copa Inovadora 

- Fechamento de Negócio/Iniciação à Ciência de Tecnologia (ICT) – 

acompanhamento, assessoria e monitoramento de ações referentes à busca de fechamento de 

novos negócios em prol da inovação e desenvolvimento tecnológico de novos produtos junto 

às empresas privadas. 

- Câmara Temática de Promoção Comercial e Tecnológica – Representante da 

cidade sede de Manaus perante a Câmara Temática Federal de Promoção Comercial e 

Tecnológica, coordenada pelo Ministério do Esporte, realizada uma vez por mês, dentre as 

diversas cidades sede da Copa 2014, no intuito de atrair investimentos, atração de novos 

negócios com base em tecnologia nacional. 

 

� Eventos 

A UGP COPA representou o Governo do Estado do Amazonas em diversos eventos 

relacionados à realização da Copa do Mundo FIFA 2014, dentre os quais desçamos:  

- Interlocução no Comitê de Responsabilidade da Copa 2014, Reuniões de 

Acompanhamento e Monitoramento da Matriz de Responsabilidades, Regime Especial de 

Tributação para estádios – RECOPA, Apresentação do Balanço Atual, Acessibilidade, em 

Brasília;  

- 1º Seminário das Cidades sedes da Copa 2014, em Brasília; 

- Encontro das cidades sede – Balanço do 1º Seminário Geral da FIFA, em Belo 

Horizonte; 

- Visita Técnica à KFW, financiadora alemã, a fim de apresentação de tecnologia 

de fornecimento de energia solar, na Alemanha; Workshop de Energia Solar, no Rio de Janeiro; 

Workshop de Transportes Urbanos Sustentáveis, em São Paulo; Workshop Host City 

Programme (Programa das Cidades Sede – FIFA), em Cuiabá;  

- Reuniões: com a Presidência da República, acompanhando o Governador Omar 

Aziz, em Brasília; BNDES, no Rio de Janeiro; GTCOPA 2014, coordenada pelo Ministério das 

Minas e Energia, em Brasília; Técnica de Segurança na aprovação do Caderno de Atribuições 

de Segurança no Rio de Janeiro; Comitê Organizador Local – COL, representante da FIFA no 

Brasil sobre LEI GERAL DA COPA, no Rio de Janeiro;  Ministério do Esporte, em Brasília; 

Área Temática, coordenadas pela SEPLAN, com os técnicos de planejamento dos Poderes 
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Executivo, Legislativo e Judiciário, visando à elaboração do Plano plurianual – PPA 2012-

2015.    

- Audiência Pública do Senado Federal, em Brasília; 

- Lançamento do Calendário da FIFA na Copa do Mundo de 2014, no Rio de 

Janeiro; 

- Apresentação das cidades Sede para a Mídia, na cidade do Rio de Janeiro; 

- Fórum das Cidades Sedes da Copa 2014, nas cidades: 1º Fórum Rio de Janeiro; 2º 

Fórum Manaus; 3º Fórum Cuiabá; 4º Fórum São Paulo; 5º Fórum Salvador;  

- Seminários: FIFA Fan Fest, na cidade de Belo Horizonte; Internacional de 

Cidades Aeroportuárias, em São Paulo; Pegada de Carbono; 

- Apresentação do Projeto Executivo da Arena da Amazônia ao TCU, em Brasília;  

- Sorteio Preliminar da Copa do Mundo FIFA 2014 – Preliminary Draw, na cidade 

do Rio de Janeiro, dentre outros.  

 

� Câmaras da Copa 

 

A UGP COPA age como órgão facilitador na comunicação entre os órgãos públicos, 

órgãos de controle, Câmaras Setoriais e Sociedade Civil Organizada, agrupando os entes 

envolvidos no Projeto Copa, no intuito de monitorar, assessorar e acompanhar e coordenar as 

Câmaras Temáticas Estaduais – Câmaras Copa ( Segura,Saudável, Social, Ética, Desportiva, 

Competitiva, Inovadora e Turística). 
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I I– POLÍTICA FISCAL 
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METAS E PRIORIDADES 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



METAS E PRIORIDADES - 2012 

 
Área Temática: EDUCAÇÃO 
 
Objetivo de Governo: Garantir o acesso da população amazonense à educação e ao conhecimento com 

equidade, qualidade e valorização da diversidade.  

