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APRESENTAÇÃO 
 
 
 

 

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

no cumprimento de suas atribuições, apresenta o Relatório de Ação Governamental 2012, 

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

subsidiar a elaboração da Mensagem Governamental a ser apresentada à Assembleia 

Legislativa do Estado (ALE) por ocasião da abertura dos trabalhos legislativos de 2013. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



8 
 

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 

 

 

O Governo do Estado do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Educação e 

Qualidade de Ensino – SEDUC, sabedor de que a educação é um elemento crucial em qualquer 

estratégia de desenvolvimento, tem buscado incessantemente construir um cenário educacional 

mais favorável. Apesar dos percalços geográficos característicos do estado do Amazonas, o Governo 

tem alcançado bons resultados na implementação de políticas públicas de Educação concebidas para 

oferecer oportunidades de ensino capazes de responder às necessidades básicas de 

aprendizagem.  

Com o objetivo de melhorar a organização das atividades educacionais, os Programas de 

Governo foram estruturados a partir de estudos diagnósticos situacionais que revelaram novas 

realidades e demandas, em consonância com o Plano de Desenvolvimento da Educação – PDE, do 

Governo Federal, perseguindo o modelo educacional inclusivo, democrático e gratuito proposto pela 

SEDUC, e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, por meio de aplicações didático-

pedagógicas de complementação, esportivas e socioculturais.  

Nessa perspectiva, a criação de novas salas de aula em escolas rurais dos municípios, com a 

instalação de novas antenas e kits tecnológicos, representa a expansão da capacidade de transmissão 

do Centro de Mídias de Educação do Amazonas no modelo de ensino presencial mediado por 

tecnologias direcionado a estudantes da Educação Básica. As ações de expansão do Ensino Médio 

Presencial com Mediação Tecnológica atenderam 2.100 Comunidades com 1.655 salas de aula, 

totalizando 34.000 vagas nos 62 municípios do Amazonas, permitindo a inclusão e permanência dos 

jovens em suas localidades, oferecendo o transporte escolar como suporte. Desse total, 26.500 são 

estudantes do Ensino Médio e 6.000 do Ensino Fundamental. Destaca-se ainda a inclusão de 1.500 

estudantes na modalidade de Educação de Jovens e Adultos.  

As ações educativas do Centro de Mídias de Educação do Amazonas demonstram eficácia e 

reconhecimento por intermédio de prêmios recebidos, como o Prêmio e-Learning Brasil 2012-2013, 

que visa incentivar as organizações no aperfeiçoamento, desenvolvimento e implantação de programas 

de aprendizado suportados e/ou mediados por tecnologia em São Paulo, logrando êxito pela décima 

vez consecutiva, representando uma referência nacional e internacional em Educação a Distância no 

estado do Amazonas. 

Outra ação importante que tem contribuído para o aperfeiçoamento do ensino e a melhoria da 

aprendizagem dos alunos, é a participação no Prêmio de Gestão Escolar, tendo como vencedora a 

Escola Estadual Profª Roxana Pereira Bonessi,  cuja premiação foi uma viagem de intercâmbio aos 

Estados Unidos, representando o estado do Amazonas. O Estado participou de todas as edições do 
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Prêmio em 2012 e teve a adesão de 358 escolas, ficando à frente dos estados da Bahia, Pará, Rio de 

Janeiro, Paraná, Pernambuco, Espírito Santo e Paraíba, em número de inscrições. 

O Prêmio de Gestão Escolar visa estimular os gestores das escolas públicas a desenvolverem 

um processo de autoavaliação da gestão, com o fim de promover uma reflexão coletiva sobre as 

dimensões da gestão escolar, além de ser mais uma ferramenta de diagnóstico da realidade e 

planejamento de novas ações por meio de um olhar técnico e reflexivo. 

Fonte: SEDUC 

 

DISTRIBUIÇÃO DE INSUMOS - 2012 

DISCRIMINAÇÃO QUANTIDADE 

ENSINO FUNDAMENTAL 

Alunos beneficiados com refeições nas Escolas de Tempo Integral - CETIs 9.995 

Alunos beneficiados pela Merenda escolar/PREME em 658 escolas - capital e interior 303.075 

Kits escolares para alunos - Ensino Fundamental 288.985 

Kits didáticos para professores - Ensino Fundamental 10.400 

Aquisição e distribuição de fardamento para alunos - Ensino Fundamental 584.000 

Alunos beneficiados com fardamento escolar - Ensino Fundamental 292.000 

Kits escolares para alunos - Educação Especial 416 

Kits didáticos para professores - Educação Especial 69 

Aquisição e distribuição de fardamento para alunos - Educação Especial 832 

Alunos beneficiados com fardamento escolar - 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 

Aquisição e distribuição de fardamento para alunos - Educação de Jovens e Adultos 96.040 

Alunos beneficiados com fardamento escolar - Educação de Jovens e Adultos 48.020 

Kits de material esportivo para atender 500 escolas 20.000 

Distribuição de livros didáticos para aluno da reserva técnica do PNLD/2012 143.055 

ENSINO MÉDIO 

 Alunos beneficiados com refeições nas Escolas de Tempo Integral 2.887 

Alunos beneficiados pela Merenda escolar/PREME em 337 escolas da capital e interior 170.383 

Kits escolares para alunos - Ensino Médio 178.104 

Kits didáticos para professores – Ensino Médio 7.406 

Aquisição e distribuição de fardamento para alunos - Ensino Médio 354.188 

Alunos beneficiados com fardamento escolar - Ensino Médio 177.094 

Alunos beneficiados pela Merenda escolar/PREME em 337 escolas da capital e interior 170.383 

Distribuição de livros didáticos - Educação de Jovens e Adultos - Ensino Médio e EJA 131.854 
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GESTÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 

 

O Programa visa prover os meios materiais necessários às escolas estaduais para o 

desenvolvimento de suas atividades educacionais, para garantir a continuidade dos serviços ofertados 

pela rede. Atualmente são atendidas 691 escolas estaduais das quais 28 são Escolas de Tempo Integral. 

O Governo do Estado, em consonância com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, 

tem estabelecido como uma de suas prioridades, a ampliação do número de Escolas de Tempo 

Integral, com a intenção de melhorar a qualidade do ensino, oportunizando ao aluno maior 

permanência de tempo na escola, favorecendo seu desenvolvimento integral por meio de atividades de 

reforço acadêmico, bem como de outras tarefas complementares diversificadas. 

Esse Programa atendeu 505.466 alunos da Rede Estadual de Ensino com a distribuição de 

livros didáticos, kits escolares, fardamento e merenda escolar para o Ensino Fundamental, Ensino 

Médio, Educação de Jovens e Adultos, Educação Especial e Inclusiva. 

Em parceria com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira -

INEP  e com as Secretarias Municipais de Educação, foi realizada a coleta do Censo Escolar 2012 em 

todos os estabelecimentos de ensino do estado do Amazonas,  alcançando 5.556 escolas, 1.199.158 

estudantes e 44.564 docentes. Esses dados servirão como referência para a formulação de políticas 

públicas e execução de programas na área da Educação, incluindo os de transferência de recursos 

públicos, como merenda e transporte escolar, distribuição de livros e uniformes, implantação de 

bibliotecas, instalação de energia elétrica, Dinheiro Direto na Escola e o Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - Fundeb. 

A implementação do projeto Estudos para a Otimização do Acesso e Atendimento Escolar 

da Rede Estadual de Ensino visa garantir que os estabelecimentos de ensinos funcionem em ciclos 

únicos de escolarização, possibilitando maior capacidade de atendimento da clientela (mais vagas) nas 

escolas existentes. As escolas que ofertam ciclos únicos possuem maior possibilidade de elevação dos 

seus indicadores, melhorando a qualidade do ensino. Essa pesquisa resultou na transformação de 13 

escolas estaduais em Tempo Integral e 119 escolas passaram a funcionar em ciclos únicos (55 

esccolas exclusivas do 1º ao 5º ano; 35 exclusivas do 6º ao 9º; e 29 exclusivas com o ensino médio) na 

Capital.  

Para o ano de 2013 estão previstas mais 18 escolas com funcionamento em Tempo 

Integral, sendo 1 na capital e 17 no interior do Estado.  

Outros programas na área de direitos humanos foram desenvolvidos com instituições 

parceiras, com destaque para as atividades de urgência social, como o Programa Idoso Feliz Participa 

Sempre, Projeto Meu Velho Amigo, Programa Educacional de Resistência às Drogas e Violência – 

Proerd, Sexualidade, Prevenção à Gravidez na Adolescência, Projeto Doe Vida, Sorriso Nota Dez, 
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Produzindo Saúde, Prevenção de Endemias, envolvendo uma média de aproximadamente 254.451 

estudantes e 565 escolas.  

O Sistema de Avaliação Eletrônico – SAE ou prova supletiva eletrônica mediada por 

computador, está baseado nos serviços da internet e visa oferecer aos jovens e adultos sua 

regularização funcional e/ou escolar, a fim de proporcionar uma melhor qualidade de vida. A SEDUC 

realizou exames de Suplência para 28.107 candidatos jovens e adultos por intermédio do SAE, 

implantados a partir do 2º semestre de 2011 em 15 municípios do estado, beneficiando 6.833 jovens e 

adultos.  

O Projeto Criando Oportunidades - Reforço Escolar, apoio individualizado a estudantes 

com dificuldade de aprendizagem, foi implantado na rede estadual de ensino para nivelar o 

desempenho de aprendizagem dos estudantes, ampliar o tempo em que eles estão em contato com 

atividades de aprendizagem, garantir sua permanência e o sucesso na escola, despertar o interesse pela 

leitura e a habilidades de interpretar e desenvolver cálculos matemáticos, aumentar a capacidade de 

utilizar conhecimentos científicos, identificar questões e tirar conclusões baseadas em evidências. Em 

2012 contemplou 184 escolas da capital e interior do Estado, beneficiando 9.175 estudantes do Ensino 

Fundamental e Ensino Médio, nas disciplinas de Língua Portuguesa, Matemática, Ciências Naturais e 

Biológicas. Para a operacionalização, foram selecionados e capacitados 367 estagiários das áreas de 

Letras, Matemática e Pedagogia, de acordo com as diretrizes pedagógicas do projeto.  

O Programa de Correção do Fluxo Escolar foi criado com o objetivo de permitir ao 

estudante a correção do fluxo escolar e o prosseguimento de estudos com aprendizagem significativa, 

para desenvolver competências e habilidades nas áreas de conhecimento e resgatar a autoestima do 

estudante, promovendo a Pedagogia do Sucesso. Atendeu 12.242 estudantes dos anos iniciais e finais 

do Ensino Fundamental - Projeto Avançar.  

Alcançou grande relevância o Projeto Eureka, que beneficiou 178 escolas da capital com 

aproximadamente 66 mil estudantes, no intuito de despertar o interesse pelas Ciências, realizando 

experimentos, por meio da metodologia da investigação, e subsidiar os professores nas práticas do 

ensino de Ciências, por intermédio de formações e recursos materiais. 

 

EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE 

 

O programa Educação Básica de Qualidade tem como finalidade garantir o acesso da 

população amazonense à Educação e conhecimento com equidade, qualidade e valorização da 

diversidade, assim como assegurar o ensino fundamental e oferecer, de forma prioritária, o ensino 

médio a todos que o demandarem. 

A análise dos resultados de desempenho no campo educacional é obtida por meio do 
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Sistema de Avaliação de Desempenho da Educação do Amazonas - SADEAM. Assim sendo, o 

Governo realizou sua 5ª edição do SADEAM com a meta de atingir 260.085 estudantes da rede 

estadual de ensino da Capital e Interior.  Essa avaliação resulta no Índice de Desempenho Educacional 

do Amazonas – IDEAM, conforme o que demonstra a série histórica dos resultados dos anos 

anteriores, em consonância com o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica - IDEB: 

 

ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DO AMAZONAS – IDEAM 

UNIDADE DA FEDERAÇÃO NÍVEL / ETAPAS DE 
ENSINO 

2008 2009 2010 2011 

Amazonas 

Fundamental Séries Iniciais 3,5 - 4,3 - 

Fundamenta Séries Finais 2,9 - 3,5 - 

Ensino Médio 2,2 3,7 3,6 4,0 

Fonte: CESPE UnB/SEDUC/DPGF/GAD 

 

Fonte:MEC/INEP/SEDUC/DPGF/GAD 

 

 

Por considerar de grande importância o estímulo às Escolas e aos Profissionais que se 

dedicaram por melhores resultados na educação em 2011, em dezembro de 2012 foram premiadas as 

escolas que alcançaram as metas estabelecidas no Sistema de Avaliação do Desempenho da 

Educação do Amazonas – SADEAM, com o Prêmio Escola de Valor, cabendo a cada escola o valor 

R$ 50.000,00, por nível de ensino, para investir na própria escola. Na premiação, 133 escolas 

atingiram a meta estabelecida dos anos iniciais do Ensino Fundamental, 38 escolas dos anos finais do 

Ensino Fundamental e 48 escolas do Ensino Médio. 

Além disso, 81 escolas receberam o 14º salário como premiação; destas, 46 escolas foram 

contempladas também com  o 15º salário. Foram premiadas as 20 escolas que apresentaram o maior 

RESULTADO COMPARATIVO DO IDEB - 2007 – 2009 - 2011 

UNIDADE DA FEDERAÇÃO NÍVEL DE ENSINO 2007 2009 2011 

Brasil 

Fundamental - Séries Iniciais 4,2 4,6 5,1 

Fundamental - Séries Finais 3,8 4,0 3,9 

Ensino Médio - 3,5 3,6 3,4 

Norte 

Fundamental - Séries Iniciais 3,4 3,8 4,5 

Fundamental - Séries Finais 3,4 3,6 3,6 

Ensino Médio 2,9 3,3 3,1 

Amazonas 

Fundamental - Séries iniciais 3,6 3,9 4,8 

Fundamental - Séries Finais 3,3 3,5 3,9 

Ensino Médio 2,9 3,3 3,4 
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crescimento absoluto em cada nível de ensino, incluindo a Educação de Jovens e Adultos - EJA. A 

premiação é uma forma de reconhecimento do trabalho realizado pelas escolas e pelos profissionais da 

educação da rede estadual de ensino em 2011 na capital e interior do Estado.  

Outra ação que merece destaque foi a adesão em 2012 de 155.357 estudantes ao Exame 

Nacional do Ensino Médio – Enem de 300 escolas estaduais, envolvendo professores e técnicos da 

Educação, tendo como estratégia a preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio. A aplicação 

de Simulados beneficiou 50.000 estudantes finalistas do Ensino Médio. 

Visando a melhoria da qualidade do ensino, a SEDUC ofertou cursos de qualificação 

profissional para 99.762 estudantes da 2ª e 3ª séries do Ensino Médio, por intermédio do Programa 

Federal de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, em parceria com o Serviço Nacional de 

Aprendizagem Comercial – Senac, Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - Senai e Instituto 

Federal do Amazonas – IFAM, e do Centro de Educação Tecnológica do Amazonas - Cetam. A 

articulação com a educação profissional tem como objetivo ampliar as oportunidades profissionais aos 

estudantes, por meio do incremento da formação e qualificação profissional.  

Para fomentar propostas curriculares inovadoras nas escolas do ensino médio, 48 escolas da 

capital e interior fizeram adesão ao Programa Federal Ensino Médio Inovador. Dessas, 41 escolas 

de ensino médio foram atendidas, contemplando 36.815 estudantes da rede estadual de ensino. 

Destaca-se a realização da 9ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia no Amazonas, de 

iniciativa do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, que mobilizou a população em torno do 

tema de 2012, “Economia Verde, Sustentabilidade e Erradicação da Pobreza”, com atividades 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 do Instituto Nacional de 

Pesquisas da Amazônia – INPA. Além disso, foram desenvolvidas ações nas modalidades Portas 

Abertas, Papo Ciência na Escola, Palestras no Centro de Mídias, Concursos de Desenho e Redação, 

com a participação de 3.000 estudantes das escolas públicas estaduais. 

O Governo do Estado marcou presença na Olimpíada Brasileira de Matemática das 

Escolas Públicas – OBMEP, que é uma competição nacional dirigida às escolas públicas brasileiras, 

seguida de programas de iniciação científica para estudantes premiados. Participaram da Olimpíada 

Brasileira de Matemática das Escolas Públicas 250 estudantes da rede pública estadual na primeira 

fase, dos quais 5% foram classificados para a segunda fase. Na Semana de Química promovida pelo 

Conselho Regional de Química, participaram aproximadamente 2.800 estudantes de 50 escolas da rede 

estadual de ensino.  

Dentro da Política de Valorização e à Formação do Profissional de Educação, foram 

ofertados cursos de formação inicial e continuada nas diversas áreas do conhecimento a todos os 

docentes e não docentes do sistema estadual de ensino da capital e interior do Estado, visando a 

melhoria de sua prática educativa.  
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Visando a valorização do profissional de educação, o Governo não mediu esforços na busca 

de parcerias que muito contribuíram para o melhoramento de seus indicadores. Seguem abaixo 

destacados alguns projetos de formação realizados em parceria com o Ministério da Educação e 

Cultura, Universidade Federal do Amazonas – UFAM, Universidade do Estado do Amazonas – UEA e 

IFAM: 

� Plano Nacional de Formação de Professores da Educação Básica – PARFOR - nos cursos de 

formação inicial nos níveis de 1ª e 2ª graduação das Licenciaturas Plenas em Língua 

Portuguesa, Matemática, Ciências, História, Geografia, Educação Física, Química, Física, 

Pedagogia, Biologia, Língua Inglesa, atendendo 4.500 professores nos 62 municípios. 

� PROINFO INTEGRADO abrange cursos de Educação Digital, Tecnologia na Educação, 

Elaboração de Projetos, Tecnologias de Informação e Comunicação - TICs Tecnológicos, 

Tecnologia Digital para 600 profissionais na área da educação nos municípios de Manaus, 

Benjamin Constant, Parintins e Urucurituba. 

� PROFUNCIONÁRIO: Formação Continuada para 2.700 funcionários da educação de 

serviços de apoio escolar do estado nos cursos técnicos de Secretaria Escolar, Alimentação 

Escolar, Multimeios Didáticos e Infraestrutura escolar para nos municípios de Anori, Coari, 

Itacoatiara, Lábrea, Maués, Manicoré, Parintins, Tabatinga e Manaus. 

� Programa Nacional TV ESCOLA – O canal da educação: Formação Continuada - foram 

atendidos 600 professores e 1.850 estudantes da Rede Estadual com estudos pela TV Escola, 

em 4 municípios. 

� Programa Nacional SALTO PARA O FUTURO: Formação Continuada, atendeu 800 

professores nos cursos de integração da TV Escola,  com o uso de diferentes mídias nos 

municípios de Itapiranga, Rio Preto da Eva, Urucará e Manaus. 

� Formação Continuada de 40 horas para 720 professores da Rede Estadual nos cursos de 

Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, Projeto Político Pedagógico e Planejamento e 

Avaliação nos municípios de Uarini, Maraã, Nhamundá, Santo Antônio do Içá e Amaturá.  

� Programa Nacional PROGESTÃO - Online e Semipresencial para gestores, pedagogos e 

coordenadores pedagógicos com 90 participantes em 12 municípios. 

� Programa Formação pela Escola: Formação Continuada - atendeu 1.800 profissionais da 

educação em 26 municípios. 
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� Mídias como Ferramenta: Formação Continuada - capacitou 6.395 cursistas em TICs 

Tecnológicos com 40 horas, beneficiando 9 municípios. 

� Programa Federal Escola de Gestores: Curso de Especialização em Gestão Escolar, para 

450 gestores e professores da rede estadual em 11 municípios. 

 
A formação específica voltada para os docentes indígenas atendeu, nos cursos de formação 

inicial, 1.613 professores de 41 municípios e 44 etnias; e 677 em cursos de formação continuada a 32 

etnias diferentes para atuarem nas comunidades indígenas. Destaca-se também a realização de Curso 

Técnico para 250 agentes comunitários indígenas, beneficiando 23 etnias em 3 municípios. 

O sucesso dos investimentos na qualificação dos recursos humanos se reflete na qualidade 

dos serviços ofertados à sociedade e nos resultados positivos de avaliação do ensino público no 

Estado. Nessa perspectiva, por meio do Programa Professor na Era Digital e Programa de 

Tecnologias Educacionais do Amazonas – PROTEAM foram entregues 13.473 notebooks para 

Professores, Pedagogos e Gestores do interior do Estado. 

Nas comemorações da Semana da Pátria, 10.000 estudantes da rede estadual de ensino da 

Capital participaram ativamente do evento, com a presença expressiva da comunidade. A programação 

do desfile teve como base o tema Amazonas: terra de oportunidades, em que os estudantes de todas 

as zonas de Manaus apresentaram painéis ilustrativos, ressaltando as características empreendedoras e 

naturais do estado do Amazonas. 

A implementação das Bibliotecas Escolares - acervo mobiliário e bibliográfico – propiciou  

a distribuição de 20.984 livros em 52 escolas da Capital e 99.016 livros em 348 escolas do interior do 

Estado, oportunizando um melhor desenvolvimento das atividades escolares dos estudantes.  

Ressalta-se o atendimento a 2.800 jovens em todo o estado do Amazonas pelo Programa 

Nacional de Jovens - ProJovem Urbano, do qual participam os municípios de Autazes, Benjamin 

Constant, Coari, Itacoatiara, Iranduba, Lábrea, Manacapuru, Maués, Tabatinga e Tefé.  

Esse programa foi criado com o objetivo de proporcionar formação integral ao jovem, por 

meio da elevação da escolaridade, tendo em vista a conclusão do ensino fundamental, a qualificação 

profissional com certificação de formação inicial, o desenvolvimento de ações comunitárias, com o 

desenvolvimento de experiências de participação social e cidadã, e as práticas de inclusão digital. O 

público alvo se caracteriza por pessoas que deixaram de estudar e não buscaram mais a escola. A 

estratégia fundamental é resgatá-los para mostrar essa nova possibilidade de estudarem e, ainda, serem 

qualificados para uma profissão, ou seja, utilizar a busca ativa para efetivar matrícula. Antes da 

intervenção nos municípios, o número de matrículas era de 134 inscritos em todo o estado do 

Amazonas. Após duas viagens de intervenção, houve um salto no número de matrículas para 2.039 

inscritos.  
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Nessa mesma linha de ação, a Seduc atendeu a 2.577 estudantes, por intermédio do 

Projovem Campo – Saberes da Terra. (FNDE/MEC/Seduc). 

Salienta-se também, a criação de 26.597 vagas no Programa Brasil 

Alfabetizado/Amazonas Alfabetizado, no âmbito Estadual (FNDE/MEC/SEDUC), beneficiando 30 

municípios do Amazonas. 

Com a finalidade de expandir o acesso escolar aos estudantes da educação básica e melhorar 

as condições de oferta à demanda escolar, o Governo vem implementando ações efetivas na rede física 

das escolas com reformas, climatizações, construções e de reformas de quadras poliesportivas com 

espaços multiuso, conforme tabela a seguir: 

 

INTERVENÇÕES DE ENGENHARIA - 2012 

 ESPECIFICAÇÃO 2012 

C
A

P
IT

A
L

 

Reformas e Ampliações 3 

Construções de Escolas 2 

Quadras - 

CETI 1 

Núcleo do Projeto Jovem Cidadão  - 

Diversos*  - 

Subtotal (Capital) 6 

IN
T

E
R

IO
R

 Reformas e Ampliações 11 

Construções de Escolas 6 

Quadras 4 

Diversos* - 

Subtotal (Interior) 21 

Total Anual 27 

 Fonte: DEINFRA/SEDUC – Dados preliminares. 

  *Climatizações, perfuração de poços artesianos e rede  lógica. 

  . 

 

DESENVOLVIMENTO REGIONAL – PROJETO ZONA FRANCA VERDE 

 

 

O Projeto Zona Franca Verde vem implementando políticas de desenvolvimento sustentável 

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

para a redução do êxodo rural e a consequente interiorização do desenvolvimento econômico e social 
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no Estado. Nessa perspectiva, pelo Programa de Merenda Escolar Regionalizada – PREME foram 

adquiridos gêneros alimentícios em benefício de 473.458 estudantes. (vide Tabela) 

 

ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR POR PROGRAMAS - 2012 

PROGRAMA 
NÍVEL  

DE ENSINO 

CAPITAL INTERIOR TOTAL 
MUNICÍPIO 

Escola Aluno Escola Aluno Escola Aluno 

PNAE 
Fundamental 196 139.112 319 146.013 515 285.125 

62 
Médio 95 77.139 151 77.423 246 154.562 

PEJA 
EJA-Fundamental 31 6.827 112 11.123 143 17.950 

59 
EJA-Médio 26 6.809 65 8.962 91 15.771 

PREME 
Fundamental 227 145.939 431 157.136 658 303.075 

62 
Médio 121 83.998 216 86.385 337 170.383 

PNAP Pré-Escola 3 83 4 60 7 143 4 

PNAC Creche 2 56 - - 2 56 2 

PNAI 
Fundamental e 

Médio 
- - 10 7.042 10 7.042 10 

MAIS 
EDUCAÇÃO 

Fundamental 100 19.193 19 2.385 119 21.578 9 

Fonte: Gerência de Merenda Escolar/SEDUC 
Nota: Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE; Programa Educacional de Jovens e Adultos – PEJA; Programa de 
Regionalização da Merenda Escolar – PREME; Programa Nacional de Alimentação da Pré-Escola – PNAP; Programa Nacional de 

Alimentação em Creches – PNAC; Programa Nacional de Alimentação Indígena – PNAI.  

 

 

Ainda como parte do Projeto Zona Franca Verde, foram adquiridos por meio do Programa de 

Regionalização de Móveis Escolares – PROMOVE 69.388 carteiras escolares padronizadas, sendo 

60.833 destinadas à capital e 8.555 ao interior do Estado. 

          

METAS E PRIORIDADES PARA O ANO DE 2013 

 

� Expansão do ensino de tempo integral com a construção de 15 Centros de Educação de Tempo 

Integral e a adaptação de 17 escolas regulares para tempo integral. 

� Expansão da rede de educação com a construção de 11 escolas regulares e 15 escolas 

indígenas. 
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� Aquisição de 200 estações de recepção do Centro de Mídias para a expansão do ensino 

mediado por tecnologia.  

� Adequação de espaços com a reforma de 55 escolas já existentes e a construção de 12 quadras 

esportivas nos ambientes escolares.  

� Aumento dos recursos de informática disponibilizados nas escolas com a instalação de 

serviços de internet wi-fi e conexão com o Centro de Mídias nas escolas da Capital; 

distribuição de tablets com fins educacionais para professores do ensino médio e alunos do 

terceiro ano do ensino médio; aquisição de lousas digitais para garantir que cada escola possua 

ao menos um desses equipamentos.  

 

Ações para o desenvolvimento pedagógico  

 

� Estruturar o projeto de coaching de professores com o intuito de acompanhar os professores 

da rede estadual durante algumas de suas atividades, diagnosticar suas deficiências e desenhar 

as soluções de formação que melhor atendem às suas necessidades. 

� Implantação das primeiras turmas do Programa Nacional de Alfabetização na Idade Certa – 

PNAIC e iniciar o programa Amazonas Alfabetizado, com o objetivo de erradicar o 

analfabetismo no estado do Amazonas. 

� Expandir o programa de Reforço Escolar e o Projeto Avançar. 

� Firmar e implementar parcerias pedagógicas com as prefeituras para o desenvolvimento de 

ações conjuntas que tragam resultados para a rede pública como um todo. 

 

Ações para a valorização do servidor 

 

� Realizar pela primeira vez a avaliação da Progressão Horizontal de professores, permitindo 

que milhares de professores sejam promovidos. 

� Reestruturar o Plano de Cargos Carreiras e Remuneração dos servidores da SEDUC. 

� Revisar o Estatuto do Magistério do Estado do Amazonas. 

 

Ações para o fortalecimento da gestão da Secretaria  

 

� Construir, de forma colaborativa entre as diversas instâncias da Secretaria, o Manual de 

Gestão da SEDUC. 

� Implantar a ouvidoria para atendimento à comunidade em geral. 

� Implantar novos critérios para seleção e avaliação de gestores escolares. 
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� Ampliar a disponibilidade de recursos para a educação, por meio de contrato de 

Financiamento com o Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID. 

 

 

EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 

 

Em seu nono ano de atividade, o governo do Estado do Amazonas, por meio do Centro de 

Educação Tecnológica do Amazonas – CETAM, prosseguiu com a execução de suas ações 

relacionadas à oferta de educação profissional no Estado do Amazonas, com atuação nos 62 

municípios do interior do Estado do Amazonas, incluindo a capital Manaus. 

 

Cursos Técnicos e de Especialização Técnica 

 

Nos cursos técnicos de nível médio, o Cetam expandiu em 2012 sua oferta para 7.463 novas 

vagas. Essa expansão faz 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 neste ano de 

2012, 907 alunos do CETAM concluíram o Curso Técnico, além de abrigar em sua estrutura, ainda em 

processo de formação, alunos que ainda estão fazendo seu curso técnico. Em 2012 foram atendidos 

nessa modalidade 23.079 cidadãos, sendo 4.225 na capital e 18.854 no interior do Estado. 

Atuando nos 62 municípios do estado do Amazonas, o Governo ofertou, por intermédio do 

CETAM, cursos de educação profissional técnica de nível médio em 9 dos 12 eixos tecnológicos pré-

estabelecidos pelo Ministério da Educação (MEC), disponibilizando 9 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 à vocação econômica de cada município, como é o caso desses cursos técnicos: 

Recursos Pesqueiros (Anamã), Agronegócios (Apuí), Guia de Turismo Regional (Barcelos), Florestal 

(Benjamin Constant), Construção Civil (Boca do Acre), Contabilidade (Caapiranga), Informática 

(Carauari), Hospedagem (Coari), Eletrotécnica (Iranduba), Naval (Itacoatiara), Saúde Bucal 

(Manaquiri), Informática Industrial e Imobilizações Ortopédicas (Manaus), dentre vários outros. 

Destaca-se ainda a oferta de vagas para o Curso Técnico de Nível Médio em Enfermagem, 

para as Comunidades Indígenas Aldeadas, em articulação com a Secretaria de Estado de Políticas 

Indígenas (Seind), destinadas ao fortalecimento do sistema de saúde indígena, além da oferta de vagas 

para os cursos de Especialização Técnica em Obstetrícia, como parte integrante da política do governo 

estadual para a redução da mortalidade infantil, Especialização Técnica em Saúde Bucal, com ênfase 
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em Ortodontia e Especialização Técnica em Nutrição e Dietética, com ênfase na Administração de 

Serviços de Alimentação.     

Também foram promovidos cursos inéditos de especialização técnica de nível médio nas áreas 

de Eletrônica para a Indústria, Análises Clínicas - Hematologia, Segurança do Trabalho (Construção 

Civil), Prótese Dentária (Implante), Radiologia (Densitometria Óssea e Mamografia), oportunizando 

315 vagas em Manaus.  

Os Cursos Técnicos de Nível Médio a Distância foram mantidos em 2012, e conta com 1.500 

alunos que estudam em 13 municípios diferentes, em cursos distintos, dentre eles, os Cursos Técnicos 

de Manutenção e Suporte em Informática e de Serviços Públicos e Hospedagem. Essa vertente 

educacional subsidia a busca constante do Governo pela inovação, visando o pleno atendimento da 

formação profissional, integrando a inclusão digital (programa de governo) com a educação, como 

forma de ampliar a oferta de educação profissional aos cidadãos que precisam da formação, mas que 

não possuem disponibilidade para frequentar aulas presenciais.  

 

Cursos de Qualificação Profissional 

 

Todas as ações do CETAM relacionadas à qualificação profissional de trabalhadores em 

2012 resultaram na criação de 152.761 novas vagas, sendo 114.404 destinadas à capital e 38.357 no 

interior do Estado. 

A oferta de qualificação profissional contemplou mais de 350 cursos distintos, realizados no 

município de Manaus e nos demais municípios do interior do Estado, ou, nas unidades próprias do 

CETAM, conforme descrição a seguir: 

  
� Capital - Escolas de Educação Profissional Padre Estélio Dálison, Enfermeira Sanitarista 

Francisca Saavedra e Instituto Benjamin Constant; 

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

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

Moysés Benarrós 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, unidades da UEA e outros órgãos da Administração Pública Estadual. 
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Além das escolas do Cetam, a oferta de qualificação profissional ocorreu também nos 

Centros Estaduais de Convivência, em Manaus, e no Centro Estadual de Convivência do Idoso de 

Iranduba, em parceria com a Secretaria de Assistência Social - SEAS. 

No âmbito do projeto Jovem Cidadão, foram ofertadas 22.784 vagas em cursos de 

qualificação profissional, sendo 9.559 na capital e 13.225 no interior do Estado. 

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

órgãos do Poder Executivo Estadual, que em 2012 resultaram na oferta de 10.291 novas vagas de 

capacitação para servidores públicos, por meio da Secretaria de Estado da Fazenda - SEFAZ, 

Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econômico - SEPLAN, Secretaria de Saúde - SUSAM, 

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

Ouvidoria do Estado.  

O Cetam atuou também em parceria com outras instituições públicas, tais como o 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, os quais disponibilizaram suas estruturas para a execução de 

cursos de qualificação profissional para a comunidade. 

Ainda no âmbito da qualificação profissional, o Cetam também desenvolve ações do Projeto 

CETAM na Empresa, que conta com a participação direta do Centro da Indústria do Estado do 

Amazonas - CIEAM, Federação das Indústrias do Amazonas - FIAM e da Associação Brasileira de 

Recursos Humanos - ABRH-AM.  

Nesse projeto, foram qualificados no chão de fábrica 8.265 cidadãos em diversos cursos 

especializados, como por exemplo, o 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, Talha, e Munck Guindaste, realizados no próprio ambiente 

de trabalho das empresas que aderem ao Projeto. 

O Projeto CETAM na Empresa mantém parceria com as 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 

Ind. Com. 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, IIMAK 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 
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– 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 – 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 de relevância estão relacionadas com a preparação de Manaus para sediar a 

Copa do Mundo de Futebol de 2014. Dentre elas, a qualificação em Idiomas, prioritária em função do 

tempo necessário para a obtenção da habilidade de comunicação, escrita ou oral, em outro idioma.  

Assim, o Governo do Estado adotou em 2012 a estratégia de iniciar o ensino de idiomas para 

o trade turístico, o que se consolidou com a parceria da Suframa, Amazonastur, Associação Brasileira 

da Indústria Hoteleira - ABIH, do River Jungle Hotel Ltda. (Ariaú Amazon Towers), Companhia 

Tropical de Hotéis e da Amazônia, e Unidade Gestora da Copa - UGP, que possibilitou a oferta de 534 

vagas nos cursos de Inglês funcional, camareira, recepcionista, qualidade no atendimento ao turista, 

marketing pessoal, condutor de turismo, embalagem sustentável com folha e atendimento ao cliente.     

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, levando em consideração o fato de que o perfil desse 

voluntário é de uma pessoa com idade entre 18 a 24 anos, universitário, ávido por novas experiências, 

que veem na Copa uma oportunidade de se relacionar com turistas e entender como funciona o maior 

evento esportivo do mundo,  o CETAM intensificou em 2012 as ações de idiomas no Programa de 

Governo Jovem Cidadão, no qual 4.195 vagas foram disponibilizadas aos jovens da Rede Estadual de 

Ensino para cursar Inglês e Espanhol Básico na Capital. 

Outra ação relacionada à Copa 2014 é o Projeto CETAM na Obra, que qualificou 351 

operários em 2012, oportunizando reais possibilidades de ingresso no mercado de trabalho da 

construção civil.  

Os serventes com experiência profissional foram qualificados dentro dos próprios 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, topografia básica 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), e conta ainda com o apoio do 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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Outro ato importante foi o lançamento do Projeto Oportunidade & Renda, que é  

constituído pela oferta intensiva de cursos de qualificação profissional de nível básico, com curta 

duração, de forma pulverizada em todo o estado do Amazonas.  No 1º semestre de 2012 foram 

ofertadas 22,5 mil vagas (18 mil para a capital e 4,5 mil para o interior). No 2º semestre, 30 mil vagas 

(20 mil para capital e 10 mil para o interior), distribuídas em 46 tipos de cursos diferentes de 

qualificação profissional, tanto na capital quanto no interior, razão pela qual houve a redução do total 

de beneficiados nos outros projetos de qualificação profissional executados pelo Cetam, tendo em 

vista a necessidade de redirecionar parte dos recursos orçamentários para essa nova iniciativa do 

Governo do Estado.  

Os cursos são ministrados em diversas áreas de atuação profissional, tais como Agente de 

Informações Turísticas, Artesão em Pacth Apliquê, Leitura de Componentes Eletrônicos, Operador de 

Supermercado, dentre outros. Todos os cursos são ofertados com o objetivo de ampliar as 

oportunidades de emprego e de geração de renda para os participantes. 

Após a conclusão dos cursos voltados para a empregabilidade, a pessoa qualificada será 

cadastrada no Sistema Nacional de Empregos do Amazonas (Sine/AM), para posteriormente ser 

encaminhada pela Secretaria de Estado do Trabalho – Setrab a uma oportunidade de emprego.  

Depois de finalizar o curso voltado para o trabalho autônomo, o participante qualificado 

pode receber uma linha de crédito da Afeam, que disponibiliza um valor de até R$ 2.500,00 para o 

início de suas atividades. 

 

Inclusão Digital 

 

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

comunidade em geral, atendeu 67.275 cidadãos em 2012, sendo 42.040 na capital e 25.235 no interior 

do Estado, em 52 municípios, como pode ser visualizado no gráfico a seguir: 

 

PROJETO DE INCLUSÃO DIGITAL - 2005 - 2012 

 
Fonte: CETAM, 2012 
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Participação e Organização de Eventos 
 
 
 

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

meio da participação do Cetam no seguintes eventos: 5ª. Feira de Educação, Emprego, Estágio e 

Carreira; 14 ª Feira de Estética e Moda; 3ª Feira Norte do Estudante; 9ª. Semana Nacional de Ciência e 

Tecnologia; Semana Global do Empreendedor; 64ª. Reunião Anual da Sociedade Brasileira para 

Progresso da Ciência – SBPC, realizado em São Luiz - MA; 9º. Encontro de Gestores de Educação 

Profissional do Cetam, no qual os Gerentes Acadêmicos, Coordenadores e Diretores debateram 

assuntos pertinentes à Educação Profissional no estado do Amazonas, bem como prepararam os planos 

de ação municipais, de acordo com a política de desenvolvimento traçada por esta instituição. 

Durante a 9ª. Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, o CETAM realizou 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 que foram 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, dentre outros. 

Além desses eventos, o Cetam realizou serviços demonstrativos de massoterapia e de corte 

de cabelos em atividades internas de outras instituições e de empresas parceiras. 

 

Concursos e Processos Seletivos 

 

No segmento de Concursos e Processos Seletivos organizados, e executados pelo Cetam, 

estão contempladas todas as atividades pertinentes à realização de processos seletivos e de concursos 

públicos. 

Em 2012 foram realizados 5 Processos Seletivos na capital e interior do Estado, para 

ingresso em diversos cursos e carreiras a seguir indicados: Processo Seletivo Simplificado para 

professores da SEDUC na área indígena; Processo Seletivo para os Cursos Técnicos da Capital e 

Interior/Cetam/1º Semestre 2012 e 2º Semestre 2012; Processo Seletivo Simplificado/Cetam - 

Idiomas; Processo Seletivo Saes da Universidade do Estado do Amazonas e Processo Seletivo do 

Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas - IPAAM.  
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ENSINO SUPERIOR 

 

Em 2012, o Governo do Estado do Amazonas, por meio da Universidade do Estado do 

Amazonas, ofertou 3.569 vagas a mais de 47 mil inscritos no Vestibular 2012, acesso 2013. Desse 

total, 1.804 vagas (50,55%) foram destinadas ao interior do Estado, atendendo positivamente à meta 

de governo no que diz respeito à interiorização do Ensino Superior.  

Com relação ao quantitativo de cursos ofertados, ao todo foram 55 cursos de graduação, via 

Vestibular. Dentre eles, estão os 8 oito novos cursos ofertados para suprir as demandas existentes, 

como Enfermagem no Centro de Estudos Superiores de Parintins (o primeiro curso de graduação 

presencial, na área de saúde a ser ofertado no interior do estado); Tecnologia em Produção 

Audiovisual; Tecnologia em Biotecnologia e Engenharia Naval, em Manaus; Tecnologia em Produção 

Pesqueira em Itacoatiara e Tefé; Tecnologia em Gestão Ambiental em Parintins e Tefé; Tecnologia em 

Gestão de Turismo em Tefé; Tecnologia em Alimentos em Itacoatiara. 

Ainda com respeito ao ingresso de alunos na UEA, em 2012 foram realizadas as provas de 

acompanhamento I e II do Sistema de Ingresso Seriado – SIS, com a participação de 15.134 

candidatos. Essa é uma modalidade de ingresso mais ampla, realizada em três etapas cumulativas, que 

contempla todos os cursos de oferta regular da UEA. 

Em relação à formação, em 2012 foram diplomados 3.237 alunos de graduação, sendo 1.093 

da capital e 2.144 do interior. 

É notório observar que as ações desenvolvidas pela Universidade seguem em prol do 

crescimento quantitativo e qualitativo do Ensino Superior no Amazonas. Os dados em destaque 

confirmam a assertiva e consonância com as diretrizes governamentais. 

 

ENSINO DE GRADUAÇÃO 

 

Formas de Ingresso 

 

Com a finalidade de atender a demanda da sociedade no que tange ao acesso do estudante à 

instituição, a UEA propõe distintos mecanismos de ingresso, como o Vestibular, o Sistema de 

Avaliação para Acesso ao Ensino Superior - SAES, o Sistema de Ingresso Seriado - SIS, a Reopção de 

Curso, Transferência Facultativa, Transferência Ex-offício e Portador de Diploma.  
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Vestibular  
 
 

É o mais abrangente dos sistemas de ingresso na UEA, realizado anualmente. Em 2012 

foram ofertados 55 cursos de graduação de acordo com o local de oferta, (Bacharelado – 13; 

Licenciatura – 31; Tecnólogo – 11. 

 

 
Nº DE CURSOS DE GRADUAÇÃO OFERTADOS VIA VESTIBULAR, SEGUNDO A 

LOCALIDADE - 2012 

LOCALIDADE 
MODALIDADE DO CURSO1 

TOTAL 
Bacharelado Licenciatura Tecnologia 

Capital 11 9 5 25 

Interior 2 22 6 30 

Total 13 31 11 55 

Fonte: Edital do Vestibular 2012 - Acesso 2013; Pró-Reitoria de Planejamento - PROPLAN/UEA 
1Cursos contabilizados de acordo com o local de realização. 

 

 

Sistema de Avaliação para Acesso ao Ensino Superior – SAES 

 

Foram 3.569 vagas ofertadas para mais de 47 mil inscritos no Vestibular 2012, representando 

uma relação candidato-vaga de 13,3. Desse total, 1.675 (46,9%) foram destinadas à capital e 1.730 

(48,5%) ao interior, confirmando a concretização de uma importante diretriz de Governo, que é a 

interiorização do Ensino Superior, além de 164 vagas (4,6%) destinadas aos indígenas, de acordo com 

a tabela abaixo. Ademais, objetivando oferecer maiores condições de participação no processo seletivo 

aos candidatos que não disponham do recurso financeiro para pagar a taxa de inscrição, foram 

isentados 1.379 candidatos ao Vestibular e 319 candidatos ao SIS, totalizando 1.698 isentos nos dois 

certames. 

 

VAGAS OFERTADAS, INSCRITOS E CONCORRÊNCIA VIA VESTIBULAR, 
SEGUNDO A LOCALIDADE - 2012 

LOCALIDADE 
VAGAS 

OFERTADAS INSCRITOS CONCORRÊNCIA 

Capital 1.675 37.873 22,6 

Interior 1.730 8.667 5,0 

Indígenas 164 1.101 6,7 

Total 3.569 47.641 13,3 

 Fonte: Comissão de Ingresso; Pró-Reitoria de Planejamento - PROPLAN/UEA. 
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De acordo com o estudo de demanda realizado, novas modalidades foram ofertadas no 

Vestibular 2012, como os cursos de Enfermagem, no município de Parintins; Tecnologia em Produção 

Audiovisual, Tecnologia em Biotecnologia e Engenharia Naval, em Manaus; Tecnologia em Produção 

Pesqueira, em Itacoatiara e Tefé; Tecnologia em Gestão Ambiental, em Parintins e Tefé; Tecnologia 

em Gestão de Turismo, em Tefé; e Tecnologia em Alimento, em Itacoatiara. 

 

Sistema de Avaliação para Acesso ao Ensino Superior – SAES  

 

 

Em 2012 foi realizada a última etapa do Sistema de Avaliação para Acesso ao Ensino 

Superior – Saes, que é uma forma de seleção para ingressos de graduação de Engenharia e Tecnologia 

e que está sendo substituído pelo recém-criado Sistema de Ingresso Seriado – SIS, que abrange todos 

os cursos de graduação da UEA. 

 

VAGAS OFERTADAS, INSCRITOS E CONCORRÊNCIA VIA SAES, SEGUNDO A 
LOCALIDADE - 2012 

LOCALIDADE VAGAS 
OFERTADAS 

INSCRITOS CONCORRÊNCIA 

Capital 177 1.166 3,2 

Interior 73 704 2,6 

Total 250 1.870 3,1 
Fonte: Comissão de Ingresso; Pró-Reitoria de Planejamento - PROPLAN/UEA. 

 

Sistema de Ingresso Seriado – SIS 

 

Em substituição ao Sistema de Avaliação para Acesso ao Ensino Superior – SAES, foi criado 

o Sistema de Ingresso Seriado – SIS que é um programa amplo, sistemático e cumulativo, 

contemplando todos os cursos de oferta regular da UEA. 

A partir de 2014 serão destinados ao SIS 40% do total de vagas em cada um dos cursos de 

graduação de oferta regular, por entrada e turno. Em 2012, 15.134 candidatos se inscreveram para 

participar pela primeira vez dessa forma de ingresso. 

 

Matrícula 

 

Em 2012 a UEA registrou 21.641 alunos regularmente matriculados (entre calouros e 

veteranos) em 251 cursos de graduação ofertados. Do total de alunos matriculados, 60,2% realizam o 
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seu curso em unidades acadêmicas da UEA localizadas em municípios do interior do Estado, 

demonstrando mais uma vez o sucesso da UEA quando o assunto é a interiorização do Ensino 

Superior. 

 

 
NÚMERO DE ALUNOS MATRICULADOS EM CURSOS DE GRADUAÇÃO, 

SEGUNDO A LOCALIDADE - 2012 

LOCALIDADE MATRICULADOS1 
CURSOS 

OFERTADOS2 

Capital 8.665 49 

Interior 12.976 202 

Total 21.641 251 
Fonte: Secretaria Acadêmica Geral; Pró-Reitoria de Planejamento - PROPLAN/UEA. 
1Considerado o número de matrículas do segundo semestre. 
2Cursos contabilizados por local de realização. 

 

 

Como estratégia para vencer os desafios impostos pelas características geográficas do 

Estado, representadas por distâncias e dificuldades de acesso, a UEA faz uso, além da modalidade 

convencional de Ensino Presencial, das modalidades de Ensino Presencial Mediado por Tecnologia e 

de Ensino Presencial Modular. 

 

 
ALUNOS MATRICULADOS EM CURSOS DE GRADUAÇÃO, 

SEGUNDO A MODALIDADE DE ENSINO – 2012 

MODALIDADE DE ENSINO 
Nº DE ALUNOS  

MATRICULADOS %  

Presencial 12.600 58,2 

Presencial Mediado por Tecnologia 5.429 25,1 

Presencial Modular 3.612 16,7 

Total 21.641 100,0 

Fonte: Secretaria Acadêmica Geral; Pró-Reitoria de Planejamento - PROPLAN/UEA. 

 

 

Diplomação  

 

Na formação de cidadãos capazes de pensar e atuar criticamente reside uma das principais 

razões de existir da Universidade e, nessa perspectiva, entregou para o mercado de trabalho 3.237 

novos profissionais adequadamente qualificados, sendo 1.093 formados nas Unidades acadêmicas da 

capital e 2.144 nas unidades acadêmicas existentes no interior, conforme demonstrado abaixo: 
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Nº DE ALUNOS GRADUADOS, SEGUNDO A LOCALIDADE – 2012 
LOCALIDADE 2012 % 

Capital 1.093 33,8 

Interior 2.144 66,2 

Total 3.237 100,0 
Fonte: Secretaria Acadêmica Geral; Pró-Reitoria de Planejamento - PROPLAN/UEA. 

 

 

Mais uma vez se verifica a importância dos cursos ofertados nas modalidades Presencial 

Mediado por Tecnologia e Modular, cuja representatividade em relação aos diplomados é superior a 

45%. 

 
Nº DE ALUNOS GRADUADOS, POR MODALIDADE DE ENSINO – 2012 

MODALIDADE DE ENSINO 2012 % 

Presencial 1.581 48,8 

Presencial Mediado por Tecnologia 634 19,6 

Presencial Modular 1.022 31,6 

Total 3.237 100,0 

Fonte: Secretaria Acadêmica Geral; Pró-Reitoria de Planejamento - PROPLAN/UEA. 

 

 
Alguns resultados merecem destaque, como a diplomação em 2012 da primeira turma de 

tecnólogos em Saneamento Ambiental, com 109 alunos diplomados: 35 em Barcelos, 37 em Codajás e 

37 em Coari. O curso teve início em 2009, ofertado por meio da modalidade de Ensino Presencial 

modular. 

Um outro marco histórico da instituição foi a formação das duas primeiras enfermeiras 

indígenas da etnia Tariana, o que demonstra a preocupação do Governo do Estado em possibilitar 

novos caminhos por intermédio do ensino. 

 
 
PROGRAMAS INSTITUCIONAIS DE GRADUAÇÃO 

 

Atendendo às políticas de ensino estabelecidas nas diretrizes do Plano de Desenvolvimento 

Institucional – PDI, a UEA ofereceu, em parceria com agências de fomento estaduais e nacionais, 

programas institucionais de apoio ao ensino de graduação, obtendo os seguintes resultados: 

� PIBID - O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência - PIBID é um 

programa do Ministério da Educação – MEC, gerenciado pela Coordenação de 
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Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES que tem como objetivo valorizar 

o magistério e incentivar os estudantes que optam pela carreira de docente. Recursos no 

valor de R$ 6 milhões foram disponibilizados para financiar 55 projetos vinculados ao 

PIBID, o que marcou a história do Amazonas, visto que, quando a universidade deu início 

a sua participação no programa em 2009, foram beneficiados somente três projetos das 

Licenciaturas em Biologia, Letras e Pedagogia, em Manaus. Em 2012, após aprovação da 

expansão do programa no âmbito da UEA, foram beneficiados 10 municípios do 

Amazonas, podendo participar todas as licenciaturas de Manaus e de outras unidades da 

UEA no interior. Foram concedidas 789 bolsas, das quais foram implementadas 607 para 

os discentes da UEA. 

� Programa de Monitoria - A Monitoria é uma ação própria da UEA que tem o objetivo de 

promover a melhoria na qualidade do aprendizado dos discentes, por meio da concessão 

de bolsas remuneradas e ação voluntária. Em 2012, após aprovação no Conselho 

Universitário, o Programa de Monitoria foi ampliado, sendo implementadas189 bolsas. 

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

Amazonas - realizado em parceria com a Secretaria de Estado de Educação do Amazonas 

e Secretarias Municipais de Educação de Manaus, Itacoatiara, Manacapuru, Parintins e 

Tefé, o projeto contou com a participação 173 acadêmicos partícipes da UEA e 994 

estudantes da rede pública. 

� Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde: PET/SAÚDE - regulamentado 

pela Portaria Interministerial nº 421, de 03/03/2010, disponibiliza bolsas para tutores, 

preceptores e estudantes de graduação da área da saúde. O programa tem o intuito da 

integração ensino-serviço-comunidade e resulta de uma parceria entre a Secretaria de 

Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde – SGTS, Secretaria de Atenção Básica à 

Saúde – SAS, Ministério da Saúde, Ministério da Educação – MEC e a Secretaria 

Nacional de Políticas sobre Drogas. Foram concedidas 24 bolsas aos alunos, 3 bolsas aos 

docentes e 12 bolsas aos preceptores. 

Em 2012 a Universidade submeteu ao Edital MS nº 24, de dezembro de 2011, o projeto ‘Pró-

Saúde e PET – Saúde 2012-2013, denominado Ensino-serviço-comunidade na Atenção Básica: novas 

perspectivas na formação do profissional do ensino superior da Área de saúde sob a ótica do SUS 

(Manaus, Amazonas). O Projeto é uma nova edição com a junção do Programa Nacional de 

Reorientação da Formação Profissional em Saúde-Pró-Saúde, articulado ao Programa de Educação 

pelo Trabalho para a Saúde – PET – Saúde, com o apoio financeiro do Ministério da Saúde, 

gerenciado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Capes.  



35 
 

O projeto Pró/PET – Saúde da UEA 2012-2013 teve início no segundo semestre de 2012, 

concedendo 24 bolsas aos alunos, 5 bolsas aos docentes e 12 bolsas aos preceptores. Esse programa 

conta com a parceria da Secretaria Municipal de Saúde – Semsa. 

 

 

ENSINO DE PÓS-GRADUAÇÃO 

 
 
Programas 

 

Os cursos de pós-graduação oferecidos pela UEA compreendem a especialização lato sensu 

e os cursos stricto sensu nas modalidades de Mestrado e Doutorado. 

 
 

Lato Sensu 

 

A oferta de cursos de pós-graduação da Universidade vem atendendo à demanda por 

qualificação de servidores, tanto no âmbito estadual como municipal. Dentre os cursos de 

especialização ofertados, destacam-se a Gestão Pública, Gestão de Talentos, Planejamento 

Governamental e Orçamento Público, Saúde do Trabalhador, Gerontologia e Direito Eleitoral.  

Em 2012 a entidade registrou em seu sistema de gestão acadêmica 376 alunos matriculados 

nos 8 cursos de pós-graduação lato sensu, conforme Tabelas que seguem, sendo titulados 215 

especialistas. 

 

ALUNOS MATRICULADOS NOS CURSOS LATO SENSU – 2012 

CURSOS Nº DE ALUNOS 
MATRICULADOS  

Endodontia 12 

Engenharia de Produção com Ênfase em Recursos Produtivos 36 

Gerontologia e Saúde do Idoso  60 

Gestão Ambiental 40 

Gestão e Produção de Eventos 50 

Gestão e Tecnologias do Gás Natural 40 

Gestão Pública  100 

Informática Aplicada à Educação 38 

Total 376 
Fonte: Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação; Pró-Reitoria de Planejamento - PROPLAN/UEA. 
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Nº DE ALUNOS CERTIFICADOS NOS CURSOS LATO SENSU – 2012 

CURSOS  
Nº DE ALUNOS 

MATRICULADOS 
Conservação dos Recursos Naturais 10 

Direito Ambiental  30 

Educação Ambiental 1 

Engenharia de Produção com Ênfase em Recursos Produtivos 9 

Engenharia de Segurança do Trabalho 37 

Ensino da Matemática na Educação Básica e no Ensino Superior  2 

Estomaterapia: Estomias, Feridas e Incontinências  2 

Gerontologia e Saúde do Idoso  1 

Gestão Ambiental 11 

Gestão de Logística no Amazonas 10 

Gestão de Talentos  1 

Gestão e Tecnologias do Gás Natural 2 

Hemoterapia 2 

Informática Aplicada à Educação 1 

MBA em Desenvolvimento Sustentável e Gestão de Negócios 1 

MBA em Engenharia da Qualidade 19 

Ortodontia 5 

Planejamento Governamental e Orçamento Público  1 

Prótese Dentária  18 

Saúde do Trabalhador e Meio Ambiente (SUSAM) 26 

Turismo e Desenvolvimento Local 1 

Enfermagem Cardiovascular 19 

Engenharia de Avaliações e Perícias 3 

Hematologia Laboratorial 2 

Mecatrônica Industrial 1 

Total 215 
Fonte: Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação; Pró-Reitoria de Planejamento - PROPLAN/UEA. 

 

Stricto Sensu 

 

Historicamente, a UEA credenciou seu primeiro curso de mestrado na Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES em 2002, quando foi criado o Programa de 

Pós-Graduação em Medicina Tropical, em parceria com a Fundação de Medicina Tropical do 

Amazonas; em 2003, o Mestrado em Direito Ambiental; e em 2004, o Mestrado em Biotecnologia e 

Recursos Naturais. Desde então, novos cursos foram sendo credenciados e atualmente a UEA conta 

com 8 programas de Pós-Graduação (8 Cursos de mestrados e dois doutorados), dentre os quais se 

insere o curso de mestrado em Ciências Aplicadas à Hematologia, na área de Ciências da Saúde, 

aprovado em 2012, tendo como parceira a Fundação de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas – 

Fhemoam. Sua implementação está prevista para o mês de março de 2013.  
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Em 2012 foram matriculados 86 alunos em cursos próprios da UEA (79 nos Cursos de 

mestrado e 7 no doutorado) e foram titulados 107 profissionais, sendo 98 mestres e 9 doutores. 

 

CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU PRÓPRIOS DA UEA – 2012 

CURSOS UEA MATRICULADOS TITULADOS 

MESTRADO 

Biotecnologia e Recursos Naturais 10 24 

Direito Ambiental 11 39 

 Doenças Tropicais e Infecciosas 17 11 

Clima e Ambiente 13 6 

Ensino de Ciências na Amazônia 0 0 

Educação em Ciências na Amazônia 0 18 

Letras e Artes 15 0 

Segurança Pública 13 0 

Subtotal Mestrado 79 98 

DOUTORADO 
Doenças Tropicais e Infecciosas 4 5 

Clima e Ambiente 3 4 

Subtotal Doutorado 7 9 

Total 86 107 

 Fonte: Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação; Pró-Reitoria de Planejamento - PROPLAN/UEA. 

 

 

Além de oferecer cursos próprios, a UEA participa de dois doutorados em rede: Rede de 

Biodiversidade e Biotecnologia da Amazônia Legal - Bionorte e Reamec. Foram selecionadas e 

iniciadas as atividades acadêmicas para 100 doutorandos na rede Bionorte, composta por nove estados 

(Acre, Amapá, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins), sendo a 

Universidade Federal do Amazonas a responsável pela Coordenação Geral e a UEA está responsável 

pela Coordenação no estado do Amazonas.  

Desde 2007 várias parcerias foram firmadas com instituições nacionais para a formação de 

pessoal em cursos não existentes em Instituições de Ensino Superior e de Pesquisa locais, participando 

de programas de Mestrados Interinstitucionais – MINTERs e Doutorados Interinstitucionais – 

DINTERs. 
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PESQUISA 

 
A pesquisa científica e tecnológica na Universidade do Estado do Amazonas está voltada 

para a busca de novos conhecimentos e técnicas científicas, bem como para a identificação de novos 

recursos educacionais que sejam indispensáveis ao aprimoramento da formação superior. Os projetos 

de pesquisa voltam-se principalmente para o conhecimento da realidade local e regional, procurando, 

contudo, a inserção do conhecimento nos contextos mais amplos da realidade brasileira e das 

generalizações universais.  

O Governo do Estado desenvolve atividades para a realização de projetos de pesquisa 

financiados, pesquisa cooperativa, com recurso do orçamento recebido do Estado e da captação de 

recursos de fontes estaduais, federais e privadas, por meio de contratos e convênios. Vários projetos de 

pesquisa são executados com temporalidade diversificada que podem levar de um a vários anos. São 

projetos de pesquisa básica, por meio de programas de Iniciação Científica - IC, e projetos de pesquisa 

aplicada elaborados por docentes da Universidade do Amazonas e executados em suas unidades 

acadêmicas, sendo que os coordenadores desses projetos estão direta ou indiretamente envolvidos com 

os programas de pós-graduação.  

 

Iniciação Científica 

 

A Iniciação Científica - IC é um instrumento que permite introduzir os acadêmicos de 

graduação no ambiente de pesquisa e produção científica, despertando vocações e incentivando os que 

se destacam em seu desempenho acadêmico. A partir da participação nos programas de iniciação 

científica é que o aluno pode ter contato direto com a atividade científica. Dessa forma, a iniciação 

científica se constitui em um canal adequado de auxílio para a formação dos discentes. 

Os programas de iniciação científica da UEA representam um grande avanço no 

desenvolvimento da pesquisa científica e tecnológica, e envolvem professores e estudantes. Tais 

programas são voltados para a busca de novos talentos entre os estudantes, o desenvolvimento de 

novas técnicas aplicadas à pesquisa, a identificação de novos métodos pedagógico-educacionais, a 

inserção de recursos científicos indispensáveis ao aprimoramento da formação superior e a elaboração 

e execução de projetos de pesquisa básica. 

Historicamente, a UEA iniciou suas atividades de iniciação científica em 2003, quando 

recebeu da recém-criada Fundação de Amparo a Pesquisas no Estado do Amazonas – Fapeam, 170 

quotas para implementação do Programa de Apoio à Iniciação Científica - PAIC, e 133 quotas no 

Programa de Iniciação Científica exclusivo para estudantes oriundos do interior do Estado do 

Amazonas, o PAICI. A partir de 2004, o PAICI se restringiu a apoiar apenas os alunos de Ciências da 

Saúde. Desde então, os referidos programas foram sendo ampliados a partir da disponibilização de 
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novas quotas de bolsas, de acordo com a demanda vigente. Em geral, as bolsas têm período de 

vigência de doze meses e são distribuídas aos alunos de acordo com critérios de mérito acadêmico. 

Em 2012 a iniciação científica recebeu apoio do Governo do Estado por meio dos seguintes 

programas: 

� Programa de Apoio à Iniciação Científica – PAIC (Fapeam); 

� Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica Júnior - PIBIC JR (FAPEAM); 

� Programa Estratégico de Apoio à Integração de Estudantes do Interior às Ciências da 

Saúde - IC-SAÚDE (FAPEAM); 

� Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica – PIBIC (CNPq); 

� Programa Institucional de Bolsas de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e 

Inovação –PIBITI (CNPq); 

� Programa Institucional de Iniciação Científica - PIBIC-Af (CNPq); 

� Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica Ensino Médio - PIBIC EM 

(CNPq)  

� Programa Ciência sem Fronteiras, financiados pelo Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). 

 

Em 2012 foram implementadas 738 bolsas de IC, sendo a FAPEAM a maior financiadora 

dos programas de iniciação científica da UEA, com um total de mais de 90% do total de bolsas 

implementadas. Desse total, 579 estão distribuídas nas unidades da capital e 159 nas unidades do 

interior, por  meio de 8 programas de Iniciação Científica. Na capital, o maior quantitativo de bolsas 

foi alocado na Escola Superior de Ciências da Saúde - ESA e no interior, no Centro de Estudos 

Superiores de Parintins. 
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BOLSAS IMPLEMENTADASPOR PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, 
SEGUNDO AS UNIDADES ACADÊMICAS – 2012 

FINANCIADOR PROGRAMA CAPITAL INTERIOR TOTAL % 

FAPEAM 

PAIC 403 149 552 

91,1 PIBIC Jr. 0 0 0 

IC-SAÚDE 120 0 120 

CNPq 

PIBIC 20 3 23 

5,8 
PIBITI 8 2 10 

PIBIC-AF 3 1 4 

PIBIC-EM 2 4 6 

CNPq e CAPES CsF 23 0 23 3,1 

Total 579 159 738 100,0 
Fonte: Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação - PROPESP; Pró-Reitoria de Planejamento - PROPLAN/UEA. 

 

Grupos de Pesquisa  

 

Como toda Instituição de Ensino Superior, A UEA é cadastrada no Diretório dos Grupos de 

Pesquisa do Brasil, projeto desenvolvido pelo Conselho Nacional de Pesquisa- CNPq, que se constitui 

em base de dados contendo informações sobre os grupos de pesquisa em atividade no país. O Diretório 

mantém uma base corrente, cujas informações são atualizadas continuamente pelos líderes de grupos, 

pesquisadores, estudantes e dirigentes de pesquisa das instituições participantes, além do CNPq que 

realiza censos bianual, considerados fotografias dessa base corrente.  

As informações contidas nessa base dizem respeito aos recursos humanos constituintes dos 

grupos (pesquisadores, estudantes e técnicos), às linhas de pesquisa em andamento, às especialidades 

do conhecimento, aos setores de aplicação envolvidos, à produção científica e tecnológica e aos 

padrões de interação com o setor produtivo. Além disso, cada grupo é situado no espaço (região, UF e 

instituição) e no tempo. Em 2012 foram registrados 66 Grupos de Pesquisa: 

 
GRUPOS DE PESQUISA CERTIFICADOS - 2012 

 

Fonte: Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação – PROPESP. 
Pró-Reitoria de Planejamento - PROPLAN/UEA. 

ÁREA DE CONHECIMENTO TOTAL GERAL 

Ciências Agrárias 1 

Ciências Biológicas 10 

Ciências da Saúde 18 

Ciências Exatas e da Terra 8 

Ciências Humanas 10 

Ciências Sociais Aplicadas 7 

Engenharias 8 

Linguística, Letras e Artes 4 

Total 66 
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EXTENSÃO  

 

 

A Universidade do Estado do Amazonas segue a política aplicada pelo Fórum de Pró-Reitores 

de Extensão das Universidades Públicas Federais, Estaduais e Municipais que preconiza a 

institucionalização da extensão. Dessa forma, o Programa Institucional de Extensão – PROGEX, 

criado com o objetivo de facilitar e estimular o registro dos projetos de extensão, dispõe de uma ajuda 

de custo e bolsa para os acadêmicos vinculados ao projeto , afertando 148 bolsas para 64 projetos 

selecionados. Dentre eles, destacam-se o Museu da Amazônia – MUSA, Orquestra Sinfônica da UEA, 

Arte na Escola, Telessaúde, UEA Cidadã e Cine-Vídeo. 

Além disso, conforme estabelecido em Edital, o Governo apoia a realização de eventos com 

atividades técnico-científicas e culturais promovidos pelos cursos de graduação e pós-graduação 

Stricto Sensu da Universidade. Em 2012 foram apoiados 85 eventos acadêmicos, que contaram com 

um público participante de 53.760 pessoas. 

 

Assuntos Comunitários 

 

O Governo do Estado, demonstrando a sua preocupação com a igualdade e permanência dos 

alunos nos cursos, concede auxílio-financeiro, moradia, transporte e alimentação aos discentes mais 

carentes, objetivando assistir à comunidade estudantil, planejar, gerir e executar programas 

assistenciais, proporcionando aos alunos e funcionários uma adequada adaptação à vida universitária, 

fortalecendo as diferentes modalidades do saber e da cultura, ampliando o direito à cidadania. Em 

2012 um total de  6 benefícios foram concedidos a 1.590 estudantes. 

 
Nº DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS – 2012 

DISCRIMINAÇÃO 
QUANTIDADE 

CONCEDIDA/MÊS 

Casa do Estudante 376 

Auxílio Moradia 47 

Auxílio Alimentação 717 

Auxílio Transporte 385 

Bolsa Trabalho 60 

Bolsa Tutoria 5 

Total 1.590 

Fonte: Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários - PROEX;  
Pró-Reitoria de Planejamento - PROPLAN/UEA. 
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Cabe destaque à criação em 2012 do Programa Bolsa Trabalho, cujo objetivo é prestar 

auxílio financeiro aos alunos em condição de vulnerabilidade social, estimulando-os ainda mais a 

permanecerem no cotidiano das atividades acadêmicas e técnico-administrativas. A Bolsa Trabalho 

compõe-se de R$ 500,00 e adicional para o transporte no valor de R$ 70,00, com uma jornada de 

trabalho de 20 horas semanais. 

 

RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO – RU 

 

Visando oferecer melhores condições de manutenção dos discentes durante a vida 

acadêmica, a Universidade inaugurou em 13 de agosto de 2012 o Restaurante Universitário de 

Parintins. Atualmente, o RU compreende duas unidades na capital, a Escola Superior de Tecnologia e 

a Escola Superior de Ciências da Saúde, atendendo em média 1.000 refeições/dia; e o Centro de 

Estudos Superiores de Parintins, atendendo em média 300 refeições/dia. 

Cada refeição recebe o subsídio de 80% do valor e o estudante desembolsa 20% do valor por 

refeição R$ 1,10 na Capital e R$ 1,20 em Parintins.  O subsídio à refeição contribui para que os 

estudantes de baixa renda tenham maior possibilidade de permanência na Universidade.  

Em 2012, foram fornecidas mais de 90 mil refeições, conforme Tabela: 

 

QUANTIDADE DE REFEIÇÕES FORNECIDAS – 2012 

MUNICÍPIO 2012 % 

Manaus 80.252 88,9 

Parintins 9.977 11,1 

Total 90.229 100,0 
Fonte: Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários - PROEX;  
Pró-Reitoria de Planejamento - PROPLAN/UEA. 

              

 
METAS DA UEA PARA 2013 

 

� Oferecer os cursos novos de Enfermagem no Centro de Estudos Superiores de Parintins (o 

primeiro curso de graduação presencial na área de saúde a ser ofertado no interior do estado), 

Tecnologia em Produção Audiovisual, Tecnologia em Biotecnologia e Engenharia Naval em 

Manaus, Tecnologia em Produção Pesqueira em Itacoatiara e Tefé, Tecnologia em Gestão 

Ambiental em Parintins e Tefé, Tecnologia em Gestão de Turismo em Tefé, e Tecnologia em 

Alimentos em Itacoatiara, totalizando 10 cursos novos de graduação. 

� Oferecer 5 cursos novos de Pós-Graduação; 
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� Disponibilizar 160.000 refeições nos Restaurantes Universitários da capital e do interior; 

� Beneficiar 1.300 alunos por intermédio do programa de auxílio estudantil; 

� Construir 4 novos núcleos no interior; 

� Adquirir 2 ônibus; 

� Expandir o serviço de transmissão de aulas (Ensino Presencial Mediado por Tecnologia) para 

9 unidades: Escola Superior de Artes e Turismo – ESAT, Escola Superior de Ciências Sociais 

– ESO, Escola Superior de Tecnologia – EST, Escola Superior de Ciências da Saúde – ESA, 

Ipixuna, Urucará, Autazes e Nova Olinda do Norte; 

� Expandir o serviço de link de dados para 13 municípios: Boca do Acre, Carauari, Careiro 

Castanho, Coari, Eirunepé, Humaitá, Lábrea, Manacapuru, Manicoré, Maués, Novo Aripuanã, 

Presidente Figueiredo e São Gabriel da Cachoeira. 

� Realizar concursos públicos com a oferta de 167 vagas para docentes. 
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SAÚDE 
 
 

O Governo do Estado, sob a coordenação da Secretaria de Estado da Saúde – 

SUSAM e suas Fundações, no esforço de oferecer um serviço de melhor qualidade à 

população do Amazonas, desde 2001 é o Estado Brasileiro que mais aplica recursos próprios 

nas ações e serviços públicos de saúde. Em 2012 foi empenhado o montante de R$ 

1.948.151.623,55, que atendeu as despesas de pessoal, custeio e investimentos, o que 

corresponde a 25,62% das despesas com saúde, excedendo em 13,62 do exigido cumprimento 

constitucional (EC-29), seguindo o preconizado obrigatório na legislação federal, que é de 

12%. Conforma tal procedimento um esforço expressivo em satisfazer demandas especiais 

frente às longas distâncias entre localidades habitadas, e o sistema logístico que ainda 

prevalece, problemas para os quais a governança tem tido a compreensão e avaliada decisão 

em atender residentes, inclusos os interioranos. 

 

Gestão do Trabalho e Educação em Saúde 

 

Gestão do Trabalho 

 

Todos os trabalhadores efetivos da SUSAM e das seis Fundações vinculadas que atuam na 

capital e no interior foram enquadrados no Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração – PCCR, 

totalizando 14.706 servidores. Em 2012 foi elaborada e divulgada a Cartilha de orientação ao servidor 

referente ao PCCR e também foi aprovada a reativação da Mesa Estadual de Negociação Permanente 

do SUS - MENP/SUS/AM, com o objetivo de buscar a eficiência da gestão do trabalho. 

Está em análise uma proposta da Susam para a realização de concurso público visando o 

preenchimento de 12.595 cargos, sendo 5.451 para suprir cargos de servidores desvinculados e 7.144 

em substituição aos de regime temporário. 

 

Educação em Saúde 

 

Como gestora estadual do SUS no Amazonas, a SUSAM colabora na formação de 

trabalhadores para o sistema de saúde. Nesse sentido, assinou o Termo de Convênio para a Concessão 

de Campos de Estágio e Aulas Práticas com as Universidades Federal e Estadual do Amazonas, e as 

instituições privadas que oferecem cursos de formação de nível técnico médio na área da saúde. 
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Seguem alistadas as ações resultantes desse acordo, segundo as entidades parceiras: 

 

� Secretaria de Estado de Administração - SEAD - 91 servidores receberam capacitação do 

nível central e da rede assistencial da capital e do interior nas áreas de planejamento, 

gestão e jurídica. 

� Instituto de Ensino e Pesquisa do Hospital Sírio Libanês - IEP/HSL/MS formou 15 

especialistas no curso de Gestão da Clínica e Saúde Baseada em Evidência – SBE. Estão 

sendo implementados os cursos de Mestrado Profissional em Gestão de Tecnologia e 

Inovação em Saúde para 12 profissionais; Pós Graduação nos cursos de Gestão da 

Clínica, Regulação e Educação em Saúde da rede de saúde do Estado para 148 

profissionais. 

� Instituto Leônidas e Maria Deane - Fiocruz/AM - está em execução o Curso de 

Especialização em Planejamento e Orçamento Público em Saúde para 41 profissionais 

do Estado. 

� Escola Técnica do SUS – ETSUS/Cetam - realização de cursos para formação técnica e 

capacitação para os trabalhadores da saúde em diversas áreas. 

 

No Programa de Formação Profissional de nível Médio – PROFAPS foram realizados os 

cursos no interior de Agente Comunitário de Saúde – ACS - 1ª Etapa, com a participação de seis 

municípios, totalizando 188 participantes; Técnico em Radiologia com 81 participantes; Mamografia, 

em 13 municípios com a participação de 26 técnicos; e na capital os cursos de Técnico em Radiologia 

com 16 participantes; Saúde Bucal, com 24 participantes; Urgência e Emergência, com 24 

participantes; Vigilância em Saúde T-1 e Vigilância em Saúde T-2, com 38 participantes.  

Na política de Educação Permanente foram realizados os seguintes cursos: Curso Básico de 

capacitação nas novas Diretrizes para o controle da Dengue; Atualização dos programas de controle de 

Malária e Dengue; Capacitação do Reconhecimento Geográfico; Vigilância em Âmbito Hospitalar, 

Curso Básico em Georreferenciamento em Saúde; Capacitação para prevenção e controle de Infecção 

Hospitalar; Oficina de Gestão do Trabalho e Educação em Saúde na Região de Saúde do Médio 

Amazonas; Curso de educação para a cidadania, transparência e controle social no SUS, totalizando 

655 participantes. 
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Descentralização da Gestão da Saúde 

Comissões Intergestores Regionais/CIR 

Foram postas em funcionamento quatro Comissões Intergestores Regionais/CIR nas regiões 

do Alto Solimões, Médio Amazonas, Rio Negro e Solimões, sendo as primeiras experiências concretas 

de descentralização do processo decisório da saúde no Amazonas, garantindo a participação de todos 

os gestores municipais e representantes do estado no âmbito regional. A previsão para 2013 é o 

funcionamento de todas as nove CIRs nas regionais de saúde. 

 

ATENÇÃO À SAÚDE 
 

Atenção Primária em Saúde – APS  

 

 

Visando instrumentalizar o processo de planejamento regional da saúde, foram realizadas as 

seguintes ações na Atenção Primária em Saúde – APS. 

 

� Oficinas para a capacitação de facilitadores e Oficina Regional de Planificação da APS 

na regional do Médio Amazonas, com a participação de seis municípios; 

� Acompanhamento dos Sistemas de Informações (Sistema de Informações da Atenção 

Básica -SIAB, SIS-HIPERDIA, SIS-PRE-NATAL, SISVAN, SIA/SUS, CNES) em 

todos os municípios do estado; 

� Pactuação dos Indicadores de APS articulados com os da Vigilância em Saúde e 

avaliação das metas municipais com indicadores locais; 

� Monitoramento dos 26 municípios que aderiram ao Programa Nacional de Melhoria do 

Acesso e da Qualidade da Atenção Básica – PMAQ. 

� Apoio Técnico aos projetos municipais da APS, com avaliação por área e Matriciamento 

das Equipes municipais do Núcleo de Apoio à Saúde da Família – NASF. 

Redes de Atenção à Saúde – RAS fragmento 

Visando superar a fragmentação existente na atenção à saúde, a Susam está migrando do 

modelo vigente assistencial fragmentado para o Modelo de Atenção Integral à Saúde, por tratar-se de 

um modelo organizativo baseado em Redes de Atenção à Saúde. Desse modo, vem trabalhando na 

construção das RAS, uma ação estruturante na Política de Saúde do Estado, executando como projeto 

estratégico a implantação das seguintes Redes Temáticas: Rede de Urgência e Emergência, Rede 
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Cegonha, e com proposta de implantação das Redes Psicossocial, Oncológica e Rede de Atenção à 

Pessoa com Deficiência, tendo como organizadora das Redes a Atenção Primária em Saúde, incluindo 

a Política Nacional de Humanização – PNH/MS, no que se refere ao acolhimento de pacientes e 

acompanhantes, além da adequação de espaços físicos nas unidades de saúde de todo o Estado.     

 

Rede de Urgência e Emergência – RUE 

 

Tem por finalidade articular e integrar todos os equipamentos de saúde, objetivando ampliar 

e organizar o acesso humanizado e integral aos usuários em situação de urgência/emergência nos 

serviços de saúde de forma ágil e oportuna. No período, foram realizadas as seguintes ações: 

� Implantação e implementação das Políticas da Rede de Urgência e Emergência - RUE em 

quatro Regiões de Saúde prioritárias: Médio Amazonas, Rio Negro e Solimões, Rio Negro 

Centro Regional e Alto Solimões, totalizando 35 municípios do interior do Estado e a capital 

Manaus; 

� Implantação do Comitê Gestor de Urgência e Emergência do Estado do Amazonas; 

� Aprovação da proposta pelo Ministério da Saúde – MS do SAMU Amazonas nas quatro 

Regiões de Saúde prioritárias: Médio Amazonas, Rio Negro e Solimões, Rio Negro Centro 

Regional, contemplando uma Central de Regulação das Urgências, 26 unidades de suporte 

básico terrestre, 26 unidades de suporte fluvial e 3 unidades de aeromédico. Na região do Alto 

Solimões, uma Central de Regulação das Urgências, nove unidades de suporte básico terrestre, 

15 unidades de suporte fluvial e uma unidade de aeromédico; 

� Projetos conveniados pelo MS de ampliação e reforma das unidades de urgência e emergência 

do Hospital Pronto-Socorro - HPS 28 de Agosto, João Lúcio Pereira Machado, HPS da 

Criança Zona Leste e Unidade Hospitalar de Itacoatiara; 

� 394 remoções com serviço aeromédico de UTI do interior para a capital, totalizando R$ 

6.928.840,00 (seis milhões novecentos e vinte e oito mil oitocentos e quarenta reais); 

� 1.841 remoções em ambulâncias da Base da Ceasa para os Prontos-Socorros da capital. 

 

Rede Cegonha – RC 

 

É uma estratégia que fortalece o modelo de atenção que vai do reforço do planejamento 

familiar à confirmação da gravidez, passando pelo pré-natal, parto, pós-parto, até os dois primeiros 

anos de vida da criança. As ações previstas na estratégia Rede Cegonha visam qualificar toda a rede de 
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assistência, ampliando e melhorando as condições para que as gestantes possam dar à luz e cuidar de 

seus bebês de forma segura e humanizada. No período foram realizadas as seguintes ações: 

� Projetos conveniados pelo MS de reforma para adequação de ambiência de quatro 

maternidades em Manaus (Azilda da Silva Marreiro, Instituto da Mulher Dona Lindu, 

Nazira Daou, Ana Braga), quatro hospitais no interior (Coari, Manacapuru, Itacoatiara, 

São Gabriel da Cachoeira); ampliação de quatro Centros de Parto Normal (Azilda da 

Silva Marreiro, Balbina Mestrinho, Chapot Prevost, Nazira Daou), ampliação/construção 

de duas casas de Gestante, Bebê e Puérpera (Ana Braga, Unidade Hospitalar de 

Itacoatiara) além da ampliação, habilitação ou qualificação de leitos; 

Rede de Atenção Psicossocial – RAPS 

Está sendo trabalhada a ampliação da oferta de serviços em saúde mental, com quatro novas 

habilitações de Centro de Atenção Psicossocial – CAPS nos municípios. Atualmente o estado possui 

20 CAPS de diversas modalidades distribuídos em cinco Regionais de Saúde sob a responsabilidade 

dos municípios, sendo que o CAPS Silvério Tundis em Manaus, encontra-se diretamente sob gestão 

estadual. 

� Descentralização do atendimento ambulatorial do Centro Psiquiátrico Eduardo Ribeiro – 

CPER e início do atendimento dos ambulatórios de saúde mental nas policlínicas 

(Gilberto Mestrinho, Codajás, Zeno Lanzini, José Lins e João Braga). O CPER continua 

em funcionamento, prestando assistência aos pacientes residentes até a construção dos 

Serviços Residenciais Terapêuticos e também com o Serviço de Pronto Atendimento – 

SPA Humberto de Mendonça, que oferece atendimento de urgência e emergência a 

pacientes psiquiátricos em crise; 

� Realização do Fórum Amazônico de Saúde Mental da Região Norte com o tema 

“Construção em Saúde Mental para os povos da Amazônia”, onde também ocorreu a 

criação do Colegiado de Coordenadores de Saúde Mental do Norte; 

� Aprovação da proposta de projetos pelo MS da construção do Serviço Residencial 

Terapêutico – SRT, com oito casas para os pacientes residentes no CPER; 

 

Rede de Atenção à Saúde da Pessoa com Deficiência 

 

Objetiva a reabilitação da pessoa com deficiência em sua capacidade funcional, contribuindo 

para sua inclusão plena em todas as esferas da vida social, e ainda proteger a saúde desse segmento 
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populacional, prevenindo agravos que determinem o aparecimento de deficiências, além de promover 

a organização de políticas estaduais por meio da estruturação de suas redes de atenção ao deficiente. 

O Governo do Estado vem trabalhando na criação de uma política estadual que visa garantir 

à assistência integral à saúde dessa população e, nessa perspectiva, implantou a rede de atenção à 

pessoa com deficiência. O Programa de Atenção Integral ao Deficiente – PAID beneficiou mais de 

3.500 pessoas com órteses, próteses e meios auxiliares de locomoção necessárias para a recuperação e 

reabilitação dos portadores de deficiência.  

 
SAÚDE NA CAPITAL  

 

 

Transplante 

 

Dados da Central Estadual de Transplante demonstram que, de janeiro a dezembro de 2012 

foram realizados 26 transplantes de rim (doador vivo), 43 transplantes de rim (doador falecido) e 153 

de córneas. De 2002 até o mês de novembro de 2012 o Amazonas realizou 1.121 transplantes, sendo 

269 de rim (216 entre vivos e 53 doador falecido), e 852 transplantes de córneas. Além dos 

transplantes, outras ações se destacam: 

 
� Implementação da Central Estadual de Transplantes que funciona na Fundação Hospitalar 

Adriano Jorge – FHAJ; 

� Escolha de duas unidades captadoras de órgãos, HPS 28 de Agosto e João Lúcio, para 

alavancar o diagnóstico de morte encefálica; 

� Funcionamento da Sala de Organização de Procura de Órgãos – OPO  no Hospital João 

Lúcio, inauguração da Sala de Acolhimento da família doadora no Hospital 28 de Agosto e 

realização de diversos cursos e oficinas na área de transplante; 

� Lançamento do Site Oficial da Central Estadual de Transplantes www.doeorgaos.am.gov.br, 

com o objetivo de informar à população sobre o que o Estado oferece na área de captação e 

transplantes de órgãos, a fim de aumentar o número de doações e diminuir o número de 

pacientes nas filas de espera por transplante. 

O estado do Amazonas foi escolhido pelo Ministério da Saúde para ser o Centro de 

Referência em Transplante de fígado para a região da Amazônia Ocidental.  
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Tratamento em Acidente Vascular Cerebral – AVC 

 

Aprovada pelo Ministério da Saúde, foi disponibilizada uma técnica moderna e eficaz no 

tratamento do AVC isquêmico, conhecida como trombólise de AVC. A técnica consiste na aplicação 

de remédios para desobstruir a artéria e restabelecer o fluxo sanguíneo e está disponível nos dois 

maiores HPS da cidade - João Lúcio Pereira Machado e 28 de Agosto.  

 

Tratamento Fora de Domicílio – TFD 

 

 De janeiro a dezembro de 2012, foram atendidos 2.261 pacientes no TFD interestadual, 

totalizando 8.790 passagens de ida e volta para pacientes e acompanhantes. Destes, 4.347 receberam 

ajuda de custo. 

 

Programa Saúde em Casa 

 

Desenvolvido por uma equipe multiprofissional com procedimentos médicos, de 

enfermagem, fisioterapêutico, psicológico, nutricional e de assistência social, entre outros necessários 

ao cuidado integral dos pacientes acamados ou com dificuldade de locomoção. Até outubro de 2012 

foram avaliadas 1.039 pessoas e 144 foram atendidas pelo Programa. 

 

Projeto Escola Solidária 

 

No desenvolvimento do Projeto Escola Solidária, a Susam tem a responsabilidade do 

atendimento médico e odontológico, inclusive no fornecimento de medicamentos. Participou de vários 

eventos realizados nas escolas das periferias e Região Metropolitana de Manaus, programados pela 

Casa Civil e Secretaria de Assistência Social - SEAS. Até outubro de 2012 foram realizados 43 

eventos e 21.221 atendimentos.  

 

Programa Estadual de Atenção as Pessoas com Deficiência – Viver Melhor Habitação e 

Reabilitação 

 

Coordenado pela Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência – Seped, o 

programa é desenvolvido em parceria com a Secretaria de Infraestrutura - Seinf, Secretaria da 

Assistência Social - Seas e Secretaria de Saúde - Susam. Essa última é responsável pela aquisição e 

entrega de Kits Saúde, tendo distribuído 101 equipamentos (cadeiras de banho adulto e infantil, 
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cadeiras de rodas, adaptadores de vaso sanitário, colchão caixa de ovo, muletas, cama tipo fowler com 

grade, andadores, entre outros) e 47.030 fraldas. 

 

Envio de Mensagens Telefônicas para Marcação de Consultas e Exames 

 

 O objetivo é informar aos pacientes a data, horário e local da sua próxima consulta ou 

exame. Com o novo sistema o paciente que passar por uma consulta médica e for encaminhado a outro 

especialista ou, para fazer um exame, poderá se dirigir ao setor de marcação da própria unidade e 

deixar a solicitação com o técnico, que ficará responsável por fazer esta marcação. O sistema 

mensagens funcionará acoplado ao Sistema de Regulação do Amazonas - Sisreg, no qual são feitas 

600 mil solicitações de marcação de procedimentos, entre consultas e exames, todos os meses.  

 

Odontólogos nas Maternidades 

 

Serviço implantado em seis maternidades da rede estadual para tratar, tanto da prevenção de 

doenças dentárias quanto na solução dos problemas identificados. Os odontólogos farão avaliações 

periódicas de todos os pacientes internados nas Unidades de Tratamento Intensivo - UTIs, Unidades 

de Cuidados Intensivos - UCIs e também dos bebês que estão com suas mães em tratamento, por meio 

do método Canguru.   

 

SAÚDE NO INTERIOR 
 

No interior do Estado, foram desenvolvidas as seguintes ações na área da saúde: 

 

� Plano Emergencial de Atendimento aos Municípios atingidos pela Enchente - na manutenção 

de assistência à saúde da população, houve a substituição das unidades de saúde por unidades 

fluviais, nos municípios de Anori, Anamã, Barreirinha, Caapiranga e Careiro, uma vez que os 

hospitais tradicionais tiveram suas estruturas invadidas pelas águas e ficaram sem condições de 

funcionamento. Também foram realizadas ações preventivas para evitar o aumento de casos de 

doenças de veiculação hídrica, com a distribuição de hipoclorito de sódio, medicamentos e 

vacinas, além de orientações às famílias. 

� Programa Amazonas Saúde Itinerante - foram realizados no interior 36 mutirões de cirurgias 

eletivas de média complexidade e um total de 2.238 procedimentos cirúrgicos (dentro do 

programa são realizadas cirurgias para corrigir problemas como catarata, pedras na vesícula, 

hérnias e hemorroidas). 
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� Tratamento em Infarto Agudo do Miocárdio – IAM - consiste na aplicação de medicamentos, 

por via endovenosa, e distribuição de kits trombolíticos para os municípios de Eirunepé, Lábrea, 

Tabatinga, Tefé, Itacoatiara, Manacapuru, Parintins e Humaitá, além do treinamento das equipes 

nos polos. 