 
Programa - EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE  

 
Adequação de Infraestrutura de Tecnologia e 
Comunicação para o Ensino de Jovens e Adultos 
1  

Unidade adequada (Un)  2,00  

Adequação de Infraestrutura de Tecnologia e 
Comunicação para o Ensino Especial 1  

Unidade adequada (Un)  2,00  

Adequação de Infraestrutura de Tecnologia e 
Comunicação para o Ensino Fundamental 1  

Unidade adequada (Un)  3,00  

Adequação de Infraestrutura de Tecnologia e 
Comunicação para o Ensino Médio 1  

Unidade adequada (Un)  3,00  

Construção e Equipamento de Escolas - Ensino 
de Jovens e Adultos 1  

Unidade construída e equipada (Un)  2,00  

Construção e Equipamento de Escolas - Ensino 
Fundamental 1  

Unidade construída e equipada (Un)  2,00  

Construção e Equipamento de Escolas - Ensino 
Médio 1  

Unidade construída e equipada (Un)  2,00  

Construção e Equipamento de Escolas do Ensino 
Especial 1  

Aluno contemplado (Un)  2.300,00  

Construção e Equipamento de Escolas para a 
Educação Indígena - Ensino Fundamental 1  

Unidade construída e equipada (Un)  4,00  

Construção e Equipamento dos CETIs (Centros 
de1 Educação de Tempo Integral de Ensino) 

 
Unidade construída e equipada (Un) 

 
2,00  

   
Desenvolvimento da Educação Escolar Indígena 
-Ensino Fundamental 1  

Aluno beneficiado (Un)  1.000,00  

Desenvolvimento da Educação Escolar Indígena 
do Ensino Médio 1  

Aluno contemplado (Un)  1.000,00  

Expansão do Ensino Presencial por Mediação 
Tecnológica para o Ensino Fundamental 1  

Aluno atendido (Un)  2.000,00  

Expansão do Ensino Presencial por Mediação 
Tecnológica para o Ensino Médio 1  

Aluno atendido (Un)  4.000,00  

 
Fortalecimento da Gestão Escolar  Unidade administrada (Un)  700,00  

Reforma das Edificações da Rede para o Ensino 
Fundamental 1  

Unidade reformada/adequada (Un)  4,00  

Reforma das Edificações da Rede para o Ensino 
Médio 1  

Unidade reformada/adequada (Un)  4,00  

Reforma e Manutenção das Edificações da Rede 
para o Ensino de Jovens e Adultos 1  

Centro reformado/adequado (Un)  2,00  

Reforma e Manutenção das Edificações da Rede 
para o Ensino Especial 1  

Unidade reformada/adequada (Un)  2,00  

Valorização e Formação do Profi. de Educação     Profissional capacitado (Un) 1      10.000,00  
 

 



Programa - EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA  

 
Formação Inicial e Continuada                   Cidadão capacitado (Un)                       80.000,00  

Inclusão Digital e Sociedade da Informação      Cidadão capacitado (Un) 85.000,00 

 

Programa - EDUCAÇÃO SUPERIOR  

 

Construção da Cidade Universitária               Cidade Universitária construída (%)                    2,58              

 
ÁREA TEMÁTICA: SAÚDE 
Á 
 
Objetivo de Governo:  Garantir o acesso da população aos serviços de saúde, articulando ações intersetoriais 
para a humanização e qualidade dos serviços prestados.  

 

Programa - ASSISTÊNCIA A PACIENTES PORTADORES DE DOENÇAS TROPICAIS E 
INFECCIOSA

 
Atenção a Saúde das Pessoas Vivendo com 
HIV/Aids e Outras DST´s 1  

Pessoa atendida (Un)  19.420,00  

Atendimento ao Portador de Doenças Tropicais e 
Infecciosas 2  

Paciente atendido (Un)  370.335,00  

Operacionalização dos Laboratórios de Pesquisa 
da FMT-HVD 1  

Exame realizado (Un)  1.420,00  

 
 

Programa - HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA  

 
Operacionalização das Atividades de Ensino e 
Pesquisa 1  

Evento realizado (Un)  5,00  

Operacionalização das Atividades em 
Hematologia1  

Procedimento realizado (Un)  827.829,00  

Operacionalização das Atividades em 
Hemoterapia2  Procedimento realizado (Un)  741.681,00  
 
 

Programa - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA  

 

Apoio às Farmácias Populares  Farmácia popular mantida (Un)  6,00  

Fornecimento de Medicamentos e Insumos para a 
Rede Assistencial do Estado 1  

Unidade de saúde beneficiada (Un)  118,00  

Fornecimento de Medicamentos Excepcionais e 
de Alto Custo 1  

Pessoa beneficiada (Un)  26.000,00  

Transferência de Recursos Financeiros à 
Farmácia Básica nos Municípios 1  

Município beneficiado (Un)  62,00  

 
 



Programa - ASSISTÊNCIA À SAÚDE ONCOLÓGICA  

 
Desenvolvimento de Atividades Educativas, 
Preventivas e de Detecção Precoce do Câncer 1  