� Pronto Atendimento Itinerante – PAI - tem como objetivo garantir o acesso da população 

ribeirinha e indígena do interior aos serviços nas áreas de assistência social, cidadania e saúde. O 

projeto conta com três embarcações (Zona Franca Verde, Puxirum e Puxirum II), que realizam 

atendimentos simultâneos em localidades cujo único meio de acesso são os rios. O trabalho tem a 

parceria da Susam, Secretaria de Segurança Pública - SSP, Exército, Instituto Nacional de 

Seguridade Social - INSS, Fundação Nacional do Índio - FUNAI, Correios, Banco do Brasil, 

Superintendência Regional de Trabalho e Emprego - SRTE, Tribunal de Justiça do Amazonas - 

TJ/AM e prefeituras do Amazonas. Na área de saúde, foram disponibilizados profissionais, 

equipamentos, medicamentos, material químico-cirúrgico e odontológico, para a realização de 

consultas clínicas, atendimentos odontológicos, próteses dentárias, consultas e exames em 

oftalmologia e cirurgias de média complexidade, realizando 185.579 atendimentos. 

� Consultas Oftalmológicas e Dispensação de Óculos - Foi realizado um mutirão de consultas 

oftalmológicas no município de Juruá e os pacientes que necessitaram de óculos receberão os 

mesmos com as lentes corretivas. O tratamento que é ofertado na capital será ampliado para todos 

os municípios do interior do Estado. 

� Projeto de Desenvolvimento Sustentável e de Serviços Básicos do Alto Solimões – Proderam 

- o desenvolvimento das ações de saúde na região do Alto Solimões, no extremo sudoeste do 

estado, tem o apoio do Consórcio Alto Solimões Saúde e Vida - Asavida, o primeiro de saúde 

pública do Amazonas, e objetiva viabilizar a gestão de serviços públicos na área de saúde, 

reduzindo os custos, e assim expandir e melhorar a assistência naquela região.  

A criação do consórcio consolida o protocolo de intenções firmado entre o Governo do Amazonas 

e os nove municípios do Alto Solimões, Amaturá, Atalaia do Norte, Benjamin Constant, Fonte 

Boa, Jutaí, Santo Antônio do Içá, São Paulo de Olivença, Tabatinga e Tonantins, descrito na Lei 

Estadual Nº 3.626 de 1º de junho de 2011.  

O funcionamento do consórcio tem o suporte técnico do  Projeto de Desenvolvimento Sustentável 

e de Serviços Básicos do Alto Solimões – Proderam - trata de ações estratégicas do governo para 

criar novas oportunidades no interior do Amazonas - que realizou estudos para a definição do 

modelo. Os recursos iniciais para as ações consorciadas virão do Governo do Estado e do Banco 

Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD que, juntos, disponibilizaram U$ 1,3 

milhão para os primeiros programas integrados. Os recursos serão aplicados na aquisição de 
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medicamentos, equipamentos para uso dos nove municípios e contratação de profissionais 

especializados, de acordo a legislação nacional e estadual relativas ao SUS. 

No mês de junho de 2012 foi realizado um Encontro Técnico para possibilitar a operacionalização 

do Asavida com o Consultor Jurídico Luciano Almeida. O trabalho foi composto de reuniões com 

a equipe do Proderam, bem como de duas audiências com representantes do setor jurídico da 

Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas – Susam, Procuradoria Geral do Estado do 

Amazonas, Casa Civil do Estado do Amazonas, representantes do Fundo Estadual de Saúde – 

FES,  CIAMA e representantes do Proderam.  

Foram realizadas duas Assembleias do Consórcio no município de Tabatinga e cinco reuniões do 

Conselho Consultivo de Apoio à Gestão do Consórcio Asavida, três em Tabatinga, uma em São 

Paulo de Olivença e uma em Santo Antônio de Içá para a definição das ações e orçamento para o 

ano 2013. 

O valor global para o consórcio em 2012 é de R$ 17.890.886,00. Em novembro de 2012 foi 

aprovado em assembléia  o contrato de rateio e contrato de prestação de serviços que estabelece 

os valores a serem repassados pelo Governo do Estado para as ações de saúde no Alto Solimões a 

serem geridas pelo consórcio. 

� Qualisus Rede: É um projeto firmado com o Banco Mundial, com a finalidade de contribuir para 

a organização de redes regionalizadas de atenção à saúde no Amazonas. Está subdividido em três 

componentes: 1 – Qualificação do Cuidado e Organização de Redes de Atenção à Saúde, 2 – 

Intervenções Sistêmicas Estratégicas e 3 – Gestão do Projeto. 

O Projeto finalizado já foi aprovado pelo Ministério da Saúde, que firmou Termo de 

Compromisso com a Susam. O Plano de aquisições para os processos licitatórios já teve a “Não 

Objeção” do Banco Mundial. O valor total do subprojeto está previsto em R$ 13.234.879,80, 

sendo R$ 11.373.396,15 de recursos federais e R$ 1.861.483,71 de recursos estaduais. Em 2012 

já foram realizadas 11 reuniões do grupo condutor. 

� Instalação do Complexo Regulador no Alto Solimões, semelhante ao utilizado em Manaus que 

irá possibilitar a marcação de consultas e exames especializados on-line diretamente da unidade 

onde o paciente recebeu o primeiro atendimento médico. A sede do Complexo Regulador do Alto 

Solimões é no município de Tabatinga e o sistema atenderá aos nove municípios que compõem a 

região do Alto Solimões. 

O complexo regulador irá integrar todos os hospitais da região do Alto Solimões, onde foram 

instalados antenas e telefones, por meio dos quais serão feitas as conexões com a Central de 

Regulação, que é a unidade responsável pela operacionalização da regulação. O sistema irá 

otimizar o atendimento e facilitar o processo de marcação de consultas e exames especializados. 

O fluxo continuará sendo o mesmo, com o paciente recebendo o primeiro atendimento na 
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Unidade Básica de Saúde - UBS e, se precisar de acompanhamento com um especialista, o 

médico dará o encaminhamento. O paciente retornará ao setor de marcação de consulta da própria 

UBS, onde estará um profissional capacitado para fazer a marcação direta no sistema. 

� A Telessaúde é prioridade do Governo do Amazonas, para ampliar o acesso à assistência 

especializada, principalmente no interior. A coordenação do serviço é da Susam, por meio do 

Comitê Estadual de Apoio ao Telessaúde Brasil, e é executado em parceria com  as Universidades 

Federal e Estadual do Amazonas. O Amazonas tem a totalidade dos seus municípios integrados ao 

Programa de Telessaúde, por via satélite, com atendimento 24h, permitindo a realização de 44.813 

exames de eletrocardiograma feito a distância e sete deles oferecem 17 especialidades médicas 

para consultas especializadas. O Programa também permite a realização de cursos de capacitação 

profissional a distância. 

 

Assistência Farmacêutica  

 

Atende a todos os municípios do Estado  no abastecimento das 116 Unidades de Saúde da 

capital (48) e interior (68), além do Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico vinculado à Sejus, 

bem como os Programas Saúde em Casa, Projeto Governo Cidadão, Banco de Olhos e Coordenação 

Estadual de Transplante.  

A Central de Medicamentos do Amazonas - CEMA atendeu no exercício um total de 57.416 

pacientes com medicamentos do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica – CEAF / 

Programa Estadual de Medicamento Excepcional – Proeme.  

 
 

Produção Ambulatorial e Hospitalar  

 
Produção Ambulatorial 

 

O detalhamento da Produção Ambulatorial, segundo dados do Sistema de Informação 

Ambulatorial/SIA/SUS apresentados por grupo de procedimentos das unidades sob Gestão Estadual, 

apresentou um total de 33.445.520 procedimentos. Os de média e alta complexidade com finalidade 

diagnóstica totalizam 16.730.442  procedimentos, assim distribuídos: 108.061 - anatomia patológica e 

citopatologia; 1.819.409 - radiologia, 197.415 - ultrassonografia, 24.676 - tomografia 

computadorizada, 14.908 - ressonância magnética, 5.207 - medicina nuclear, 12.000 - endoscopia, 

161.884 - diagnóstico e procedimentos especiais em hemoterapia. Vale ressaltar que os exames de alta 

complexidade, transplantes de órgãos e a dispensação de medicamentos excepcionais de alto custo, 

órteses, próteses e materiais especiais são realizados 100% pela gestão do Estado. 
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PRODUÇÃO AMBULATORIAL POR GRUPO DE PROCEDIMENTO – JAN- DEZ/2012 

ESPECIFICAÇÕES 
QUANTIDADE APROVADA 

Gestão Estadual Total do Estado 

Ação de promoção e prevenção em saúde  424.975  10.007.260  

Procedimentos com finalidade diagnóstica  16.730.442   22.496.429  

Procedimentos clínicos  12.418.406   26.062.540  

Procedimentos cirúrgicos  294.140   1.462.744  
Transplantes de órgãos, tecidos e células  4.604   4.604  
Medicamentos  3.373.901   3.373.901  
Órteses, próteses e materiais especiais  47.905   49.008  

Ações complementares da atenção à saúde  151.146   237.863  

Total Geral  33.445.520   63.694.348  
Fonte: Ministério da Saúde - Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS (SIA/SUS). TABNET/DATASUS 
Nota: Situação da base de dados nacional em 21/11/2012. Dados sujeitos a retificação. Período jan. a set 2012  

 

Produção Hospitalar  

 

 

A produção hospitalar, segundo informações do SIH/SUS, apresenta internações por 

especialidade nas unidades sob gestão estadual  e total do estado. Do total de internações realizadas 

sob a gestão estadual, 158.087 são de média complexidade e 4.918 de alta complexidade, as quais 

estão implícitas no total geral de 163.005. 

 

PRODUÇÃO HOSPITALAR - SIH/SUS 

 
ESPECIFICAÇÃO 

 

INTERNAÇÕES 

Gestão Estadual Total do Estado 

Clínica cirúrgica 31.968 27.029 

Obstetrícia 41.545 54.947 

Clínica médica 34.645 40.836 

Cuidados Prolongados (Crônicos) - 4 

Psiquiatria 649 649 

Pneumologia sanitária (tisiologia) 139 139 

Pediatria 26.165 29.964 

AIDS - hospital-dia 94 94 

Total  135.205 163.005 

Fonte: Ministério da Saúde - Sistema de Informações Hospitalar do SUS (SIH/SUS). TABNET/DATASUS 

Nota: Situação da base de dados nacional em 27/12/2012. Dados sujeitos a retificação. Período nov. a dez 2012  

 

As ações de Investimento na Saúde, em 2012, apresentaram o seguinte resultado:  

� Aquisição de nove ambulâncias pelo Estado para a rede estadual de saúde. As unidades de 

saúde que receberam as novas ambulâncias foram a Maternidade Nazira Daou, os Prontos- 
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Socorros João Lúcio, 28 de Agosto e Platão Araújo, Instituto da Criança do Amazonas - 

ICAM, Serviço de Pronto Atendimento – SPA, do São Raimundo, e a Base de Atendimento 

do Porto da Ceasa, para o transporte de pacientes que são removidos dos municípios do 

entorno para as unidades de referência em Manaus; 

� Aquisição de 12 Mamógrafos para os municípios de Parintins, Manacapuru, Itacoatiara, Tefé, 

Maués, Borba, Humaitá, Boca do Acre, Tabatinga, Eirunepé, São Gabriel da Cachoeira e no 

Barco na Zona Franca Verde; aquisição de três raios X de 500 amperes para os municípios de 

Tefé, Santo Antônio do Içá e Guajará; 

� Ampliação e reforma de unidades na capital: Hospital Universitário Dona Francisca Mendes - 

HUFM, HPSC da Zona Leste com abertura de 10 novos leitos de UTI e HPSC da Zona Oeste, 

SPA Alvorada, Maternidade Balbina Mestrinho, CEMA, Unidade de Pronto Atendimento – 

UPA, Campos Sales e UPA Cidade Nova; 

� Reforma de unidades de saúde nos municípios de Manacapuru, Manaquiri, Benjamin 

Constant e Atalaia do Norte; 

� Implantação do Centro de Reabilitação do Complexo Antônio Aleixo;  

� Apresentação em audiência pública do Projeto para a construção do Hospital da Zona Norte 

em Manaus, por meio de Parceria Público-Privada; 

� Apresentação do Projeto Hospital do Sangue do Amazonas, o primeiro a ser construído na 

Região Norte. 

 

FUNDAÇÕES DE SAÚDE 
 

 

A Fundação Alfredo da Matta- FUAM, na condição de Centro de Referência nas áreas de 

Hanseníase, Dermatologia e DST/HIV, hoje certificada pelo Sistema de Gestão da Qualidade ISO 

9001:2008, na busca pela melhoria contínua nos seus processos, inaugurou uma nova fase na 

Capacitação e Monitoramento do Programa de Combate à Hanseníase no estado do Amazonas, com o 

início das ações de Telessaúde nas áreas da Hanseníase e da Dermatologia em geral, realizando 

treinamentos e orientações para os profissionais de saúde dos municípios do interior do Estado, por 

meio de teleconferências. A Telessaúde é mais um instrumento para auxiliar e facilitar as ações da 

Fundação, uma vez que essa ferramenta permitirá maior acesso e agilidade na resolução de problemas 

nos municípios do interior. Nem sempre os encontros presenciais entre a equipe de Manaus e os 

profissionais dos municípios são viáveis, e o encontro ‘virtual’ aumentará a capacidade de acesso e 
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cura dos pacientes. As teleconferências são resultantes da parceria entre a Fundação “Alfredo da 

Matta” e a Universidade do Estado do Amazonas - UEA, que já utiliza este recurso. 

 

Pesquisa 

 

Direcionando sua visão de futuro para o fortalecimento dos investimentos nas atividades de 

ensino e pesquisas, foram apresentados e aprovados novos projetos à Fundação de Amparo à Pesquisa 

do Estado do Amazonas – FAPEAM, totalizando um aporte de recurso no valor de total de R$ 

511.844,00. Os projetos contemplados são:  

� Documentos históricos e científicos da Fundação “Alfredo da Matta”: Organização e 

preservação do acervo, no valor total de R$ 168.860,00; 

� Incremento da produção Científica em Doenças Sexualmente Transmissíveis, Hanseníase, 

Dermatologia e Políticas Públicas de Saúde na FUAM, por meio do Programa Estratégico de 

Ciência, Tecnologia e Inovação - PECTI nas Fundações Estaduais de Saúde, no valor de R$ 

294.528,00; 

� Projetos relacionados ao Programa de Apoio à Iniciação Científica - PAIC/FUAM, no valor 

R$ 48.456,00. 

Além desses investimentos em pesquisa, a Fundação foi contemplada com Emenda 

Parlamentar no valor R$ 300.000,00.  

 

Programa de Hanseníase no Estado do Amazonas 

 

Atendendo ao pedido da Organização Pan-Americana da Saúde - Opas, a Fundação “Alfredo 

da Matta”, por ser um Centro de Referência nas áreas de Hanseníase, Dermatologia e DST/HIV 

coordenou as atividades do Monitoramento da Eliminação da Hanseníase - LEM 2012 nas regiões 

Norte e Nordeste do Brasil, onde foram visitadas 104 unidades básicas de saúde e 40 municípios. O 

LEM realiza uma avaliação como base em indicadores padronizados pela Organização Mundial de 

Saúde - OMS. Nessas avaliações são coletados dados que servem de indicadores e permitem conhecer, 

em detalhes, o desempenho dos serviços de saúde, a qualidade da assistência oferecida, o acesso e a 

cobertura da poliquimioterapia – tratamento à base de drogas para eliminar do organismo os bacilos 

causadores da hanseníase – como forma de medir a eficácia dessas ações. 
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No Monitoramento, Acompanhamento e Controle do Mal de Hansen – MH, no Estado do 

Amazonas, foi intensificado o acompanhamento das atividades realizadas em 17 municípios, conforme 

tabela a seguir:  

MONITORAMENTO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DO MAL DE HANSEN - 2012 

MUNICÍPIO 
EXAMES 

DERMATOLÓGICOS 
CONSULTAS 

MÉDICAS 

CASOS 
DE 
MH 

AVALIAÇÃO DE 
INCAPACIDADE 

PROFISSIONAIS 
TREINADOS E 

SENSIBILIZADOS 

Careiro 240 98 4 9 15 

Coari 626 326 21 24 45 

Iranduba 180 131 1 - - 

Itacoatiara 429 313 1 - 20 

Lábrea 211 76 3 19 83 

Manacapuru 149 35 6 6 15 

Manaquiri 105 77 4 4 15 

Manicoré 388 187 12 12 22 

Nhamundá - - - - 2 

Novo Airão  76 49 2 2 20 
Novo 
Aripuanã 

767 133 16 21 111 

Parintins 237 166 5 6 24 
Presidente 
Figueiredo 

127 45 1 1 10 

Rio Preto da 
Eva 

112 70 1 1 20 

Silves 189 78 2 2 6 

Urucará - - - - 3 

Urucurituba 64 12 2 2 5 

Total 3.900 1.796 81 109 416 
Fonte: Fuam  
Obs.: Nos municípios de Tabatinga, Benjamin Constant, Atalaia do Norte, Humaitá, Autazes, Itapiranga e Careiro da Várzea, serão feitos  
intensificação e monitoramento nos meses de novembro e dezembro/2012. 

 

 

Assistência 

 

Os serviços assistenciais oferecidos na Fundação possuem características próprias que os 

tornam diferentes da tradicional prestação de serviços ofertados à população. Esse diferencial foi 

conquistado ao longo de sua história atuando principalmente nas áreas de Hanseníase, Dermatologia 

Geral, Câncer de Pele, Psoríase, LTA e DST/HIV. Seu quadro de recursos humanos altamente 

especializados tem nas atividades de pesquisa um pilar significativo que contribui com os resultados 

dos serviços ofertados à população. 
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Fonte: DEPLANOF/DAF/FUAM 

 

A Fundação de Medicina Tropical Doutor Heitor Vieira Dourado - FMT-HVD realizou até o 

mês de dezembro de 2012, 330.515 atendimentos a pacientes portadores de doenças tropicais e 

infecciosas, assim distribuídos: Atendimento Básico - 87.722, Atendimento Odontológico - 1.333, 

Consultas de Enfermagem - 58.603, Consultas de Psicologia - 9.949, Consultas de Serviço Social – 

10.353, Consultas Médicas (Ambulatório) - 100.646, Consultas Médicas (Hospital Dia)  - 

10.464, Consultas Médicas (PA) - 44.214, Diagnoses (Mapeamento Retina) – 1.241, Internação - 

1.882, Procedimentos Cirúrgicos - 3.208, Crioterapia com Nitrogênio - 312, Endoscopia - 34, 

Eletrocardiograma - 554. 

Destacam-se, ainda, outras ações realizadas que tiveram impacto significativo no 

atendimento aos pacientes que procuraram a Fundação: processamento e arquivamento de imagens; 

manutenção da certificação ISO; Programa de Humanização dos Amigos da Saúde; implantação do 

Programa Saúde Ambiental, por meio do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos; implantação 

dos planos de calibração e manutenção corretiva e preventiva dos equipamentos hospitalares.   

Ainda na ação de assistência, destaca-se a implantação do Núcleo da Rede Universitária de 

Telemedicina – RUTE, na FMT-HVD, cuja função principal é o desenvolvimento da educação, 

pesquisa e, principalmente, a assistência, onde há a troca de informações online entre profissionais da 

saúde, viabilizando o atendimento de baixo custo.  

 Foram realizados 887.696 exames laboratoriais e 35.654 exames de imagem, totalizando 

923.350 exames executados.  

Com o apoio do Governo do Estado do Amazonas e do Governo Federal, foram viabilizados 

investimentos, aplicação de metodologias e técnicas que resultaram no aumento da oferta de exames 

para os pacientes, conforme discriminados a seguir: 
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� Imunologia: aquisição (comodato) de um equipamento pela metodologia 

quimiluminescência; implantação de Teste Rápido para Hepatite B, C e Sífilis; implantação da 

técnica Imunoblot rápido para HIV; 

� Bioquímica: aquisição (comodato) de um equipamento para Backup; 

� Biologia molecular: implantação do exame para carga viral para HCV RNA (PCR 

Quantitativo para HCV). 

 
Ensino e Pesquisa 
 

Na área de ensino e pesquisa, foram desenvolvidas as seguintes atividades: 

 

� Residência Médica/Estagiários Externos - 14 médicos encontram-se cursando residência médica 

na FMT-HVD, dividida em dois programas: Programa de Residência Médica em Infectologia e o 

Programa de Residência Médica em Dermatologia. A Fundação recebeu 31 estagiários de diversas 

instituições, sendo 22 nacionais e nove internacionais, para cumprir atividades no Programa de 

estágios em Doenças Infecciosas e Parasitárias. 

� Processos Seletivos -  a FMT-HVD realizou três Processos Seletivos para estudantes, sendo um 

processo para Técnicos em Enfermagem, destinado a selecionar 12 candidatos para bolsa de 

estudos; e dois processos para Acadêmicos em Medicina, destinados a selecionar nove candidatos 

para bolsa de estudos e 21 voluntários. 

� Médicos residentes de outras Instituições em treinamento - na área de Infectologia há 19 

médicos residentes das Instituições Fundação Hospital Adriano Jorge e Hospital Universitário 

Getúlio Vargas. A FMT-HVD recebeu também acadêmicos das Universidades de Manaus em 

diversas áreas da Saúde divididas entre 280 Internos em Medicina: 69 da Nilton Lins, 129 da 

UEA, 82 da Ufam; e 759 acadêmicos de diversas áreas da saúde: 234 da Nilton Lins, 140 da UEA, 

168 da Ufam e 217 da Uninorte. 

� Projetos vigentes em 2012 - encontram-se vigentes na FMT-HVD 136 projetos com valores 

globais que totalizam R$ 27.209.693,11. Dentre os projetos, destacam-se os estudos com duas 

novas opções de medicamentos para o tratamento da malária; estudo de um novo medicamento 

para tratamento da leishmaniose por via oral, e a construção de uma enfermaria para estudos com 

tuberculose e outras doenças transmissíveis pelo ar, todos de grande relevância para a Amazônia. 

� Grupos de Pesquisa - a FMT-HVD apresenta 13 grupos de pesquisa devidamente certificados 

pela instituição e atualizados no diretório de grupos de pesquisa do Conselho Nacional de Pesquisa 

– CNPq, representando um crescimento de 30% em relação a 2011, com a criação de mais três 
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grupos de pesquisa na área das Ciências da Saúde, todos abrangendo as Doenças Sexualmente 

Transmissíveis. 

� Programa de Apoio a Iniciação Científica – PAIC -  concluiu-se a formação de mais 46 jovens 

e em agosto de 2012 iniciou-se mais uma turma de 50 bolsistas. 

� Programa Pesquisador Visitante Sênior – PVS - a FMT-HVD foi contemplada com dez novas 

bolsas para pesquisadores visitantes sênior. O programa tem por objetivo principal consolidar o 

Programa de Pós-Graduação em Medicina Tropical, em convênio amplo da FMT-HVD com a 

UEA e ampliar a produção científica dos 13 grupos de pesquisa já estabelecidos, garantindo a 

visibilidade do conhecimento produzido na Amazônia e viabilizando a abertura de novas 

possibilidades de fomento e parcerias nacionais e internacionais, que garantam a continuidade e a 

expansão das pesquisas aqui realizadas. 

� Programa de Pós-graduação em Medicina Tropical (Mestrado e Doutorado) - O Programa de 

Pós-Graduação em Medicina Tropical da Universidade do Estado do Amazonas atua em convênio 

com a FMT-HVD, relação fundamental para ampliar sua infraestrutura e possibilidades de 

conclusão de projetos de pesquisa na área de Medicina Tropical, bem como no desenvolvimento 

das atividades assistenciais junto à comunidade amazônica, e na formação de recursos humanos 

especializados para a região. Ao longo dos 10 anos de existência do PPG-MT, 102 profissionais 

foram formados por esse programa, sendo 87 mestres e 15 doutores. Ingressaram  21 alunos novos  

no mestrado e doutorado (17 no mestrado e quatro no doutorado) e, durante o primeiro semestre 

do ano, quatro alunos concluíram seus cursos (três no mestrado e um no doutorado). Hoje, o 

quadro global de mestres e doutores da FMT-HVD apresenta-se composto por 73 profissionais, 

sendo 44 mestres e 29 doutores, representando um incremento de 6% na qualificação de seu 

quadro profissional em relação a 2011. 

O estado do Amazonas, por intermédio da Fundação Centro de Controle de Oncologia do 

Estado do Amazonas – FCecon, disponibiliza ao paciente oncológico 88 leitos de internação, dois de 

iodoterapia, 20 de urgência e emergência, 11 de UTI, sendo quatro pediátricos, cinco salas cirúrgicas, 

oito leitos de Recuperação pós-anestésica/RPA, 17 consultórios médicos, dois ginecológicos e dois 

odontológicos, uma sala de enfermagem e triagem, uma sala de curativo, além dos atendimentos 

especializados, como clínica cirúrgica, serviços especializados, clínica médica, oncologia, serviços de 

terapia da dor e cuidados paliativos e no apoio ao diagnóstico. Dispõe, ainda, dos serviços de 

endoscopia, laboratório de análise clínica, laboratório de anatomia patológica e imagenologia: 

telecomandados (raios X), raios X portátil, ultrassonografia, tomografia computadorizada, ressonância 

magnética e mamografia com estereotaxia. Também utiliza equipamentos de ponta, como 

neuronavegador, aspirador ultrassônico e microscópio eletrônico, que facilitam a realização de 

procedimentos minimamente invasivos, cirurgias videolaparoscópicas, aparelho de ultrassonografia 
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portátil para as cirurgias hepáticas (hepatectomia) e medicamentos com valor unitário elevado, como o 

trastuzumabe, indicado para pacientes com câncer de mama que não respondem adequadamente ao 

tratamento convencional. Os resultados têm sido positivos com esses pacientes, que obtiveram mais 

qualidade de vida e aumento da sobrevida. 

A FCecon buscou suprir de forma eficiente as demandas por serviços oncológicos, com a 

finalidade de reduzir o tempo de cirurgia e internação, bem como tornar menos traumática as sequelas 

das mutilações necessárias, além de lograr êxito de cura e/ou aumentar o tempo de sobrevida do 

paciente. A Fundação adquiriu 41 próteses, entre elas, as próteses mamárias, penianas e placas de 

reconstrução de mandíbula. 

As ações do Programa de Assistência à Saúde Oncológica impactaram na melhora de 69% 

dos pacientes admitidos na internação das enfermarias, no tratamento ambulatorial não cirúrgico, 

incluídas a radioterapia, a quimioterapia e serviço de terapia da dor e cuidados paliativos. O somatório 

de exames complementares de apoio diagnóstico, procedimentos e consultas superam os 800.000 

atendimentos. Na assistência ambulatorial e hospitalar voltada para a prevenção, diagnóstico, 

tratamento e reabilitação do paciente com câncer, foram realizadas mais de 120.000 consultas, e 

agendados mais de 200 indígenas para atendimento no serviço ambulatorial.   

 

Atividades Educativas, Preventivas e de Detecção Precoce do Câncer - no que diz respeito às 

atividades preventivas e de detecção precoce do câncer, foram monitorados mais de 56.000 exames de 

mamografias e mais de 150 mil exames citopatológicos coletados em todo o estado do Amazonas. A 

FCecon participa do Grupo Condutor para a implantação da Rede de Atenção Oncológica para a 

condução, elaboração, implementação e fortalecimento da atenção integral, equânime e universal das 

pessoas que podem estar ou já estão acometidas pelo câncer, por meio de uma rede organizada e 

hierarquizada. 

Dentre as atividades educativas, foram realizadas cinco Campanhas Educativas nos dias 8 de 

março, dia Internacional da Mulher; 31 de maio, dia Mundial sem Tabaco; 29 de agosto, dia Nacional 

de Combate ao Fumo; 1º de outubro - Outubro Rosa; e 27 de novembro, dia Nacional de Combate ao 

Câncer. 

Ainda nas atividades educativas, obteve uma participação superior a 4.000 pessoas durante 

as palestras realizadas, onde distribuiu 33.000 formulários e requisições para os exames de Citologia 

do Colo Uterino (Preventivo) e mamografias para as Unidades Básicas de Saúde.  

 

Atividades de Ensino, Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico - foram executadas várias 

atividades que vão desde a criação de programas até a formação e qualificação de profissionais 

externos e internos tanto em pesquisa quanto em conhecimentos técnicos, como:  
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ENSINO, PESQUISA E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO - 2012 

ATIVIDADES REALIZADAS QUANTIDADE 

Pessoas envolvidas em pesquisa 120 

Projetos de pesquisa em andamento  55 

Produção científica (número de publicações) 36 

Pessoas treinadas em atividades de ensino 2.164 

Estágios voluntários 44 

Acadêmicos internos 213 

Alunos em estágio acadêmico 563 

Atividades em salas aula/auditório 472 

Médicos residentes 32 
Total 3.699 

Fonte: FCECON 
Nota: Os dados de novembro e dezembro foram considerados como expectativa. 

 

Investimento em Saúde     

         

Encontra-se em execução a construção da Casa Mata para instalação e operacionalização do 

Acelerador Linear, a ampliação da área no serviço de Urgência, com a abertura de mais cinco leitos, 

reforma do setor e a abertura de mais três leitos na UTI adultos e quatro para UTI pediátrica equipados 

com réguas, monitores, ventiladores, suportes, bombas de infusão, oxímetros, aspiradores e todos os 

requisitos ambientais para receber as crianças. 

 

ATIVIDADES REALIZADAS PELA FCECON – 2011/2012 

ESPECIFICAÇÃO 2011 2012 TOTAL 

Total Ambulatorial 850.569 908.952 1.759.521 
Total Hospitalar 18.501 22.015 40.516 
Novos inscritos (matriculados) 5.569 4.997 10.566 
Consultas médicas 83.253 80.353 163.606 
Consultas de nível superior 51.527 48.449 99.976 
Total de Consultas 134.780 128.802 263.582 

Procedimentos Ambulatoriais por Categoria Profissional 
Médicos 2.695 3.385 6.080 
Enfermagem 67.716 100.705 168.421 
Odontológicos 35.585 30.883 66.468 
Serviço Social 25.784 23.619 49.403 
Psicologia 824 1.524 2.348 
Fonoaudiologia 5.411 6.144 11.555 
Fisioterápicos 23.223 17.357 40.580 
Procedimentos Médico-Cirúrgicos Ambulatoriais 507 501 1.008 

TOTAL DE PROCEDIMENTOS           161.744                  184.118 345.862 
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ATIVIDADES REALIZADAS PELA FCECON – 2011/2012 
Conclusão 

ESPECIFICAÇÃO 2011 2012 TOTAL 

Exames Complementares de Apoio Diagnóstico 
Anatomia Patológica 11.967 7.421 19.388 
Imagenologia 28.077 26.391 54.468 
Endoscopias 2.693 1.533 4.226 
Análise Clínica 391.645 430.200 821.845 
TOTAL DE EXAMES 434.383 465.545 899.928 

Tratamentos Ambulatoriais não Cirúrgicos 
Radioterapia 46.564 53.475 100.039 
Quimioterapia 13.185 13.704 26.889 
Hemoterapia 46.308 48.977 95.285 
Terapia da Dor 8.036 9.332 17.368 
TOTAL DE TRATAMENTOS 114.093 125.488 239.581 

Assistência Hospitalar 
Cirurgias 2.305 2.259 4.564 
Internações 3.652 3.435 7.087 
Urgências (atendimentos) 12.309 15.947 28.256 
UTI 235 375 610 
TOTAL DE ASSISTÊNCIAS 18.501 22.016 40.517 
Fonte de Dados: FCECON 
Nota: Os dados referentes ao 4° trimestre de 2012 são projetos com base na média dos 3 (três) trimestres anteriores. 

 

 

A Fundação de Hemoterapia e Hematologia do Amazonas – Fhemoam é responsável 

pelos processos de captação, coleta, tratamento e distribuição de sangue. Atua na capital e nas 

Unidades de Coleta e Transfusão no interior. Integra a rede nacional de hemocentros e segue as 

diretrizes do Programa Nacional do Sangue e Hemoderivados (Pró-Sangue) do Ministério da Saúde. 

É centro referencial de diagnóstico e tratamento de doenças hematológicas na região Norte e 

oferece 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 50 dos 62 municípios do Amazonas.  

 

SERVIÇOS PRODUZIDOS - HEMOAM - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2012 

HEMOTERAPIA QUANTIDADE 

Exames sorológicos realizados em doadores da capital e do interior 402.219 

Exames Imunoematológicos 92.752 

Atendimento Serviço Social – doador 78.408 

TOTAL 573.379 

PRODUÇÃO HEMOTERÁPICA 

Hemocomponentes produzidos 129.373 
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SERVIÇOS PRODUZIDOS - HEMOAM - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2012 

                                                                                                                                                                                  Conclusão 

HEMOTERAPIA QUANTIDADE 

DOAÇÕES DE SANGUE 

Doações Aptos e Inaptos 63.015 

LABORATÓRIOS DE APOIO – ANÁLISES CLÍNICAS 

Exames realizados pelo laboratório de análises clínicas 617.713 

HEMATOLOGIA – ATENDIMENTO AO PACIENTE 

Ambulatorial (Consultas Médicas) 144.245 

Quimioterápico 112.284 

Transfusional 6.832 

Enfermagem 2.759 

Odontológico 1.875 

Serviço Social – Paciente 15.075 

Psicológico 2.279 

Fisioterápico 6.233 

TOTAL 291.552 

INTERNAÇÕES 

Número de Internações 8.037 

EXAMES SOROLÓGICOS EM PACIENTES 
Exames Sorológicos realizados em amostras de sangue de pacientes da Capital e do 
Interior 

14.881 

TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO 

Treinandos Capacitados 534 

Número de eventos realizados pelo Hemoam e eventos que os servidores participaram 
(cursos, seminários) 

17 

Fonte: Fhemoam 

 

Ações Relevantes no Exercício de 2012, com o objetivo de melhorar sempre a qualidade do serviço 

prestado a população como: 

� Cursos de Atualização para Auditores Internos da Qualidade do Hemoam, beneficiando 51 

servidores. 

� Enquadramento dos servidores em cumprimento ao Art. 11 da Lei nº 3.469, de 24/12/2009, 

que instituiu o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Servidores da Saúde. 

� Com relação ao Sistema de Informação, foi implantado o sistema informatizado I-Doctor, 

contendo os seguintes módulos: Ambulatório, Internação, Transfusão (em implantação), 

Urgência, Farmácia, Faturamento, bem como a aquisição e implantação do sistema 

SOFTLAB, que tem como objetivo o gerenciamento dos laboratórios da Fundação Hemoam. 

� Reformulação do projeto arquitetônico, juntamente com a Seinfra, dos Blocos "C" e "D" Da 

Fundação Hemoam, visando a melhoria de atendimento aos doadores de sangue; Reforma do 
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Laboratório do NAT (Nucleic acid test),  reforma do Laboratório de Controle de Qualidade e 

Pesquisa, elaboração do Projeto de Construção do Hospital do Sangue e realização do serviço 

de perfuração e sondagem do solo para  construção do Hospital. 

� Na área de Ensino e Pesquisa, foram realizados os cursos de Citologia Hematológica, 

Atualização em Hemoterapia, Automação em Imunologia, Introdução à Genética Aplicada, 

Pesquisa em Genética Humana, Produção Cientifica - como viabilizar uma boa publicação, 1º 

Training in Clinical Resea, e realização do Treinamento NAT e da 4ª Jornada de Enfermagem. 

A Fundação Hospital Adriano Jorge – FHAJ é uma Unidade de Referência em Internação 

de pacientes oriundos dos Prontos-Socorros da Capital, Estados circunvizinhos, Interior do Estado e da 

Rede Básica de Saúde. Cerca de 2.000 pessoas diariamente procuram a instituição em busca dos 

diversos serviços oferecidos à população usuária do Sistema Único de Saúde (SUS). 

Em 2012 foi possível realizar diversas ações que propiciaram benefícios para usuários que 

estavam no aguardo de cirurgias de alta complexidade, além de outros serviços de relevância, 

conforme destaque: 

� Serviço de captação e transplantes de córneas no Amazonas: O Banco de Olhos do Amazonas - 

BOA prepara e distribui córneas para transplantes, ensino e pesquisa; 

� Cadastro da equipe da FHAJ para a retirada de órgãos hepáticos (Fígado), junto ao Ministério da 

Saúde; 

� Projeto Ambassador – Programa internacional de iniciativa filantrópica que tem por objetivo levar 

conhecimentos e procedimentos em endoscopia do trato gastrointestinal aos profissionais de 

regiões em que há pouco ou nenhum acesso a tecnologias, bem como a educação continuada, no 

intuito de qualificar médicos endoscopistas a realizar procedimentos de endoscopia de médio 

porte. 

� Implantação da Comissão Intra-hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplante/ 

CIHDOTT - Equipe responsável por avaliar o quadro clínico e de óbito do paciente, a 

possibilidade de captação de algum órgão para futuro transplante, pela busca de autorização junto 

à família para realizar o procedimento, e por comunicar à Central de Transplantes ou o Banco de 

Olhos para identificar quem está apto para receber os órgãos captados.  

� Aumento do número de vagas para Residência Médica de 44 para 66 bolsas nas diversas 

especialidades; 
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� Parceria com o Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia (Into), órgão do Ministério da 

Saúde, centro de referência no tratamento de doenças e traumas ortopédicos de média e alta 

complexidade. Segue uma trajetória inegável de avanços, comprovada pelos números e qualidade 

no atendimento de pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) e pela estrutura que oferece. É 

posto de excelência na área de ortopedia, traumatologia e reabilitação do país. Em Manaus 

(FHAJ), foram realizadas 22 cirurgias de Artroplastia Primária e Total de Quadril, e 11 Cirurgias 

de Deformidade da Coluna e Lombo-Sacra; 

� Contratualização junto ao Ministério da Saúde para Implantação da Pós-Graduação em Residência 

Multiprofissional da Saúde, Graduação em Saúde da Família, em parceria com as Forças 

Armadas, e Habilitação das Cirurgias de Gastroplastia (Bariátrica). 

A Fundação de Vigilância em Saúde – FVS/AM desenvolveu as seguintes ações em 2012: 

� Coordenação da Campanha Nacional de Vacinação contra Poliomielite em menores de 5 anos, 

ultrapassando a meta do Ministério da Saúde de 95%, vacinando 365.340 crianças nessa faixa 

etária e alcançando 97,09% de cobertura vacinal. 

� Coordenação da Campanha de Vacinação contra a Gripe, alcançando 500.086 da população de 

crianças, idosos, gestantes, indígenas (aldeados) e trabalhadores da saúde, correspondendo a 

86,84%, meta acima do preconizado pelo Ministério da Saúde, que é de 80%. 

 

RESULTADOS ALCANÇADOS PELO MONITORAMENTO PÓS-CAMPANHA DE 
VACINAÇÃO EM CRIANÇAS MENORES DE 5 ANOS - 2012 

DESCRIÇÃO DOSE 

COBERTURA 
VACINAL 

RECOMENDADA 
PELO MS (%) 

COBERTURA 
VACINAL 

ALCANÇADA 
(%)   

Hepatite B 3ª. 95% 96,13 

Poliomielite 3ª. 95% 95,97 
Tetravalente/Pentavalente (difteria, tétano, 
coqueluche e Haemophilus influenzae tipo B) 

3ª. 95% 95,24 

VCRH (rotavírus) 2ª. 90% 83,52 

Tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola) 1ª. 95% 94,85 

Tríplice viral 2ª. 95% 88,09 

DTP R1* - 90,55 

DTP R2* - 83,40 

Febre Amarela DU* 100% 90,84 

Fonte: PNI/FVS-AM 
OBS: Dados sujeitos a revisão. 
 *R1 – Primeiro reforço/ R2 - Segundo reforço/ DU – Dose única 
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� Coordenação da Campanha de Vacinação Antirrábica Animal no Estado do Amazonas, 

alcançando a cobertura de 80,11% de cães e 77% de gatos vacinados (essa campanha havia sido 

suspensa em 2010 por determinação do Ministério da Saúde, após os efeitos adversos ocorridos 

durante a campanha). A meta do Ministério da Saúde para a vacinação antirrábica é de 80%. 

� Realização de ações de Saúde Pública direcionadas aos imigrantes haitianos residentes no estado 

do Amazonas, como o apoio à multivacinação, realização de diagnósticos de doenças infecto-

contagiosas (hepatite B, HIV, filariose linfática, entre outras), desenvolvimento de ações 

educativas e realização de avaliação higiênico-sanitária desses alojamentos.  

� Realização de ações conjuntas com a Fundação Amazonas Sustentável, em visitas às 

comunidades das Reservas de Desenvolvimento Sustentável - RDS - PIAGAÇU - PURUS e 

MAMIRAUÁ, com a realização de palestras de educação em vigilância sanitária e atividades de 

imunização. 

� Assessoramento técnico na elaboração e execução do Plano de Enfrentamento dos Desastres 

Naturais, com ações integradas direcionadas aos municípios atingidos pelas enchentes. 

� Implantação do Sistema de Insumos Estratégicos – SIES  em 61 municípios do Estado, com o 

objetivo de aprimorar e dar visibilidade à gestão dos processos de planejamento, recebimento e 

distribuição de medicamentos, imunobiológicos e praguicidas. O sistema também acompanha o 

estoque e rastreia o consumo. 

� Realização do início do Inquérito Nacional para identificação da Esquistossomose e 

Geohelmintíase nos municípios de Presidente Figueiredo, Manicoré, Amaturá, Humaitá, Borba, 

Lábrea, Canutama, Eirunepé e Parintins.  

� Realização do Inquérito Nacional sobre a Efetividade da Vacina Contra a Influenza no 

Amazonas, em parceria com a Universidade Federal do Rio de Janeiro. 

� Realização da mobilização em prol do Dia Mundial de Controle da Tuberculose em todos os 

municípios do Estado, com impacto no aumento da detecção de casos. 

� Participação ativa interinstitucional na implantação da Rede de Urgência e da Rede Cegonha, 

com formação das Comissões Interinstitucionais por Região - CIR, nas regiões do Alto Solimões, 

Manaus e Entorno, e Rio Negro e Solimões, visando o processo de regionalização dessas 

atividades. 

� Implementação da investigação de óbitos para a redução dos registros de causas básicas mal 

definidas nos 62 municípios. 

� Prevenção das infecções hospitalares da rede pública e privada realizada pela Comissão Estadual 

de Controle de Infecção Hospitalar - CECIHA, que vem atuando principalmente nas Unidades de 
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Terapia Intensiva - UTIs  realizando análises dos indicadores de Infecções Relacionadas à 

Assistência à saúde – IRAs  e nos surtos identificados;  início  do processo de interiorização das 

Comissões Municipais de Controle de Infecção Hospitalar. 

� Assessoramento do Programa de Vigilância da Qualidade da Água – VIGIÁGUA  em 19 

municípios do Estado; e realização de 2.450 análises de amostra de água para consumo humano 

em 14 municípios do estado do Amazonas. 

� Distribuição de 237.954 mosquiteiros impregnados com inseticida – MILDs para 29 municípios 

do Estado, como estratégia complementar do controle da malária; e elaboração de propostas, 

pactuação e avaliação trimestral das ações de controle dessa endemia nas áreas indígenas, com os 

Distritos Sanitários Especiais Indígenas – DSEIs  do Alto Solimões e Vale do Javari. 

No período de janeiro a outubro de 2012, o Estado registrou um aumento de 31% no número 

de casos de malária, em relação ao mesmo período do ano anterior, em função da ocorrência de chuvas 

acima do esperado, atribuídas ao fenômeno La Niña,  da grande enchente e do ritmo lento da vazante. 

Houve a ampliação de criadouros naturais do vetor da malária e condições de maior vulnerabilidade da 

população em função de sua mobilidade para áreas de terra firme e periferias urbanas das sedes 

municipais, o que dificultou as ações de controle e ampliou o risco de adoecimento. A situação de 

declínio em relação ao ano anterior só começou a ser observada a partir de agosto de 2012. 

 

 
 

Fonte: SIVEP Malária WEB / ASTEC / SASS / FVS-AM 
*Dados atualizados em dezembro de 2012, sujeitos a revisão. 

 

 

O Plano de Contingência da Dengue 2011-2012 foi atualização, definindo locais de 

referência para o atendimento de casos nos 25 municípios prioritários; e identificação e eliminação de 

focos e criadouros de Aedes aegypti em imóveis do Estado: 2.193.299 imóveis inspecionados e 

130.183 imóveis tratados. 
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No ano de 2011, ocorreram 57.865 casos de dengue, o número elevado deve-se à epidemia 

da doença ocorrida no Estado neste período. No ano de 2012, houve a ocorrência de 2.874 casos, 

representando uma redução de 95% do número de casos notificados (vide gráfico abaixo). O 

Amazonas destacou-se no contexto nacional como o estado que teve o maior controle da dengue em 

2012.   

 
 

Fonte: SINAN NET /ASTEC / SASS / FVS-AM 
Dados atualizados em 27/12/2012, sujeitos à revisão. 

 

 

� Participação no XIII – Fórum Internacional de Especialização em Vigilância Sanitária, com 

Temáticas de Ações de Vigilância Sanitária na Copa do Mundo 2014. 

� Realização do V Seminário de Avaliação das Ações de Vigilância em Saúde do Amazonas e 

elaboração do Relatório de Gestão da Fundação de Vigilância em Saúde.  

� Realização de 82 cursos de capacitação nas áreas de vigilância ambiental, epidemiológica, 

sanitária e laboratorial. 

� O Laboratório Central realizou a implantação de métodos para ensaios de metais pesados; o 

fortalecimento dos ensaios da rede de medicamentos (malária e dengue); participou do Projeto 10 

Valente na prevenção de doenças pneumocócicas em crianças menores de cinco anos com o 

objetivo de implementar a vigilância das meningites bacterianas e pneumonias por pneumococos; 

� Fortaleceu a capacidade analítica de alimentos para eventos em massa. 

 

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out

N° de Casos de Dengue Confirmados no Amazonas. 
Período: 2011-2012

2011 2012



72 
 

PRIORIDADES E METAS 2013 - SUSAM 

 

Gestão do SUS Amazonas 

 

� Realizar concurso público para a Susam e Fundações para o preenchimento de 5.451 cargos 

� Funcionar as nove Comissões Intergestores Regional - CIR nas nove regiões de saúde. 

� Assinar quatro Contratos de Ação Pública de Saúde - COAP em quatro regiões de saúde (Rio 

Negro/ Centro Regional, Rio Negro/Rio Solimões, Baixo Amazonas e Alto Solimões). 

� Capacitar 1.200 profissionais da saúde, por meio da Política de Educação Permanente em Saúde e 

do PROFAPS. 

� Implantar o Cartão SUS no Amazonas e Prontuário Eletrônico. 

� Qualificar duas redes de atenção à saúde (rede cegonha e rede de urgência e emergência) no Alto 

Solimões: Projeto QualiSUS-Rede. 

� Apoiar o consórcio Saúde e Vida (ASAVIDA), na Regional do Alto Solimões. 

� Implantar os escritórios regionais nas nove regiões de saúde. 

� Realizar auditorias para acompanhamento dos Contratos de Ação Pública de Saúde – COAP 

� Implementar a Ouvidoria Estadual do SUS-AM e as nove ouvidorias nas sedes das Comissões 

Intergestores Regional – CIR. 

� Implementar o Planejamento da Saúde e Monitoramento da Gestão do SUS no Amazonas. 

 

Copa da Amazônia  

 

� Operacionalizar o Serviço de Atenção à Saúde do Viajante/Turista com a instalação da clínica de 

atendimento ao viajante na FMT-HVD e instalação de dois centros de informação ao viajante em 

locais estratégicos. 

� Capacitar profissionais de saúde para atender as demandas da Copa do Mundo FIFA Brasil 2014. 

� Qualificar a Atenção às Urgências e Emergências implantando 38 salas de estabilização (Região 

Metropolitana e Alto Solimões) e o acolhimento com classificação de risco nas unidades de 

urgência e emergência. 

� Elaboração do plano de ação da Vigilância em Saúde que será implementado durante a realização 

da Copa do Mundo 2014. 

 

Atenção à Saúde 

 

� Planificar a Atenção Primária em Saúde no Estado, priorizando a regional do Médio Amazonas 

com a realização de dez oficinas para coordenar às Redes de Atenção à Saúde – RAS. 
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� Cofinanciar a Atenção Primária em Saúde nos municípios do interior do Estado. 

� Apoiar os 62 municípios do Amazonas nas ações de Atenção Primária em Saúde - APS e nas 

Políticas Estratégicas. 

� Monitoramento dos 26 municípios que aderiram ao Programa Nacional de Melhoria do Acesso e 

da Qualidade da Atenção Básica – PMAQ e suas 173 Equipes pelo SIAB. 

� Implementar a Política Nacional de Humanização – PNH/MS com acolhimento humanizado de 

pacientes e acompanhantes, adequação de espaços físicos nas unidades de saúde, implantação de 

20 grupos de trabalho de humanização e manter o Projeto Amigos da Saúde. 

� Realizar 40 mutirões de cirurgias com 3.000 procedimentos cirúrgicos, por intermédio do 

Programa Amazonas Saúde Itinerante. 

� Realizar 185.000 atendimentos de saúde, por meio do Pronto Atendimento Itinerante (PAI). 

� Beneficiar os 62 municípios do Amazonas nos Recursos Financeiros à Farmácia Básica aos 

Municípios. 

� Beneficiar 118 unidades de saúde (capital e interior) de Medicamentos e Insumos para a Rede 

Assistencial do Estado. 

� Beneficiar 60.000 pessoas com o fornecimento de Medicamentos Excepcionais e de Alto Custo. 

� Manter seis farmácias populares (cinco na capital e uma no interior). 

� Implementar a Rede de Urgência e Emergência - RUE e a Rede Cegonha - RC em quatro Regiões 

de Saúde prioritárias: Médio Amazonas, Rio Negro e Solimões, Rio Negro Centro Regional e Alto 

Solimões, totalizando 35 municípios do interior do Estado e a capital Manaus 

� Ampliar a oferta de serviços em saúde mental com novas habilitações de Centro de Atenção 

Psicossocial (CAPS) nos municípios do Amazonas. 

� Implantar a Rede Psicossocial, Rede Oncológica e Rede de Atenção à Pessoa com Deficiência em 

quatro Regiões de Saúde prioritárias, Médio Amazonas, Rio Negro e Solimões, Rio Negro Centro 

Regional e Alto Solimões, totalizando 35 municípios do interior do Estado e a capital Manaus. 

� Beneficiar 4.800 pessoas com órteses, próteses e meios auxiliares de locomoção necessárias para a 

recuperação e reabilitação dos portadores de deficiência. 

� Realizar Tratamento Fora do Domicílio – TFD interestadual para 1.900 pacientes. 

� Implementar o Programa de Telessaúde nos 61 municípios do Estado para a realização de exames 

e consultas especializadas. 

� Manter a Rede Assistencial da Saúde (rede de urgência e emergência, rede ambulatorial e 

hospitalar de atenção especializada, rede maternoinfantil, rede psicossocial e rede básica) e 

unidades complementares. 

� Manter o Contrato com as 33 Cooperativas/Empresas para a prestação de serviço na rede 

assistencial. 

� Manter 73 Contratos de Saúde com a Rede Complementar do SUS/AM. 
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� Realizar 300 atendimentos, por meio do Programa Saúde em Casa. 

� Realizar 23.000 atendimentos, por meio do Programa Escola Solidária. 

� Realizar 400 remoções com serviço aeromédico de UTI do interior para capital. 

� Elaboração do plano de transporte sanitário, considerando as características regionais para 

viabilizar o acesso aos serviços de saúde em todas as regionais. 

� Aumentar os transplantes de rim (doador vivo e doador falecido) em 60% e os transplantes de 

córneas em 80%. 

� Realizar 6 transplantes de fígado e 8 de coração. 

 

Investimento 

 

� Construção de 30% da Nova Sede da Susam. 

� Início da obra de construção do Hospital Pronto-Socorro da Zona Norte, por meio de Parceria 

Público Privada. 

� Implantação do Centro de Reabilitação de Dependentes Químicos. 

� Construção do serviço residencial terapêutico - SRT com oito casas para os pacientes residentes 

no Centro Psiquiátrico Eduardo Ribeiro – CPER. 

� Construção do Centro Especializado em Reabilitação Tipo IV, para atender as pessoas com 

deficiência. 

� Início da obra de construção do Hospital do Sangue do Amazonas, o primeiro a ser construído na 

região Norte. 

� Início da obra de construção do Hospital Universitário no município de Iranduba com 200 leitos. 

� Criação da Fundação do Coração em substituição ao Hospital Universitário Francisca Mendes, 

realizando ampliações e reformas. 

� Ampliações e reformas nas unidades de urgência e emergência do HPS 28 de Agosto, João Lúcio 

Pereira Machado, HPSC da Zona Leste e na Unidade Hospitalar de Itacoatiara, via RUE. 

� Reformas e adequações de ambiência de quatro maternidades em Manaus (Azilda da Silva 

Marreiro, Instituto da Mulher Dona Lindu, Nazira Daou, Ana Braga), quatro hospitais no interior 

(Coari, Manacapuru, Itacoatiara, São Gabriel da Cachoeira); ampliação de quatro Centros de Parto 

Normal (Azilda da Silva Marreiro, Balbina Mestrinho, Chapot Prevost, Nazira Daou), 

ampliação/construção de duas casas de Gestante, Bebê e Puérpera (Ana Braga, Unidade Hospitalar 

de Itacoatiara) além da ampliação, habilitação ou qualificação de leitos, via RC. 

� Adquirir dez ambulâncias para o atendimento inter-hospitalar para as unidades do Estado. 

� Implantar o SAMU Amazonas nas quatro Regiões de Saúde prioritárias: Médio Amazonas, Rio 

Negro e Solimões, Rio Negro Centro Regional, contemplando uma Central de Regulação das 

Urgências, 26 unidades de suporte básico terrestre, 26 unidades de suporte fluvial e três unidades 
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de aeromédico. No Alto Solimões, uma Central de Regulação das Urgências, nove unidades de 

suporte básico terrestre, 15 unidades de suporte fluvial e uma unidade de aeromédico. 

� Instalação de 11 Mamógrafos nas unidades do interior e uma no Barco Pai. 

� Continuação das Reformas e Ampliações das seguintes unidades: HUFM, Prontos Socorros da 

Criança Zona Leste e Zona Oeste; SPA Alvorada; Maternidade Balbina Mestrinho e a CEMA. 

� Finalização de Construção das UPAs: Campos Sales e Cidade Nova. 

� No interior equipar três Unidades Hospitalares: Itacoatiara, Manacapuru e Coari com recursos da 

RUE e RC e Equipar 80 Unidades Básicas de Saúde e 43 Unidade Hospitalares com Recursos de 

Emenda Parlamentar. 

� Na capital, equipar dez Unidades Hospitalares com Recursos da RUE e RC: HPS 28 de Agosto, 

HUFM, FMT-HVD, Icam e as maternidades Ana Braga, Balbina Mestrinho, Nazira Daou, Azilda 

Marreiro, Chapost Prevost e Instituto da Mulher Dona Lindu. Equipar , COM RECURSOS DE 

Emenda Parlamenta, 13 unidades hospitalares: maternidades Nazira Daou, Alvorada, Instituto da 

Mulher Dona Lindu, Balbina Mestrinho e Ana Braga, HPSC Zona Leste, Zona Oeste e Zona Sul, 

HPS João Lúcio, Platão Araújo, 28 de Agosto, Icam e FCecon.  

 

 

METAS DAS FUNDAÇÕES DE SAÚDE 

 

Eliminação da Hanseníase e Tratamento das Doenças Dermatológicas e DST/HIV 

(FUAM) 

 

� Publicar 14 artigos científicos. 

� Monitorar 30 municípios, por meio do Programa de Eliminação da Hanseníase. 

� Realizar 140.000 procedimentos de Resolutividade Diagnóstica e Terapêutica. 

 

Assistência a Pacientes Portadores de Doenças Tropicais e Infecciosas (FMT-HVD) 

 

� Promover a realização de 36 eventos ligados a doenças tropicais e infecciosas, para atualização 

dos profissionais de saúde. 

� Atender 19.420 pessoas na Atenção a Saúde das Pessoas Vivendo com HIV/AIDS e Outras 

DSTs. 

� Realizar 1.005.000 exames laboratoriais referentes à demanda do SUS frente às endemias e outras 

doenças tropicais e infecciosas típicas da região amazônica. 

� Atender 377.742 pacientes Portadores de Doenças Tropicais e Infecciosas. 
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Hemoterapia e Hematologia (FHEMOAM) 

 

� Realizar 750.000 procedimentos em Hemoterapia. 

� Realizar cinco eventos em Hemoterapia e Hematologia. 

� Realizar 830.305 procedimentos em Hematologia. 

 

Vigilância em Saúde (FVS/AM) 

 

� Vacinar 240.629 crianças. 

� Combater 25.355 casos de malária. 

� Realizar 48.700 exames pelo LACEN. 

� Monitorar 6.800 ações de vigilância sanitária municipal. 

� Monitorar 62 municípios nos Sistemas de Informações de Saúde. 

� Ampliar em 40% o número de unidades de saúde com serviço de notificação contínua da 

violência doméstica, sexual e/ ou outras violências. 

� Investigar 40% dos óbitos infantis e fetais; 100% dos óbitos maternos e 65% dos óbitos em 

mulheres em idade fértil (MIF) no Amazonas. 

� Alcançar 95% de cobertura vacinal por tetravalente/pentavalente em crianças menores de 01 ano; 

� Aumentar a proporção de cura de casos novos de tuberculose pulmonar bacilífera na região, com 

a cobertura de 85%. 

� Viabilizar a realização de borrifação intradomiciliar em 150.000 residências/ano. 

� Viabilizar a distribuição e instalação de 263.249 mosquiteiros impregnados com inseticida para 

proteção de aproximadamente 65.812 famílias. 

� Reduzir a menos de 1% o índice de infestação predial por Aedes aegypt no Estado. 

� Implantar, pelo Laboratório Central, o PCR (reação em cadeia de polimerase) em tempo real para 

a dengue; e implantação de PCR convencional para a identificação de MCR (Microbactérias de 

Crescimento Rápido). 

� Implantar o Programa de Território Único de Vigilância e Atenção à Saúde em nove municípios 

do Estado. 

� Realizar análise de, no mínimo, 5.000 amostras de água de consumo humano, que corresponde a 

35% do Plano Amostral de Vigilância da Água do Estado. 

� Implantar o Projeto Sepse nas principais Unidades de Urgência e Emergência do Estado, e 

Implantar os projetos de Estratégia Multimodal para Higienização das Mãos e Cirurgia Segura 

em dez Hospitais do Estado. 
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Atenção em Traumato-Ortopedia e Outras Especialidades (FHAJ) 

 

� Atender 80.000 pacientes nas Áreas Traumato-Ortopedia e Outras Especialidades. 

� Adquirir e dispensar 1.100 materiais de órtese e prótese para o atendimento médico e cirúrgico 

em traumato-ortopedia. 

� Qualificar 70 profissionais. 

� Treinar 480 acadêmicos. 

 

Assistência à Saúde Oncológica (FCECON) 

 

� Realizar seis campanhas educativas Preventivas e de Detecção Precoce do Câncer. 

� Atender 87.000 pacientes no Tratamento e Controle do Câncer. 

� Desenvolver 35 projetos de Ensino, Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico. 

� Atender 250 indígenas em Oncologia. 

� Operacionalização do Acelerador Linear 

� II Congresso Pan Amazônico de Oncologia – 1.500 participantes. 

� I Seminário de Bioética da FCECON. 

� Expandir de 36 para 40 bolsas o Programa de Apoio a Iniciação Científica – PAIC. 

� Buscar o credenciamento da FCECON como Hospital de Ensino junto aos Ministério da 

Educação e da Saúde; Implementação do Programa de Incentivo/Benefício à graduação, pós-

graduação e língua estrangeira dos colaboradores da FCECON. 

� Implantação da tecnologia de Oncologia Molecular – Montar e equipar o laboratório de oncologia 

molecular. 

� Aumentar em 20% o número de publicações científicas dos grupos de pesquisa da FCECON 

� Implementação de telemedicina cirúrgica.    
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SEGURANÇA PÚBLICA  

 

O Governo do Estado do Amazonas, por meio dos órgãos que compõem o sistema de 

segurança pública, notadamente das Polícias Civil e Militar, sob a responsabilidade da Secretaria de 

Segurança Púbica, obteve excelentes resultados na contenção da violência e na redução da 

criminalidade, como mostram os dados estatísticos divulgados em recente publicação do Anuário 

Brasileiro da Segurança Pública de 2011, produzido pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o 

mais completo levantamento da área de Segurança no Brasil coloca o Amazonas entre os estados com 

os melhores resultados no enfrentamento das ocorrências criminais contra a vida e contra o 

patrimônio. 

De acordo com esse levantamento, a Segurança Pública do Amazonas ocupa a seguinte 

posição no cenário nacional: 

� Entre os nove estados com o maior índice de investimento no setor;  

� Entre os 13 estados com o maior investimento per capita do País; 

� Entre os 10 estados com o maior investimento no item policiamento; 

� Entre os 18 estados com o menor índice de mortes violentas;  

� Em 2010 e 2011, nenhum policial foi morto em serviço no Estado; 

� Ocupa a 23ª posição dos estados nos homicídios contra o sexo feminino  

� Entre os 14 estados com o menor índice de homicídios contra jovens até 24 anos; 

� Entre os 10 estados com a menor população carcerária; 

� Entre os 12 estados com o mais baixo déficit de vagas para presos; 

� Entre os 17 estados com os maiores efetivos das Polícias Civil e Militar. 

 

Nesse estudo produzido pelo Ministério da Justiça, via Secretaria Nacional de Segurança 

Pública - Senasp, o Amazonas também é considerado como um dos que mais investiram em segurança 

no Brasil em 2011. Os investimentos e gastos do Governo do Estado consumiram valores bem acima 

dos 808 milhões de reais previstos inicialmente na lei orçamentária. Com suplementações ao longo do 

ano, a Segurança Pública recebeu o benefício de mais de um bilhão de reais em 2011. Esse valor se 
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repetiu em 2012, dos 11,3 bilhões projetados para todo o Estado. Como exemplo, só o programa 

Ronda no Bairro, desde 2011 exigiu mais de 400 milhões de reais em investimentos diretos em 

viaturas, prédios, equipamentos e outros materiais necessários a sua implementação, que representa 

um marco na segurança do cidadão. 

O ambiente e as condições de trabalho para os milhares de policiais militares do interior do 

Estado também mereceram atenção, com obras de reforma, ampliação e construção de unidades nas 

cidades que funcionam como polos regionais de segurança, como os batalhões de Itacoatiara, Tefé, 

Tabatinga e Manacapuru. Na Capital, o Governo vai concluir no ano de 2013 a construção e 

adequação dos 30 Distritos Integrados de Polícia - DIPs, que em 2011 eram 17, para atender as 

necessidades do Programa Ronda no Bairro. 

O Programa Ronda no Bairro, muito mais do que um plano de policiamento, é o alicerce da 

construção de uma política pública de segurança que ficará como legado para o cidadão. O seu sucesso 

se deu graças aos estudos e as várias reuniões realizadas pelas autoridades da Segurança Pública com 

as comunidades de todas as seis zonas geográficas de Manaus, envolvendo líderes comunitários, 

religiosos, estudantes, comerciantes, empresários e moradores que puderam sugerir criticar, opinar, 

expor problemas, debater e ajudar a consolidar o Programa. O ano de 2012 foi de consolidação dessa 

política, com mais investimentos, sobretudo, na preparação do homem, o principal agente dessa 

mudança de filosofia realizada pela Segurança Pública, com forte valorização da prevenção da 

criminalidade. E a resposta já se faz sentir com a redução da criminalidade no ano em relação a 2011. 

A preocupação do Governo do Estado com o bem-estar e condições de trabalho do policial 

também passa pela questão salarial. Só em 2012 foram concedidos reajustes de 11,3% em março e 

5,1% em julho. O reconhecimento ao desempenho positivo da Polícia Militar também se refletiu na 

promoção de 190 praças e oficiais, como parte da política de valorização do homem. Para combater 

um antigo problema na tropa, a dependência química de muitos membros da corporação, o Governo 

implementou a realização do projeto Procyon, com a criação da Clínica Dia Procyon - Luz da 

Liberdade, na zona Leste de Manaus, para atendimento preventivo e de apoio, acompanhamento e 

tratamento de policiais militares e civis e demais servidores da segurança.  

Para ressaltar a importância e a seriedade com que o Governo do Estado trata a questão da 

segurança da população, é preciso recordar que o ano de 2011, em relação ao anterior, registrava um 

aumento dos índices de violência contra a vida. Na capital Manaus, foram 925 os homicídios. Com o 

interior do Estado, essa natureza de crime alcançou 1.062 ocorrências, deixando uma taxa de 30 

vítimas para cada grupo de 100 mil habitantes, conforme informações divulgadas pelo Sistema 

Nacional de Estatísticas em Segurança Pública e Justiça Criminal - SINESPJC, do Ministério da 

Justiça. Mesmo com esses dados considerados alarmantes, o Amazonas ainda apareceu ao lado das 18 

unidades da Federação com os menores índices de mortes violentas naquele ano. Isso não satisfazia à 

sociedade amazonense que, ordeira e pacífica por natureza, esperava uma resposta eficaz e rápida.  Em 
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10 meses de intensa dedicação, os servidores do sistema de segurança comemoraram a total ocupação 

do território de Manaus, com policiamento comunitário a cada três quilômetros quadrados realizado 

por equipes de policiais treinados e destacados exclusivamente para esses setores. 

Cabe fazer um destaque especial ao reconhecimento que o Ministério da Justiça, via Senasp, 

e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública fazem às informações estatísticas prestadas anualmente 

pela SSP, que situaram o estado do Amazonas em 2011 entre os que tratam os dados com alta 

qualidade, transparência e tempestividade na alimentação do sistema.  

Hoje, todo policial no estado do Amazonas tem uniforme, calçado, arma, colete balístico e 

demais equipamentos para uso individual. Acabou aquele tempo em que, ao sair do serviço, um 

policial tinha que passar para o outro todo o seu material. Milhares de policiais participaram de 

diversos cursos ministrados pelo Instituto de Ensino de Segurança - IESP, antes de tomar as ruas da 

capital e realizar as ações comunitárias do Ronda no Bairro. 

 

Resultados positivos superam expectativas 

 

Os conceitos e a filosofia de trabalho do programa Ronda no Bairro garantiam ao Governo 

do Estado a certeza de que a criminalidade seria imediatamente contida a partir do momento que as 

polícias Militar e Civil tomassem o controle das ruas, em todos os bairros de Manaus. Afinal, sua 

implantação foi precedida de uma série de providências e estudos técnicos, como o 

georreferenciamento de todo o território da capital, que permitiu dividi-lo em setores bem definidos 

para a atuação do policiamento comunitário. 

 

MAPA DA CRIMINALIDADE DO RONDA NO BAIRRO 2011/2012 

NATUREZA 
NORTE  LESTE  CENTRO-SUL  

CENTRO-
OESTE  

OESTE  

2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 
Homicídio 193 183 147 99 17 12 19 17 49 21 
Tentativa de 
homicídio 

161 98 66 70 16 8 10 8 18 15 

Lesão corporal 4.366 4.100 1.997 2.035 509 508 406 366 546 525 
Latrocínio 14 12 3 5 1 0 0 0 1 1 
Roubo 8.757 5.382 3.719 2.342 1.860 1.003 1.046 615 981 654 
Furto 7.216 5.515 3.014 2.474 2.521 1.579 867 665 1.080 854 
Estupro 250 253 117 119 30 23 19 32 31 36 
Total  20.957 15.543 9.063 7.144 4.954 3.133 2.367 1.703 2.706 2.106 
Redução da 
criminalidade 

26% 21% 37% 28% 22% 

Redução geral da 
criminalidade 

27% 

     Fonte: SSP                                 
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A zona Sul, que abrange a área central da Capital, foi a última a receber o Ronda no Bairro, 

em dezembro. E chegou em um momento importante, quando o comércio do Centro fervilhava com as 

tradicionais compras de fim de ano e Manaus recebia os grandes cruzeiros internacionais de turistas. 

Antecipando-se, o Governo tratou de reforçar o policiamento na zona Sul com mais homens, viaturas e 

uma delegacia no Porto de Manaus para ficar à disposição do visitante que viesse a necessitar do apoio 

da polícia. A Polícia Militar preparou um pelotão especial com policiais aptos a se comunicar com os 

turistas em até quatro idiomas. Para dar melhor assistência a esse público, instalou também uma 

unidade da Delegacia Especializada em Crimes contra o Turista, da Polícia Civil, na área portuária de 

Manaus. 

Nesse período de alta temporada dos cruzeiros, são esperados pelo menos 30 mil turistas. Por 

isso a polícia foi preparada para atender a demanda esperada de circulação de, em média, 100 mil 

pessoas nas ruas do centro histórico de Manaus a cada dia. E o gratificante para os operadores da 

segurança é que até o fechamento desta Mensagem, no final do ano, não houve registro de nenhuma 

ocorrência mais grave nessa região da cidade. 

 

Prevenção ao crime, uma aposta dos programas sociais 

 

Todos os estudos especializados em segurança atestam a dificuldade que é recuperar uma 

pessoa que se envolveu com o mundo da criminalidade. O tráfico de drogas fomenta a desgraça de 

pessoas mundo afora, desagregando famílias e levando à morte mais vítimas do que as guerras bélicas, 

em uma situação que causa prejuízos imensuráveis às nações. A violência eleva bastante, e cada vez 

mais, os gastos dos governos com o atendimento de vítimas nas unidades de saúde. O estado do 

Amazonas tem como vizinhos simplesmente os maiores produtores mundiais do mais letal 

combustível dessa violência, e consequente criminalidade, que é a cocaína. Só por isso, já seríamos 

uma vítima natural em decorrência de ser o caminho preferido pelos criminosos para o escoamento da 

droga produzida nas cercanias do Amazonas. 

Contudo, considerando-se felizmente que a realidade é outra, dispensa-se duas estratégias: 

prevenção e repressão. Por meio de ações do braço social da Segurança Pública, desenvolvido pelos 

programas de Redução da Violência, do Uso de Narcóticos e Entorpecentes - Previne e Educacional de 

Resistência às Drogas e à Violência - Proerd, Pró-Vida e Formando Cidadão, eles estimulam a  

diminuição da violência e da criminalidade, a cidadania, a educação, o esporte e o lazer como 

ferramentas de inclusão social e conscientização sobre os malefícios causados pelas drogas e outras 

práticas criminosas. Entende-se que, se houverem mais oportunidades, haverá menos problemas na 

segurança para a criança e o jovem seguirem o caminho do bem, do trabalho, de valorização da 

família, dos amigos e da comunidade. Para tanto, conclamar a sociedade, a família, a igreja, as 
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empresas, as organizações não governamentais, enfim, todos, para que se unam aos esforços do Estado 

em prol de uma mudança nesse quadro que, com muita tristeza, a sociedade brasileira assiste no 

noticiário em todo o país, do crescente envolvimento de crianças e adolescentes com o mundo do 

crime.    

O Previne, desenvolvido pela SSP em outubro de 2012, envolveu mais de três mil 

participantes, entre moradores, policiais e alunos e professores de seis escolas estaduais e municipais, 

em uma ação integrada contra as drogas no bairro Mauazinho, na zona Leste de Manaus. A equipe do 

programa social não mede esforços para se deslocar aos municípios mais distantes da Capital para 

envolver a comunidade nas atividades de prevenção, como treinamentos e cursos de formação de 

multiplicadores, oficinas, palestras e ações de cidadania. Foram beneficiados, além de Manaus, os 

municípios de Anamã, Atalaia do Norte, Autazes, Benjamin Constant, Beruri, Humaitá, Itacoatiara, 

Manacapuru, Parintins, Presidente Figueiredo (Balbina) e Tabatinga, alcançando diretamente um 

universo de quase 10 mil pessoas, que agora são integrantes do exército de multiplicadores da 

mensagem contra as drogas. 

Outro projeto que vem obtendo ótimos resultados é o Qualidade de Vida na Melhor 

Idade/Inclusão Digital, realizado pela SSP por meio de uma importante parceria com a Ouvidoria-

Geral do Estado e o apoio eventual de empresas privadas. Pessoas acima de 50 anos de idade recebem 

instruções para exercer o direito cidadão de manusear um computador e acessar a internet. O Projeto 

beneficiou 780 pessoas. 

Um importante trabalho de prevenção do risco social também foi desenvolvido no âmbito da 

Polícia Militar, pelos programas Proerd e Formando Cidadão nas escolas estaduais e municipais da 

capital e interior, com atendimento especialmente direcionado para crianças e adolescentes, com 

atividades extensivas a seus familiares. O Proerd, que completou 10 anos de existência em dezembro 

de 2012, vem recebendo importante destaque da Assembleia Legislativa, pois alcançou diretamente 33 

mil alunos em 120 escolas do 5º e 7º ano das redes estadual e municipal, em Manaus e em municípios 

do interior, com a apresentação de várias palestras, sempre com o objetivo de disseminar a mensagem 

da prevenção ao crime. As secretarias de Educação do Estado e da Prefeitura de Manaus e a Petrobras 

têm sido parceiros no desenvolvimento do Proerd.  

Muitos Jovens entre 12 a 18 anos incompletos, frequentam diariamente as atividades 

oferecidas pelo programa Formando Cidadão nos quartéis da Polícia Militar na capital e nos 

municípios de Itacoatiara, Iranduba, Manacapuru e Rio Preto da Eva, com atividades de saúde, 

educação, músicas, esporte, lazer, prática de ações cívicas e profissionais que abrem um horizonte de 

oportunidades contra o risco pessoal e social vivenciado por esses jovens. 

O programa Pró-Vida é abraçado por todos os servidores da Polícia Civil. Por meio de 

palestras educativas em escolas, igrejas, fábricas, associações, comunidades e onde mais for solicitado, 

o Pró-Vida está pronto a transmitir dicas e ensinamentos sobre prevenção ao uso de drogas. Por meio 
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de estudo de campo para conhecer a realidade de cada área onde vai atuar, o Pró-Vida prepara material 

didático específico e de acordo com a necessidade do público participante. O resultado é que em 2012 

atingiu mais de 17 mil pessoas com 104 palestras em 64 instituições. 

De difícil mensuração estatística quanto ao alcance multiplicador desses benefícios na 

prevenção das situações criminógenas, pode-se afirmar com convicção que esses programas têm sido a 

salvação de milhares de pessoas, especialmente aquelas mais jovens que poderiam estar a serviço do 

crime ou afundados em vícios e, o que é pior, provocando reflexos importantes na segurança de todos.  

 

Estruturas integradas, serviços facilitados 

 

Em poucos estados brasileiros há organizações criadas para integrar as ações das instituições 

de segurança no planejamento e execução. No Amazonas, isso já acontece há anos, com resultados 

altamente positivos.  

O convênio firmado com a Senasp, no valor de R$ 1,5 milhões, permitiu ao serviço de 

Inteligência da SSP a implantação dos Escritórios de Inteligência de Fronteira - ERINT nos 

municípios de Tabatinga e São Gabriel da Cachoeira inseridos no programa Estratégia Estadual de 

Segurança Pública Integrada para Região de Fronteira do Amazonas - Esfron, para gerenciamento de 

informações nos municípios de Amaturá, Atalaia do Norte, Benjamin Constant, Japurá, Jutaí, Santo 

Antônio do Içá, São Paulo de Olivença, Tonantins, Barcelos e Santa Izabel do Rio Negro. 

Com esses recursos, estão sendo preparados os escritórios com viaturas, embarcações 

regionais, equipamentos especiais, como GPS, câmeras e binóculo de visão noturna para identificar o 

alvo por sinal térmico, móveis e outros. Ao mesmo tempo, houve treinamentos em 2012 dos 

servidores da Segurança Pública para realizar análises criminais nesses escritórios, sem a necessidade 

de deslocamento para a capital. Outra importante aquisição foi da aeronave dirigível não-tripulada, 

para emprego no monitoramento de áreas de fronteira, queimadas, desmatamentos e plantio de 

entorpecentes.  

A Corregedoria-Geral do Sistema de Segurança Pública - CORREG deu o suporte necessário 

ao controle e fiscalização das atividades funcionais e da conduta disciplinar interna dos profissionais 

das polícias Civil e Militar, do Corpo de Bombeiros, do Departamento Estadual de Trânsito- Detran e 

demais servidores integrantes da Segurança Pública. O Governo do Estado entende que, ao mesmo 

tempo em que reprime o crime com firmeza e determinação e proporciona as condições de trabalho 

para nossas instituições, necessita também acompanhar a execução das ações para que os serviços 

prestados ao cidadão sejam de acordo com as normas e padrões regulamentares, coibindo qualquer ato 

de desvio de conduta e procedimento.  
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A CORREG desempenhou suas atividades em 2012 por meio de inspeções a unidades 

policiais, verificando todos os procedimentos policiais, materiais apreendidos (armas, munições, 

entorpecentes, veículos e tudo que se relaciona à ocorrência policial), condições de materiais e 

equipamentos, carceragem, situação de pessoas presas, atendimento prestado ao público, além das 

condições físicas dos prédios, efetivo de servidores e da interação entre as unidades da Polícia Militar 

e Civil, além de registros obrigatórios (fiança, tombo, apresentação de preso, registro de ocorrência), 

controle de inquéritos baixados, de requisições ministeriais/ judiciárias, de viaturas, 

armamento/munição e outros bens da Fazenda Pública Estadual, assim como o controle de inquéritos 

instaurados e em andamento, de cartas precatórias, sempre oferecendo a devida orientação sobre os 

procedimentos corretos, quando é o caso.  

 

PRODUTIVIDADE NOS PROCEDIMENTOS  2010-2012 

ANO ANTIGOS RECEBIDOS CONCLUSOS ANDAMENTO CONCLUÍDO 

2010 885 1.047 640 1.292 33% 

2011 708 1.249 588 1.369 30% 

2012 816 1.220 833 1.203 41% 

Fonte: SSP 

 

 

Essa atuação se estendeu em diligências e correições aos municípios de Uarini, Tabatinga, 

Barcelos, Manaquiri, Iranduba, Humaitá, Itapiranga, Borba, Santo Antônio do Içá, Barreirinha, Novo 

Aripuanã, Tapauá, Coari, Tefé, Careiro Castanho, Parintins, Manacapuru, Boca do Acre, Japurá, Rio 

Preto da Eva, Novo Airão, Novo Remanso, Nhamundá, Itacoatiara, Silves, Presidente Figueiredo, 

Benjamin Constant, Nova Olinda do Norte e Apuí, e até mesmo na instrução de processos nos estados 

de Maranhão e Roraima. 

A Ouvidoria do Sistema de Segurança Pública é um desses canais importantes que sinalizam 

a disposição do Governo do Estado em facilitar gratuitamente ao cidadão a comunicação em forma de 

crítica, sugestão ou denúncia que contribua para melhorar as ações do sistema. Além disso, a 

Ouvidoria recebe a participação popular via internet, no endereço eletrônico 

ouvidoriadeseguranca@bol.com.br. O órgão também vai ao encontro do cidadão nos bairros de 

Manaus e nos municípios do interior do Estado para ouvir suas demandas e conhecer melhor os 

problemas de segurança nas comunidades, levando esclarecimento sobre as providências a serem 

adotadas. Em parceria com o Ministério Público Estadual, a Ouvidoria fez, semanalmente, visitas de 

inspeções em unidades policiais, estreitando a relação entre a Promotoria Especializada do Controle 

Externo da Atividade Policial - Proceap e as autoridades da Segurança Pública. 
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Educação como base de uma nova polícia 

 

Responsável pela formação inicial e continuada dos profissionais do Sistema de Segurança 

Pública, o Instituto Integrado de Ensino de Segurança- IESP em 2012 concluiu a formação 

profissional de 1.975 novos praças e oficiais da Polícia Militar, além de continuar os cursos de 

preparação de 353 tenentes e 91 soldados para este ano de 2013. Até dezembro de 2012 o IESP 

concluía a formação de 47 cabos para o Corpo de Bombeiros. 

A implantação do programa Ronda no Bairro exigiu do IESP em 2012 a realização de 

diversos cursos de atualização profissional para 1.110 policiais civis e militares, na capital e no 

interior do Estado. Desde o início do processo de treinamento dos policiais para atuação no programa 

de filosofia comunitária, em 2011, o instituto de ensino já capacitou cerca de 2.500 servidores. Firme 

no objetivo de oferecer à sociedade um policial bem preparado tecnicamente, o Governo do Amazonas 

firmou parceria com o Governo Federal, via Ministério da Justiça/Senasp, proporcionando cursos de 

ensino a distância para 5.450 servidores do Sistema de Segurança Pública em 2012. 

Importante ressaltar a ação em favor de que 13 servidores públicos iniciassem em março de 

2012 o primeiro curso de Mestrado Profissional em Segurança, com duração de dois anos, em uma 

parceria da SSP/IESP com a execução da Universidade do Estado do Amazonas - UEA.  

 

CURSOS OFERTADOS E PARTICIPANTES - 2012 

CURSO PARTICIPANTES 

Programa Ronda no Bairro 754 
Atualização profissional (força tática, motorista de veículos de emergência, tiro 
defensivo, retrato falado, identificação veicular, entomologia forense, resolução de 
problemas e investigação criminal de homicídios) 

1.110 

Atualização profissional por ensino a distância 5.450 
Formação de oficiais de Saúde da PM 27 
Formação de oficiais bacharéis em Segurança Pública e Ciências Militares 353 
Habilitação de oficiais administrativos da PM 46 
Aperfeiçoamento de sargentos da PM 51 
Formação de cabos da PM 22 
Formação de soldados da PM 1.830 
Formação de soldados da PM 91 
Formação de cabos do Corpo de Bombeiros 47 

Total 9.781 
Fonte: SSP 

 

Gestão integrada, solução compartilhada 

 

O Gabinete de Gestão Integrada - GGI, sob a coordenação da SSP, se revelou ao longo dos 

anos o melhor instrumento de interação dos órgãos de defesa social, justiça criminal e do Sistema de 
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Segurança Pública das esferas municipal, estadual e federal, e destes com a sociedade em geral, na 

busca de soluções a problemas oriundos da criminalidade e violência na capital e interior do Estado. O 

Governo do Estado se vale dessa integração organizacional para tratar de diversas questões ligadas à 

segurança. Em 2012, aproximadamente 50 encontros temáticos encaminharam a melhor solução para 

assuntos especiais, como conflitos agrários no sul do Amazonas, exercício ilegal de profissões, 

monitoramento e controle da segurança em grandes eventos do Estado, como os festivais de Parintins, 

Itacoatiara e Manacapuru, os eventos ligados ao carnaval, pichação de patrimônio público e privado, 

manuseio de fogos de artifício, desapropriações de terra, esquema de policiamento nas eleições 

municipais e uma solução para contenção das mortes por afogamento na praia da Ponta Negra, após a 

entrega das obras de revitalização da praia permanente. 

 
Manaus pronta para Copa do Mundo 2014 

 

O Governo do Estado seguiu em 2012 o planejamento traçado desde que Manaus foi 

escolhida como uma das 12 cidades que sediarão jogos da Copa do Mundo 2014, de acordo com 

protocolo previamente definido com a organização do evento, que envolve adequações, definições, 

estratégias e exigências impostas ao Governo Federal. No âmbito da segurança, o Amazonas 

desenvolve programas, projetos, planos e ações por intermédio da Secretaria de Segurança Pública, 

que criou em 2011 a Comissão Temporária de Segurança para Grandes Eventos - CTESGE 

especialmente para estar à frente da preparação do Estado para o evento mundial.  

Destacam-se nessa preparação os treinamentos integrados do sistema de Segurança Pública 

do Amazonas, em conjunto com órgãos estaduais, federais e municipais, buscando preparar bem os 

profissionais que vão atuar na segurança da Copa do Mundo em Manaus. A SSP elegeu o 47º Festival 

Folclórico de Parintins como evento-teste de interesse da segurança da Copa, que serviu para treinar a 

liderança situacional de um acontecimento de porte que se assemelha às características observadas em 

um dia de jogo de futebol.  

Importante também a realização do Curso de Ações de Resposta a Emergências 

Radiológicas, em conjunto com a Comissão Nacional de Energia Nuclear, com vagas para órgãos 

municipais, estaduais e federais, além de entidades privadas, uma prova de que o Amazonas se abre 

para parcerias e integração de instituições envolvidas com a segurança pública. 

Em julho de 2012, em reunião com órgãos federais, estaduais e municipais envolvidos com a 

segurança, a SSP apresentou a consultores da Secretaria Extraordinária de Segurança para Grandes 

Eventos - SESGE do Governo Federal, o projeto do Centro Integrado de Comando e Controle de 

Manaus para a Copa do Mundo. A visita da SESGE fez parte do cronograma de elaboração de 

diagnóstico das estruturas de segurança das sedes do evento de futebol em 2014. A avaliação da 
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estrutura atual foi positiva, apontando apenas a necessidade de expansão do atual Centro Integrado de 

Operações de Segurança - CIOPS para funcionar como órgão de comando e controle das ações da 

Segurança Pública, e este assumiu o compromisso de equipar os centros de comando com todo o 

aparato tecnológico, com cerca de 200 soluções de tecnologia embarcada para viaturas, aviões e até 

barcos, como foi sugerido pelo Amazonas. 

O Governo do Estado concluiu a adequação do Ciops para ser o centro operacional de 

comando e controle do programa Ronda no Bairro, abrigando os sistemas de monitoramento de 

imagens de vídeo geradas pelas viaturas na Central de Vigilância, por meio de câmeras nas ruas de 

Manaus e redes de internet e radiocomunicação no ano de 2012. 

 

Nas fronteiras, estrutura preparada para o combate às drogas 

 

Desde 2011, foi firmada a adesão ao programa Estratégia Nacional de Fronteiras - 

ENAFRON, criado pelo Governo Federal, via Ministério da Justiça, com o propósito de dar aos 

estados condições suficientes para participação no combate eficaz ao narcotráfico e outros crimes 

praticados na vasta extensão de fronteira do País. Estabeleceu-se, então, o plano Estratégia Estadual de 

Segurança Pública Integrada para a Região de Fronteira e Divisas do Amazonas - ESFRON, criado e 

executado pela SSP, fechando 2012 com bases já instaladas nos municípios de Tabatinga e São 

Gabriel da Cachoeira, para onde foram enviados viaturas, armamentos e equipamentos recebidos de 

um primeiro convênio, de 3,5 milhões de reais, assim como o destaque de um  grupo de policiais 

militares e civis para atuar na fronteira do Estado. O cronograma de implantação e consolidação do 

projeto tem prazo final para novembro de 2014.  

O 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.  

No final de 2012, o Governo do Estado participou de três eventos importantes em Brasília, 

Tabatinga e São Gabriel da Cachoeira sobre a questão da proteção das fronteiras, sempre em parceria 

com o Governo Federal. O primeiro, na capital federal, e o segundo, em Tabatinga, onde se foi 

mostrado à Presidência da República e ao Ministério da Justiça como estão sendo empregados os 

recursos recebidos na consecução do Esfron. Por meio da SSP, cumpriram-se todas as fases de 

execução do convênio de 3,5 milhões de reais, que tinha prazo até o final de 2012. 

No terceiro encontro, realizado em São Gabriel da Cachoeira e Tabatinga, foram mostrados 

por meio de bases do Esfron, todos os materiais recebidos. Com isso foram realizadas operações 



89 
 

simultâneas entre os estados de fronteira, aproveitando ainda para inaugurar os Escritórios de 

Inteligência de Fronteira - ERINT nesses municípios, destinatários que foram de pelo menos 1,5 

milhão de reais do convênio de 3,5 milhões firmados com Brasília. 

 

 Alta produtividade das forças de segurança e defesa social 

 
Na trilha do sucesso alcançado pelo Estado na contenção e redução da criminalidade com o 

programa Ronda no Bairro, a polícia Civil e Militar, por intermédio de suas forças especializadas, 

também lograram êxito nas suas atividades preventivas e judiciárias, colaborando bastante para que o 

ano de 2012 fechasse com perspectivas otimistas para os anos vindouros. 

O Amazonas pode se orgulhar de hoje ter retirado de circulação grande parte dos criminosos 

mais perigosos, sobretudo, os traficantes. Em média, só na capital, 500 infratores são presos por mês, 

elevando a população carcerária de quatro mil presidiários em 2011 para mais de cinco mil no final de 

2012. Somados aos presos dos municípios, fecha-se com quase sete mil infratores da lei, segregados 

do convívio social. 

 

PRODUTIVIDADE DAS AÇÕES COM O RONDA NO BAIRRO – 2011/2012 

INDICADOR/ 
REGISTRO 

NORTE AUMENTO 
OU 

REDUÇÃO 
(%) 

LESTE AUMENTO OU 
 REDUÇÃO 

(%) 

CENTRO-SUL  AUMENTO 
 OU  

REDUÇÃO  
(%) 

2011 2012 2011 2012 2011 2012 

Termo de ocorrência (TCO) 2.257 3.054 35 745 1.925 158 270 500 85 

Prisão em flagrante 700 790 13 247 526 113 92 138 50 

Ato infracional 307 413 35 137 272 99 48 43 -10 

Tráfico de entorpecente 236 254 8 101 128 27 53 41 -23 

Porte de entorpecente 378 563 49 103 354 244 27 61 126 

Apreensão de arma de fogo 170 297 75 68 257 278 13 31 138 

Veículo recuperado 492 383 -22 314 163 -48 117 91 -22 

Apreensão de entorpecente 
(gramas) 57.172 80.105 40 47.233 56.620 20 6.530 6.576 1 

INDICADOR/REGISTRO 

CENTRO-
OESTE  

AUMENTO 
OU 

REDUÇÃO 
(%) 

OESTE 
AUMENTO OU  
REDUÇÃO (%) 

TOTAL GERAL  
(%) 

AUMENTO 
OU 

REDUÇÃO 
(%) 2011 2012 2011 2012 2011 2012 

Termo de ocorrência (TCO) 169 292 73 296 420 42 3.737 6.191 66 

Prisão em flagrante 50 55 10 75 111 48 1.164 1.620 39 

Ato infracional 32 29 -9 50 32 -36 574 789 37 

Tráfico de entorpecente 17 16 -6 24 32 33 431 471 9 

Porte de entorpecente 37 53 43 60 60 0 605 1.091 80 

Apreensão de arma de fogo 15 16 7 18 38 111 284 639 125 

Veículo recuperado 61 34 -44 45 37 -18 1.029 708 -31 

Apreensão de entorpecente 
(gramas) 3.526 1.736 -51 2.822 9.231 227 117.283 154.268 32 

Fonte: SSP 
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Vários fatores contribuíram para esse resultado altamente positivo, como o policiamento de 

proximidade desenvolvido pelo Ronda no Bairro, que leva a polícia para perto do cidadão durante as 

24 horas do dia, oportunidade para os policiais realizarem visitas comunitárias e domiciliares e que, 

por consequência, estimula a denúncia por parte dos moradores. A abertura de mais canais de 

comunicação entre o cidadão e o Sistema de Segurança Pública também assume papel de relevância 

para as ações policiais no combate à criminalidade. Pelos telefones 181, 155 e 190 e os das viaturas do 

Ronda no Bairro, pelos endereços eletrônicos dos e-mails e mídias sociais, pelo contato direto com 

comandantes e dirigentes das polícias e da SSP, pelo acolhimento na Corregedoria-Geral, o cidadão 

acessa facilmente um meio de solucionar sua demanda. 