   Campanha realizada (Un)       6,00  

Atendimento à População Indígena em 
Oncologia                                          

   Indígena atendidos (Un) 250,00 

Realização de Atividades de Ensino, Pesquisa e 
Desenvolvimento Tecnológico 1  

   Projeto desenvolvido (Un)     35,00  

Tratamento e Controle do Câncer     Paciente atendido (Un)  82.500,00  

 
 
 
Programa - INVESTIMENTO EM SAÚDE  

 
Adequação Física para Funcionamento da Rede 
de Regulação em Saúde 1  

Sede adequada/modernizada (Un)  5,00  

Apoio a Implementação de Convênios e Parcerias 
com o Estado 1  

Convênio firmado (Un)  32,00  

Aquisição de Ambulâncias Terrestre e Fluvial 
nos Municípios 1  

Município beneficiado (Un)  32,00  

Aquisição de Equipamento e Material na Capital    Unidade equipada (Un)5        24,00  

Aquisição de Equipamento e Material no Interior    Unidade equipada (Un)3        45,00  

Co-financiamento para Fortalecimento da 
Regionalização 1  

Regional beneficiada (Un)  9,00  

Co-financiamento para Reestruturação da 
Atenção Primária de Saúde no Estado 1  

Município contemplado (Un)  62,00  

Construção do Hospital Pronto-Socorro da Zona 
Norte 1  

Percentual de execução física (%)  20,00  

Construção e Ampliação da Estrutura Física da 
Saúde na Capital 3  

Unidade construída/ampliada (Un)  8,00  

Construção e Ampliação da Estrutura Física da 
Saúde no Interior 2  

Unidade construída/ampliada (Un)  12,00  

Construção e Ampliação de Estrutura de Gestão para Apoio a Regionalização Escritório 
regional construído (Un)1  

        9,00  

Desenvolvimento das Atividades de Apoio ao 
PRODERAM 1  

Comunidade assistida (Un)  8,00  

Implantação da Nova Central Estadual de 
Transplantes 1  

Central implantada (Un)  1,00  

Implantação da Unidade de Pronto Atendimento 
UPA 1  

Unidade implantada (Un)  1,00  

Implantação do Centro de Reabilitação para 
Dependentes Químicos 1  

Percentual de execução física (%)  30,00  

Implantação do SAMU  Município atendido (Un)  4,00  

Reforma e Adequação da Estrutura Física da 
Saúde na Capital 4  

Unidade reformada/adequada (Un)  10,00  

Reforma e Adequação da Estrutura Física da 
Saúde no Interior 1  

Unidade reformada/adequada (Un)  4,00  

Revitalização do Parque Tecnológico da Saúde1  Unidade equipada (Un)  5,00  

 
 
 



Programa - VIGILÂNCIA EM SAÚDE  

 
Análise Laboratorial de Interesse em Saúde Pública  Exame realizado (Un)                 

1
    42.300,00 

Operacionalização das Ações de Vigilância          Casos de malária (Un)                          36.221,002  
Ambiental em Saúde  
Operacionalização das Ações de Vigilância  
Epidemiológica                                      Criança vacinada (Un)                     238.247,00 
Operacionalização das Ações de  
Vigilância Sanitária                                  Inspeção sanitária realizada (Un)                 5.200,00 
Revitalização dos Sistemas de Informações de 

Saúde da FVS                                 
1          

Município monitorado (Un)                  62,00  

 

 

Programa - ATENÇÃO EM TRAUMATO-ORTOPEDIA E OUTRAS ESPECIALIDADES  

 
Assistência à Saúde nas Áreas Traumato-Ortopedia 
e outras Especialidades                               Paciente atendido (Un)                       78.000,00  

Desenvolvimento de Ensino, Pesquisa e Eventos em
 

1  
Saúde                                                Profissional qualificado (Un)                        70,00 
Fornecimento de Órtese e Prótese para Traumato-  

Ortopedia                                            Material dispensado  (Un)                       1.000,00 

Treinamento de Acadêmicos de Outras Instituições   Acadêmico treinado (Un) 480,00 

1  

Programa - ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO  

 
Contratação dos Serviços Cooperativados 
Assistenciais 1  

Cooperativa contratada (Un)  23,00  

Encaminhamento e Remoção de Pacientes em 
Tratamento de Saúde Fora de Domicílio 1 Paciente removido/encaminhado (Un) 1.900,00 

Fornecimento de Órtese e Prótese em Saúde1  Pessoa beneficiada (Un)  1.275,00  

Manutenção da Rede Assistencial de Média e 
Alta Complexidade da Capital 1 1  

Unidade mantida (Un)  9,00  

Manutenção da Rede Assistencial de Urgência e 
Emergência na Capital 

Unidade mantida (Un) 6,00 

Manutenção da Rede Assistencial do Estado no 
Interior 1 

Unidade mantida (Un) 65,00 

Manutenção da Rede Básica Estadual  Unidade mantida (Un)  16,00  

Manutenção da Rede Hospitalar e Obstétrica da 
Capital 1  

Unidade mantida (Un)  10,00  

 
 