A Força-Tarefa da SSP, grupo formado por policiais civis e militares no início de 2012 para 

atuar sob as ordens diretas do secretário de Segurança Pública, e em auxílio ao policiamento ordinário, 

respondeu pela apreensão de pelo menos 170 quilos de entorpecentes como maconha, cocaína e oxi. 

Com 280 pessoas presas, por estarem em flagrante delito ou foragida da justiça, foram apreendidos 67 

armas de fogo e 32 veículos roubados. 

Pelos telefones 190/polícia e 193/bombeiros, o CIOPS atendeu mais de um milhão de 

chamadas do cidadão, com um tempo médio de 2 minutos até o momento em que uma viatura foi 

deslocada para prestar o socorro pedido. O Ciops ostenta um índice de satisfação de clientes com os 

serviços prestados na casa dos 80%.   

Esse nível alto de ligações para os serviços emergenciais da Segurança Pública atestam um 

aumento do grau de confiança do cidadão de que a polícia dará uma resposta satisfatória à sua 

necessidade. E, por tabela, estimula o aparelho de segurança a aumentar sua produtividade no 

atendimento durante todos os dias do ano, a qualquer momento que o cidadão necessitar. Isso explica, 

por exemplo, o aumento de 100% nas apreensões de entorpecentes na comparação com o ano de 2011. 

Foram mais de 430 quilos de drogas diversas que foram retiradas das ruas pelas operações da Polícia 

Militar, durante o atendimento de uma ocorrência que nasceu de ligação para o disque 190. Em todos 

os indicadores da atividade policial, a Polícia Militar apresentou melhoria na produtividade na 

comparação com o ano anterior: na recuperação de veículo roubado, 8%; nas prisões e apreensões, 

14%, na recaptura de foragidos da justiça, foram 95 - um crescimento de 83%. 

A Polícia Civil, atuando integradamente no aparelho de segurança do Estado, não ficou para 

trás nas realizações de seu papel judiciário. No ano de 2012 contabilizou-se a prisão de 6.275 pessoas, 

por envolvimento com o tráfico de drogas e outros crimes. Ao mesmo tempo, seus institutos de polícia 

técnico-científica expediam 185.705 carteiras de identidade e 10.436 laudos periciais, e emitiam 

26.856 exames periciais. Foram pelo menos 30 operações policiais, integradas com a Polícia Militar, 

contra quadrilhas de traficantes e assaltantes, na capital e no interior do Estado. Perseguindo a 

melhoria dos seus serviços, a Polícia Civil criou em Manaus o Núcleo de Preservação do Local de 
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Crime, o primeiro do Brasil, para dar agilidade e eficiência técnica aos laudos periciais e elucidação 

das ocorrências criminais. 

Desempenhando atividades de combate a incêndio, resgate, prevenção aquática, mergulho, 

entre outras, na capital e nos municípios, o Corpo de Bombeiros atendeu mais de sete mil ocorrências 

durante o ano de 2012. O principal atendimento do ano foi às famílias da comunidade Arthur 

Bernardes, no bairro São Jorge, zona Centro-Oeste de Manaus, quando centenas de residências de 

madeira foram atingidas por um incêndio de alta proporção no final de novembro. Além do esforço 

hercúleo para conter as chamas avassaladoras, os bombeiros militares ajudaram a abrigar as famílias 

desalojadas . Destaque-se a pronta-ação do Corpo de Bombeiros que debelou o incêndio, com o 

emprego de 173 homens, 15 viaturas de combate ao fogo, 11 carros-pipa da Prefeitura de Manaus, da 

Manaus Ambiental e o apoio das empresas Infraero e Andrade Gutierrez.  

As ocorrências do Corpo de Bombeiros registradas em 2012 foram de 7.391, sendo 5.352 em 

Manaus, 601 em Itacoatiara,543 em Manacapuru, 774 em Parintins, 71 em Tefé e 50 em Tabatinga. 

Em todas as festas no interior do Amazonas, o Corpo de Bombeiros se faz presente para dar 

o apoio na prevenção de acidentes, principalmente nos rios e no uso de fogos de artifício, como é o 

caso dos festivais de Parintins, Manacapuru, Presidente Figueiredo, Rio Preto da Eva, Autazes, Maués 

e Itacoatiara.  

No gerenciamento de uma frota que beira 700 mil veículos, com quase 500 condutores 

habilitados, o Departamento Estadual de Trânsito - Detran realizou em todo o Estado cerca de 190 mil 

atendimentos a usuários, ao mesmo tempo em que executava campanhas educativas e projetos 

importantes para a segurança do trânsito nas cidades, como o Detran nas Escolas e nas Empresas, 

Amigo Legal, Semana Nacional de Trânsito, Mecânica do Salto Alto, para as mulheres, e blitz nas 

ruas. Sinalizou as vias com 824 placas verticais e quase 300 mil metros lineares. As 150 operações de 

combate à circulação irregular de automóveis e condutores em 2012 resultaram na apreensão de 1.872 

veículos quatro rodas e 3.410 motocicletas. 

A qualificação do condutor é uma preocupação importante do Governo do Estado, 

comprovada pelos mais de quatro mil alunos que frequentaram cursos para condução de motocicletas e 

veículos especiais, como os de emergência e escolar, e recuperação de infratores. 

A cheia histórica dos rios Negro, Solimões, Amazonas, Purus, Japurá e Juruá afetou mais de 

81 mil famílias no Estado em 2012. Dos seus 62 municípios, 53 decretaram situação de emergência e 

três, calamidade pública. Por intermédio do Subcomando de Ações de Defesa Civil - Subcomadec, o 

Governo do Estado prestou assistência humanitária (cestas básicas, kits de higiene pessoal e de 

limpeza, de medicamentos e de dormitório e filtros microbiológicos e urbanos, hipoclorito de sódio, 

bombas de água, motores estacionário e de popa) e concedeu vale de R$ 400 para 82 mil famílias pelo 

cartão Amazonas Solidário. As forças armadas Marinha, Exército e Aeronáutica foram parceiras de 

primeira hora do Governo do Estado para fazer chegar ajuda aos irmãos ribeirinhos. Municípios mais 



92 
 

afetados, como Envira, Eirunepé, Guajará, Ipixuna, Carauari, Itamarati e Juruá receberam ajuda 

financeira de 100 mil reais cada um; e Boca do Acre, no Purus, 150 mil reais. 

A capital Manaus também foi duramente atingida pela cheia do rio Negro. Ruas do Centro 

Histórico foram alagadas, o trânsito foi interrompido e desviado e comerciantes e feirantes sofreram 

altas perdas nas suas atividades econômicas. O Subcomadec atuou firmemente para amenizar os 

impactos naturais da enchente, com a instalação de seis bombas de alta propulsão para escoar águas 

represadas e poluídas, diminuindo o odor e inibindo a proliferação de doenças. Em complemento, foi 

feita a aplicação de 10 toneladas de cal (óxido de cálcio) e o tratamento químico-biológico dessa água 

parada. O cuidado com o meio ambiente também se refletiu na mega operação de limpeza de igarapés 

que cortam 10 bairros da capital, com a retirada de lixo, construção de passarelas, contenções de 

margens e pontes de acesso e distribuição de madeira para moradores. 

 

METAS DA SEGURANÇA PÚBLICA PARA 2013 

 

� Priorizar os objetivos do Plano Estadual de Segurança Pública; 

� Ampliar e fortalecer a integração administrativo-operacional entre os órgãos do sistema de 

Segurança Pública; 

� Captar recursos mediante parcerias, convênios, doações e outras formas, viabilizando o 

cumprimento dos objetivos estratégicos; 

� Planejar a construção da sede própria da Secretaria de Segurança Pública; 

� Realizar concursos públicos para ampliar efetivos do Sistema de Segurança Pública; 

� Iniciar a implantação do programa Ronda no Bairro no interior do Estado, começando por 

municípios da região metropolitana de Manaus; 

� Implantar o programa Caravana da Cidadania nas Escolas e Comunidades de Manaus, o braço 

social do programa Ronda no Bairro; 

� Regular o funcionamento dos Conselhos Comunitários de Segurança para atuar na área de 

abrangência do programa Ronda no Bairro; 

� Consolidar o plano Esfron na região de fronteiras e divisas do Amazonas; 

� Iniciar a construção do novo Ciops para se tornar o Centro de Comando e Controle das 

Operações da Copa do Mundo 2014; 

� Reduzir em 10% o índice de violência e criminalidade na capital ante o resultado de 2012, 

melhorando a sensação de segurança do cidadão. Para a natureza de crimes contra a vida, o 

objetivo é diminuir as ocorrências em 15%; 

� Padronizar as ações de atendimento policial ao cidadão por meio dos manuais de 

procedimentos das polícias Civil e Militar; 
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� Reformar e ampliar unidades especiais das polícias Militar e Civil, como quartéis do Comando 

de Operações Especiais, Canil e Cavalaria, e adquirir novos animais; 

� Construir sede própria para a unidade aérea da Segurança Pública, o Graer; 

� Reformar e construir delegacias e quartéis no interior do Estado; 

� Construir quatro bases de operações integradas fluviais nas calhas dos principais rios; 

� Intensificar as campanhas educativas e as operações de fiscalização de trânsito; 

� Ampliar a oferta de serviços e atendimento ao cidadão via internet; 

� Implantar a municipalização do trânsito em cidades do interior do Estado; 

� Incentivar os municípios, sobretudo, os da região de fronteira, a criarem Gabinete de Gestão 

Integrada - GGI; 

� Dotar todos os municípios do Estado com um delegado de carreira da Polícia Civil, 

melhorando os efetivos nas cidades com maiores índices de violência; 

� Formar 426 soldados para o Corpo de Bombeiros; 

� Buscar aprovação do projeto de reestruturação da Polícia Civil, com criação de novas unidades 

especializadas. Já tramita na Assembléia Legislativa do Estado; 

� Construir oito mil unidades habitacionais em 24 municípios, em convênio com o Governo 

Federal, para abrigar famílias afetadas periodicamente por fenômenos naturais, como 

enchente, estiagem e desbarrancamento. 
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JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 

 

 

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 meios 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 intransigente 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 para combater o crime 

organizado dentro dos presídios. Nestes últimos anos, houve investimento na aquisição de novas 

viaturas, equipamentos de informática, de proteção de segurança nas unidades prisionais da capital, 

além de convênios firmados com o Ministério da Justiça/Depen para a construção de novos presídios 

na Capital e no Interior. Em 2012, foram firmadas parcerias com a Universidade do Estado do 

Amazonas - UEA, Universidade Federal do Amazonas - UFAM e Centro Universitário do Norte 

UNINORTE, visando a revisão dos processos dos internos do Sistema Prisional, bem como a 

intensificação do treinamento, a capacitação e a profissionalização dessas pessoas, de forma que 

tenham alternativas para não voltarem à prática de crimes. 

 

Amazonas Antidrogas 

 

A SEJUS, 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, atenção, reinserção social, legislação e 

articulação política para a formação de parcerias. Os programas, projetos e serviços tiveram como 

propósito atender os objetivos institucionais de articular com organizações governamentais e não 

governamentais a Política Estadual sobre Drogas no Estado do Amazonas. Dentre as ações realizadas 

destacam-se: 



95 
 

� Atendimentos de Orientação em Prevenção – foram atendidos com orientação em 

prevenção, profissionais, lideranças comunitárias, estudantes e multiplicadores, perfazendo o 

total de 198 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 2012 foram realizados 10 eventos 

de mobilização comunitária, com ações socioeducativas de orientação preventiva e entrega de 

material educativo em escolas, empresas e instituições públicas e privadas, buscando atingir 

vários segmentos da sociedade com informações sobre o uso abusivo de drogas, alcançando 

crianças, adolescentes, jovens, profissionais e pais de família. Atingiu um público de 5.988 

pessoas. 

� Projeto de Disseminação de Conhecimento Sobre Drogas - na área de Prevenção foram 

realizadas 16 palestras sobre as causas e consequências do uso indevido de drogas, levando 

informações e formas de prevenção para crianças, adolescentes, jovens, pais de família, lideres 

comunitários, estudantes do ensino fundamental, médio e superior, bem como profissionais de 

várias áreas. Público atingido: 1.236 pessoas. 

� Cursos de Informações Preventivas sobre Drogas – foram realizadas e apoiadas seis 

capacitações, via demanda espontânea, atingindo o total de 258 pessoas. 

� Oficinas em abordagem, detecção e triagem em dependência química, para técnicos do 

Instituto Silvério de Almeida Tundis – ISAT. 

� Curso para técnicos de Saúde do Distrito Sanitário Especial Indígena Manaus – Desei/Mao, 

que abrange os municípios de Manaus, Manicoré, Itacoatiara, Urucará, Manaquiri, Careiro 

Castanho, Anamã, Rio Preto da Eva, Borba, Careiro da Várzea, Novo Airão, Beruri, Autazes e 

Manacapuru, com educadores de escolas particulares. Público atingido: 40 pessoas. 

� Curso para técnicos em Educação em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde de Manaus 

objetivando a realização de intervenções de prevenção, atenção e reinserção social relacionada 

ao uso abusivo/dependente de drogas, junto às comunidades onde atuam. Público atingido: 32 

pessoas. 

� Curso para profissionais da Secretaria de Estado da Segurança Pública que atuam nos 

Programas de Prevenção do uso de Drogas para atualização. Público atingido: 51 pessoas. 
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� Curso em Prevenção e Tratamento em Álcool e outras Drogas no município de São Gabriel da 

Cachoeira, tendo como público os servidores municipais da saúde, educadores, conselheiros 

tutelares, lideranças comunitárias e religiosas. Público atingido: 82 pessoas. 

� Oficina de Informações Preventivas sobre Álcool e outras Drogas, realizada em parceria com 

a Pastoral da Criança no auditório do Centro de Convivência da Família Magdalena Arce 

Daou. Público atingido: 47 pessoas. 

� Projeto Concurso Estadual de Cartazes – participaram do Concurso 150 escolas, com 

adesão de seis municípios, perfazendo o total de 576 cartazes nas escolas e enviados ao 

Departamento de Política sobre Drogas. Entre a etapa escolar e estadual, participaram 

aproximadamente 6.500 alunos. 

� Projeto Seminário do 1º Plano Interinstitucional de ação de Políticas sobre Drogas do 

Amazonas - promovido pela Secretaria de Estado da Justiça e Direitos Humanos por meio do 

CONEN. Público atingido: 250 pessoas. 

� Projeto Terapia Comunitária para Beneficiários de Penas e Medidas Alternativas na 

Justiça por “Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher”, 

Parceria/Sejus/Conen/Vemepa/TJ -  foram realizadas 16 sessões de Terapia Comunitária 

como parte das ações desenvolvidas na Vara de Execução de Medidas e penas Alternativas - 

Vemepa, que é integrante do Tribunal de Justiça do Amazonas, consistindo em um juízo de 

execução penal especial, que tem como finalidade o monitoramento das execuções das penas 

restritivas de direito, medidas penais alternativas, suspensão condicional da pena e livramento 

condicional. Público atingido: 485 pessoas. 

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 

socioprisionais 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: 

 

� 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 
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Secretaria de Estado de Planejamento e Desenvolvimento Econômico - SEPLAN, capacitando 

821 servidores, entre efetivos (231), comissionados (192), terceirizados (17), estagiários (8) e 

servidores de instituições diversas (373). 

� Estágio – com a finalidade de desenvolver e acompanhar os trâmites administrativos 

referentes ao processo de recrutamento de estagiários da SEJUS, bem como buscar efetividade 

de seus desempenhos junto às atividades exercidas, foram ampliadas as parcerias com 

instituições de ensino superior, disponibilizando 65 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 com a Universidade Federal do 

Amazonas -UFAM, Centro Universitário do Norte - UNINORTE, Faculdade Salesiana Dom 

Bosco, para vários projetos, com destaque para os seguintes: Atendimento jurídico às internas 

da Cadeia Pública Feminina; Curso de Língua Brasileira de Sinais para servidores e internas 

da Penitenciária Feminina de Manaus; Coordenação da aplicação do Exame Nacional do 

Ensino Médio para pessoas privadas de liberdade – Enem; Curso de Especialização Lato 

Sensu em Políticas de Enfretamento 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 atividades desenvolvidas, destacam-se: doação de 1.000 exemplares da cartilha: 

“Viva mais e melhor de bem com você, de bem com a vida” para o Departamento de Direitos 

Humanos; e Implantação da Biblioteca do Centro de Detenção Provisória (CDPM). 

 

Direitos Humanos e Participação 

 

Desenvolvimento de várias ações voltadas para a garantia da inviolabilidade dos direitos dos 

cidadãos, conforme elencadas: 
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� Capacitação em Direitos Humanos - o Comitê Estadual de Educação em Direitos Humanos 

realizou a 1ª Capacitação na Educação em Direitos Humanos para 40 agentes multiplicadores 

sobre o seu papel e funcionalidade; realizou também a 1ª Oficina de Educação em Direitos 

Humanos, com a participação de 60 servidores públicos estaduais e municipais, no que diz 

respeito à promoção de direitos e enfrentamento à violabilidade, totalizando, nesse estágio 

inicial, 100 capacitados. 

� Promoção da Igualdade Racial - atividades voltadas para a Promoção da Igualdade Racial, 

em parceira com a Semed Manaus e Seduc, todos eles voltados para a Educação em Direitos 

Humanos, bem como a participação em diversas atividades realizadas por instituições 

parceiras, com o intuito de fomentar a discussão acerca da promoção da igualdade racial, entre 

as quais, ressaltam-se: V Seminário sobre a Identidade Mestiça; Audiência Pública para 

Discutir Políticas Públicas Voltadas para o Mestiço; Seminário Regional de Gestão 

Estratégica e Participativa, Políticas de Promoção de Equidade e Controle Social; Encontro de 

Mulheres Afroamerídias e Caribenhas: Ecofeminismos, Impactos e Desafios; Reunião 

Informativa sobre a Regulamentação dos Mecanismos de Consulta Previstos na Convenção 

169 da OIT  Sobre Povos Indígenas e Tribais. 

� Abordagem Noturna – realização de oito abordagens, atendendo 260 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 

homossexuais. No exercício de 2012 atendeu seis demandas espontâneas referente ao público 

LGBT e, em parceria com o Núcleo de Enfretamento ao Tráfico de Pessoas, atuou no 

atendimento a cinco casos. 

� Capacidade em Diversidade Sexual – realizadas por meio do Comitê Estadual de Educação 

em Direitos Humanos, essa capacitação foi realizada em toda a Região Metropolitana de 

Manaus, atendendo profissionais da Educação, Saúde, Assistência Social e formadores de 

opinião. Foram capacitadas 750 pessoas. 

� Ações Voltadas para o Tráfico de Pessoas – realização mensal de reuniões da Rede de 

Proteção à Vítima do Tráfico de pessoas, com a participação de instituições públicas 

municipais, estaduais e sociedade civil organizada. Realização de um seminário para 200 

pessoas, entre gestores públicos (capital e interior) e privados, além de representantes da 

sociedade civil, para a apresentação de alternativas de enfrentamento ao tráfico de pessoas, 
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mediante relato e exposição de boas práticas existentes em outros Estados. Em 2012 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 90 mil pessoas. O 

Projeto prevê a implantação de oito postos avançados nos municípios de Iranduba, 

Manacapuru, Tefé, Coari e Careiro da Várzea; no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes; 

Terminal de Passageiros II; Terminal Rodoviário Engº Huscar Angelim e Porto de Manaus 

(Roadway). 

 

Defesa dos Direitos do Consumidor 

 

O 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. Por meio de sua sede e dos seus postos instalados em sete 

Pronto Atendimento ao Cidadão - PACs, bem como pelo atendimento eletrônico via site e pelo 

08000921512, o Procon atendeu 34.967 consumidores com as seguintes atividades: 

� Atendimento a 34.967 reclamações realizadas via fone ou nos postos de atendimento do 

PROCON e PACs; 

� Realização de 7.642 audiências, oportunizando um contato direto aos consumidores e 

fornecedores, cujo objetivo maior é a pacificação da situação conflituosa existente; 

� Desenvolvimento de 151 ações de fiscalização a fornecedores, no cumprimento das leis 

consumeristas, das quais 87 não sofreram sanções por estarem cumprindo as normas legais de 

consumo; 

� Realização de atividades educativas, participando de ações cívicas, sociais, mutirão e outras; 

� Aplicação a fornecedores desidiosos um total de R$ 2.393.768,00 em multas. 

Sistema Penitenciário 

 

A Sejus 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 
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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: 

 

� Terceirização dos Serviços de Operacionalização da Penitenciária Feminina de Manaus; 

� Inauguração da Biblioteca do Centro de Detenção Provisório de Manaus (CDPM). Esta ação é 

parte do Projeto de Implantação de Bibliotecas das Unidades Prisionais do Amazonas;  

� Foram expedidos, em parceria com o Tribunal Regional Eleitoral – TRE/AM, 390 títulos de 

eleitor para presos provisórios do Sistema Prisional de Manaus, distribuídos na Cadeia Pública 

Desembargador Raimundo Vidal Pessoa, Cadeia Feminina, Instituto Penal Antônio Trindade, 

Centro de Detenção Provisória e Unidade Prisional do Puraquequara; 

� Participação de 195 reeducandos das sete Unidades Prisionais da Capital e três Unidades do 

interior do Estado no Exame Nacional do Ensino Médio – Enem – 2012; 

� Matrícula de 950 internos e internas na Escola Estadual Giovanni Figlioulo, em turmas de 

alfabetização, ensino fundamental e ensino médio; 

� Realização de Cursos de Capacitação Profissional e participação de internos e internas do 

Sistema Prisional, sendo 40 da Penitenciária Feminina, 91 do Regime Semiaberto 

Masculino/Compaj, 75 do Regime Fechado Masculino; 

� Em parceria com o Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam), foram realizados 

os cursos do Projeto Oportunidade e Renda, nas dependências das Unidades do Complexo 

Penitenciário Anísio Jobim (Regime Semiaberto, Regime Fechado e Penitenciária Feminina), 

para os familiares dos internos. Foram matriculados 240 familiares; 

� Transporte gratuito para os familiares e visitantes de internos do Complexo Penitenciário 

Anísio Jobim, Instituto Penal Antônio Trindade – IPAT e Centro de Detenção Provisório de 

Manaus – CDPM; 

� Em parceria com a Secretaria de Estado de Assistência Social, foram distribuídas 150 cestas 

básicas às famílias mais carentes do Sistema Prisional de Manaus; 

� Elaboração do Plano Estadual de Educação nas Prisões, tendo como objetivo normatizar o 

Ensino Formal e a capacitação profissional no universo do Sistema Prisional de todo País; 

� Foram doados para o Projeto de Implantação de Bibliotecas nas Unidades Prisionais do 
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Amazonas, 14 carrinhos de supermercado que serão utilizados para conduzir os livros da 

biblioteca até as celas. As doações foram realizadas pelo Grupo Carrefour e DB; 

� Foi celebrado o Termo de Cooperação Técnica com a Empresa Construtora Andrade Gutierrez 

S/A, para utilização da mão de obra de apenados em cumprimento de penas nos Regimes 

Aberto, Semiaberto, Sursis e Egressos nas atividades de construção da Arena da Amazônia, 

estádio de futebol que receberá jogos da Copa das Confederações e da Copa do Mundo de 

2014; 

� Ampliação do número de vagas na Empresa Elo – Unidade de Produção do Regime Fechado 

Masculino/Compaj, que passou de 28 para 34 internos contratados. 

 

METAS DA SEJUS PARA 2013 

 

 

� Início da construção da nova Cadeia Pública Feminina de Manaus; 

� Início da construção da nova Unidade Prisional no município de Manacapuru; 

� Conclusão da Construção da Nova Unidade Prisional de Maués; 

� Reforma da Unidade Prisional de Tabatinga; 

� Reforma da Unidade Prisional de Humaitá; 

� Reforma e ampliação do Complexo Penitenciário Anísio Jobim – Compaj - Regime Fechado, 

Semiaberto e Penitenciária Feminina; 

� Ampliação do Centro de Detenção Provisória (CDPM), com acréscimo de 200 novas vagas; 

� Construção do Centro de Capacitação Profissional no Complexo Penitenciário Anísio Jobim – 

Semiaberto; 

� Construção de poço artesiano no Complexo Penitenciário Anísio Jobim – Semiaberto; 

� Aquisição de radiocomunicação nas Unidades Prisionais da Capital e nas Unidades Prisionais 

do Interior; 

� Aquisição de veículo utilitário para transporte de gêneros alimentícios para os presídios; 

� Aquisição de três ônibus e dois micro-ônibus para o Sistema Prisional de Manaus; 

� Reforma dos alojamentos de policiais militares e agentes penitenciários responsáveis pela 

guarda interna e externa das Unidades Prisionais; 

� Implantação do Sistema Infopen Gestão do Departamento Penitenciário Nacional – 

Depen/Ministério da Justiça nas Unidades Prisionais do Estado para cadastramento de presos 

do Estado do Amazonas no Banco Nacional do Sistema Penitenciário do Depen; 
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� Oferta de cursos de aperfeiçoamento, na modalidade de Educação a Distância, em parceria 

com o DEPEN, por meio da plataforma Depen.net; 

� Realização do I Curso de Especialização em Saúde no Sistema Prisional, reconhecido pelo 

MEC; 

� Ampliação do Telecentro da Escola de Administração Penitenciária, passando de 10 para 20 

estações de trabalho. 

 

 

PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 

 

 

A Defensoria Pública do Estado do Amazonas - DPE-AM é uma instituição permanente 

essencial à função jurisdicional do Estado, a qual deve prestar gratuita assistência jurídica e 

extrajudicial aos necessitados, garantindo-lhes não apenas o efetivo acesso à justiça, como também a 

inclusão social e a cidadania. No ano de 2012, muitos avanços se concretizaram no sentido de 

proporcionar um atendimento de qualidade e cada vez mais eficiente à população. 

Um dos projetos que obtiveram resultados animadores foi a Defensoria Pública Itinerante, 

que tem o objetivo de promover o acesso à Justiça, por meio de atividades jurídicas em bairros da 

cidade de Manaus que ficam distantes dos Núcleos da Defensoria Pública, realizando atendimentos à 

população carente com fulcro primordial de conciliações extrajudiciais e nas ações judiciais, como 

divórcio, separação, alimentos, entre outros, e proporcionar orientações gerais.   

Os eventos foram realizados nos bairros de Santa Etelvina, João Paulo, Novo Israel e 

Colônia Antônio Aleixo. Essas atividades amenizam a carência de defensores públicos no quadro da 

instituição, pois foram atendidas, em média, 180 pessoas por evento. 

A Defensoria Pública Itinerante inovou em relação aos procedimentos tradicionais de 

atendimento, pois foi ao encontro da população mais carente que tem dificuldades de se deslocar até 

os núcleos já existentes. Assim, dentro da atividade típica da Defensoria Pública, esse projeto tem se 

destacado por proporcionar uma outra via de acesso à justiça. 

Nos primeiros quatro eventos, foram atendidas mais de 700 pessoas. Deste universo, foram 

realizados 90 acordos e 190 ações ajuizadas na área de família, e ainda foram encaminhados, com 

prioridade, cerca de 200 pessoas para os núcleos especializados. Também foram marcadas 126 

audiências para os núcleos da área de família. Observa-se que a maior procura foi por ações de 

alimentos e de investigação da paternidade, seguidas por ações de divórcio, inventário e retificação de 

registro, todas da área de família. 

A DPE-AM também esteve presente em todas as edições do programa Escola Solidária, 

realizado sob a coordenação do Fundo de Promoção Social (FPS). 



103 
 

Os atendimentos realizados pela DPE tiveram como sede o próprio ônibus da instituição, que 

se deslocou de maneira independente e participativa aos eventos promovidos, trabalhando, não apenas 

na resolução de conflitos, mas na orientação aos moradores de municípios onde o órgão ainda não 

possui Defensor Público. 

De agosto a novembro de 2012, foram realizados 1.020 atendimentos em Rio Preto Eva (90); 

Novo Airão (189); Iranduba (185); Presidente Figueiredo (184); Manacapuru (128); Itacoatiara (143) e 

Parintins (101). 

O trabalho realizado pela DPE, apesar de contemplar diretamente as demandas jurídicas da 

população hipossuficiente, necessita do apoio diário de profissionais das áreas de psicologia e serviço 

social para prestar acompanhamento aos assistidos em situação de vulnerabilidade emocional. O 

panorama do serviço prestado por essa equipe multidisciplinar resulta na conjugação de esforços 

centrados no foco de servir de forma eficaz e eficiente a um público alvo em processo de exclusão. 

A despeito da diversidade das situações apresentadas, gestões são feitas junto aos Órgãos 

Públicos para a identificação, apoio e parcerias que possam vir subsidiar os atendimentos com 

desfecho favorável aos usuários desses serviços. Vê-se no cotidiano dos atendimentos que, como os 

demais, é deveras importante o papel desses setores atuando na minimização e resolução dos 

problemas sociais apresentados, para que os casos possam ser solucionados com mais solidariedade, 

humanismo e proporcionem o resgate da cidadania.    

O Serviço Social da Defensoria Pública, com as garantias estabelecidas em Lei, é peça 

significativa da operacionalidade que esse Órgão vem obtendo para atingir seus objetivos no que 

concerne às matérias relacionadas às Políticas Sociais no exercício e na defesa do direto dos assistidos 

nas áreas de Família, Cível, Infância e Juventude, e Criminal, buscando a via de conciliação entre as 

partes, a fim  de celebrar acordos extrajudiciais e encaminhar ao Defensor Público casos em que não 

houver a conciliação. 

Mister se faz salientar que, para dar embasamento à instrução processual pelo Defensor 

Público, o Serviço Social realiza visitas, emite pareceres técnicos, laudos periciais e informações 

necessárias para o ajuizamento das ações, tais como: definição de guarda de menor, pensão  

alimentícia, separação judicial, investigação de paternidade, dissolução de sociedade de fato, e muitos 

outros. 
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SERVIÇOS PRESTADOS PELA DPE - 2012 

SERVIÇOS QUANTIDADE 

Atendimentos Iniciais dos Assistidos                     5.340 

Atendimentos à Defensoria Itinerante                       700 

Atendimento à Escola Solidária                     1.069 

Acordos Administrativos e Homologados                     1.962 

Retorno de Assistidos                     4.046 

Intermediação a Órgãos Públicos/INSS e Outros                        717 

Audiências realizadas/Conciliação                     3.624 

Encaminhamentos ao Jurídico/Psicologia                        893 

Encaminhamentos a Cartórios e Certidões Obtidas                        107 

Atendimentos Psicossociais                        390 

Visitas Domiciliares/Hospitais e outros                        223 

Palestras realizadas                        175 

Relatórios Técnicos e Pareceres Psicossociais                        217 

Atendimento de Dependência Química                        159 

Cadastro do Projeto Reeducar                         489 
  Fonte: DPE-AM  
  Nota: Dados de janeiro a outubro 

 

 

Os serviços realizados pela área de Psicologia atende os encaminhamentos oriundos 

dos Núcleos descentralizados da DPE, bem como da Diretoria do Serviço Social, Áreas de 

Família, Criminal, Civil, Projeto Reeducar, nas ações de Definição e Modificação de Guarda, 

Oferta de Alimentos, Direito de Visitas, Tutela, Curatela, Dissolução de União Estável, 

Divórcio e Ações Sociais (Escola Solidária). Foram realizados 2.208 atendimentos. 

O Projeto Reeducar, executado em parceria com o Tribunal de Justiça e demais 

instituições, tem como público alvo liberados provisórios do sistema carcerário que necessitam de 

apoio familiar e institucional para sua ressocialização. O primeiro momento é de acolhimento com 

palestras onde são abordados temas de fundamental importância social e psicológica acerca da 

situação em que se encontram, esclarecendo tudo sobre o projeto, minimizando a tensão emocional 

que os acompanha. A partir daí, são convidados a comparecer à Defensoria Pública para a realização 

dos cadastros àqueles que se interessarem. A situação é trabalhada de forma individualizada, com 

respeito às suas peculiaridades, mas sempre estabelecendo prioridades na tentativa de melhor ajudar a 

reencontrar o caminho da dignidade/cidadania. 
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Conforme as necessidades apresentadas, são feitos os seguintes procedimentos: 

encaminhamento a  cursos de qualificação profissional,  retorno à escola, ao mercado de trabalho, à 

tratamento de dependência química, à psicologia, a aquisição de documentação e outros. 

No ano de 2012, compareceram às palestras 1.022 egressos do sistema prisional, sendo 489 

cadastrados; destes, apenas 197 retornaram ao projeto. Os jovens tiveram acesso a cursos 

profissionalizantes oferecidos por parceiros da instituição, totalizando mais de 500 cursos oferecidos. 

Dos jovens capacitados, 227 estão inseridos no mercado de trabalho. 

Outro atendimento voltado para os internos do sistema carcerário é o realizado pelo Grupo 

de Trabalho de Assistência Permanente aos Presidiários (GTAP), que presta assistência jurídica 

gratuita aos detentos. Foram 553 atendimentos realizados. 

Na qualidade de agente do Estado, a Defensoria Pública do Estado do Amazonas 

vem participando da luta em defesa dos direitos femininos, respeitando, orientando e 

defendendo as mulheres em situação de violência, prevenindo e resolvendo questões jurídicas 

e sociais, de forma isonômica e equilibrada, tanto judicialmente quanto extrajudicialmente. 

Nesse contexto, implantou o Núcleo de Atendimento Especializado da Mulher 

Vítima de Violência Doméstica e Familiar - NAEM, que visa o atendimento especializado 

jurídico-social das mulheres vítimas de violência doméstica e familiar, por meio de equipe 

interdisciplinar, bem como a realização de palestras de conscientização de direitos e deveres 

voltados às mulheres, seus familiares e sociedade em geral. A implantação do NAEM 

contempla, ainda, as diretrizes do Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania – 

Pronasci, do Ministério da Justiça. Foram realizados de 680 atendimentos, com 870 retornos e 

266 medidas protetivas. 

 
 
METAS DA DPE PARA 2013 
 
 

� Ampliar o serviço oferecido pela Defensoria Pública Itinerante; 

� Garantir a Assistência Jurídica Gratuita aos indígenas, por meio do trabalho realizado em 

parceria com a Secretaria de Estado dos Povos Indígenas (Seind), com a realização de 

palestras e a ampliação do serviço jurídico; 

� Concretizar o Acordo de Cooperação Técnica com a Assembleia Legislativa do Estado do 

Amazonas (ALEAM), a fim de prestar atendimento com esta instituição no que diz respeito ao 

trabalho realizado pelas comissões parlamentares; 

� Realizar o II Concurso Público da Defensoria Pública do Estado do Amazonas destinado ao 

provimento de 35 vagas para o Cargo de Defensor Público. 
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ASSISTÊNCIA SOCIAL e CIDADANIA 

 

O Programa Amazonas Social, sob a responsabilidade da Secretaria de Estado da 

Assistência Social e Cidadania (SEAS), numa ação intersetorial e efetiva com a Secretaria de 

Estado da Pessoa com Deficiência (Seped), Secretaria de Estado de Articulação de Políticas 

Públicas aos Movimentos Sociais e Populares (Searp), Fundo de Promoção Social (FPS), 

Ouvidoria Geral do Estado (OGE), vem desenvolvendo ações de inclusão social, cidadania, 

oportunidade e renda para pessoas em situação de vulnerabilidade social, com ênfase nas 

crianças, adolescentes, idosos e pessoas com deficiência. Dentre as ações realizadas, 

destacam-se: 

 

Projeto Ame a Vida – presta atendimento à população e referência à rede de proteção social às 

demandas sociais que chegam aos 20 Distritos Integrados de Polícias (DIPs) e uma Delegacia 

Especializada em Apuração de Atos Infracionais/DEAAI, distribuídos em quatro zonas do município 

de Manaus, contribuindo para a humanização do atendimento.  

 

 
Fonte: Seas 

 

Projeto Jovem Cidadão – em desenvolvimento nas escolas públicas estaduais, o projeto atende e 

acompanha adolescentes e jovens com idade de 12 a 20 anos incompletos, no contraturno escolar. A 

oportunização de desenvolvimento pessoal e social contribui para a redução do índice de repetência, 

abandono escolar, e para a melhoria dos indicadores sociais do estado do Amazonas. Também 

beneficia as famílias com o pagamento de bolsas (transferência de renda) no valor de R$ 

30,00 a famílias com um adolescente, e R$ 50,00 para aquelas com mais de um adolescente. 

A partir de 2012, o Projeto foi implantado em mais seis escolas da Capital, passando de 143 

2010

2011

2012

312.613

470.021

247.413

356.285

506.646

247.557

PROJETO AME A VIDA

Atendimentos Realizados Pessoas Atendidas
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escolas para 149 espalhadas nas seis zonas da cidade. Na Escola Estadual Josephina de Melo, 

também assiste os Centros Socioeducativos de atendimento a adolescentes infratores que 

cumpriram Medidas Socioeducativas de Internação. Com a expansão para 16 municípios do 

interior, o atendimento passou de 123 para 129 Escolas. 

 

 
Fonte: Seas 

 

 

Acolhimento Institucional – serviço de acolhimento de acordo com a Tipificação Nacional de 

Serviços Socioassistenciais onde estão incluídas as ações de Proteção Social Especial e de Alta 

Complexidade, buscando a resolução de necessidades imediatas e promover a inserção na rede de 

serviços socioassistenciais e das demais políticas públicas, na perspectiva da garantia dos direitos, 

apresentados nos seguintes serviços: 

� Projeto Criança Cidadã – serviço ofertado com a finalidade de assegurar trabalho 

social de busca ativa e acolhimento, tendo disponibilizado proteção integral 

direcionada ao atendimento de 446 crianças e adolescentes que se encontravam em 

situação de rua, com risco e violação de direitos, expostas a todas as formas de 

violência, com vínculos familiares e comunitários rompidos; 

� Serviço de Apoio Emergencial à Mulher (SAPEM) – atende e abriga, 

emergencialmente, a demanda expressiva de mulheres vitimizadas e seus filhos que 

não correm risco de morte. Atuou de forma eficaz na proteção de 2.866 mulheres em 

razão da violência doméstica e familiar, e a seus 123 filhos, crianças e adolescentes 

acolhidas, prestando atendimento psicológico, jurídico e social; 

 

2010

2011

2012

39.519

61.398

64.830

19.399

36.388

40.722

98.060

97.786

105.552

PROJETO JOVEM CIDADÃO

Total de
Atendimentos

Nº Bolsistas

Atendidas/ Interior

Nº Bolsistas

Atendidas/ Capital
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Fonte: Seas 

 

� Manutenção da Casa Abrigo Antonia Nascimento Priante – unidade de abrigamento de 

mulheres em situação de risco iminente de morte ou grave violência, e seus filhos 

menores de idade, por determinação judicial. Tem capacidade para acolhimento e 

proteção para até 16 mulheres e seus filhos menores de idade, prestando atendimento 

nas áreas psicossocial, jurídica e social, de forma a contribuir na redução de danos, 

elevação da autoestima, ampliação do acesso à justiça e à assistência jurídica gratuita, 

fortalecendo os vínculos familiares, possibilitando uma vida familiar e comunitária 

com autonomia e liberdade. A Casa abrigou 215 pessoas (mulheres, crianças e 

adolescentes) e prestou 3.348 atendimentos especializados. 

� Casa do Migrante Jacamim - abrigo temporário para pessoas ou famílias migrantes de 

baixa renda que se encontram em trânsito e/ou doentes (com acompanhantes) para 

tratamento de saúde e provenientes de outros municípios do estado do Amazonas, e 

também, de outros Estados do Brasil ou países limítrofes. Foram disponibilizados 

5.368 atendimentos a pessoas, das quais, 44 procedentes de outros países, 170 das 

capitais do Brasil, 64 de Manaus e 242 dos municípios do estado do Amazonas. 

 

Benefícios Socioassistenciais – caracterizam-se por serviços de atendimento em situações de 

urgências sociais, viabilizando o acesso aos serviços disponibilizados pela Rede de Proteção Social do 

Estado, por meio da Prestação de Auxílios Eventuais, com um total de 5.880 benefícios concedidos. 

Cerca de 283 pessoas vitimizadas por calamidades foram contempladas também na Concessão de 

Benefícios Emergenciais/Vítimas de Sinistros e Fatos Adversos, com kit madeira, serviços funerários, 

doação de colchão, cesta básica, rede, kit para bebe e outros.  

� PAC PORTO – Serviço destinado prioritariamente a pessoas de baixa renda, idosos e 

pessoas com deficiência em situação de trânsito e sem referência familiar na capital e 

no interior, e de outros estados e países, viabilizando passagens e meias passagens, 

4.587 4.442
2.866

15.318

11.815 10.623

28.081

24.720

18.566

2010 2011 2012

SERVIÇO DE APOIO EMERGENCIAL À MULHER  -
SAPEM

Mulheres
Atendidas

Ocorrência/
Agravos

Total de
Atendimentos
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encaminhamentos e outras providências, atendendo 24.281 pessoas, sendo 2.941 

pessoas idosas e 498 pessoas com deficiência, perfazendo um total de 24.712 

atendimentos. 

� Atendimento às Puérperas de Baixa Renda - prestação de atendimento imediato, direto 

e efetivo às puérperas e seus bebês, notadamente, as de baixa renda, com a oferta de 

18.793 benefícios, kit enxoval, transporte no retorno às residências, além dos serviços 

de orientação socioeducativa e encaminhamentos diversos às 10.336 puérperas 

atendidas nas sete maternidades públicas estaduais: Ana Braga, Alvorada, Azilda 

Marreiro, Balbina Mestrinho, Chapot Prevost, Instituto da Mulher e Nazira Daou, com 

a emissão do Registro Civil de Nascimento. 

 

Descentralização dos Serviços Socioassistenciais - Disponibiliza recursos financeiros, a título de 

cofinanciamento, para o custeio dos serviços socioassistenciais de Proteção Social Básica e Proteção 

Social Especial, de modo a contribuir na operacionalização dos serviços ofertados 

� Prato Cidadão - atendimento e acompanhamento às famílias em situação de 

insegurança alimentar e nutricional, por meio dos seis restaurantes Prato Cidadão 

distribuídos nos seguintes bairros: Centro, Novo Israel, São José, Compensa, Jorge 

Teixeira e Alvorada. 

 

 
 

Fonte: Seas 

 

� SOS Cidadão – serviço ofertado para garantir o complemento alimentar das famílias 

em situação de vulnerabilidade social, disponibilizado nas três unidades de 

distribuição gratuita de sopas, inseridas em áreas periféricas da zona Norte de Manaus, 

2010

2011

2012

191.813

182.962

160.046

763.524

718.252

595.127

PRATO CIDADÃO

Refeições Servidas Usuários Atendidos
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como o Parque São Pedro, Alfredo Nascimento e Rio Piorini, beneficiando pessoas e 

famílias residentes nessas localidades e comunidades adjacentes. 

 

 
Fonte: Seas 

 

 

� Ações Comunitárias e Populares – projeto de atendimento às demandas comunitárias e 

populares da cidade de Manaus e municípios do interior, relativas a situações-

problema na área social, em articulação com as redes de serviços. Executa, ainda, 

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, resultando em 31.972 

benefícios prestados a 5.069 pessoas atendidas com o devido acompanhamento. 

 

Garantia de Direitos – oferta de serviços socioassistenciais voltados a indivíduos e famílias que 

estejam em situação de risco, pessoal e social, consequentemente, necessitando de atendimento técnico 

especializado e de outros tipos de medidas protetivas que possam levá-los ao pleno exercício da 

cidadania.  