 
 
 
 
 



Programa - ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO  

 

Manutenção da Rede Telessaúde 1  Município integrado ao projeto (Un)  61,00  

Manutenção das Unidades de Pronto 
Atendimento UPA 

Unidade mantida (Un) 5,00 

Manutenção do Complexo Regulador do Estado1 Complexo regulador mantido (Un) 1,00 

Manutenção do SAMU SAMU implantado (Un) 21,00 

Manutenção do Serviço de Assistência aos 
Nefropatas Crônicos 

Unidade mantida (Un) 1,00 

Operacionalização do Serviço de Remoção 
Assistencial do Estado 

Paciente atendido (Un) 3.000,00 

Operacionalização do Serviço de Transporte 
Sanitário 1 

Paciente transportado (Un)  250,00  

Saúde em Casa  Pessoa atendida (Un)  600,00  

Saúde na Escola e na Comunidade Pessoa atendida (Un) 5.400,00 

Serviços Prestados pela Rede Complementar do 
SUS 

Unidade contratada (Un) 84,00 

Transferência de Recursos da Média e Alta 
Complexidade aos Municípios 

Município beneficiado (Un)  6,00  

 

 

Programa - APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO DO SUS  

 

Apoio ao Controle Social  Conselho apoiado (Un)  1,00  

Apoio ao Processo de Descentralização da 
Gestão1  

Contrato assinado (Un)  3,00  

Desenvolvimento das Ações de Educação 
Permanente em Saúde 2  

Profissional capacitado (Un)  2.400,00  

Desenvolvimento das Ações de Fortalecimento do  
Controle Social e Participação Popular              Evento realizado (Un)1  

         10,00  

Fortalecimento das Ações de Gestão do Trabalho  
da SUSAM e Fundações                            Consultoria contratada (Un)1  

          1,00  

Implementação das Ações de Auditoria             Auditoria realizada (Un) 1           16,00  

Implementação das Ações de 
Ouvidoria/ParticipaSUS  

Ouvidoria implementada (Un)  10,00  

Implementação do PlanejaSUS do Amazonas1  Município acompanhado (Un)  62,00  

Monitoramento, Controle e 
Avaliação/ParticipaSUS1  

Instrumento de monitoramento e 
avaliação elaborado (Un)  

1,00  

Operacionalização do Cartão SUS  Usuário cadastrado (Un)  1.080,00  

 
 

Programa - AMAZONAS SAÚDE ITINERANTE  

 
Apoio ao Pronto Atendimento Itinerante - PAI         Paciente atendido (Un)                      460.000,00 
1  
Operacionalização da Saúde Itinerante – Amazonas  Paciente atendido (Un) 20.000,00 

 
 



Programa - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE E GESTÃO DE POLÍTICAS 
ESTRATÉGICAS E TRANSVERSAIS  

 
Apoio a Implementação das Ações de Humanização   Ação realizada (Un)                               4,00 
 
Apoio a Implementação das Políticas 
Estratégicas1  

   Município apoiado (Un)  62,00  

Apoio a Implementação das Políticas 
Transversais1  

   Município apoiado (Un)  62,00  

Apoio ao Fortalecimento da Atenção Primária 
em Saúde 1  

   Município apoiado (Un)  62,00  

 
 
 
Área Temática: SEGURANÇA PÚBLICA E JUSTIÇA 
 
 

Objetivo de Governo: Garantir a segurança pública e a defesa social; modernizar a operacionalização e o 
controle das políticas voltadas ao sistema carcerário e direitos humanos.  

 
Programa - ATUAÇÃO INTEGRADA DE SEGURANÇA PÚBLICA  

 

Ações do Instituto Integrado de Ensino de Segurança  Profissional qualificado (Un)1        1.000,00  

Ações da Corregedoria Geral da Segurança Pública    Procedimento realizado (Un)        2.000,00 

Ações de Combate ao Crime Organizado e ao  
Narcotráfico 2                                         Ação realizada (Un) 

          31,00  

Ampliação e Melhoria do Quadro de Pessoal do 
Sistema de Segurança Pública 5  

   Cargo preenchido (Un)  3.323,00  

Campanha Educativa para Prevenção de 
Acidentes de Trânsito 1  

   Campanha realizada (Un)  20,00  

Capacitação e Formação dos Servidores da 
Polícia Militar, Polícia Civil, Bombeiros Militar 
e DETRAN 5  

   Servidor capacitado (Un)  1.700,00  

Construção e Reforma das Unidades de 
Segurança Pública 5  

   Unidade construída e reformada (Un)  89,00  

Emissão e Documentação de CNH e de Documentos 
de Veículos Automotores                              Documentação emitida (Un)1 

         
600.000,00 

Fortalecimento das Ações de Caráter 
Sigiloso2  

      Ação de inteligência (Un)  10,00  

Implantação dos Postos de Atendimento do 
Detran PAD 1  

   Posto implantado (Un)  1,00  

Modernização e Ampliação do Sistema de  
Telecomunicações do Sistema de Segurança           Equipamento adquirido (Un)4                              

 
          106,00  

Potencializar o Atendimento a Ocorrências1       Ocorrência atendida (Un)  8.000,00  

Prevenção e Preparação para Desastres       Intervenção realizada (Un)  30,00  

Reabilitação e Reconstrução Pós-Desastre1       Área reconstruída (Km²)  2,00  

Sinalização Horizontal e Vertical de Trânsito 
no Estado 1  

     Sinalização implantada (Un)  6,00  

Socorro e Assistência às Vítimas de Desastre1       Pessoas vitimadas (Un)  500,00  



 
 

Programa - RONDA NO BAIRRO  

 
 
Ações de Segurança Pública junto às Comunidades       Pessoa beneficiada (Un)                       7.804,00 
Apoio Sociopsicológico aos Servidores do  
Sistema de Segurança                                    Servidor/policial assistido (Un)                4.577,00  
Assistência ao Policiamento Animal     Animal apto para o policiamento (Un)           104,00  

Equipamentos, Viaturas e Aparelhamento do  
Sistema de Segurança                                    Equipamento adquirido (Un)                1.051,00  

Modernização das Atividades da Polícia Técnico1  
Científica em Perícias Criminais,  
Médico-Legais e Datiloscópicas                          Documento expedido (Un)                  293.139,00  

Realização de Operações do Sistema de Segurança  
 
2  

Pública                                                   Operação realizada                           1.120,00 
Uniforme e Acessórios para o Sistema de Segurança      Policial uniformizado e equipado (Un)        3.311,00 

Uniformes e Acessórios para os servidores do CBMAM  Uniformes adquiridos (Un)                     600,00 

                  

 

Programa - PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS  

 
Apoio à Justiça e aos Direitos Humanos nos 
Municípios 1  

Município assistido (Un)  8,00  

Prevenção ao Uso de Drogas  Evento realizado (Un)  8,00  

Recuperação e Reinserção Social de Usuários de 
Entorpecentes 1  

Pessoa assistida (Un)  100,00  

 

 

Programa - SISTEMA PENITENCIÁRIO  

 
Construção e Aparelhamento de Unidades  
Prisionais no Estado                                Unidade construída (Un)                            2,00  
Equipamentos e Viaturas para o Sistema 
Penitenciário                                       Unidade equipada                                  16,00 
Reforma, Ampliação e Aparelhamento das  
Unidades Prisionais no Estado                      Unidade reformada e ampliada (Un)                4,00 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Área Temática: SOCIAL 
 
Objetivo de Governo: Promover a integração social nas suas mais variadas dimensões, desenvolvendo ações de 
assistência social, proteção, promoção dos direitos, cidadania, cultura, esporte e lazer e outros segmentos afins. 

  

Programa - AMAZONAS SOCIAL  

 

Acolhimento Institucional    Pessoa assistida (Un)  1.700,00  

Amazonas sem Miséria    Família beneficiada (Un)  5.000,00  

Benefícios Socioassistenciais     Pessoa atendida (Un)  45.000,00  

Construção e Adequações de Espaço Físico à 
Pessoa com Deficiência 1  

   Estrutura construída (%.)  17,00  

Construção, Reforma e Equipamento de Unidades  
de Atendimento Socioeducativo                     Centro construído/reformado (Un)1  

 
          1,00  

Descentralização dos Serviços 
Socioassistenciais2  

Entidade conveniada (Un)  120,00  

Garantia de Direitos  Pessoa atendida (Un)  2.000,00  

Implantação de Serviços de Garantias de 
Direitos1  

Centro implantado (Un)  1,00  

Implantação dos Centros Estaduais de 
Convivência da Família e do Idoso 1  

Centro construído e implantado (Un)  1,00  

Implementação da Política de Direitos da Pessoa 
com Deficiência 1  

Pessoa assistida (Un)  100,00  

Jovem Cidadão  Adolescente e jovem atendido (Un)  130.050,00  

Serviços Itinerantes Socioassistenciais e de 
Cidadania 1  

Atendimento realizado (Un)  200.000,00  

 

 

 
Programa - GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA  

 
 