� Centro de Proteção à Defesa da Pessoa Idosa (CIPDI) - atendimento social, 

psicológico e jurídico concedido a pessoas idosas vítimas de violência, atuando 

diretamente no acompanhamento de situações de discriminações, desrespeitos, maus 

tratos, exploração e outros tipos de violências praticadas contra essa parcela da 

sociedade, interagindo na mediação de conflitos familiares e viabilizando os 

encaminhamentos, de acordo com as necessidades tecnicamente identificadas. Na 

identificação dos agravos ocorreram 1.983 denúncias, perfazendo em 7.617 

atendimentos psicossociais. 

2010

2011

2012

213.827

228.972

200.623

1.227.487

1.215.536

985.208

SOS Cidadão

Litros de Sopas Servidas Usuários Atendidos
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� Centro Estadual de Referência de Atendimento à Mulher (CREAM) - atendimento 

(social/psicológico/jurídico) à mulher em situação de violência, promovendo a defesa 

dos direitos e responsabilização do agressor na capital do Estado, com ampliação do 

acesso a serviços de atendimento à mulher vítima de violência. Foram atendidas 915 

mulheres e realizados 7.467 atendimentos. 

� Núcleo de Apoio Psicossocial/Delegacia Especializada de Assistência e Proteção à Criança e 

ao Adolescente (DEPCA) - atendimento social e psicossocial prestado 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 de 

acordo com o que preconiza o Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei Orgânica da 

Assistência Social, a Lei 12.435/2011 e a Constituição Federal. 

 

 
Fonte: Seas 

 

� Serviço de Atendimento Psicossocial às Famílias - promove e garante o atendimento 

psicossocial às famílias e usuários de substâncias que causam a dependência química, 

encaminhando a serviços, programas e tratamentos disponíveis na rede socioassistencial, 

realizando um atendimento Psicossocial de 1.455, sendo encaminhadas para outras instituições 

1.393 pessoas.  

 

Implementação das Atividades dos Centros Estaduais de Convivência da Família e do Idoso - 

gestão compartilhada entre a SEAS, a SEC, SUSAM, SEJEL e Universidade Aberta da Terceira Idade 

- UNATI, os Centros Estaduais de Convivência promovem melhoria da qualidade de vida das famílias, 

idosos, pessoas com deficiências e demais segmentos, promovendo. O maior e mais recente dos 

Centros inaugurado em janeiro de 2012, o CECF “Magdalena Arce Daou , localizado na zona oeste da 

capital,  possui quadras poliesportivas, campo de grama sintética, piscina semiolímpica, piscina 

Vítimas
Atendidas

Agressores Ocorrências/
Agravos

4.056

3.035
3.4223.557

2.638 2.852

Núcleo de Apoio Psicossocial - Atendimento no DEPCA

2011

2012
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coberta com aquecimento, academia indoor e a academia ao ar livre, a primeira instalada na cidade de 

Manaus, proporcionando ao usuário uma maior oferta de serviços especializados. 

 

 
Fonte: Seas 

 

O CECF Padre Pedro Vignola, localizado na zona Norte de Manaus, disponibiliza práticas de 

atividades socioeducativas, esportivas, culturais, de lazer e geração de renda, viabilizando qualidade 

de vida aos usuários. Em 2012 o Centro realizou 519.818 atendimentos. 

Distribuídos nas demais zonas da cidade, estão os CECFs de menor porte, equipados e estruturados e 

que oferecem serviços nas áreas de Assistência Social, formação profissional (Cetam) e atividades 

esportivas e de lazer (Sejel). São eles: Teonízia Lobo de Carvalho na zona Zorte, Andre Araújo, 31 de 

Março, na zona Sul de Manaus, e Maria de Miranda Leão, na zona Centro-Oeste. 

 

 
Fonte: Seas 

 

Com a oferta de atividades específicas para o segmento populacional com idade igual ou superior a 60 

anos, os Centros Estaduais de Convivência do Idoso - CECIs desenvolvem um conjunto de serviços 

destinados a assegurar a assistência social, lazer, cultura, esportes, atividades de geração de renda, 

atendimentos médicos, fisioterápicos e psicológicos, mantendo sempre a centralidade na família, 

buscando com isso o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários, e garantindo direitos. 

Assim como os Centros Estaduais de Convivência da Família, os CECIs funcionam sob a coordenação 

83.274

671.943

95.012 43.472 12.517

906.218

Atendimentos realizados em 2012

Centro Estadual de Convivência da Família Magdalena Arce Daou 

2011 2012

120.969 55.955

731.561 664.900

Centro Estadual de Convivência da Família MIRANDA LEÃO , ANDRÉ 
ARAÚJO ,  TEONÍSIA  LÔBO DE CARVALHO , 31 DE MARÇO 

Pessoas Frequentando Total de Atendimentos
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da SEAS e têm a gestão compartilhada com outras Secretárias de Estado e parceiros. Existem dois 

CECIs no Estado, sob gestão da SEAS: O CECI localizado na zona Sul de Manaus, de grande porte, 

com atendimento a 559.530 idosos; e o CECI Honorina Lopes, de menor porte, localizado na Região 

Metropolitana de Manaus, no município de Iranduba, atendendo 12.693 idosos. 

 

Implementação do Sistema Estadual de Atendimento Socioeducativo - configura-se na prestação 

de serviço socioassistencial e acompanhamento a adolescentes e jovens em conflito com a lei, em 

cumprimento a medidas socioeducativas, determinadas judicialmente, oferecido pelos programas e 

serviços a seguir: 

 

SERVIÇOS E ATENDIMENTOS SOCIOEDUCATIVOS - 2012 

UNIDADE/SERVIÇO ESPECIFICIDADE FAIXA 
ETÁRIA 

INTERNO 

Internação Provisória 
Masculino e Feminino 

Disponibilizado para adolescentes de ambos os 
sexos infratores - internação de até 45 dias 

12 a 18 anos 
incompletos 

713 

 Senador Raimundo 
Parente 

Atende adolescentes do sexo masculino que 
cometem atos infracionais   

12 a 16 anos 
incompletos 22 

CSE Assistente Social 
Dagmar Feitosa 

Disponibilizado para adolescentes do sexo 
masculino 

16 a 18 anos 
incompletos 

62 

CSE de Semiliberdade 
Masculino e Feminino 

Marise Mendes 

Atendimento de 85 adolescentes de ambos os 
sexos 12 a 18 anos 

incompletos 
 

85 

Liberdade assistida (LA) 
Prestação de serviços à comunidade com 

medidas socioeducativas nos sete Núcleos  
 
- 

1.076 
(atendimentos) 

Atendimento ao Egresso 
(Proeg) - Projeto “Pé na 

Frente” 

Acompanhamento psicossocial de adolescentes 
egressos do Sistema Socioeducativo, no período 

máximo de 6 meses 
 
- 

 
50 

(atendimentos) 
Fonte: Seas 

 
Serviços Itinerantes Socioassistenciais e de Cidadania - disponibiliza serviços e ações de direitos 

socioassistenciais e de cidadania, possibilitando o acesso às Políticas Públicas de Assistência Social, 

Cidadania, Previdência Social, Saúde, Educação, Cultura, Assistência Jurídica e outras, às 

populações urbanas e rurais mais necessitadas, marginalizadas em virtude da vulnerabilidade e da 

distância ocasionada pelas dificuldades geográficas do nosso Estado, combatendo a exclusão social e a 

violação de direitos, por meio da coordenação e desenvolvimento de atividades intersetoriais. 

 

� Pronto Atendimento Itinerante - PAI - garante a cobertura de direitos à população que não tem 

acesso às Políticas Públicas, sendo operacionalizados pelos Barcos Zona Franca Verde, 

Puxirum I e Puxirum II, dotados de toda a estrutura necessária para navegar e chegar até as 

comunidades mais longínquas, inclusive às indígenas, realizaram 17 viagens a 17 

municípios do estado do Amazonas. Esses barcos disponibilizam equipes técnicas de 
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saúde, educação, cidadania, serviço social, jurídica e outros, além de aparelhos e 

tecnologia adequados para o bom desenvolvimento do serviço.  

 

 
Fonte: Seas 

 

 

� Escola Solidária – oportuniza à população o acesso rápido aos serviços básicos e 

sociais, valendo-se de Escolas da Rede Pública Estadual, promovendo atendimento 

médico, odontológico, assistência social, documentação civil, dentre outros. Foram 

efetuados 7 eventos: a 1ª edição foi realizada em Novo Airão, a 2ª em Rio Preto da 

Eva; 3ª e 4ª, em Iranduba e Presidente Figueiredo; 5ª edição, em Manacapuru; 6ª, em 

Itacoatiara; e 7ª, em Parintins. 

 

 
Fonte: Seas 

 
 
Gestão da Política de Assistência Social 
 
 

No sentido de promover a qualificação e valorização profissional dos servidores da SEAS e 

trabalhadores do  SUAS, foram desenvolvidos 36 eventos de capacitação (palestras, cursos básicos e 

avançados, cursos de pós-graduação e outros), alcançando 60 servidores. Além disso, foram 

34.849
211.777

246.626

Atendimentos Socioassistenciais/SEAS Atendimentos Parceiros Total Geral de Atendimentos

PRONTO ATENDIMENTO ITINERANTE - PAI

83.764

38.053

32.270

10.002

6.876

69.907

40.045

14.766

20.130

15.334

Outros Atendimentos

Usuários Beneficiados

Atendimento/ SEAS

Atendimento/ Saúde

Emissão de Documento Civil

ESCOLA SOLIDÁRIA

2012 2011
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promovidos 42 eventos de capacitação, envolvendo 498 trabalhadores do SUAS, conforme o Plano 

Nacional de Capacitação e a Norma Operacional Básica de Recursos Humanos. 

A Gestão da Política também prevê o apoio técnico e financeiro, direto e efetivo aos três 

Órgãos Colegiados de Direitos e de Controle Social: Conselho Estadual de Assistência Social (CEAS), 

Conselho Estadual de Direitos da Criança e do Adolescente e Conselho Estadual do Idoso (CEI).A 

finalidade é avaliar a política da assistência social e de direitos de outros segmentos populacionais, 

deliberando diretrizes na defesa e efetivação dos direitos socioassistenciais, enfrentamento das 

desigualdades sociais e articulação com órgãos públicos de defesa de direitos. 

O Monitoramento, Informação e Avaliação dos Serviços Socioassistenciais de 123 Entidades 

sem fins econômicos que compõem a rede socioassistencial de serviços na capital do Estado e em 

cinco municípios do interior. A realização de visitas técnicas de monitoramento na capital e nos 

municípios assegurou às instituições, orientações e monitoramento de 24 Equipamentos Sociais, entre 

Centros de Referência da Assistência Social – CRAS e Centros de Referência Especializados de 

Assistência Social – CREAS.  

Os seis convênios firmados com o Governo Federal - Ministério de Desenvolvimento Social 

e Combate à Fome, Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, Secretaria de 

Políticas para as Mulheres da Presidência da República, possibilitaram a implementação de projetos  

que envolveram a construção de um Centro Socioeducativo de Internação Masculina e Erradicação do 

Sub-registro Civil de Nascimento, além de ações no que se refere ao enfrentamento da violência 

doméstica e familiar contra a mulher, com a elaboração de um Sistema de Banco de Dados, 

Campanhas de Enfrentamento, Capacitação Estadual e Estruturação da Coordenadoria de Serviços a 

Mulher.  

Por meio do Projeto Erradicação do Sub Registro Civil de Nascimento, foram realizados 

mutirões nos municípios do Amazonas para a emissão de 13.701 Registros Civis de Nascimento. 

O Cadastro Único é um instrumento que identifica e caracteriza as famílias de baixa renda, 

permitindo conhecer a realidade socioeconômica dessas famílias. No Amazonas, são 475.221 famílias 

cadastradas, sendo que 446.158 têm renda mensal per capita de até 1/2 salário mínimo.  É 

obrigatoriamente utilizado para seleção de beneficiários de programas sociais do Governo Federal, 

como o Programa Bolsa Família (PBF), que beneficia 329.755 famílias em situação de pobreza e de 

extrema pobreza nos 62 municípios do Estado. As condicionalidades reforçam o acesso a direitos 

sociais básicos nas áreas de educação, saúde e assistência social.  Por meio da Coordenação Estadual 

do Cadastro Único e Programa Bolsa Família, os técnicos municipais são capacitados e orientados 

para a divulgação do programa junto à população, manutenção permanente de cadastramento, 

atualização dos dados, visita às famílias cadastradas, digitação dos formulários e outros. 

Incluído na Política de Assistência Social o Benefício de Prestação Continuada - BPC, 

benefício individual, não vitalício e intransferível, garantiu a transferência mensal de um salário 
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mínimo para os beneficiados idosos com 65 anos ou mais, e pessoas de qualquer idade, com 

deficiência,  e suas famílias. Em 2012 realizou um atendimento a 39.857 idosos e 21.358 pessoas com 

deficiência na Capital, 48.369 idosos e 25.790 pessoas com deficiência no interior. 

O Centro de Referência da Assistência Social, que integra a área de Proteção Social Básica, 

oferta o Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família. Foram beneficiadas  75.600 pessoas 

referenciadas nos 62 municípios do Estado. As 44 equipes volantes no Estado passaram a ser 

cofinanciadas pelo Governo Federal para a realização de busca-ativa a famílias em situação de 

extrema pobreza que se encontram fora do Cadastro Único e não são beneficiadas por serviços e 

programas socioassistenciais. 

O Projovem Adolescente desenvolve atividades em 55 municípios, promovendo o 

fortalecimento da convivência familiar e comunitária, com a inclusão de 8.466 jovens, na faixa etária 

de 15 a 17 anos, criando condições para a inserção, reinserção e permanência do jovem no sistema 

educacional.Tem como eixos estruturantes a elevação da escolaridade, qualificação profissional e o 

desenvolvimento humano. 

O Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI) atua em 59 municípios, sendo 

17 núcleos implantados em Manaus, ofertando um conjunto de ações para promover a retirada de 

15.549 Crianças e Adolescentes de até 16 anos das práticas de trabalho infantil. É realizada a 

transferência direta de renda a famílias com crianças ou adolescentes em situação de trabalho, serviços 

de convivência e fortalecimento de vínculos para crianças/adolescentes até 16 anos.  

    Os 37 Centros de Referência Especializados da Assistência Social (CREAS) atuam em 

33 municípios do Estado, onde 1.800 famílias são referenciadas no Serviço de Proteção e Atendimento 

Especializado a Famílias e Indivíduos , que oferta apoio, orientação e acompanhamento especializado 

a famílias e indivíduos em situação de ameaça ou violação de direitos. 

Quanto à Segurança Alimentar e Nutricional, a SEAS apoia a implementação, coordena, 

supervisiona e acompanha programas, projetos e ações de Segurança Alimentar e Nutricional no 

Estado, de acordo com as diretrizes da Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Em 

2012, o Governo Federal co-financiou a aquisição de 33.085 Cestas Básicas, 19.962 Cestas para 

Indígenas e 723 Cestas para Quilombolas. 

O Projeto Casa Brasil iniciou suas ações com um convênio do Governo Federal, mas a 

partir de 2010 teve suas ações totalmente financiadas pelo Governo do Estado, proporcionando 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, com o uso intensivo das 

tecnologias da informação e comunicação. Contemplou 1.162 pessoas, totalizando 9.721 

atendimentos.  
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O Casamento Coletivo, realizado em 15 de dezembro de 2012, formalizou a união de 93 

casais que participam dos Centros de Convivência da Família e Idoso - Madalena Arce Daou, Miranda 

Leão, 31 de Março. Padre Pedro Vignola e Teonízia Lobo. 

  A seguir estão detalhados os convênios em execução:  

 

CONVÊNIOS REALIZADOS - 2012 

ENTIDADE CONVENIADA MUNICÍPIO VALOR (R$) 

Associação Casa de Apoio à Criança e ao Adolescente Autazes 120.000,00 

Associação Comunitária Civil Luz da Infância Autazes 200.000,00 

Central Cultural Águia Dourada Benjamin Constant 400.000,00 

Associação Pio Lantéri Careiro Castanho 120.000,00 

ISMA - Centro do Menor de Humaitá Humaitá 133.480,00 

Diocese de Humaitá (Projeto Renascer para a Vida - Proteção Social 
Especial) 

Humaitá 96.000,00 

Diocese de Humaitá (Proteção Social Básica) Humaitá 80.000,00 

Associação de Amparo às Mulheres de Iranduba - AAMI Iranduba 147.376,00 

Associação para o Desenvolvimento Coesivo da Amazônia – 
ADCAM 

Iranduba 70.000,00 

Lions Clube Itacoatiara Velha Serpa Itacoatiara 150.000,00 

Prelazia de Lábrea - Centro Esperança de Lábrea Lábrea 143.000,00 

Aldeias Infantis SOS Brasil ( Proteção Social Especial) Manaus 100.000,00 

Aldeias Infantis SOS Brasil ( Proteção Social Básica) Manaus 80.000,00 
Associação Amigos do Autista do Amazonas Manaus 200.000,00 
Associação Chico Inácio Manaus 173.190,00 
Associação de apoio à criança com HIV - CASA VHIDA (Proteção 
Social Básica) 

Manaus 200.000,00 

Associação de Apoio às Mulheres Portadoras de Câncer - Lar das 
Marias 

Manaus 100.000,00 

Associação Espírita e Beneficente Jesus Gonçalves Manaus 130.000,00 

Associação para o Desenvolvimento Coesivo da Amazônia – 
ADCAM 

Manaus 105.000,00 

Associação para o Desenvolvimento Integral e Sustentável - ADEIS Manaus 75.101,00 

Cáritas Arquidiocesana de Manaus (Proteção Social Básica) Manaus 165.000,00 

Cáritas Arquidiocesana de Manaus (ação emergencial) Manaus 540.000,00 

Casa da Criança Manaus 100.000,00 

Centro de Formação Vida Alegre Manaus 100.000,00 

Centro de Solidariedade São José – Escola Agrícola Rainha dos 
Apóstolos 

Manaus 120.000,00 

Clube de Mães Japiinlândia Manaus 100.000,00 

Centro Integral de Apoio, Ensino, Pesquisa, Prevenção e Tratamento 
da Dependência Química - Desafio Jovem Manaus 

Manaus 135.000,00 

Educação e Cultura ao Alcance de Todos - ECAT Manaus 100.000,00 

Grupo de Apoio à Criança com Câncer – GACC (Proteção Social 
Especial) 

Manaus 300.000,00 

Grupo de Apoio à Criança com Câncer – GACC ( Proteção Social 
Básica) 

Manaus 300.000,00 
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CONVÊNIOS REALIZADOS- 2012 

                                                                                                                                                                                 Continuação 

ENTIDADE CONVENIADA MUNICÍPIO VALOR (R$) 

Inspetoria Laura Vicuña - Casa Mamãe Margarida ( Proteção Social 
Especial) 

Manaus 384.000,00 

Inspetoria Laura Vicuña - Centro Social São Benedito Manaus 70.000,00 

Instituto Unidos Pela Amazônia - IUPAM Manaus 200.000,00 

Instituto Beneficente Frei Izidoro Irigoyen - Instituto NAF Brasil Manaus 356.000,00 

Instituto de Ação Social Vida e Saúde do Amazonas – IASVISAM Manaus 100.000,00 

Instituto de Assistência à Criança e ao Adolescente Santo Antônio – 
IACAS ( Proteção Social Básica) 

Manaus 80.000,00 

Instituto de Assistência à Criança e ao Adolescente Santo Antônio – 
IACAS ( Proteção Social Especial) 

Manaus 120.000,00 

Instituto de Pesquisa e Assistência Oftalmológica da Amazônia – 
(Comunidade Viva) 

Manaus 300.000,00 

Instituto Internacional Amazônia Viva Manaus 200.000,00 

Instituto Novo Mundo Manaus 576.000,00 

Instituto Silvério de Almeida Tundis - ISAT Manaus 100.000,00 

ISMA- Obras Sociais da Paróquia de São José Operário do Aleixo Manaus 165.000,00 

ISMA – Pró-Menor Dom Bosco Manaus 250.000,00 

Jovens com uma Missão Manaus – Abrigo Infantil Monte Salém Manaus 60.000,00 

Lar Batista Jannel Doyle ( Proteção Social Básica) Manaus 320.000,00 

Lar Batista Jannel Doyle ( Proteção Social Especial) Manaus 300.000,00 

Lar Fabiano de Cristo - Casa Joanna de Ângelis Manaus 180.000,00 

Movimento Comunitário Vida e Esperança Manaus 100.000,00 

Núcleo de Amparo Social Tomás de Aquino - Nasta Lar Francisco de 
Assis 

Manaus 200.000,00 

Obras Sociais do Centro Espírita Sementeira de Luz Manaus 90.000,00 

Oficina Escola de Lutheria da Amazônia – OELA Manaus 102.845,00 

Serviço Social do Transporte - SEST-SENAT Manaus 100.000,00 

Sociedade Espírita de Assistência Nosso Lar Manaus 100.000,00 

Serviço Missionário do Amazonas - Recanto da Paz Manaus 240.000,00 

Sociedade Beneficente Cristã do Amazonas Manaus 130.000,00 

Inspetoria Laura Vicuña - Centro Social Madre Ângela Vespa Manicoré 70.000,00 

ISMA - Comunidade Salesiana de Manicoré Manicoré 229.800,00 

Associação Independente Rompendo Fronteiras do Amazonas – 
ASIRFAM 

Nova Olinda do 
Norte 

100.000,00 

Associação Cultural e Artística Alfabetiarte de Parintins Parintins 350.000,00 

Diocese de Parintins Parintins 350.000,00 
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CONVÊNIOS REALIZADOS- 2012 

                                                                                                                                                                                        Conclusão 

ENTIDADE CONVENIADA MUNICÍPIO VALOR (R$) 

Prelazia de Lábrea - Centro Esperança de Pauiní Pauini 50.000,00 

Aldeias Infantis SOS Brasil Rio Preto da Eva 120.000,00 

Associação Agrícola e Psicultura – ACARPS Rio Preto da Eva 100.000,00 

Associação Rio Pretense Pé de Laranjeira Rio Preto da Eva 150.000,00 

Missão Salesiana de Santa Isabel do Rio Negro - ISMA 
Santa Isabel do 

Rio Negro 
94.096,00 

Inspetoria Santa Teresinha - Casa Irmã Inês Penha 
São Gabriel da 

Cachoeira 
60.000,00 

ISMA - Centro Missionário Salesiano 
São Gabriel da 

Cachoeira 
90.520,00 

ISMA - Centro Missionário de Iauaretê 
São Gabriel da 

Cachoeira 
87.067,82 

Prelazia de Lábrea - Centro Esperança de Tapauá Tapauá 53.000,00 

Total 11.511.475,85 
Fonte: Seas 

 

ATENÇÃO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA 

  

O Governador do Estado do Amazonas assumiu o compromisso em trabalhar para melhorar a 

qualidade de vida e oferecer oportunidades às pessoas com deficiência. Assim, criou o Projeto 

Atenção à Pessoa com Deficiência – Viver Melhor, desenvolvido pela Secretaria de Estado dos 

Direitos da Pessoa com Deficiência – SEPED, que trabalha por meio da transversalidade com as 

demais Secretarias de Estado e as Instituições na Promoção e Defesa dos Direitos da Pessoa com 

Deficiência no Amazonas. Essa parceria é de grande relevância para o desenvolvimento dos planos, 

programas e ações, que visam, sobretudo, fomentar a plena inclusão da pessoa com deficiência no 

processo de desenvolvimento do Estado. Dessa forma, busca-se minimizar todas as formas de 

discriminação e garantir o acesso aos bens e serviços da comunidade, promovendo e defendendo seus 

direitos de cidadania. 

O Viver Melhor consiste em uma ação articulada e integrada e suas áreas de atuação que se 

dividem nos eixos da Saúde, Educação, Habitação, Esporte e Lazer, Cultura, Assistência Social e 

Cidadania, Empregabilidade e Geração de Renda, Tecnologia e Inovação e Transporte. 

A gestão da política de atenção à pessoa com deficiência, assegura o pleno exercício dos 

direitos individuais e sociais dessas pessoas, garantindo a promoção, defesa dos direitos, 

acessibilidade e inclusão social. A implantação do planejamento estratégico da Seped possibilitou a 

coordenação, execução, controle e avaliação da gestão da Política de Atenção à Pessoa com 
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Deficiência, por meio da articulação, descentralização, ampliação e implementação dos serviços no 

estado do Amazonas, mediante a viabilização das seguintes ações: 

Viver Melhor - Habitação - executado em parceria com a Secretaria de Estado de Assistência Social 

e Cidadania – Seas, Secretaria de Estado de Infraestrutura do Amazonas – Seinfra, Secretaria de 

Estado de Saúde – Susam, Agência Amazonense de Desenvolvimento Social – AADES e 

Superintendência de Habitação do Amazonas – Suhab e tem por objetivo executar melhorias nas 

moradias das pessoas com deficiência, por meio da execução de obras e serviços de engenharia e 

adaptação arquitetônica, em conformidade com o Decreto Federal 5296/2004 e normas técnicas da 

ABNT-NBR 9050:2004. Nesse programa, a pessoa com deficiência que não for elegível tem o nome 

encaminhado para a Suhab, a fim de ser incluída no Programa Federal Minha Casa Minha Vida. No 

Interior, foram visitados pela Seas 10 municípios: Parintins, Manaquiri, Nova Olinda do Norte, 

Itacoatiara, Manicoré, Caapiranga, Urucurituba, Iranduba, Rio Preto da Eva e Novo Airão, cujas obras 

estão em andamento junto à Seinfra.  

 

PROGRAMA VIVER MELHOR - HABITAÇÃO (ADEQUAÇÃO DE MORADIAS 

LOCALIZAÇÃO VISITAS ELEGÍVEIS 

CONTEMPLADOS COM 
OBRAS 

PESSOAS BENEFICIADAS 

Entregues 
Em 

execução Kit Social Kit Saúde (¹) 

Capital 4.737 1.840 150 350 235 (*) 176  

Interior 787 523 9 (**) 514  --- --- 
Fonte: SEPED 
(¹) Composto de Cadeira de roda e de banho, andador, carrinho allbaby, cama fawler, adaptador para vaso sanitário e banho, muleta 
canadense e axilar. 
(*) Foram entregues 208 órteses e outros 32 equipamentos auxiliares. São mantidos mensalmente 102 pacientes com 152 unidades de fraldas 
geriátricas e, trimestralmente 30 pacientes com colchão caixa de ovo. 
(**) Em processo de licitação. 

 

Programa Viver Melhor - Atividade Motora - executado em parceria com a Secretaria de Estado de 

Educação e Qualidade do Ensino - SEDUC nos Centros de Educação em Tempo Integral - CETIs, 

Elisa Bessa Freire e Cinthia Régia Gomes do Livramento, ambos na zona Leste de Manaus, aproveita 

as instalações desses Centros  para, após suas atividades escolares, desenvolver atividades de educação 

física de forma lúdica com acompanhamento de uma equipe multidisciplinar, visando a integração e a 

socialização das pessoas com deficiência, possibilitando qualidade de vida, cidadania, autonomia e 

inclusão social, por meio das atividades motoras. A Seped está em processo de articulação para 

ampliar o programa na capital e implementação no interior. 

 
PROGRAMA VIVER MELHOR - ATIVIDADES MOTORAS 

CETI PARTICIPANTES 
ATENDIMENTO 

Mensal Anual 
Elisa Bessa 90 720 7.200 

Cinthia Régia 60 480 4.800 

TOTAL 150 - 12.000 
Fonte: SEPED 
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Implementação do Sistema Estadual de Informações da Pessoa com Deficiência - SISPED - 

consiste em um banco de dados e informações quanti-qualitativas sobre as condições sociais das 

pessoas com deficiência, bem como providenciar encaminhamentos que se fizerem necessários, por 

meio da articulação com a rede de atendimento estadual e municipal. O SISPED tem por finalidade 

garantir a eficácia das ações e serviços realizados por meio do cadastro, o atendimento e 

acompanhamento psicossocial da pessoa com deficiência e seus familiares. Foram cadastradas 5.044 

pessoas e 119 atendimentos e acompanhamento psicossocial. 

 

Ampliação e Capacitação de Recursos Humanos – no intuito de fortalecer e potencializar as ações 

da Secretaria, o efetivo de pessoal ampliou de 34 para aproximadamente 180 servidores, por meio de 

contrato de gestão com a AADES. Após realização de processo seletivo, todos passaram por 

treinamento e capacitação nas respectivas áreas de atuação. 

 

Implementação do Serviço de Monitoramento e Avaliação – o serviço realiza o acompanhamento e 

avaliação de Políticas Públicas relacionadas a programas e projetos da Política Estadual de Atenção à 

Pessoa com Deficiência, por meio do desenvolvimento das ações socioassistenciais e seus resultados 

alcançados. Assim sendo, foram realizados encontros com as ONGs para o fortalecimento de parcerias 

especialmente na orientação para a aplicação de recursos destinados à defesa e promoção da cidadania 

da pessoa com deficiência. Foram realizadas 10 visitas nos municípios de Manaus, Iranduba, 

Manacapuru, Rio Preto da Eva, Itacoatiara, Urucurituba, Manaquiri, Parintins, Boa Vistas dos Ramos, 

Tonantins e Maués, objetivando a interiorização e o acompanhamento das políticas setoriais no 

Estado. 

 

Comissão Permanente de Acessibilidade – foi instituída em caráter consultivo, com a finalidade de 

orientar os órgãos de responsabilidade do Poder Executivo Estadual quanto às questões relativas à 

acessibilidade, conforme dispõe o Decreto Federal 5.296/2004 e normas técnicas da ABNT-NBR 

9050. 

 

Apoio e manutenção do Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência - as atividades 

do Conselho envolvem reuniões, audiências públicas, palestras e encontros. Registra-se a realização 

do Encontro de Conselhos Estaduais da Região Norte, os Fóruns Municipais realizados nos municípios 

Polos, e a Conferência Estadual de Atenção à Pessoa com Deficiência.  

 

Implementação de Projetos Federais – convênio celebrado em parceria com o Governo Federal, por 

meio do Ministério do Desenvolvimento Social -SDH, com a vigência até 2013, tendo como objetivo: 
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� Capacitação de Técnicos e Agentes Sociais em Acessibilidade – será executado em cinco 

municípios polos (Manaus, Coari, Itacoatiara, São Gabriel da Cachoeira, Parintins), para 

atender 50 municípios envolvendo diferentes profissionais e a sociedade civil até o final de 

2013, para serem multiplicadores e fiscalizadores dos direitos da pessoa com deficiência. O 

objetivo é criar condições que favoreçam a conscientização da sociedade e estimulem uma 

ação proativa em direção à eliminação das “barreiras atitudinais”, de informação, 

arquitetônicas, dentre outras, que impedem as pessoas com deficiência de participar 

efetivamente da vida em sociedade.  

� Apoio à implementação do Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência do 

Estado do Amazonas – é uma iniciativa da Seped em fortalecer e otimizar ações do CONEDE-

AM, no sentido de oferecer estrutura, equipamentos necessários, suporte tecnológico e 

acessíveis, e a capacitação dos conselheiros, visando uma maior participação no 

desenvolvimento das políticas locais. 

Descentralização de Serviços e Ações Socioassistênciais no âmbito da Política Estadual de 

Atenção à Pessoa com Deficiência – foram disponibilizados recursos financeiros a título de 

cofinanciamento para custeios das ações e serviços socioassistenciais, mediante a utilização de 

recursos oriundo do Tesouro Estadual. Foram celebrados 22 convênios com as Organizações Não 

Governamentais que atuam na defesa e garantia dos direitos das pessoas com deficiência, em 16 

municípios, incluindo a Capital, conforme segue: 

 

CONVÊNIOS REALIZADOS - 2012 
 

ENTIDADES OBJETIVO BENEFICIADOS INVESTIMENTOS 
(R$ ) 

Associação dos 
Deficientes Físicos do 

Amazonas. 

Ofertar e desenvolver 
ações para garantir melhor 
qualidade e inclusão social. 

300 pessoas com 
deficiências e suas 

famílias. 
144.000,00 

Associação de 
Capacitação, Emprego e 

Renda Pessoas com 
Deficiência do Amazonas 

Ofertar e desenvolver 
ações para garantir uma 

melhor qualidade e 
inclusão social. 

200 pessoas com 
deficiências e suas 

famílias 
129.997,00 

Instituto Felippo 
Smaldone - Congregação 
das Irmãs Salesianas dos 

Sagrados Corações 

Ofertar ações de promoção, 
proteção, possibilitando 

sua inclusão social e 
melhor qualidade de vida. 

600 pessoas com 
deficiência 

auditivas e suas 
famílias. 

250.000,00 

Abrigo Moacyr Alves - 
Núcleo de Amparo Social 

Tomás de Aquino 

Acolher e garantir proteção 
integral, moradia, 

alimentação, educação e 
saúde às pessoas que se 

encontram em situação de 
risco pessoal e social. 

50 crianças, 
adolescentes, 

jovens e adultos 
com deficiências 

múltiplas. 

1.100.000,00 
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CONVÊNIOS REALIZADOS - 2012 

Continuação 

ENTIDADES OBJETIVO BENEFICIADOS 
INVESTIMENTOS 

(R$ ) 

APAE Manaus - 
Associação de Pais e 

Amigos dos 
Excepcionais de 

Manaus. 

Desenvolver ações de promoção 
social, reabilitação, educação, 

garantido uma melhor qualidade 
de vida, cidadania e inclusão 

social. 

3.000 pessoas com 
deficiência intelectual, 

múltiplas e suas 
famílias. 

490.000,00 

Associação Pestalozzi 
do Amazonas 

Desenvolver ações de promoção 
social, reabilitação, educação, 

garantido uma melhor qualidade 
de vida, cidadania e inclusão 

social. 

330 pessoas com 
deficiência intelectual, 

múltiplas e suas 
famílias. 

180.000,00 

Associação de Pais e 
Amigos dos 

Excepcionais - APAE 
de Iranduba. 

Desenvolver ações de promoçãol, 
reabilitação, educação, garantido 
uma melhor qualidade de vida, 

cidadania e inclusão social. 

240 pessoas com 
deficiência intelectual, 

múltiplas e suas 
famílias. 

260.604,50 

Associação de Pais e 
Amigos dos 

Excepcionais - APAE 
de Itacoatiara. 

Desenvolver ações de promoção 
social, educação, reabilitação, 

garantido uma melhor qualidade 
de vida, cidadania e inclusão 

social. 

400 pessoas com 
deficiência intelectual, 

múltiplas e suas 
famílias. 

 

124.000,00 

Associação de Pais e 
Amigos dos 

Excepcionais - APAE 
Manacapuru. 

Ofertar atendimentos e ações de 
promoção social, educação, 

garantido uma melhor qualidade 
de vida, cidadania e inclusão 

social. 

142 pessoas com 
deficiência intelectual, 

múltiplas e suas 
famílias. 

140.300,00 

Associação de Pais e 
Amigos dos 

Excepcionais - APAE 
de Humaitá 

Ofertar atendimentos e ações de 
promoção social, educação, 
reabilitação, garantido uma 
melhor qualidade de vida, 

cidadania e inclusão social. 

141 pessoas com 
deficiência intelectual, 

múltiplas e suas 
famílias. 

114.306,96 

Associação de Pais e 
Amigos dos 

Excepcionais - APAE 
de Rio Preto da Eva. 

Ofertar atendimentos e ações de 
promoção social, educação, 
reabilitação, garantido uma 
melhor qualidade de vida, 

cidadania e inclusão social. 

150 pessoas com 
deficiência intelectual, 

múltiplas e suas 
famílias. 

124.765,00 

Associação de Pais e 
Amigos dos 

Excepcionais – APAE 
de Tefé 

Ofertar atendimentos e ações de 
promoção social, educação, 
reabilitação, garantido uma 
melhor qualidade de vida, 

cidadania e inclusão social. 

240 pessoas com 
deficiência intelectual, 

múltiplas e suas 
famílias. 

85.000,00 

Associação Pestalozzi 
de Coari 

Ofertar atendimentos e ações de 
promoção social, educação, 
reabilitação, garantido uma 
melhor qualidade de vida, 

cidadania e inclusão social. 

300 pessoas com 
deficiência intelectual, 

múltiplas e suas 
famílias. 

80.000,00 

Associação Pestalozzi 
de Maués 

Ofertar atendimentos e ações de 
promoção social, educação, 
reabilitação, garantido uma 
melhor qualidade de vida, 

cidadania e inclusão social. 

154 pessoas com 
deficiência intelectual, 

múltiplas e suas 
famílias. 

110.000,00 
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CONVÊNIOS REALIZADOS - 2012 

Conclusão 

ENTIDADES OBJETIVO BENEFICIADOS 
INVESTIMENTOS 

(R$ ) 

Associação Pestalozzi 
de Tonantins 

Ofertar atendimentos e ações de 
promoção social, educação, 
reabilitação, garantido uma 
melhor qualidade de vida, 

cidadania e inclusão social. 

135 pessoas com 
deficiência intelectual, 

múltiplas e suas 
famílias. 

90.000,00 

Associação Pestalozzi 
de Manicoré 

Ofertar atendimentos e ações de 
promoção social, educação, 
reabilitação, garantido uma 
melhor qualidade de vida, 

cidadania e inclusão social. 

200 pessoas com 
deficiência intelectual, 

múltiplas e suas 
famílias. 

80.000,00 

Associação Pestalozzi 
de Boa Vista do Ramos 

Ofertar atendimentos e ações de 
promoção social, educação, 

habilitação, garantido uma melhor 
qualidade de vida, cidadania e 

inclusão social. 

305 pessoas com 
deficiência intelectual, 

múltiplas e suas 
famílias. 

60.000,00 

Associação Pestalozzi 
de Parintins 

Ofertar atendimentos e ações de 
promoção social, educação, 

habilitação, garantido uma melhor 
qualidade de vida, cidadania e 

inclusão social. 

190 pessoas com 
deficiência intelectual, 

múltiplas e suas 
famílias. 

111.100,00 

Associação Pestalozzi 
de Nova Olinda do 

Norte 

Ofertar atendimentos e ações de 
promoção social, educação, 
reabilitação, garantido uma 
melhor qualidade de vida, 

cidadania e inclusão social. 

500 pessoas com 
deficiência intelectual, 

múltiplas e suas 
famílias. 

90.000,00 

Associação Pestalozzi 
de Manaquiri 

Ofertar atendimentos e ações de 
promoção social, educação, 
reabilitação, garantido uma 
melhor qualidade de vida, 

cidadania e inclusão social. 

240 pessoas com 
deficiência intelectual, 

múltiplas e suas 
famílias. 

54.000,00 

Associação dos 
Deficientes Físicos de 

Itacoatiara – ADEFITA 

Ofertar e desenvolver ações para 
garantir uma melhor qualidade e 

inclusão social. 

500 pessoas com 
deficiências e suas 

famílias 
90.000,00 

Associação dos 
Deficientes Físicos de 

Urucurituba 

Ofertar e desenvolver ações para 
garantir uma melhor qualidade e 

inclusão social. 

500 pessoas com 
deficiências e suas 

famílias 
60.000,00 

Total 
8.817 beneficiados e 

suas famílias. 
3.968.073,46 

Fonte: Seped 

 

Parcerias – consiste em assinaturas de Termos de Adesão para a promoção das políticas 

setoriais de cidadania para as pessoas com deficiência, a serem interiorizadas em todo o 

estado do Amazonas: 

� Viver Melhor - Pró-Assistir, executado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do 

Estado do Amazonas - Fapeam, em parceria com a Secti e a Seped, por meio do Edital 

de Apoio ao Desenvolvimento de Tecnologia Assistiva de Produtos ou Protótipos, que 
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possibilita qualidade de vida, cidadania, oportunidades, autonomia e inclusão social, 

por meio dos projetos que serão desenvolvidos nas áreas de deficiência visual, 

auditiva, física e múltiplas. Os recursos financeiros alocados perfazem o total de 2,5 

milhões de reais para os projetos de pesquisa e apoio aos pesquisadores e inventores.  

� Governo Federal – Adesão ao Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência 

– Viver sem Limite - promove a integração e articulação de políticas públicas, 

programas e ações, o exercício pleno e equitativo dos direitos das pessoas com 

deficiência, nos termos da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com 

Deficiência e seu Protocolo Facultativo, aprovados por meio do Decreto Legislativo. 

O Plano Viver sem Limite estabelece atuação integrada entre a União, os Estados e o 

Distrito Federal, que atuarão em ações coordenadas de forma intersetorial e federativa, 

nos seguintes eixos: acesso a educação, atenção à saúde, inclusão social e 

acessibilidade. À Seped caberá articular com os municípios a adesão ao Plano, o 

monitoramento e avaliação das ações e apoio técnico.    

� Governo Federal – Adesão à Bolsa - Formação do Programa Nacional de Acesso ao 

Ensino Técnico e Emprego - tem por objetivo ampliar a oferta de cursos de educação 

profissional e tecnológico. São responsabilidade da Secretaria dos Direitos Humanos 

da Presidência da República - SDH/PR por meio da Seped, interiorizar as ações e 

iniciativas que compõem o Programa, buscando efetivar e dar oportunidade às pessoas 

com deficiência, elevando sua cidadania e inclusão social. 

� Empresa Privada – Coca Cola - a parceria tem por objetivo apoiar o Programa Viver 

Melhor Habitação para adaptações inicialmente de 500 moradias dos usuários do 

programa. Os recursos alocados para esse fim são de R$ 5.000.000,00. 

 

METAS DA SEPED PARA 2013 

 

� Viver Melhor – Habitação: adaptação e adequação em 3.500 casas, sendo 2.000 na capital e 

1.500 no interior, com a entrega de 4.000 Kits social (cama e colchão de casal e solteiro, 

travesseiro, dois jogos de lençóis e ventilador), bem como o kit saúde (2.800 Cadeiras de roda 

(sob medida), 2.200 cadeiras de banho, 200 pares de muletas Canadenses e 200 pares de 

muletas axilar); 
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� Viver Melhor – Reabilitação: Atendimento estimado 1.980 pessoas/mês e 23.760 

pessoas/ano; 

� Viver Melhor – Atividade Motora: ampliação dos serviços para mais três CETI’s, sendo 

dois na capital e um no município de Parintins; 

� Disponibilização dos recursos financeiros oriundos do Tesouro Estadual para cofinanciamento 

das ações e serviços socioassistenciais para celebração de convênios com as Organizações 

Não Governamentais de R$ 3.968.073,46 para R$ 5.000.000,00; 

� Criação do Comitê Gestor Estadual do Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência 

– Viver sem Limite, com a finalidade de articular com os Municípios a adesão, o 

monitoramento, a avaliação das ações e apoio técnico a fim de tornar efetivas as ações do 

Plano no Estado do Amazonas. O referido Comitê será composto pelos seguintes órgãos: 

SEPED; SEINFRA; SEDUC; SEPLAN; SUSAM; SEAS; SUHAB; SEFAZ; SEGOV; 

SETRAB; SEJUS; UEA; CETAM E ARSAM, sob a coordenação desta SEPED. 

� Supervisão de demanda na arregimentação, seleção e pré-matrícula em cursos da bolsa-

formação do PRONATEC, de pessoas com deficiência, de acordo com o termo de adesão do 

Governo do Estado do Amazonas ao programa.  

 
 
 
ARTICULAÇÃO DE POLITICAS PÚBLICAS C O M  O S  M OV I M E N T O S  S OC I A I S  
 

 

Numa ação intersetorial e efetiva, a Secretaria de Estado de Articulação de Políticas Públicas 

aos Movimentos Sociais e Populares (Searp), com o objetivo de promover a integração social nas suas 

mais variadas dimensões, vem desenvolvendo ações de assistência social, proteção, promoção dos 

direitos, cidadania, cultura, esporte e lazer e outros segmentos afins, as quais estão registradas a 

seguir:  

O Concidades-AM, instalado no dia 29 de novembro de 2012, é um colegiado de natureza 

permanente para debater e definir soluções nos setores da habitação de interesse social, gestão 

fundiária, planejamento, saneamento ambiental, gestão territorial, de acessibilidade e mobilidade 

urbana. Criado em 2011 pela Lei nº 3.685, é formado por 45 representantes do poder público e da 

sociedade civil organizada e possui caráter deliberativo, consultivo e fiscalizador. 

 

Seminário Estadual de Saneamento Básico e Gestão Integrada de Resíduos Sólidos – PLAMSAN 

Em parceria com a Associação Amazonense dos Municípios (AAM), a Searp apresentou proposta de 

Mecanismos de Participação Social nos Planos de Saneamento Básico e Gestão Integrada de Resíduos 
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Sólidos - PLAMSAN nos municípios com participação dos poderes públicos municipais, estadual e 

federal e sociedade civil, abrangendo 55 municípios.  