Monitoramento, Informação e Avaliação do SUAS   Serviço monitorado (Un)                          100,00 

 
  

Programa - MAIS JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER 

 

 

Bolsa Atleta  Atleta assistido (Un)  70,00  

Galera Nota 10  Adolescente e jovem atendido (Un)  2.600,00  

Implementação das Atividades do Centro de 
Treinamento de Alto Rendimento da Amazônia  

Atleta assistido (Un)  36,00  

Projovem Urbano  Jovem capacitado (Un)  60,00  

Promoção do Desporto e Lazer  Pessoa beneficiada (Un)  485.000,00  
 



Programa – AMAZONAS CULTURAL 

 
 
Apoio às Festas Populares na Capital e Interior      Recurso financeiro repassado (R$)          19.254.000,00 

 
 

Programa - TELECOMUNICAÇÃO E RADIODIFUSÃO PARA CULTURA E ENSINO A DISTÂNCIA  

 
 
Expansão da TV Cultura                             Retransmissora implantada (Un)                    2,00  
 

 

 
Programa - PRESTAÇÃO JURISDICIONAL DA DEFESA E DA CIDADANIA  

 
 

Atendimento Jurídico Especializado Gratuito          Pessoa assistida (Un)                         194.378,002  

Ressocialização dos Jovens em Liberdade Provisória 

e Familiares de Detentos 
1                                             

Família assistida (Un)                           1.536,00 
 

 
 
Área Temática: ECONÔMICA 
 
Objetivo de Governo: Promover o crescimento econômico ambientalmente sustentável, com geração de emprego 
e distribuição de renda.  

 

Programa - FOMENTO E APOIO A INICIATIVAS DE PESQUISAS CIENTÍFICAS, TECNOLÓGICAS 
E INOVAÇÃO NO ESTADO DO AMAZONAS  

 
Apoio à Infraestrutura Organizacional para1           Projeto 
Tecnologia e Inovação (T&I)                         Projeto apoiado (Un)                                35,00 
Fomento à Formação e Capacitação de Recursos 
Humanos para Ciência, Tecnologia & Inovação

 

      Bolsa implementada (Un)                       1.951,00        
Fomento à Popularização e Difusão da Ciência,      
Tecnologia e Inovação                                Bolsa implementada (Un)                        150,00 
Fomento a Projetos de Ciência, Tecnologia e 
Inovação em Instituições Públicas e Privadas          Projeto fomentado em CT&I (Un)               170,00 
no Setor Produtivo  
Intercâmbio e Cooperação Interinstitucional,  
Nacional

 
e Internacional                               Bolsa implementada                              30,00 

 
 

Programa - GESTÃO DOS RECURSOS MINERAIS, ÓLEO E GÁS, DA GEODIVERSIDADE E DOS 
RECURSOS HÍDRICOS  

 
Plano Diretor de Mineração, Óleo e Gás      Plano elaborado (Un)                                     1,00 

Plano Estadual de Recursos Hídricos         Documento produzido (Un)                              50,00 



 

Programa - DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL  

 
Assistênica Técnica, Extensão Rural e 
Florestal1  

Agricultor familiar e produtor rural 
assistidos (Un)  

93.000,00  

Capacitação de Agricultores Familiares e  
Produtores Rurais                                 Produtor rural capacitados (Un) 1  

 
      7.870,00  

Casas Populares na Zona Rural  Casa construída (Un)  3,00  

Encontros, Eventos e Feiras para Promoção da 
Produção Rural 1  

Evento realizado (Un)  25,00  

Expansão da Produção Agrícola  Produtor assistido (Un)  100.000,00  

Expansão da Produção de Pesca e Aquicultura1  Pescador/aquicultor beneficado (Un)  15.000,00  

Expansão da Produção Florestal e Fauna1  Unidade geográfica delimitada (Un)  10,00  

Expansão da Produção Pecuária  Animal vacinado (Un)  1.450.000,00  

Implantação de Agroindústria de Produtos 
Agrícolas1  

Centro construído e implantado (Un)  2,00  

Implantação de Agroindústria de Produtos 
Animais1  

Unidade estruturada (Un)  1,00  

Implantação de Agroindústria de Produtos da 
Pesca e Aquicultura 1  

Unidade implantada (Un)  1,00  

Implantação de Agroindústria de Produtos de 
Origem Florestal e Fauna                          Unidade construída/ampliada (Un)1  

 
          1,00  

Infraestrutura Agrícola        Unidade estruturada (Un)  2,00  

Infraestrutura da Pecuária        Unidade estruturada (Un)  1,00  

Infraestrutura da Pesca e Aquicultura        Unidade estruturada (Un)  1,00  

Infraestrutura de Comercialização   Unidade construída e reformada (Un) 2,00  

Infraestrutura de Escoamento da Produção:  
Estradas Vicinais e Transporte                    Estrada vicinal construída/recuperada (Km) 1  

 
     50,00  

Infraestrutura de Fauna e Flora    Unidade produtiva estruturada (Un)  1,00  

Infraestrutura de Mecanização Agrícola e 
Implementos 1  

  Maquinário e equipamento adquirido (Un)  1,00  

Peixe Popular - Aquisição de Excedentes1    Família beneficiada (Un)  25.000,00  
 
 

 
Programa - MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL  

 

Cadastro Ambiental Rural  Imóvel rural cadastrado (Un)  60.000,00  

Fiscalização e Monitoramento das Atividades 
Potencialmente Poluidoras 1  

Fiscalização e monitoramento realizado (Un)  1.075,00  

Licenciamento Ambiental das Atividades 
Potencialmente Poluidoras  

Licença ambiental emitida (Un)  2.605,00  

 
 
 
 
 



Programa - MANAUS 2014 - A COPA DA AMAZÔNIA 

 
Ação Preventiva com Serviços Socioassistenciais – 
Copa 2014                                          Pessoa assistida (Un)1  

 
5.000,00  

Ações Integradas da Segurança Pública para a  
Copa 2014                                          Campanha realizada (Un) 5,00 

Atuação do Detran na Copa 2014  Campanha realizada (Un)  2,00  

Construção da Arena Multiuso  Arena construída (%.)  70,00  

Copa Saudável - Vigilância em Saúde  Plano de ação implementado (Un)  1,00  

Cultura na Copa 2014  Evento realizado (Un)  1,00  

Desenvolvimento de Recursos Humanos para a 
Copa de 2014 8  

Profissional capacitado (Un)  
 

900,00  

Desenvolvimento de Recursos Humanos para a 
Copa do Mundo FIFA Brasil 2014 1 

Profissional capacitado (Un) 790,00 

Implementação da Qualidade da Atenção as 
Urgências e Emergências 1  

Unidade implementada (Un)  
 

16,00 

Infraestrutura e Logística para Copa 201410 Projeto desenvolvido (Un)         18,00 

Obras Complementares para o Entorno da Arena 
Multiuso 1  

Projeto desenvolvido (Un)  2,00  

Operacionalização do Serviço de Atenção à 
Saúde do Viajante/Turista  

Serviço implantado (Un)  1,00  

 
Preparando Manaus para Copa Brasil 20142 

 
Projeto executado (%.) 

 
        40,00 

Produção Orgânica - Copa 2014  
Agricultor familiar e produtor rural 
assistido (Un)  

           
300,00  

Transporte de Alta Capacidade de Manaus1 
Projeto desenvolvido (Un) 

10,00 
Reforma, Ampliação e Modernização do Centro 
de Educação Física e Desportos do Estado do 
Amazonas (Vila Olímpica de Manaus) 1 

 
Estrutura adequada (Un) 1,00  

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Área Temática: INFRAESTRUTURA 
 



 

Objetivo de Governo: Implantar, ampliar, modernizar, melhorar e recuperar a infraestrutura do Estado do 
Amazonas, de forma a consubstanciar o desenvolvimento socioeconômico com o 
desenvolvimento humano, visando a geração de emprego e renda para a população 
amazonense.  

 
Programa - PROGRAMA SOCIAL E AMBIENTAL DOS IGARAPÉS DE MANAUS 

 
Canalização e Dragagem dos Igarapés de 
Manaus1  

Drenagem/saneamento realizado (m)  100,00  

Ligações Sanitárias Intradomiciliares  Ligação realizada (Un)  2.421,00  

Melhoria Ambiental, Urbanística e Habitacional1  Drenagem/saneamento realizado (m)  6.794,00  

Reassentamento, Urbanização e Saneamento  
Básico do Entorno dos Igarapés                     Família reassentada (Un)2  

 
     250,00  

Sustentabilidade Social e Institucional         Família assistida (Un)  2.317,00  
 
 

 
Programa - HABITAÇÃO  

 
Disponibilização de Casas Populares para a 
População de Baixa Renda                           Cada Construída (Un)                               11,00 

Disponibilização de Casas Populares para a 
1
   

População sob Risco Social                           Casa construída (Un)                             2.487,00  
Disponibilização de Casas Populares para Servidores  Casa construída (Un)                              142,00

 
 

Programa Minha Casa Minha Vida                    Casa construída (Un) 930,00 

Ressarcimento de Valores Pagos Indevidamente ou1  
por Desistência de Terrenos Comercializados          Pessoa ressarcida                                   10,00 
 

 

 
Programa – DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DE MANAUS (RMM)  