 

Estruturação da Cadeia Produtiva da Agricultura Família – instalação, no município de Ipixuna, 

de uma câmara frigorífica com capacidade para armazenar 10 toneladas de pescado, beneficiando 600 

famílias de pescadores artesanais. O benefício faz parte do Programa Nacional de Desenvolvimento 

Sustentável de Territórios Rurais (Pronat), desenvolvido pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário 

(MDA) e a Searp, com objetivo de apoiar a dinamização econômica da região do Alto Juruá com a 

estruturação da cadeia do pescado e fortalecimento da comercialização do produto. Outra ação 

importante foi a entrega de 13 casas de farinha,  três tratores, dois microtratores com reboque,  um 

caminhão de seis toneladas e uma empacotadeira, aos 14 grupos organizados de trabalhadores rurais 

que atuam nos territórios Manaus e Entorno (Autazes, Careiro Castanho, Careiro da Várzea, Iranduba,  

Itacoatiara, Itapiranga, Manaquiri, Manaus, Nova Olinda do Norte, Presidente Figueiredo, Rio Preto 

da Eva, Silves e Urucurituba) e Médio Juruá (Carauari), entre eles, associações, sindicatos, 

comunidades e prefeituras. São 3,5 mil trabalhadores beneficiados diretamente. 

Com o objetivo de executar políticas regionais integradas para reverter aspectos negativos que 

interferem na melhoria das condições de vida da população, a Searp que é responsável pela ação 

Gestão Amazonas Territorial, em parceria com a Seplan, realizou a I Conferência Estadual de 

Desenvolvimento Regional que promoveu debates entre o poder público, empresários, membros de 

instituições de ensino superior, pesquisa e extensão, e da sociedade civil ,sobre temas como a 

Governança, Participação Social e Diálogo Federativo, Financiamento do Desenvolvimento Regional, 

Desigualdades Regionais e Vetores de Desenvolvimento Regional Sustentável, que resultaram em 

princípios e diretrizes para a reformulação da Política Nacional de Desenvolvimento Regional - PNDR, 

por intermédio de acordo federativo e social. O evento teve a participação de 300 lideranças de grupos 

sociais, que foi precedida de 11 conferências microrregionais nos municípios pólos, considerando as 

calhas dos rios (Guajará, Boca do Acre, Tabatinga, Tefé, Coari, Humaitá, São Gabriel da Cachoeira, 

Parintins, Itacoatiara, Manacapuru e Manaquiri), com a participação de 200 lideranças locais.  

Outra ação desenvolvida pela Searp foi a mobilização social para a segurança com cidadania, 

objetivando fortalecer o Programa Ronda no Bairro, por meio de reuniões junto a entidades dos 

movimentos sociais, como associações de moradores, clubes de mães, igrejas de todas as 

denominações e grupos culturais, levantando as demandas e sugestões que importem na superação 

do quadro de insegurança social. 
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METAS DA SEARP PARA 2013 

 
� Municipalização dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio – 30 Núcleos Municipais; 

� II Encontro Estadual dos Movimentos Sociais para Articulação de Políticas Públicas  

� Mobilização Social Para Segurança com Cidadania -3.000 Pessoas Beneficiadas; 

� Fortalecimento da Política Estadual de Desenvolvimento Urbano -Manutenção do Conselho 

Estadual das Cidades; 

� Apoio à criação de 24 Conselhos Municipais das Cidades; 

� Realização da V Conferência Estadual precedida de 30 conferências municipais; 

� Gestão Amazonas Territorial – 3 Oficinas Territoriais de Articulação de Políticas Públicas. 

 

PROMOÇÃO SOCIAL 

 

O Fundo de Promoção Social ( FPS) beneficiou 4.442 pessoas com um investimento de R$ 

3.569.791,78 provenientes de dotações consignadas no orçamento do Estado, parcerias e outras fontes 

permitidas em lei, os quais se destinam a programas e projetos voltados para ações geradoras de renda, 

de capacitação ou qualificação profissional, autossustentação econômica e inclusão social, 

apresentados por Organizações Não Governamentais (ONGs) e por Organizações da Sociedade Civil 

de Interesse Público (OSCIPs). Em 2012 foram atendidas as seguintes entidades:  

 

 

CONVÊNIOS REALIZADOS – 2012 

ENTIDADE OBJETO 
 PESSOAS 

BENEFICIADAS 
VALOR  

(R$) 

MANAUS 

Congregação das Irmãs 
Salesianas dos Sagrados 
Corações 

Aquisição e Instalação de 15 aparelhos de ar-
condicionado split. 

250 51.965,00 

Grupo de Apoio à 
Criança com Câncer 

Aquisição de equipamentos e materiais para a 
nova Casa de Apoio. 

360 499.365,58 

Clube de mães da 
Japiinlândia 

Aquisição de equipamentos e materiais para o 
laboratório de informática. 

168 40.975,00 

Associação de 
Catadores de Resíduos 
Recicláveis de Manaus 

Aquisição de um caminhão com baú, 
maquinários e equipamentos. 

109 326.509,14 
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CONVÊNIOS REALIZADOS – 2012 

Continuação 

ENTIDADE OBJETO  PESSOAS 
BENEFICIADAS 

VALOR  
(R$) 

IRANDUBA 

Associação de Amparo 
às Mulheres de Iranduba 

Aquisição de um veículo tipoVan, climatizado 
com capacidade para 16 lugares. 

300 97.000,00 

Associação de Pais e 
Amigos dos 
Excepcionais - APAE 

Construção da sede da APAE de Iranduba. 120 444.150,00 

Associação para o 
Desenvolvimento 
Coesivo 

Aquisição de um veículo tipo micro-ônibus 
climatizado, com capacidade para 16 lugares; 
construção de três casas de vegetação. 

350 120.705,63 

MANICORÉ 

Inspetoria Salesiana 
Missionária da 
Amazônia - Centro 
Juvenil Salesiano 

Aquisição de equipamentos para as oficinas de 
Informática e de Corte e Costura. 

300 108.104,50 

RIO PRETO DA EVA 

Associação dos Idosos 
de Rio Preto da Eva 

Aquisição de um micro-ônibus, climatizado com 
capacidades para 32 lugares. 

60 205.000,00 

Associação de 
Produtores Rurais da 
Comunidade Nova 
Esperança 

Aquisição de um caminhão baú com capacidade 
para 8 toneladas. 

98 168.000,00 

URUCARÁ 

Associação de Mulheres 
Produtoras de 
Artesanato em Cerâmica 

Aquisição de um caminhão de médio porte com 
capacidade para 5,2 toneladas com carroceria de 
madeira. 

102 119.200,00 

MANACAPURU 

Grupo Comunitário de 
Moradores e Amigos do 
Bairro São José 

Confecção de 21 triciclos adaptados para 
comercialização de verduras e pescado, e 
aquisição de materiais 

149 194.538,00 

SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA 

Fazenda da Esperança - 
Obra Social Nossa 
Senhora da Glória 

Aquisição de um veículo e equipamentos para 
uma Padaria. 

26 107.335,00 

PARINTINS 

Diocese de Parintins - 
Centro Nossa Senhora 
das Graças 

Reforma e Ampliação da Oficina de Artes 
Cândido Portinari. 

600 406.349,56 
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CONVÊNIOS REALIZADOS – 2012 

Conclusão 

ENTIDADE OBJETO 
 PESSOAS 

BENEFICIADAS 
VALOR  

(R$) 

CAREIRO CASTANHO 

Associação Pio Lantéri 
Reforma da estrutura física da cozinha, 
refeitório, sanitários e aquisição de equipamentos 
e materiais. 

400 205.065,00 

URUCARÁ 
Associação Profissional 
dos Trabalhadores 
Rurais da Colônia São 
João 

Aquisição de um caminhão com carroceria de 
madeira 

420 166.000,00 

HUMAITÁ 

Associação Clube de 
Mães Unidas e Criativas 
do Bairro Nossa 
Senhora do Carmo 

Aquisição de equipamentos e materiais 
permanentes para estruturação de uma oficina de 
corte e costura. 

380 99.002,37 

NOVO ARIPUANÃ 
Associação de 
Piscicultura do Projeto 
de Assentamento Rio 
Acari 

Aquisição de um trator agrícola com tração 4x4, 
75HP, com implemento. 

250 210.527,00 

Fonte:FPS 

 
 

PRONTO ATENDIMENTO AO CIDADÃO 

 

A Ouvidoria Geral do Estado executou 5.073.187 serviços e atendeu 2.709.640 pessoas nas 

unidades do Pronto Atendimento ao Cidadão – PAC, Sendo seis na capital e dois no interior, 

distribuídos nas seguintes áreas: 

� PAC ALVORADA, em atividade há sete anos na zona Centro-Oeste; 

� PAC CIDADE NOVA, em atividade há dez anos na zona Norte; 

� PAC COMPENSA, em atividade há doze anos na zona Oeste; 

� PAC EDUCANDOS, em atividade há seis anos na Zona Centro-Sul; 

� PAC PORTO, em atividade há onze anos na zona Sul, com atendimento à população 

interiorana, por estar localizado no Porto de Manaus; 

� PAC SÃO JOSÉ, em atividade há quatorze anos na zona Leste. 

� PAC MANACAPURU, em atividade há quatro anos; 

� PAC PARINTINS, em atividade há dois anos. 
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Novos serviços para o pronto atendimento ao cidadão foram adicionados em 2012, totalizando 

45.462 serviços e 31.824 pessoas atendidas nos postos da Capital e Interior, a saber: Instituto Nacional 

do Seguro Social – INSS, Cadastro de Pessoa Física - CPF, Comissariado de Menores, Jovem 

Cidadão, Sala do Empreendedor, Secretaria Municipal de Saúde, Associação dos Cidadãos Especiais 

de Manacapuru - ACEM, 9º Batalhão da Polícia Militar, Defesa Civil, Cartório, Eletrobras Defesa 

Civil, Cartório, Eletrobras, Superintendência Regional do Trabalho.  

A Ouvidoria Itinerante levou 4.015 atendimentos descentralizados do kit-cidadão (Carteira de 

Identidade 1ª e 2ª via, Alistamento Militar, Carteira de Trabalho 1ª e 2ª via, CPF e INSS) à população. 

Os serviços foram levados à Feira de Produtos Regionais  de Manaus e aos municípios do interior, 

como Manacapuru, Parintins, Presidente Figueiredo, Iranduba, Itapiranga, Novo Airão, por meio do 

Projeto Escola Solidária, em parceira com a Defensoria.  

A Ouvidoria Geral lançou o Projeto Perdidos e Achados, que tem como objetivo diminuir 

vários transtornos, como filas enormes para pegar senha nas unidades do Pronto Atendimento ao 

Cidadão (PACs), gastos do Governo para emissão de documentos, principalmente RG, pois o Estado 

do Amazonas é o único que não cobra por esse serviço, sendo o custo em média R$ 38 reais e são 

expedidas seis mil identidades por mês (número por PAC somente a 1ª via). O projeto teve a parceria 

do Tribunal de Justiça, Corregedoria de Justiça, Defensoria Pública, Secretarias de Estado de 

Assistência Social, Segurança Pública, empresa de Processamento de Dados do Amazonas S/A e 

Manaus Plaza Shopping.  

A parceria com o Cetam possibilitou a realização de curso de Windows, Word, Excel, Power 

Point, internet, Corel Draw, Autocad e artesanato, totalmente gratuito, beneficiando os jovens que 

ainda não se encontram no mercado de trabalho e necessitam de curso de informática; e pessoas da 

melhor idade que desejam se inserir com mais habilidade no mundo virtual. O projeto tem como 

objetivo criar um banco virtual que atualmente dispõe de 1.702 nomes cadastrados provenientes dos 

nove postos de coleta localizados nos seis PACs da Capital, na SEAS, Defensoria Pública e Serviço de 

Atendimento ao Cliente do Manaus Plaza Shopping. A consulta pode ser feita no prazo de sessenta 

dias, a partir do dia de cadastro no site www.ouvidoria.am.gov.br e disk cidadão 08002862300. 

A Ouvidoria tem como meta para 2013 a implantação do Pronto Atendimento ao Cidadão, 

(PAC) nos município de Iranduba e Itacoatiara. 
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CULTURA 

 

 

O Governo do Amazonas, por intermédio da Secretaria de Estado de Cultura manteve e 

ampliou em 2012 a política cultural de programas de formação técnica e artística, realizou eventos que 

promovem e popularizam a arte e que ao mesmo tempo fomentam a geração de emprego e renda e 

levou a difusão cultural ao interior do Estado.  

Em média, mais de um milhão e meio de  pessoas prestigiaram, gratuitamente, espetáculos 

de música, teatro, cinema, dança, exposições e diversas outras atividades oferecidas nos espaços 

culturais e centros de entretenimento e lazer.  

Os espaços culturais contaram com um público de, aproximadamente, 65.000 pessoas nas 

bibliotecas, 200.000 nos museus, 100.000 nos teatros e 500.000 nos centros culturais. O público 

prestigiou mais de 1.800 apresentações realizadas de diferentes estilos culturais. Os números indicam 

uma resposta positiva da sociedade às programações oferecidas pelo Governo do Amazonas. 

Vale destacar também, o trabalho de desenvolvimento de grandes eventos, em diferentes 

setores artísticos e culturais, realizado em parceria com movimentos coletivos ou artistas 

independentes, que vêm fazendo o Amazonas despontar entre os celeiros de festivais mais expressivos 

do país. Em 2012, somaram-se aos demais o Festival de Rock, o Programa Mania de Ler e a Bienal do 

Livro. São trabalhos que apresentam conceitos diferentes e bem estruturados. 

Para viabilizar as programações culturais e os grandes eventos, o Governo do Estado dispôs 

de cerca de 135 milhões de reais para valorizar, formatar e difundir as manifestações culturais e 

artísticas da região, oferecendo mecanismos e meios para os agentes, produtores e artistas de modo 

geral.  Todo evento desenvolvido ao longo do ano, nada mais é do que o resultado positivo das ações e 

do trabalho que o Governo do Amazonas tem realizado, priorizando sempre a inserção e a oferta de 

novas oportunidades à população. No entanto, a principal conquista, sem dúvida, foi fazer com 

que a própria população se sentisse parte desse trabalho, comparecendo e prestigiando os 

espetáculos, mostrando que a arte e a cultura pertencem ao povo.  

 

Gestão De Espaços Culturais  

 

Teatros 

 

O Teatro Amazonas, que recebeu mais de 60.000 mil visitantes, foi totalmente modernizado, 

sendo equipado com concha acústica e pranchas móveis que podem ser dispostas em configurações 

diferentes para cada espetáculo e com um novo sistema de iluminação e sonorização.  
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Foram apresentados cerca de 300 espetáculos teatrais, 90 de dança, 130 de música, 115 de 

cinema, entre outros, diversos eventos que trouxeram aos 10 teatros do Amazonas um público total de 

aproximadamente 100.000 pessoas para prestigiar os 700 espetáculos apresentados. 

 

Vale destacar o espetáculo musical “Mas podem me chamar de Chico” realizado no Teatro 

da Instalação. O show foi uma homenagem aos cantores e compositores Chico César, Chico Buarque e 

Chico da Silva, feita pelos intérpretes amazonenses Lucilene Castro, Marcos Paulo, Cinara Nery, 

Márcia Siqueira e Zezinho Corrêa. O ingresso exigido foi a doação de um livro, que foi 

disponibilizado para o Banco de Livros, um dos 46 projetos que a Secretaria desenvolve por meio do 

programa Mania de Ler.  O evento foi realizado nos quatro sábados do mês de agosto e alcançou um 

público de 1.135 pessoas. 

Os teatros coordenados pela Secretaria de Cultura são: Teatro Amazonas, Teatro da 

Instalação, Teatro Gebes Medeiros, Teatro Luis Cabral, Teatro Américo Alvarez, Teatro Jorge 

Bonates, Cine Teatro Guarany, Comandante Ventura, Cine Teatro Pedro Vignola e Cine Teatro 

Aldemar Bonates. 

 

 

 
Fonte: SEC 

 

Museus 

 

Os museus são casas que guardam e apresentam sonhos, sentimentos, pensamentos e 

intuições que ganham corpo por meio de imagens, cores, sons e formas. São pontes, portas e janelas 

que ligam e desligam mundos, tempos, culturas e pessoas diferentes. Conceitos e práticas em 

metamorfose. 
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No Amazonas, a comemoração da 10ª Semana Nacional de Museus, realizada no período de 

15 a 20 de maio, que teve como tema “Museu em um mundo em transformação – Novos desafios, 

novas inspirações”, foram comemorados em grande estilo com uma programação variada. 

O Museu Casa Eduardo Ribeiro recebeu escolas da rede pública de ensino durante toda a 

semana. Foram distribuídos aos representantes de cada escola os livretos com a programação da 

Semana nos Museus de todo o Brasil. A estimativa de público diária foi de aproximadamente 70 

alunos. 

Na Pinacoteca do Estado, foram realizadas atividades de montagem de jogos lúdicos das 

obras de artes em exposição: Gato – Aldemir Martins, com 70 peças; Casa V – Ademar Brito, com 48 

peças; Onça na Floresta – J. Oliveira, com 56 peças. 

No Museu da Imagem e do Som do Amazonas, houve exposição de acervos e documentários 

que mostram a evolução da fotografia no mundo e as novas tendências e tecnologias, bem como 

visitas guiadas no espaço e na reserva técnica do museu - informações sobre a preservação e 

conservação dos acervos, trabalhos desenvolvidos de catalogação, higienização, digitalização e seu 

acondicionamento, e alguns dos procedimentos e condições adequadas de conservação. 

Em 2012 uma equipe de reportagem da TV TAM nas Nuvens esteve em Manaus para fazer 

uma matéria no Palácio da Justiça, Palacete Provincial e Centro Cultural Palácio Rio Negro sob o 

título “Palácios de Manaus”. A matéria foi veiculada em todos os voos da TAM. 

Os diversos espaços museológicos contaram com a presença de aproximadamente 200.000 

pessoas que tiveram a oportunidade de participar das atividades culturais oferecidas, além de conhecer 

um pouco mais da história e da cultura do Estado, por meio das exposições presentes nesses espaços. 

Os museus coordenados pela Secretaria de Cultura são: Pinacoteca do Estado  Museu de 

Numismática Bernardo Ramos, Eco Museu do Seringal Vila Paraíso, Museu Didacta – Galeria Álvaro 

Páscoa, Museu da Imagem e do Som do Amazonas, Museu Tiradentes, Museu de Arqueologia, Museu  

do Homem do Norte, Museu Casa Eduardo Ribeiro, Galeria do Sambódromo e Laboratório de 

Arqueologia “Alfredo Mendonça". 

 

 
Fonte: SEC 
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Bibliotecas 

 

Várias ações foram realizadas para a interiorização da cultura, como a visita a 11 municípios 

do estado do Amazonas, sendo eles: Anamã, Anori, Barreirinha, Beruri, Boa Vista do Ramos, 

Codajás, Itapiranga, Manaquiri, Maués, Parintins e Urucará, onde se fez a distribuição de 2.838 

volumes de livros. 

 Outro destaque foi o apoio total prestado à 1º Bienal Internacional do Livro por meio do 

cadastro de 1.500 usuários para o sistema de bibliotecas e da apresentação dos serviços 

disponibilizados na biblioteca braile. 

Dentre as melhorias implementadas pela Gestão de Bibliotecas, pode-se destacar a 

Modernização da Biblioteca Pública, com a ampliação e atualização de acervos, que em 1997 era de 

60.000 mil exemplares e em 2012 passou para 343.835; implantação de gibiteca com um acervo inicial 

de 1.400 exemplares; implantação de novos equipamentos de controle e segurança, como o sistema 

antifurto com código de barras; sistema de cadastro de usuários com emissão de carteirinha em PVC, 

controle de acesso por catracas eletrônicas, sistema anti-incêndio, sistema de detecção de fumaça e 

sistema de som ambiente. Implantação de novas tecnologias, como a instalação de telecentros com 40 

computadores com acesso à internet; acervo multimídia com animações e vídeos de temas diversos; 

readequações de salões com a criação de espaços multiusos; implantação de acessibilidade total, que 

vai desde a sinalização com leitura em Braille e desenhos em libras até a instalação de rampas, 

banheiros e elevadores para portadores de deficiências; implantação dos escritórios de “direitos 

autorais” e “depósito legal”. 

 As bibliotecas e os espaços de leitura foram visitados por aproximadamente 67.000 pessoas 

que tiveram a oportunidade de dialogar com os livros e interagir com o mundo a sua volta. Biblioteca 

Pública do Amazonas, Biblioteca Mário Ypiranga Monteiro, Biblioteca Braille, Biblioteca Arthur 

Reis, Biblioteca Genesino Braga, Biblioteca Padre Agostinho, Biblioteca Emídio Vaz, Biblioteca 

Thália Phedra, Biblioteca das Artes, Sala de Leitura do Centro de Convivência Familiar Padre Pedro 

Vignola, Sala de Leitura do Centro de Convivência do Idoso, Sala de Leitura do Centro de Artes e 

Ofícios da Cachoeirinha, Sala de Leitura do Centro de Convivência Familiar Madalena Arce Daou e 

Gabinete de Leitura do Centro Cultural Palácio da Justiça. 
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Fonte: SEC 

 

 

Centros Culturais 

 

Dentre as exposições presentes nos centros culturais, vale destacar a Pré-bienal “dos lápis de 

Di ao festim das Barrancas”, lançada em 2012, no Centro Cultural Povos da Amazônia.  

A exposição foi dividida em três momentos artísticos, com a sala homenagem onde o público 

pode apreciar a coleção inédita de Hahnemann Bacelar (1948-1971), sala dos artistas convidados, com 

a seleção de 30 artistas representantes de Manaus, Coari, São Paulo de Olivença e Parintins, e a sala 

Di Cavalcanti, com acervo de desenhos e pinturas do artista. O acervo foi originário do Rio de Janeiro, 

da exposição realizada no Centro Cultural dos Correios, intitulada “Di Cavalcanti: do desenhista ao 

pintor”. 

Pessoas com Deficiência puderam contar com tradutores de libras, folhetos em Braille, 

canetas interativas, rampas e elevadores de acesso para cadeirantes. O público também participou 

gratuitamente da programação acadêmica “Vivência em Artes Visuais – compreensão, reflexão e 

prática” com o artista plástico Nelson Falcão. 

No Centro Cultural Palácio Rio Negro, a exposição “Igapó em Cores”, de autoria do artista 

plástico parintinense Afonso Filho, mostrou a Amazônia retratada por pinturas clássicas na arte visual 

e que exaltam o cotidiano da flora, fauna e do povo amazonense em uma área típica da floresta 

amazônica, o igapó.  

O Programa de Apoio às Artes contemplou a exposição “Águas Lendárias”, do artista visual 

Syd, que convidou o público a participar de uma viagem pictórica a partir das lendas que habitam o 

imaginário aquático da região amazônica, ao todo, dez obras foram expostas: “Yara”, “O boto”, “A 

metamorfose do boto”, “Encontro dos rios”, “Pororoca”, “Grande cobra”, “Vitória-régia”, “Peixe-

diabo”, “Cobra grande” e “O banho de Yara”.  
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No Centro Cultural Palácio da Justiça, o público pôde prestigiar a exposição "Cinema 

Parado" da artista visual Kasmin Biscaro. O trabalho foi composto por fotografias e desenhos de 

objetos comuns transformados em narrativas abertas que proporcionam ao observador um olhar 

diferenciado. 

O título “Cinema Parado” é uma referência ao ritual da sala escura, onde os objetos, cenários 

e personagens estão em dimensões não naturais e em contexto específico para a transposição dos 

sentidos em direções almejadas pelo diretor. A intenção é deslocar o expectador do lugar comum, tal 

como ocorre no cinema. 

Na Casa das Artes, vale ressaltar a exposição “Manaus retrato de uma brasileira”, da 

fotógrafa Ruth Jucá, com curadoria do artista plástico Jander Reis. A amostra foi uma homenagem a 

Manaus, utilizando fotografias que exaltam a beleza que existe em ser amazonense. Composta por 24 

fotografias, a exposição resgatou o referencial da identidade visual da cidade e estimulou o amplo 

conhecimento dos bens e valores culturais de Manaus 

Os centros culturais contaram com um público de aproximadamente 500.000 visitantes que 

puderam prestigiar a mais de 1.200 programações oferecidas pela Secretaria de Cultura. São eles: 

Palácio Rio Negro, Largo de São Sebastião, Casa das Artes, Usina Chaminé, Casa Ivete Ibiapina, 

Palácio da Justiça, Galeria do Largo, Centro Cultural dos Povos da Amazônia, Palacete Provincial, 

Palácio Rio Branco, Praça Heliodoro Balbi, Parque Jefferson Peres, Salão Rio Solimões e Largo 

Mestre Chico. 

 

 
Fonte: SEC 
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Liceu de Artes e Ofícios Cláudio Santoro 

 

O Liceu atendeu 4.000 alunos, oferecendo gratuitamente serviços de oficinas, seminários, workshops, 

palestras, cursos livres e de formação artística nas áreas de dança, artes cênicas, música popular e 

erudita, artes plásticas e visuais, com a finalidade de desenvolver mão de obra especializada, 

modificando o perfil dos profissionais, em face da nova ordem de trabalho, exigidos pelo mercado, e 

neste sentido tem executado com excelência ações voltadas à formação e ao aperfeiçoamento 

profissional em arte e educação.  

As atividades dos alunos foram encerradas em grande estilo com a apresentação do Concerto 

“Celebrando o Natal’, no palco do Teatro Amazonas. O Espetáculo contou com a presença de 279 

artistas no palco com a participação do Coral Adulto e Infantil da Orquestra de Repertório Popular, 

Grupos de Percussão Especial e de Violoncelo, da Orquestra Camerata Amazônica, Grupo de Pratica 

de Sopro, da Orquestra Jovem Encontro das Águas, além dos integrantes do Coral em Libras e dos 

alunos dos cursos de teatro e de dança que abrilhantaram ainda mais a noite. 

As Unidades coordenadas pelo Liceu de Artes e Ofícios são: Liceu de Artes e Ofícios 

Cláudio Santoro – Unidade Sambódromo, Liceu de Artes e Ofícios Cláudio Santoro – Unidade 

Cachoeirinha, Centro de Convivência da Família Padre Pedro Vignólia, Centro de Convivência da 

Família Magdalena Arce Daou, Centro de Convivência do Idoso – Aparecida, e Centro Educacional de 

Tempo Integral – CETI’s – Projeto Arte e Cultura. 

 

Projeto Jovem Cidadão 

 

As ações de cultura foram projetadas para alcançar 35 mil estudantes nos turnos matutinos e 

vespertinos, em atividades diário-semanais, realizadas duas vezes por semana para o mesmo grupo, o 

que significa atendimento diário, nos dias úteis, para grupos de cerca de 6.500 estudantes por dia, 

tomando em consideração que o mesmo aluno está em atividades por dois dias na semana. 

O Projeto como um todo alcança as seis zonas urbanas da cidade de Manaus, 

compreendendo aproximadamente 60 bairros e 149 escolas públicas estaduais, além de quatro Centros 

Sócioeducativos, com um universo de 35 mil estudantes na faixa etária de 12 a 15 anos. 

O conjunto de atividades do setor de Cultura, denominado de Cultura em Movimento, toma a 

Escola por base e eixo central, e está subdividido em várias modalidades, Escola no Cinema, Escola 

no Teatro, Escola na Dança, Escola na Música, Fotografia, Artes Visuais, Educação Ambiental e 

Digitalização de Obras Raras. 
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Patrimônio Histórico  

 

O Patrimônio Histórico é constituído dos setores de arquitetura, assessoria de programas 

especiais, ateliê de conservação e restauro de obras de arte, gerência de patrimônio cultural e imaterial 

e laboratório de arqueologia.  

Dentre as ações executadas ressalta-se a recuperação e restauração do Cine Teatro Oriental 

em Parintins; retorno da fachada original do Ideal Clube, Praça Antônio Bittencourt, Teatro Jorge 

Bonates, Teatro Américo Alvarez, Teatro da Instalação, Casa de Música Ivete Ibiapina e Palacete 

Provincial. Implantação de Secretaria e banheiros no salão paroquial da Catedral Metropolitana de 

Manaus e de reforma de inclusão de novos recursos tecnológicos no Teatro Amazonas. Também 

foram iniciadas as obras do projeto “Cartão Postal” para reabilitação do Centro Histórico de Manaus. 

A primeira etapa do “Projeto Paisagístico”, que consiste no implante de 50 mudas nativas amazônicas 

que passaram a ocupar os passeios públicos situados no entorno da Praça do Congresso e na Rua José 

Clemente. Além destas, outras vias como a Avenida Eduardo Ribeiro, a Rua Joaquim Sarmento, 

Saldanha Marinho, Dez de Julho, e irão receber o plantio de árvores. A iniciativa visa também 

intensificar o aumento de áreas verdes na cidade e trazer de volta a imagem dos cartões postais da 

década de 50 do século passado.  

Realização do Circuito Turístico dos Sítios Arqueológicos no Centro Histórico de Manaus. O 

Projeto compreendeu cinco circuitos, os quais identificaram 35 sítios e 12 evidências arqueológicas, 

sendo eles: circuito Praça Heliodoro Balbi – Projeto Piloto, circuito II: Praça da Matriz, circuito III: 

Praça Dom Pedro II, circuito IV: Largo de São Sebastião e circuito V: Praça Dom Bosco. 

No Teatro Amazonas foi realizada a reforma do gradil palco, sala de espetáculos e das 

fachadas e pintura interna e externa de todo o teatro, restauração da imagem de Nossa Senhora da 

Conceição e do Busto de Eduardo Ribeiro, e orientação e acompanhamento da recuperação dos postes 

e bancos da Praça do Congresso. 

Em parceria com a Associação de Mestres e Brincantes de Cultura Popular e do Grupo 

Matumbé Capoeira, foi realizado no Largo de São Sebastião, a 3ª Edição da Mostra de Cultura Popular 

do Amazonas. Com o tema “O Umbigo da Liberdade”, o evento teve como objetivo divulgar a cultura 

afrodescendente do Amazonas e comemorar o Dia da Consciência Negra. 

A programação contou com a apresentação de danças, poesias, teatro e muita música. 

Abrindo as apresentações o Teatro de Rua apresentou a peça “A árvore dos mamulengos”. As 

atividades contaram ainda com a participação do Grupo Maracatu Eco da Sapopema, juntamente com 

o Boi Teimosinho (Maués), o Grupo Matumbé Capoeira, o Grupo de Samba de Roda e o Tambor de 

Crioula Mestre Castro. A novidade ficou por conta da estrutura do evento, que o formato de feira com 

vários espaços e atividades acontecendo paralelamente. 
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A SEC celebrou convênio com oito instituições, repassando R$ 480.000,00 para 

acompanhamento das atividades executadas nos 18 Pontos de Cultura implantados no Estado; 

produção de CD’s, DVD’s artigos e documentários e pesquisa etnográfica sobre o “Universo 

simbólico ribeirinho”. 

Os Pontos de Cultura consistem em pontes intermediadoras entre a Sociedade e o Estado que 

recebem recursos financeiros do Governo do Amazonas, por meio da Secretaria do Estado de Cultura, 

em parceria com o Ministério da Cultura, orçado em 60 mil reais, para fomento e manutenção até 2014 

de seus programas culturais. E formado por 18 projetos contemplados, sendo 10 projetos escolhidos no 

1º Edital realizado em 2009 e oito projetos selecionados no 2º Edital em 2010. Os Pontos de Culturas 

estão instalados na capital e interior do Amazonas, nove em Manaus, um no Careiro da Várzea, dois 

em São Gabriel da Cachoeira, dois em Maués, três em Humaitá e um em Parintins. 

 

Política de Editais 

 

O Programa de Apoio às Artes - Proarte foi instituído pela Secretaria de Cultura com 

o objetivo de realizar concurso público para a concessão de prêmios, mediante a seleção 

prévia de projetos fixados em Edital específico, visando atender demandas da sociedade civil 

na produção artístico cultural. Esse mecanismo de apoio ao segmento cultural busca ampliar e 

diversificar a produção artístico cultural em toda a sua potencialidade, preservar o patrimônio 

cultural material e imaterial e fortalecer as formas de circulação de bens culturais no Estado 

de Amazonas, de forma participativa. 

O Proarte recebeu 162 projetos que concorreram a 75 vagas, sendo 35 exclusivas 

para atender as demandas do interior do Estado. O valor investido foi de R$ 800.000,00 para 

premiação todas as áreas do segmento artístico cultural. 

 O Governo do Estado do Amazonas viabilizou, na política pública cultural, o Programa de 

Incentivo à Leitura e ao Livro Mania de Ler, desenvolvido de forma harmônica e integrada com 

outras ações, agrupando atividades variadas desenvolvidas pelo órgão, inclusive na transversalidade 

com outros órgãos e entidades públicas e privadas. Um dos pontos considerados no programa é o 

acesso à linguagem escrita, à boa literatura e à informação de qualidade.  

Neste aspecto as escolas são incentivadas pela Secretaria de Cultura a criar e manter seus 

espaços de leitura com livros disponíveis para alunos, pais e professores, formar Redes de Livros para 

facilitar a organização de cantos de leitura nas comunidades rurais do interior, orientar os leitores e 

outros interessados quanto ao uso e conservação de livros e pequenos acervos ou bibliotecas e 

coleções, usar o livro como presente, e compor acervos com listagem básica. 
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Somente em 2012 foram lançados três concursos do Programa Mania de Ler, concurso de 

dramaturgia “Alvaro Braga”, concurso de concessão de prêmios para obras literárias inéditas 

“Antísthenes Pinto” e concurso de incentivo à leitura “professor João Crisóstomo de oliveira”. Foram 

recebidos 26 projetos para concorrer à premiação disponibilizada pelo Governo do Estado no valor de 

60 mil reais. 

A 1ª Bienal do Livro Amazonas, realizada no Centro de Convenções do Stúdio 5,  em um 

espaço de 7.000 m², alcançou um público de 203.982 pessoas, integrando as ações do programa Mania 

de Ler. Durante o evento, mais de 60 expositores e 40 autores movimentaram o mundo literário e o 

mercado editorial de Manaus, que foi a quinta cidade no País a sediar um evento deste porte, e a 

primeira na região Norte. Além de reunir o mercado editorial, a Bienal do Livro também se propôs a 

promover debates, encontros culturais e diversão aos visitantes, dividindo o ambiente das exposições 

com espaços culturais diferenciados. 

A programação do Stand da Cultura teve uma média de quatro lançamentos literários por dia. 

Os autores, todos da região, são escritores, professores, pesquisadores e jornalistas que emprestam sua 

arte, criatividade e conhecimento para retratar a realidade amazônica ou, simplesmente, aguçar o 

imaginário popular. 

Além de exposições, a Bienal contou com o espaço “Tacacá Literário”, que veio emprestar o 

nome à sala de visitas da Bienal. Outro espaço interessante foi o “Livro Encenado”, onde os 

personagens ganharam vida e o público teve a oportunidade de se aproximar do universo literário de 

uma forma lúdica e encantadora. Ainda contou com o espaço “Floresta de Livros”, contando histórias 

que se perpetuaram, sem constar em livros ou ter autores definidos. O espaço Floresta de Livros 

ofereceu uma programação lúdica para crianças com idade até 12 anos, com cenário de floresta, palco 

em formato de semiarena e arquibancada; apresentou 57 sessões com quatro histórias diferentes. 

O lançamento do aplicativo Cultura Am para leitura de e-books, inicialmente para tablets, 

trata-se de um guia digital desenvolvido para plataformas móveis, nas versões Android e IOS, que 

pode ser baixado gratuitamente, dando acesso ao acervo de informações da Secretaria de Cultura do 

Amazonas e a livros digitais.  

 

Grandes Eventos 

 

Durante o mês de janeiro, as principais produções culturais de dança, teatro e música 

apresentaram-se em diversos espaços artísticos e culturais da cidade. Aproveitando o período em que 

muitos estão com mais tempo livre, o Festival de Férias é uma alternativa para aqueles que não 

puderam viajar, ou que preferem curtir as opções que Manaus e o Amazonas têm a oferecer. A 

programação contou com 110 apresentações dos grupos de teatro e dança, selecionados no último 

edital de pautas. Além disso, as mais variadas unidades como teatros, centros culturais, parques, casa 
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de artes, museus e bibliotecas estiveram de portas abertas às visitações, com um público de 43.459 

visitantes. 

Vale ressaltar também a Turnê Mandaçaia Cultural, que visa intensificar as ações culturais 

no interior do Amazonas de maneira gradativa, com à continuidade à Política de Interiorização. 

Durante a turnê, foram visitados 11 municípios do interior do Estado, sendo eles: Anamã, Anori, 

Barreirinha, Beruri, Boa Vista do Ramos, Codajás, Itapiranga, Manaquiri, Maués, Parintins e Urucará. 

Como acontecem todos os anos, houve várias programações artísticas apresentadas em 

diversos espaços públicos do interior. Foram oferecidas aproximadamente 40 apresentações 

envolvendo teatro, dança cinema, leitura, e até concertos da Amazonas Filarmônica, que contou com a 

participação de 4.138 pessoas. Além disso, foram doados 2.838 títulos de livros para as bibliotecas 

presentes nos municípios visitados. 

Uma minuciosa coleta de dados in loco, que possibilitou um levantamento das prioridades e 

dos possíveis cartões postais dos municípios. Todo esse trabalho deu início ao “Projeto Atlas de 

Desenvolvimento Cultural do Amazonas”, que tem como finalidade mapear os municípios com todas 

as informações de interesse público. 

A operacionalização da turnê, envolvendo toda a logística das viagens, os equipamentos e 

transportes necessários e as oficinas artísticas, contou com um investimento de 521.326,00 reais.  

 

Carnaval 2012  

 

O Carnaval é realizado com uma diversificada programação em diferentes lugares da cidade, 

incluindo o shopping do Tururi, desfiles de escolas de samba, o Carnaboi e desfiles de fantasias 

adultos e infantis no baile. O Carnaval de 2012 contou com um público estimado de 680.200 pessoas, 

envolveu 742 artistas, gerando 2.587 atividades econômicas. 

A operacionalização do carnaval, incluindo o Shopping do Tururi e o Carnaboi, contou com 

um investimento de R$ 7.214.452,86. O repasse de verbas para as escolas foi de R$ 3.254.800,00 e a 

estruturação do evento com iluminação, sonorização, projeção de telões, aluguel de tendas, mesas, 

cadeiras e grupos geradores, foi de R$ 3.259.652,86. O apoio financeiro dado ao carnaval do interior 

do Estado foi de R$ 700.000,00. 

Manaus entrou no ritmo do boi-bumbá, com a chegada do Shopping do Tururi, no Largo 

Mestre Chico. A abertura reuniu os 24 artistas dos bois Garantido e Caprichoso. 

Aberto ao público, o Shopping do Tururi reúne, todos os anos, milhares de pessoas que 

querem acertar o passo do ‘dois pra lá, dois pra cá’, para fazer bonito na maior festa carnavalesca 

regional, o Carnaboi.  Além do esquenta do Carnaboi, o Shopping é a oportunidade que o brincante 

tem de adquirir o tururí, espécie de camiseta do seu artista predileto. Com ele, as pessoas têm acesso 

livre à pista do Sambódromo para acompanhar os trios elétricos com todas as atrações do Carnaboi.  
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O Concurso de Fantasias e Baile Infantil reuniu em torno de 1.500 pessoas, com cerca 

de 300 concorrentes. Enquanto ocorria o Concurso infantil, as crianças se divertiam no Baile 

organizado no Largo São Sebastião, que contou com a apresentação do DJ Sandro que tocou 

marchinhas de carnaval, animando a criançada até o final do espetáculo. Houve premiação para as 

categorias originalidade de 3 a 7 anos e de 8 a 12 anos,  e na categoria luxo, para as mesmas idades. A 

premiação contemplou o 1°, 2° e 3º lugar. No total, foram investidos R$ 6.000,00 em premiações na 

categoria infantil. 

Na 10ª edição do Concurso de Fantasias Adulto, o público se surpreendeu com a 

performance dos candidatos ao prêmio nas categorias Originalidade e Melhor Idade. O concurso 

apresentou 64 fantasias e a premiação contemplou o 1 º, 2 º e 3º lugar nas categorias luxo masculino e 

luxo feminino, originalidade masculina e feminina, dos mestre sala e porta bandeira, melhor idade e 

melhor máscara. O investimento total em premiação para categoria adulto foi de R$ 21.900,00. 

O Carnaboi 2012, uma das festas mais esperadas do folião amazonense realizada no 

Sambódromo, reuniu 24 atrações com os principais nomes do Boi-Bumbá e um público estimado em 

400 mil pessoas.  

 

Festival Amazonas de Rock 

 

O Amazonas realizou o mais novo festival: O I Festival Amazonas Rock – Grito 

Rock 2012. Esse evento foi realizado com a proposta de contribuir para o cenário musical 

amazonense, divulgando o trabalho de bandas que pertencem ao gênero do rock, com o objetivo de 

proporcionar o fortalecimento da cadeia produtiva da música, visando à valorização e difusão do rock. 

Foram inscritas para o festival, 73 bandas, 48 para a mostra que aconteceu no Mestre Chico, 

deste total, 27 bandas foram selecionadas, sendo que três participaram do Show de abertura realizado 

no Teatro Amazonas e 24 atuaram na apresentação no Largo Mestre Chico. Paralela à programação, 

aconteceu a “Feira do Rock”, que deu oportunidade a artistas e artesões para divulgar e comercializar 

produtos, realizando trocas de experiências e agregando a valorização da cultura do rock desenvolvida 

por esses profissionais. As exposições tiveram clubes de motociclismo, estúdios de tatuagem, piercing 

e dredlocks, skate, camisetas e acessórios.  

Nação Zumbi e Krisium foram às bandas nacionais convidadas ao I Festival Amazonas de 

Rock, que contou, com uma programação acadêmica, abordando temas que envolvem a cadeia 

produtiva da música e auto-gestão de bandas. Ao todo, foram quatro atividades, com destaque para o 

Workshow "Gestão de Carreira", com a banda Camarones Orquestra Guitarrística (RN), e o painel 

Novo Mercado da Música, com o presidente da Associação Brasileira dos Festivais Independentes 

(Abrafin), Talles Lopes.  
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O público presente foi de 14.100 pessoas nas apresentações, e 171 nas oficinas. O Festival 

contou com investimento de R$ 57.000,00 em premiações.                                                                                                                                                                            

 

 

Festival Amazonas de Ópera 

 

O Festival é o maior evento do gênero da América Latina, sempre acontecendo nos meses de 

abril e maio e contando com os sons, vozes e grande talento da Orquestra Amazonas Filarmônica, 

Coral do Amazonas, Corpo de Dança, grupos do Centro Cultural Cláudio Santoro, entre outros artistas 

nacionais e internacionais, da Central de Produção do Estado. O evento foi composto por 22 

apresentações, seis óperas, quatro convivências da ópera, três recitais, três vesperais líricas, um 

concerto/balé e um espetáculo de música e balé. A abertura do Festival aconteceu no Teatro 

Amazonas, com a ópera inédita “Lulu” de Alban Berg (1885 – 1935) e contou com o patrocínio master 

do Banco Bradesco. 

Dentre as apresentações realizadas, houve destaque para a estreia nacional de “Lulu”, do 

austríaco Alban Berg (1885 – 1935), a ópera “I Puritani” de Vincenzo Bellini (1801 – 1835. 

Em sua XVI edição, o Festival Amazonas de Ópera se despediu da capital amazonense com 

programação gratuita no Centro Cultural Largo de São Sebastião, com apresentação de “A Flauta 

Mágica”, de Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791). Na ocasião, pessoas com deficiência foram 

amparadas pela Assessoria de Inclusão da Pessoa com Deficiência com os serviços de Audiodescrição 

e Tradução em Libras. Já no interior do Estado, Manacapuru recebeu a ópera “La Bohème” de 

Giacomo Puccini (1858 – 1924) e, em Rio Preto da Eva, foi executada a ópera “Carmen” de Georges 

Bizet (1838 – 1875).  

Como fruto do trabalho realizado no Festival de Ópera, o estado do Amazonas mais uma vez 

conseguiu emplacar na lista de indicados ao Prêmio Carlos Gomes - um dos mais importantes prêmios 

de música do Brasil. 

 

Festival Folclórico do Amazonas 

 

A 56ª edição do Festival Folclórico do Amazonas foi realizada em julho de 2012, ficando 

sua organização sob a responsabilidade das Associações Folclóricas do Amazonas, enquanto que o 

Governo do Estado fez o repasse dos recursos financeiros destinados aos grupos para realização do 

festival. O evento contou com apresentações de manifestações culturais da capital e do interior, como 

quadrilhas, cirandas, boi-bumbá, cacetinho, danças nordestinas e regionais, e teve como sede a arena 

de espetáculos do Centro Cultural dos Povos da Amazônia. Ao todo, houve apresentação de 179 

grupos e mais três bumbás.  
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Festival Folclórico de Parintins  

 

O Festival é a maior ferramenta socioeconômica do município e todos os anos o Governo 

investe na melhoria e qualidade dos serviços em todos os setores envolvidos, proporcionando ao 

público que comparece ao bumbódromo, a garantia de um show, onde a rivalidade e a beleza das 

alegorias se misturam com a harmonia das toadas e o gingado das coreografias.  