 
Manutenção e Operacionalização da Ponte sobre 
o Rio Negro 2  

  
Contrato firmado (Un)  

 
      2,00  

Saneamento Básico para a Região 
Metropolitana3  

 Família beneficiada (Un)  3.310,00  

Infraestrutura Urbana Viária da RM Área beneficiada (Km²)   1.540,00 

Sistema Viário da Região Metropolitana  
Estrada e rodovia construída/recuperada 
(km)       

7,00  

  
 
 
 
 
Programa - PROGRAMA SOCIAL E AMBIENTAL DOS IGARAPÉS DO INTERIOR DO AMAZONAS  

 



Canalização e Dragagem dos Igarapés           Drenagem/saneamento realizado (m)                       1,00  

Melhoria Ambiental, Urbanística e  
Habitacional                                     Igarapé drenado e saneado (Un)                           1,00 
 
 
 
Programa - PROGRAMA SOCIAL E AMBIENTAL DOS IGARAPÉS DO INTERIOR DO AMAZONAS  

 
Reassentamento, Urbanização e Saneamento do 
Entorno dos Igarapés dos Municípios do Amazonas    Família reassentada (Un)                          21,00 
 
Sustentabilidade Social e Institucional do Interior do   Família assistida (Un)                        2.050,00 
Amazonas  
 

 
 
Programa – AMAZONAS 2020 

 
Ampliação e Melhoria do Sistema 
Aeroportuário1  

  Aeroporto ampliado e/ou modernizado 
  (Un)  

2,00  

Ampliação e Melhoria dos Serviços de  
Comunicação Comutada                            Acessos disponibilizados (Un)1  

      
     20,00  

Ampliação e Melhoria nos Serviços de Banda 
Larga1  

Conectividade disponibilizada (Un)  10,00  

Ampliação e Modernização do Sistema 
Hidroviário1  

Terminal hidroviário ampliado (Un)  1,00  

Contenção, Melhorias e Recuperação de 
Encostas, Orlas e Taludes 1  

Estrada mantida e/ou recuperada (Km)  1,00  

Controle de Cheias e Vazantes  Contenção realizada (m³)  4.000,00  

Destinação Final de Lixo e Resíduos Sólidos1  Aterro sanitário implantado (Un)  1,00  

Drenagem de Águas Pluviais e  
Dragagem de Canais                                Linha de drenagem  realizada (m³) 1  

10.000,00  

Implantação, Ampliação, Melhorias e 
Modernização de Espaços e Prédios Públicos 1  

Área construída/melhorada (m²)  12.000,00  

Implantação, Ampliação, Melhorias e 
Modernização de Estradas, Rodovias e Vicinais 1  

Estrada construída (Km)  67,00  

Implantação, Ampliação, Melhorias e 
Modernização de Obras de Artes Especiais 1  

Obra de arte especial construída (Un)  2,00  

Implantação, Ampliação Melhorias e 
Modernização de Portos e Terminais Hidroviários  

Porto e terminal implantado (Un)  18,00  

Implantação, Ampliação, Melhorias e 
Modernização do Sistema Viário Urbano 1  

Rua asfaltada (Km)  15,00  

Implantação, Ampliação, Modernização e  
Recuperação do Sistema de Abastecimento de Água  Água tratada (m³)1  

    500,00  

Implantação de Aeroportos e Heliportos    Aeroporto/heliporto construído (Un)  1,00  

Programa Luz para Todos    Domicílio beneficiado (Un)  40,00  

Regulação da Qualidade dos Serviços Públicos 
Concedidos pelo Estado 1  

  Cidadão beneficiado (Un)  70.000,00  

 
 
 



Área Temática: PLANEJAMENTO E GESTÃO 
 
 
Objetivo do Governo: Melhorar a eficiência, a eficácia e a transparência institucional na administração pública    
estadual, contribuindo para a otimização do gasto público e o desenvolvimento econômico do Estado. 
 

Programa - PROJETO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ESTADO DO AMAZONAS - ZONA 
FRANCA VERDE  

 
Apoio à Comercialização da Produção Agropecuária, 

 
                     

Pesqueira, Florestal e Mineral                        Produtor beneficiado (Un)                      43.000,00  
Aquisição de Produtos Regionalizados para a Rede 1  
Estadual de Ensino                                   Aluno atendido (Un)                          380.000,00 
Desenvolvimento de Ações Integradas na Região do 1  
Alto Solimões                                       Unidade gerenciada (Un)                             6,00 
Organização e Dinamização de Cadeias Produtivas1  
Florestais, Minerais, Pesqueiras e Agropecuárias.     Produtor beneficiado (Un)                          43,00 
Promoção Comercial: Feiras e Eventos               Evento realizado (Un)                                3,00 
ÁÁ 

 
 
 