Para sediar o 47º Festival Folclórico, o bumbódromo passou pela maior reforma realizada em 

24 anos. Os serviços custaram aos cofres públicos R$ 1,2 milhão. Entre os principais ajustes estão os 

reparos nas instalações elétricas e hidráulicas, limpeza das arquibancadas, pintura geral do 

Bumbódromo, revitalização dos camarotes dos bumbás e recuperação de rampas de acesso com a 

colocação de forro. O piso da arena recebeu lastros de concreto e material impermeabilizante. 

As obras de recuperação incluíram ainda a cobertura da saída das torcidas de Garantido e 

Caprichoso, a recuperação do piso de todos os corredores internos e das áreas de circulação interna, 

com a substituição do material danificado, como também a pintura de todas as paredes internas e 

externas e mureta da arena. O novo bumbódromo teve como base a política estadual de atenção à 

pessoa com deficiência, fortalecida pelo governo por meio do programa Amazonas Social.  

 

Festival Amazonas Jazz 

 

A programação da 7ª Edição do Festival Amazonas Jazz contou com 11 apresentações e sete 

dias de workshops, reforçando a preocupação do Governo do Amazonas com a formação técnica de 

mão de obra local, durante a realização do evento, no qual foi aproveitada a vinda de profissionais 

renomados para que estes ministrassem cursos, oficinas, palestras e workshops.  O evento ofereceu aos 

amazonenses a oportunidade de participar de oficinas, master classes, palestras e encontros com 

artistas altamente qualificados, de renome nacional e internacional, e teve como objetivo aprimorar o 

conhecimento local sobre a música e proporcionar aos amantes do gênero musical uma interação com 

grandes nomes do Jazz.  

Na ocasião, foram ministradas sete palestras por profissionais conhecidos nacional e 

internacionalmente, oferecendo 80 vagas por oficina, totalizando 560.  

O compositor e saxofonista britânico Andy Sheppard foi convidado para assistir as 

apresentações, com o objetivo de conhecer o evento e promover um intercâmbio cultural entre os 

profissionais responsáveis pela realização do Festival. A ideia é desenvolver uma política de 

aprendizado visando um projeto de residência do artista para a realização de workshops e colaborações 

artísticas com a Amazonas Band, entre outras atividades. A ação faz parte do trabalho desenvolvido 

pela Assessoria de Relações Internacionais da Secretaria de Estado de Cultura com o Conselho 
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Britânico, ligado ao projeto TRANSFORM, responsável pelo desenvolvimento de intercâmbio cultural 

e internacional entre o estado do Amazonas e o Reino Unido.  

A Sétima Edição do Festival Amazonas Jazz de 2012 trouxe como uma das novidades a 

transmissão do evento pela Rádio Nacional FM de Brasília para todo o Brasil ao vivo.  

O Festival Amazonas Jazz contou com um público aproximado de 4.000 pessoas e um 

investimento de cerca de R$ 800.000,00. 

 

Festival Amazonas de Dança 

 

Com a parceria da Associação dos Profissionais de Dança do Amazonas, foi realizada a 4ª 

Edição do Festival Amazonas de Dança. O Festival, que dedicou uma semana inteira aos movimentos 

expressivos, teve como objetivo incentivar, valorizar e promover um intercâmbio entre a classe. A 

programação contou com 16 apresentações divididas em três categorias. A mostra principal foi 

apresentada todos os dias no Teatro Amazonas e a mostra paralela aconteceu entre terça e sexta-feira, 

no Teatro da Instalação, além de mostras realizadas em escolas estaduais. No decorrer das 

apresentações, o público pode prestigiar os 16 grupos divididos em três mostras e escolhidos pela 

curadoria do evento.  

O Festival de Dança encerrou com a apresentação da Cia. Cisne Negro, que apresentou os 

espetáculos: “Além da Pele”, “Sabiá” e “Calunga”. Fundada em 1977, a Companhia de Dança 

Contemporânea é considerada uma das melhores do Brasil, e tem como filosofia a originalidade, a 

tradição e a preocupação de formar novas plateias. 

O evento contou com um público de 3.306 participantes, e um investimento de R$ 

350.109,80. 

 

Festival Amazonas de Música 

 

O Festival visa a valorização e o estímulo à produção musical no Amazonas, sendo dividido 

em Mostras Competitivas, Não competitivas e Espetáculos Musicais. Cinco dias, oito atividades 

acadêmicas com 510 vagas e várias apresentações musicais. Este foi o formato da 3ª edição do 

Festival Amazonas de Música. Durante os dias do evento as atenções foram voltadas para o palco do 

Teatro Amazonas, que recebeu 29 cantores defendendo sua música.  

Foram realizados workshops de “Guitarra com faísca”, oficinas sobre: “Vivência do cantor 

popular brasileiro”, painéis de discussões sobre os “Novos Rumos do Direito Autoral”, “Produto 

Artístico e o Mercado Atual”, além de um workshop com o baixista Artur Maia e Di Stéffano, entre 

outros temas.  



148 
 

A novidade dessa edição ficou por conta da gravação de um DVD com as dez primeiras 

músicas finalistas e oito músicas das bandas da Mostra Não Competitiva além do Making Off do 

Festival. 

 

Festival de Teatro da Amazônia 

 

O Festival de Teatro da Amazônia chegou a sua nona edição, contando com 18 espetáculos 

sendo nove adultos e nove infantis. Além das apresentações, o Festival ofereceu seminários, debates, 

oficinas e workshop e programações alternativas. 

O Teatro Experimental do SESC – TESC abriu o Festival com a peça “Isabel do Brasil”, 

dirigida pelo dramaturgo Márcio Souza, enquanto que a  mostra competitiva “Adulto” encerrou o 

evento com o drama “A Casa Bernarda Alba”.  

 

Amazonas Film Festival 

 

A 9ª Edição do Amazonas Film Festival, realizada em novembro, já tem filmes selecionados 

da Mostra Internacional Competitiva. A Curadoria foi composta por diversos especialistas da sétima 

arte.  

Para a Mostra Competitiva Internacional de Longa-Metragem, foram selecionados oito 

longas. Já na Mostra Competitiva de Curta-Metragem – Brasil, foram selecionados foram 13 e na 

Mostra Competitiva de Curta-Metragem – Amazonas foram contemplados nove longas. 

Nessa edição, o Festival teve 393 concorrentes inscritos na Mostra Competitiva, sendo 87 

Longas-Metragens e 306 Curtas-Metragens. 

O evento teve como representante regional o longa-metragem “A Floresta de Jonathas”, 

dirigido pelo amazonense Sérgio Andrade. 

O Amazonas Film Festival trouxe pela primeira vez 30 curtas produzidos por estudantes do 

projeto Jovem Cidadão, do Governo do Estado. A mostra completa dos filmes foi exibida de uma só 

vez após a semana do festival, no Teatro Amazonas. Com temática educativa e focada no público 

infantil, o trabalho foi resultado do curso de cinema inserido na grade educacional do Jovem Cidadão, 

cuja filosofia é oferecer alternativas para que crianças e jovens não sigam o caminho das drogas. 

Outra estratégia com intuito de consolidar o Amazonas como um pólo cinematográfico foi à 

criação do curso superior de Cinema para a Universidade do Estado do Amazonas.  

Ao todo foram exibidos 211 filmes, entre curtas e longas-metragens, 31 produções a mais do 

que na edição passada. O Teatro Amazonas foi palco das principais categorias competitivas (Mostra 

Competitiva Internacional de Longa-Metragem e Mostra Competitiva de Curta-Metragem Brasil). 
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As produções foram exibidas em todas as zonas da Capital nos centros de convivência e 

teatros espalhados pela cidade. A programação foi estendida para abrigos beneficentes e terminais de 

ônibus. Além da capital, os municípios de Itacoatiara, Maués, Parintins, Presidente Figueiredo, São 

Gabriel da Cachoeira e uma comunidade rural de Manaus, a comunidade do Pau Rosa, foram 

contemplados com as mostras. 

O ator amazonense Begê Muniz, protagonista de “A Floresta de Jonathas” foi a grande 

surpresa da cerimônia de premiação do 9º Amazonas Film Festival, ao vencer o “Voo na Floresta” de 

Melhor Ator, na Mostra Competitiva Internacional de Longa Metragem.  

 

 

Cantata de Natal 

 

O espetáculo, intitulado “Cantata de Natal”, aconteceu dia 1º de dezembro, no Teatro 

Amazonas, reunindo 350 vozes. No total, foram oito corais com um repertório de 16 clássicos da 

temporada, como “Anoiteceu” e “Cantam os Anjos”, em apresentações que variam entre 6 a 12 

minutos, cada. Entre as atrações, destaca-se o Coral Infantil do Liceu de Artes e Ofícios Cláudio 

Santoro, formado por 65 crianças que iniciam a programação com a “Menino Pequenino” seguida de 

“O Bom Velhinho”, e o Coral Infantil da Igreja Batista Peniel, que trouxe a apresentação“Deus Olhou 

para Mim” e “Não Havia Lugar”. O evento contou com um público de 619 pessoas. 

 

Chegada do Papai Noel 

 

A chegada do Papai Noel em 2012 foi coroada com a reinauguração da Praça Antônio 

Bittencourt, antiga Praça do Congresso. A festa ficou completa com o aparecimento do Papi Noel, que 

surpreendeu as crianças saindo de dentro da árvore de natal montada na praça. O público presente para 

prestigiar o evento foi de cerca de 8.000 pessoas. 

Durante o período natalino, o Governo do Amazonas manteve as animações culturais, som 

ambiente, funcionamento de bancas de tacacá, de revista, cabine telefônica, sebo, e sorveteria na 

praça, além da circulação de artistas circenses pelo espaço para os frequentadores. 

Dividida em quatro sessões, a reforma da Praça abrangeu a recuperação das vias em pedra de 

arenito rosa que cortam o lugar, sendo que a partir de agora apenas os pedestres tem acesso ao local. 

Com a reforma, a praça ganhou piso tátil para deficientes visuais e acessos com rampas em diversos 

pontos, incluindo para as bancas instaladas. O investimento total na obra foi de R$ 2,5 milhão. 
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Concerto de Natal-Glorioso 

 

O concerto de natal é uma realização do Governo do Estado que contou com a 

produção executiva da empresa Hardrive Productions, Inc. e com o patrocínio master da 

Coca-Cola. O evento foi transmitido pelo Canal Amazon Sat que teve cobertura regional 

através das principais redes de TV, nacional, através de parabólica e TV por assinatura, e 

internacional, através de internet. Houve envolvimento de 4.000 artistas e 20 grupos musicais, 

entre os quais se destacaram as orquestras e os corais. 

O evento contou com a presença de aproximadamente 80.000 pessoas, com um 

investimento da ordem de R$ 5.000.000,00 por parte do Governo do Estado e de R$ 

1.250.000,00 do patrocinador Coca-cola. 
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DESPORTO E LAZER 

 

 

Uma das prioridades do Governo Estado do Amazonas é a política pública voltada para a 

juventude, o desporto e lazer. Neste sentido a Secretaria de Estado da Juventude, Desporto e Lazer - 

Sejel e a Fundação Vila Olímpica “Danilo Duarte de Mattos Areosa”-  FVO têm se empenhado em 

desenvolver ações para a inclusão social e a melhoria da qualidade de vida da população, promovendo 

a prática do esporte e do lazer aos jovens, adultos e idosos. Para viabilização das ações foram 

investidos R$ 1.678.560,82 entre recursos estaduais e oriundos da Lei Pelé, possibilitando a ampliação 

e execução de eventos esportivos na capital e municípios do interior. 

 

Esporte de Alto Rendimento 

 

O Centro de Treinamento de Alto Rendimento da Amazônia – CTARA, localizado nas 

dependências da Vila Olímpica de Manaus, é um complexo que tem como principal objetivo 

aprimorar as condições de saúde, físicas, psicológicas, técnicas e táticas para a performance e 

capacitação de atletas e para-atletas profissionais. O Centro atende mensalmente uma média de 132 

atletas e/ou paratletas, aproximadamente 1.500 atletas e/ou paratletas por ano. 

Em 2012, o Amazonas participou do Campeonato Sul-americano de Tiro com Arco; Campeonato 

Brasileiro de Tênis de Mesa, onde foi vice-campeão brasileiro; e nos Jogos Escolares Brasileiros, onde 

foi campeão brasileiro escolar na modalidade de luta olímpica. 

Os investimentos do Governo do Estado em 2012, com a concessão de passagens aéreas para atletas e 

paratletas, possibilitaram ao Amazonas um aumento significativo no quadro de medalhas em 

competições em nível regional, nacional e internacional. 

 

 
      Fonte: CTARA /Sejel 
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DEMONSTRATIVO DAS MODALIDADES ESPORTIVAS E PREMIADAS – 2011/2012 

 

MODALIDADES 

QUADRO DE MEDALHAS – 2011-2012 

Ouro Prata Bronze Total 

2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 

Natação Paralímpica - 13 2 12 7 8 9 33 

Tiro com Arco - 10 - 5 - 3 - 18 

Tênis de Mesa Paralímpico - 9 6 5 - 6 6 20 

Tênis de Mesa 3 7 12 7 8 6 23 20 

Atletismo - 7 - 2 - 3 - 12 

Luta Olímpica - 6 - 1 - 3 - 10 

Boxe  - 1 - 2 1 3 1 6 

Natação 4 - - 1 1 - 5 1 

Ginástica Rítmica - - - - - 2 - 2 

Judô - - - - 1 - 1 - 

Levantamento de Peso - 17 - 1 - 1 - 19 

Total 7 70 20 36 18 35 45 141 

Fonte: Sejel 
Nota: A modalidade Levantamento de Peso e Força não é Olímpica. 

 

 

As Federações Esportivas são fundamentais no processo de desenvolvimento do esporte no 

Amazonas, tanto no aspecto qualitativo quanto quantitativo, razão pela qual o Governo tem 

dispensado a elas total apoio. Nessa perspectiva, é realizado mensalmente um encontro com as 

entidades da administração do desporto, no intuito de fazer valer a lógica de ações pautadas na 

organização e no planejamento. O apoio abrange os eventos que fazem parte dos calendários oficiais 

dessas entidades e das competições locais e nacionais, além da  disponibilização de passagens para o 

desenvolvimento das modalidades, seja para atletas ou dirigentes. 

 

Esporte Educacional 

 

A operacionalização do Projeto Jovem Cidadão é realizada em escolas estaduais e 

municipais e tem como principal objetivo oportunizar atividades esportivas e recreativas no 

contraturno escolar para adolescentes na faixa etária de 12 a 15 anos. Atualmente, o Projeto é 

desenvolvido em 149 núcleos de Manaus, com a participação de 2.500 pessoas (entre alunos, pais e 

equipes das escolas). 
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A Fundação Vila Olímpica atendeu, em suas instalações físico-esportivas, 450 jovens participantes do 

projeto. 

 

Dentre os Torneios Esportivos e Atividades Esportivas realizadas em 2012, destacaram-se:  

� Todos contra o abandono escolar, com o foco no futuro, oferecida aos alunos das Escolas 

Estaduais Áurea Braga, Ernane Nascimento e Antonio Nunes Jimenez, com a participação de 

1.600 pessoas (entre alunos, pais e equipes das escolas); 

� Resgatando a cidadania por meio do lúdico e da tecnologia, com o foco no futuro, 

oferecida aos alunos das Escolas Estaduais Daisaku Ikeda, Bernadete Socorro Trindade da 

Rocha, Roderick Castelo Branco e Isaac Swerner com participação de 3.500 pessoas (entre 

alunos, pais e equipes das escolas). 

O projeto ofereceu atividades desportivas nas modalidades do Atletismo, Capoeira, 

Basquetebol, Futebol de Campo, Futsal, Handebol, Queimada, Voleibol, Vôlei de Areia, Xadrez, 

Dama e Tênis de Mesa. Durante o exercício de 2012, houve um incremento de 13,23%, comparando 

com o exercício de 2011.   

 

 
Fonte: Projeto Jovem Cidadão/Sejel 
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O Projeto Bom de Bola reiniciou suas atividades no segundo semestre de 2012, com uma 

média mensal de 6.900 inscritos. Atualmente, atende a crianças e adolescentes na faixa etária de 9 a 17 
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A capacitação continuada beneficiou 50 Monitores do Projeto Bom de Bola, supervisores e 

coordenação técnica; e a participação no Campeonato de Futebol do Projeto Bom de Bola, na Capital e 

nos demais município da Região Metropolitana, com alunos matriculados nos 50 núcleos, alcançou o 

total de 2.540 alunos divididos em 127 equipes. 

 

Segundo Tempo 

 

O Programa Segundo Tempo é financiado pelo Ministério do Esporte do Governo Federal, 

e tem como objetivo facilitar a inclusão social de crianças e adolescentes, na faixa etária de 7 a 17 

anos, da rede pública estadual de ensino, localizadas em áreas de risco e vulnerabilidade social, por 

meio do esporte de iniciação. Por intermédio do programa são desenvolvidas atividades esportivas nas 

modalidades coletivas do handebol, voleibol, basquetebol, futsal, futebol e queimada, e nas 

modalidades individuais de tênis de mesa, atletismo, xadrez e dama, nos diversos núcleos. O programa 

é desenvolvido em 208 núcleos que estão distribuídos nos municípios de Manaus, Autazes, Careiro, 

Iranduba, Itacoatiara, Manacapuru, Rio Preto da Eva, Tefé e Presidente Figueiredo. Atendeu 

mensalmente a aproximadamente 20.800 crianças e jovens. O Governo Federal aportou recursos na 

ordem de R$ 3.396.376,00. 

 

Esporte de Participação e Lazer 

 

O Programa Esporte e Lazer na Cidade - PELC é financiado pelo Ministério do Esporte do 

Governo Federal e tem como objetivo a inclusão social advinda da cultura corporal de esporte 

recreativo e de lazer, e atividades culturais e artísticas de cunho lúdico. São desenvolvidas Oficinas de 

Danças, Atletismo, Futsal, atividades lúdicas e recreativas, Ginástica, Handebol, Jogos de Salão, 

Basquetebol, Natação, Oficinas de Artesanato, Voleibol, Lutas, Caminhada Orientada e Ruas de 

Lazer. O programa está sendo desenvolvido nos municípios de Manaus, Iranduba e Itacoatiara (Novo 

Remanso). Atende mensalmente cerca de 3.435 crianças e jovens. O Governo Federal aportou recursos 

na ordem de R$ 607.534,24. 

 

Centros de Convivência da Família 

 

Os Centros de Convivência são unidades geridas pela Secretaria de Assistência Social, onde 

a Sejel participa com o desenvolvimento de atividades desportivas junto à comunidade local e 

adjacências, promovendo interação, sociabilização, educação e otimização na qualidade de vida das 

pessoas, além de proporcionar um espaço apropriado à recreação, descontração e lazer daqueles que o 

utilizam de forma individual ou em conjunto familiar, jamais esquecendo o cunho social da integração 
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interpessoal. Em alguns Centros são oferecidos tratamentos fisioterápicos, que atendem crianças a 

partir dos três anos de idade, adolescentes, adultos, idosos e portadores de necessidades especiais nos 

turnos da manhã, tarde e noite. 

 

DEMONSTRATIVO DOS CENTROS DE CONVIVÊNCIA DA FAMÍLIA - 2012 

CENTRO DE 

CONVIVÊNCIA DA 

FAMÍLIA 

LOCAL EVENTO PARTICIPANTE ATENDIMENTO 

Padre Pedro Vignola Cidade Nova 4 26.500 7.174 

Teonísia Lobo de Carvalho Amazonino Mendes 3 2.300 5.971 

André Araújo Raiz 3 455 969 

31 de Março Japiim I 3 990 2.547 

Magdalena Arce Daou Santo Antônio 1 1.000 6.406 

Centro Estadual do Idoso Aparecida 3 5.300 3.762 
 Fonte: Sejel 

 

Ruas de Lazer 

 

Com o objetivo de proporcionar a população amazonense, atividades esportivas, de lazer, 

lúdicas e ações de cidadania a A Sejel realiza esses eventos em ações compartilhadas com órgãos 

públicos, estaduais, municipais, ONG’s e militares que expõem ou divulgam suas atividades de 

maneira direta para a população. Os principais parceiros desse Projeto são: CMA, 9º Distrito Naval, 7º 

Comar, Semulsp, Fundação de Vigilância em Saúde, PMAM, Corpo de Bombeiros, Semmas, UEA, 

Manaustrans, Ipaam, Defesa Civil, Procon, Uninorte, Ufam, Eletrobras, FVO, dentre outros. 

Durante o exercício de 2012, a Sejel realizou duas Ruas de Lazer: a primeira aconteceu no bairro 

Armando Mendes, na Escola Estadual Maria Madalena Santana e contou com a participação de 1.500 

pessoas; a segunda foi realizada no bairro Zumbi dos Palmares, na Escola Estadual Luis Ruas, com a 

participação de 1.700 pessoas. 

 

 Projeto Vidativa  

 

Atende grupos e/ou associações de pessoas idosas, localizados na cidade de Manaus e alguns 

municípios do Estado, e seu objetivo é promover ações de inclusão social por meio de atividades 

esportivas, sociais, artísticas, culturais, socioeducacionais, de entretenimento e de lazer, bem como 

oferecer acompanhamento fisioterapêutico para pessoas idosas. Atualmente este Projeto funciona em 

47 núcleos, sendo 41 na capital e seis nos demais municípios da região metropolitana (Novo Airão, 

Rio Preto da Eva, Cacau Pirêra, Iranduba, Presidente Figueiredo e Manacapuru). 
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Em 2012 foram realizados o Desfile de Carnaval da Pessoa Idosa, com a participação de 8.000 

brincantes; II Ação Psicossocial do Projeto Vidativa, com aproximadamente 3.000 atendimentos, e V 

Espetáculo de Dança Obra Prima, com a participação de 2.320 pessoas.   
Os investimentos que o governo realizou em 2012, possibilitaram um incremento de 7,93% na média 

de pessoas atendidas, comparada com o exercício anterior. 

 

                       Fonte: Projeto Vidativa/Sejel 

 

Juventude 

 

O Programa Galera Nota 10 tem como principal objetivo reduzir os índices de 

criminalidade cometidos por adolescentes e jovens na faixa etária de 12 a 29 anos incompletos, 

promovendo a mobilização e participação social dos jovens e suas famílias, por meio do esporte, 

priorizando também a inclusão social. O Programa realiza suas atividades em seus 6 núcleos 

operacionais (Centro Comunitário Amadeu Teixeira/Santa Etelvina;  Centro Esportivo de Lazer CEL/ 

Alvorada I; Campo do Betanhão/ Betânia; Centro de Convivência da Família Teonízia Lobo de 

Carvalho; Escola da Família; e Núcleo de Hip Hop/Amazonino Mendes – Mutirão). 

O Programa firmou parcerias com o Cetam e SEST SENAT com o objetivo de oferecer cursos de 

capacitação e formação profissional aos jovens e seus familiares, possibilitando sua inclusão no 

mercado de trabalho, com destaque para os seguintes: Capacitação dos colaboradores do Programa 

Galera Nota 10 – Atendimento ao Usuário do Programa; Emissão de 200 carteiras de trabalho aos 

jovens frequentadores dos núcleos operacionais ocorrida no SESTSENAT; Recebimento do Diploma 

Mérito pela Valorização da Vida – Reconhecimento feito pela Secretaria de Justiça e Direitos 

Humanos por meio do Conselho Estadual de Políticas sobre Drogas, em referência ao Trabalho de 

Prevenção que o Programa realiza; Caminhada contra a Violência Sexual a Crianças e Adolescentes e 

Conquista de uma medalha de ouro na categoria peso pena no 23º Campeonato Brasileiro de 
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SANDAR, ocorrido em São Paulo; e seis Certificações de 57 usuários nos cursos de Informática 

Básica e Assistente Administrativo. 

Os investimentos que o governo realizou em 2012, possibilitaram um incremento de 19,39% na média 

de pessoas atendidas, comparada com o exercício anterior. 

 

 

Fonte: Programa Galera Nota 10/Sejel 
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Lançamento do Projeto Bom de Bola 4.000 
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PRINCIPAIS EVENTOS REALIZADOS PELA SEJEL – 2012 

                                                                                                                                              Conclusão 

EVENTOS REALIZADOS PARTICIPANTES 

I Baile Perola Negra 3.500 

V Espetáculo de dança Obra Prima 2.320 

Aula inaugural do CCF André Araújo 300 

Aula inaugural do CCF 31 de Março 300 

Maratoninha da Floresta 5.000 

IV Mostra de Resultados do Jovem Cidadão 22.000 

JOSPAM 2012 3.250 

Total 70.424 

Fonte: Sejel 

 

INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA 

OBJETO DETALHAMENTO 
 VALOR   

(R$) 

Centro Recreativo de 
Esporte e Lazer 

Construção de 5 Centros nos municípios de Carauari, 
Humaitá, Lábrea, Manacapuru e Tefé 

1.622.707,79 

Centro Recreativo de 
Esporte e Lazer 

Construção de 5 Centros nos municípios de Barcelos, 
Codajás, Maués, Nova Olinda e Urucará (obras em 
execução com previsão de conclusão no primeiro semestre 
de 2013). 

1.828.125,00 

Centro Recreativo de 
Esporte e Lazer 

Construção de 4 Centros nos municípios de Eirunepé, 
Itapiranga, Parintins e Tabatinga (em procedimento 
licitatório) 

1.470.000,00 

Centro Recreativo de 
Esporte e Lazer 

Construção de um Centro no município de Manaus (em 
procedimento licitatório) 

612.500,00 

Centro Recreativo de 
Esporte e Lazer 

Construção de 2 Centros nos municípios de Manaus e 
Beruri (em fase de elaboração de projetos) 

731.250,00 

Praça da Juventude 
Construção de uma Praça da Juventude no município de 
Manaus (em procedimento licitatório) 

1.625.000,00 

Estádio Municipal de 
Beruri 

Construção de um Estádio no município de Beruri (em 
procedimento licitatório) 

435.000,00 

Estádio de Futebol 
Osvaldo Frota – (Estádio 
da zona norte) 

Construção de um Estádio no município de Manaus (em 
análise na Caixa Econômica Federal) 

3.486.226,38 
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INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA 

                                                                                                                                                                      Conclusão 

OBJETO DETALHAMENTO 
 VALOR   

(R$) 

Academias ao Ar Livre 

Implantação de 12 Academias ao ar livre sendo quatro em 
Manaus, duas em Manacapuru, duas em Itacoatiara, uma 
em Iranduba, uma em Careiro da Várzea, uma em Novo 
Airão e uma em Presidente Figueiredo (em fase de 
elaboração de projeto). 

487.500,00 

Quadra Poliesportiva 
Coberta de Fonte Boa 

Construção de uma Quadra Poliesportiva no município de 
Fonte Boa 

1.032.456,79 

Quadra Poliesportiva 
Coberta de Autazes 

Construção de uma Quadra Poliesportiva no município de 
Autazes (em fase de elaboração de projeto). 

792.187,50 

Quadra Poliesportiva de 
Borba 

Construção de um Complexo Esportivo no município de 
Borba 

456.474,64 

Quadra Poliesportiva de 
Petrópolis 

Construção de uma Quadra Esportiva no município de 
Manaus (aguardando seleção pela Caixa Econômica 
Federal) 

429.000,00 

Campo 11 de maio 
Reforma das Instalações do Campo 11 de Maio da Colônia 
Antonio Aleixo 

125.448,35 

Fonte: Sejel 

 

METAS PARA 2013 – SEJEL 

 

� Apoio aos Atletas e Paratletas do Altorendimento (treinamento, atendimento médico, apoio 

com passagens para participação em competições, apoio a treinamentos em grandes Centros 

no Brasil e outros países); Inserir novas modalidades no CTARA; 

� Curso de Capacitação em Gestão Esportiva; Apoio a Eventos Esportivos das Federações e 

Apoio à Elaboração de Projetos;  

� Criação de um Projeto de Lei de Incentivo ao Esporte Estadual; Criação de um Projeto de Lei 

Bolsa de Auxílio ao Atleta; 

� Criação de proposta do Plano de Desenvolvimento Esportivo Estadual; 

� Programa Jovem Cidadão - Ampliar atendimento; 

� Programa Bom de Bola - Ampliar de 50 para 60 núcleos de atendimento; 

� Segundo Tempo - Renovar o contrato com o Ministério do Esporte, priorizando os locais onde 

não há atendimento do Jovem Cidadão e municípios das regiões de fronteira; 

� Programa Esporte e Lazer na Cidade – PELC -  Renovar o contrato com o Ministério do 

esporte, priorizando os municípios do interior do Estado; 

� Centros de Convivência da Família - Ampliar o número de atendimentos, bem como as 

modalidades esportivas praticadas; 
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� Realização de 6 Ruas de Lazer ; 

� Projeto Vidativa  - Centro Estadual de Convivência do Idoso - Ampliar o número de 

atendimentos, bem como as modalidades esportivas praticadas; 

� Programa Galera Nota 10 - Ampliação dos Núcleos ; 

� Conselho Estadual da Juventude - Realização do Festival da Juventude;  Caravana da 

Juventude;  Juventude da Perifereria e  Seminário Estadual de Políticas Públicas de Juventude; 

� Parcerias com instituições estaduais e federais - Construção de um Centro de Alto Rendimento 

de Ginástica Rítmica e Artística na Vila Olímpica de Manaus; Construção de um Ginásio de 

Lutas na Vila Olímpica de Manaus e Reforma da Vila Olímpica de Manaus. 

 

Dando continuidade ao Desporto e Lazer, a Fundação Vila Olímpica (FVO) manteve suas 

ações focadas na melhoria da qualidade de vida da população desenvolvendo as seguintes ações: 

 

Escola de Iniciação Esportiva - tem por objetivo promover práticas desportivas e de lazer por meio 

de atividades esportivas de participação. Seu público alvo se constitui de crianças e adolescentes na 

faixa etária de 6 a 15 anos, regularmente matriculados no sistema de ensino básico, interessados na 

prática desportiva e de lazer. No ano de 2012, a Escola de Iniciação Esportiva da Fundação Vila 

Olímpica ofereceu à sociedade oito modalidades esportivas, de acordo a tabela abaixo: 

 

VAGAS OFERECIDAS POR MODALIDADES EM - 2012 

MODALIDADES FAIXA ETÁRIA VAGAS 

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 7 a 15 anos 100 

TOTAL 1.960 
                                             Fonte: FVO. 

 

Escola de Desporto Especial - atividade que tem por objetivo atender portadores de necessidades 

especiais em busca de prática esportiva, como também aquelas que precisam de tratamento especial 

em face de alguma enfermidade, sendo devidamente encaminhadas por um profissional da área da 

saúde. Durante esse ano com a modalidade natação, foram beneficiadas 71 pessoas. 
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Programa Caminhada Orientada - possui como público alvo as pessoas que utilizam o complexo 

desportivo do Centro de Educação Física e Desportos do Estado (Vila Olímpica de Manaus) para 

realização de caminhadas diárias. Técnicos da Fundação Vila Olímpica orientam essas pessoas na 

forma correta de realizar a atividade da caminhada, além de, esporadicamente, auferir pressão e 

realizar teste de glicemia. O programa atendeu 560 pessoas. 

 

Capacitação em Desporto - foram promovidos e/ou apoiados 36 eventos de capacitação em 

desporto, perfazendo um total de aproximadamente 1.298 pessoas capacitadas, dentre os quais 

destacamos: Oficina Escola de Lutheria da Amazônia; Clínica de Boxe; Clínica de Tiro com 

Arco; 7ª Clinica Natação Paralímpica; Clínica de Tênis de Mesa; Clínica de Tênis de Mesa; 

Formação do Projeto Centro Esportivo de Referência do Amazonas; Seminário Nacional de 

Arbitragem e Seminário Técnico; Curso Internacional de Handebol. 

 

Realização de Eventos  Esportivos e de Lazer - a FVO colocou suas unidades 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 838 eventos, beneficiando aproximadamente 

400.905 pessoas. 

 
EVENTOS DE ESPORTE E LAZER REALIZADOS PELA FVO - 2012 

COMPLEXOS DESPORTIVOS EVENTOS PARTICIPANTES 

VILA OLÍMPICA DE MANAUS 614 41.626 

Pista de Atletismo 92 17.055 

Parque Aquático 35 2.261 

Quadras 199 11.794 

Kartódromo 11 2.648 

Auditório 135 3.257 

Hotel 142 4.611 

ARENA AMADEU TEIXEIRA 66 255.094 

GINÁSIO RENÉE MONTEIRO 94 17.180 

GINÁSIO ELIAS ASSAYAG (PARINTINS) 64 87.005 

Total 838 400.905 
            Fonte: FVO. 

 

Visita do Ministro dos Esportes - o Centro de Educação Física e Desportos do Estado (Vila Olímpica 

de Manaus) recebeu a visita do então Ministro dos Esportes, Aldo Rebelo, que na oportunidade 

classificou a unidade desportiva da Fundação como um espaço de alto nível bem estruturado, que 
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poderá dar uma grande contribuição para as olimpíadas a acontecerem em 2016 no Brasil. O ministro 

conheceu ainda a obra do estádio Arena da Amazônia, como parte da programação. A Fundação Vila 

Olímpica teve parte de seu complexo desportivo escolhido para sediar o treinamento para os pré-jogos 

olímpicos e paraolímpicos Rio 2016. 

XXIX Jogos Acadêmicos das Polícias e Corpo de Bombeiros Militares do Brasil - o Governo do 

Estado do Amazonas sediou, em seu complexo desportivo, a 29ª edição os Jogos Acadêmicos das 

Polícias e Corpo de Bombeiros Militares do Brasil, um evento esportivo nacional que promove o 

congraçamento e integração de cadetes, por meio da prática desportiva, como complemento à 

formação integral de futuros oficiais, bem como o intercâmbio desportivo-cultural-profissional entre 

as academias envolvidas. Foram oito delegações compostas por 691 atletas dos Estados brasileiros, 

como Minas Gerais, Paraná, Mato Grosso, São Paulo, Brasília, Alagoas, Bahia e Amazonas. Entre as 

modalidades disputadas estavam o atletismo, basquetebol, futsal, judô, natação, provas técnica-

profissionais, tiro, voleibol, xadrez e orientação. 

Feras do Norte-Nordeste de Natação da Edição de 2012 – a FVO sediou o 24º Campeonato Norte-

Nordeste de Natação – Troféu Walter Figueiredo Silva, evento nacional organizado pela Confederação 

Brasileira de Desportos Aquáticos - CBDA. A disputa reuniu cerca de 340 atletas de 11  Estados 

brasileiros da região Norte e Nordeste, nas categorias infantil, juvenil e júnior. Ao todo, são 37  clubes 

do Amapá, Pará, Maranhã, Ceará, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Roraima, 

Bahia e Amazonas. 

Sul-Americano Master de Natação 2012 - realizado no Parque Aquático da Vila Olímpica com o 

apoio do Governo do Estado do Amazonas e da Associação Brasileira Master de Natação - ABMN, 

Confederação Sul-Americana de Natação e Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos - CBDA. 

A 8ª Edição do Campeonato Sul-Americano Master de Natação reuniu, durante cinco dias de 

competição, 91 clubes de 10 países: Argentina, Chile, Guiana Francesa, Brasil, Colômbia, Peru, 

Rússia, Uruguai, Equador e Venezuela, perfazendo um total de 473 atletas participantes.  

Apoio às Federações Esportivas - em 2012, a Fundação Vila Olímpica cedeu as estruturas de seu 

complexo desportivo para 10 Federações esportivas do Amazonas, as quais, no intento de promover o 

desenvolvimento do esporte local com o apoio da Fundação, promoveram aproximadamente 110 

eventos desportivos, tais como treinos e campeonatos de suas respectivas modalidades. Contou com a 

participação de 18.890 pessoas entre atletas de alto rendimento, técnicos e demais pessoas 

interessadas, conforme quadro a seguir: 
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EVENTOS ESPORTIVOS REALIZADOS - 2012 

MODALIDADE EVENTOS PARTICIPANTES 

Federação de Atletismo 20 2.386 

Federação de Desportos Aquáticos 21 10.270 

Federação de Ginástica 4 384 

Federação de Futsal 22 362 

Federação de Handebol 6 216 

Federação de Judô 15 1.753 

Federação de Tênis de Mesa 10 1.175 

Federação e Liga de Motovelocidade 5 1.660 

Federação de Voleibol 6 488 

Federação de Taekwondo 1 196 

TOTAL 110 18.890 

Fonte: FVO 

 

 

Gerenciamento da Arena da Amazônia - o acompanhamento da execução das obras tem sido 

realizado por intermédio de reuniões quinzenais junto à Secretaria de Estado da Juventude, Desporto 

de Lazer - Sejel, Instituto de Proteção Ambiental do Estado do Amazonas - Ipaam, Tribunal de Contas 

do Estado – TCE, Secretaria de Estado de Infraestrutura - Seinfra, onde são apresentados os 

andamentos dos trabalhos relacionados a questões ambientais e de engenharia. As obras estão com 

44% concluídas. Tendo em vista que o Amazonas não sediará a Copa das Confederações, o 

cronograma de atividades da empresa está rigidamente dentro do prazo de entrega estabelecido para 

dezembro de 2013. 

 

METAS PARA 2013 

 

� Programa de Iniciação Esportiva – Atender 2.200 crianças e adolescentes de 6 a 15 anos em 

idade escolar.  

� Programa de Desporto Especial - 100 pessoas com necessidades especiais ou encaminhadas 

pelo sistema de saúde. 

� Programa Caminhada Orientada - Comunidade em geral em busca de práticas desportivas, 

atendimento para 800 pessoas. 

� Festival de Atletismo – 450 crianças e adolescentes da Iniciação Esportiva e escolas públicas 

próximas.  
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� Capacitação em Desporto – 122 profissionais, técnicos, atletas e acadêmicos da área do 

desporto e lazer. 

� Apoio a Eventos Desportivos e de Lazer - Comunidade em geral em busca de práticas 

desportivas e de lazer – participação de 503.062 pessoas. 

� Bate Coração-Desportistas, destinado a 800 atletas de final de semana, idosos praticantes de 

atividades físicas. 

� Domingo na Vila - Usuários da Vila Olímpica, grupos de corrida e apreciadores da atividade 

física ritmada, para 700 pessoas interessadas. 
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ETNODESENVOLVIMENTO 

 

 

O Governo do Estado do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado para os Povos 

Indígenas - SEIND, desde a criação do Programa Amazonas Indígena, vem gradativamente 

aumentando a participação dos Povos Indígenas no acesso aos Programas de Governo e, com isso, 

garantindo os direitos e ampliando as conquistas no âmbito da formulação, execução e implementação 

da política de Etnodesenvolvimento no estado do Amazonas. 

Em seu planejamento estratégico, foram traçados três grandes desafios para os próximos quatro anos: 

Assumir as atribuições de governo para as questões indígenas; Garantir que os 64 povos indígenas do 

Amazonas possam ter seus direitos assegurados no âmbito das políticas públicas, alcançando o seu 

pleno etnodesenvolvimento e garantir a articulação de parceiros municipais, estaduais e federais, 

estratégicos, para a ampliação e o atendimento das demandas e necessidades dos povos indígenas. 

Esses desafios serão superados com a parceria dos diversos órgãos integrantes do Comitê Gestor por 

meio de atividades contidas no Plano de Atuação Integrada. 

Para divulgar as parcerias estabelecidas pelo Governo do Estado, principalmente a realizada com a 

Fundação Nacional do Índio - Funai/DF, que resultou na criação do Comitê Gestor, foi realizado o 

Primeiro Seminário Regional de Desenvolvimento Sustentável, na região do Alto Solimões, nos 

municípios de Atalaia do Norte e Benjamin Constant.  

A partir de então todas as demais atividades foram realizadas em conjunto com os órgãos parceiros das 

quatro Câmaras Técnicas que são focadas em: Gestão Ambiental e Territorial de Terras indígenas; 

Promoção dos Povos Indígenas no Amazonas; Qualidade de vida dos Povos e Comunidades Indígenas 

do Amazonas e Sustentabilidade Econômica dos Povos Indígenas.  

As ações que mais se destacaram em 2012 foram os cursos voltados para a qualificação técnica e 

profissionalizante dos indígenas de todo o Estado, e também os de fortalecimento da gestão das 

organizações indígenas, realizados em parceria em sua maioria com o Centro de Educação 

Tecnológica do Amazonas – Cetam.  

 

ETNODESENVOLVIMENTO DOS POVOS INDÍGENAS 

 

A Seind criada para formular, executar e implementar políticas e ações que promovam os 

direitos socioculturais dos povos indígenas, por meio do Programa Amazonas Indígena, tem como 

eixo central a política de Etnodesenvolvimento no Estado do Amazonas. 

 Esse programa vem desenvolvendo ferramentas que garantem aos povos indígenas a autonomia 

cultural, com o controle de seus recursos culturais, naturais e perspectivas coletivas, atendendo às 
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preocupações e deliberações do Conselho Estadual dos Povos Indígenas e estimulando o diálogo, a 

compreensão e colaboração recíproca entre os agentes governamentais em favor dos povos indígenas.  

A partir de 2012, o programa Amazonas Indígena foi ampliado e fortalecido com a consolidação do 

Plano de atuação Integrada do Comitê Gestor instituído entre o Governo do Estado e a Fundação 

Nacional do Índio - Decreto 31.052 de 10 de maio de 2011. Por meio das Câmaras Técnicas o Plano 

de Atuação Integrada incluiu novas áreas de atuação, novos conceitos foram incorporados, criando 

assim um novo modelo de Etnodesenvolvimento para dar respostas positivas às principais 

necessidades dos povos indígenas do Amazonas, nas áreas de educação, saúde, meio ambiente, manejo 

de recursos naturais, pesquisa, esporte, cultura e outros. 

Com o empenho da Seind e das diversas Instituições do Governo do Estado, foi possível a inclusão 

dos indígenas em diversos programas sociais existentes, ampliando assim as áreas de atuação do 

Programa Amazonas Indígena e garantindo o desenvolvimento socioeconômico, a valorização 

cultural, o fortalecimento das organizações indígenas e a qualidade de vida desses povos. 

A seguir, as principais atividades realizadas no âmbito do Comitê Gestor pela SEIND e seus parceiros. 

 

 

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA E PROFISSIONAL PARA INDÍGENAS DO ESTADO 

DO AMAZONAS  

 

 

Por meio da parceria com o Centro de Educação Tecnológica do Estado do Amazonas - 

Cetam, como parte das ações da Câmara Técnica III “Melhoria da Qualidade de Vida dos Povos e 

Comunidades Indígenas”, do Comitê Gestor para Atuação Integrada, realizou-se ações com vistas ao 

atendimento de demandas indígenas voltadas à qualificação técnica e profissionalizante dos indígenas 

em diversos municípios do estado do Amazonas. Tal iniciativa tem proporcionado aos indígenas 

oportunidades de inserção no mercado de trabalho, incentivo ao empreendedorismo e a possibilidade 

de atuar em suas próprias comunidades. Nesse segmento, destacam-se as turmas indígenas do Curso 

Técnico em Enfermagem que estão ocorrendo atualmente em 12 municípios do Estado e tem como 

público alvo principal os indígenas que residem nas sedes dos municípios. O processo inclui desde a 

coleta de informações para subsidiar o Cetam no lançamento do Edital, a articulação e comunicação 

constante com as Organizações Indígenas solicitantes, a disponibilização de material didático, o 

acompanhamento das turmas e a busca constante por parcerias, com o fim de evitar altos índices de 

evasão.    

Essa parceria também contribuiu para o fortalecimento da gestão das Organizações Indígenas, por 

meio da realização de cursos, conforme elencados abaixo: 
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� Curso Técnico em Enfermagem – com um total de 1.800 horas - 1.200 horas de aulas 

teóricas e 600 horas de aulas  práticas - objetiva formar os indígenas para trabalhar na área de 

saúde nas próprias comunidades indígenas. O curso foi iniciado em novembro de 2012 e  

formará, em até 2 anos, 398 indígenas dos municípios de Lábrea (38), Pauini (20), São Gabriel 

da Cachoeira (35), Tabatinga (37), Benjamin Constant e Atalaia do Norte (37), São Paulo de 

Olivença (32), Santo Antônio do Içá (37), Tefé, Alvarães, Uarini (41), Maués (30), Parintins, 

Barreirinha, Nhamundá (46), Jutaí (20) e Fonte Boa (25). 

� Preparatório com vistas à realização da prova teórica para obtenção de Carteira de 

Arrais Amador - objetiva qualificar os indígenas conforme as normas de navegação e 

conteúdo programático específicos para subsidiá-los durante a realização da prova realizada 

pela Marinha do Brasil. O curso capacitou 127 indígenas nos municípios de Tonantins, 

beneficiando 38 do povo Tikuna e Kokama; no município de Coari, para 44 do povo Tikuna, 

Tukano, Arara, Miranha, Kambeba e Kokama e, em Manaus, para 45 do povo Baré, na região 

do Tarumã. 

� Mecânica em motocicleta – Beneficiou 45 indígenas do povo Tikuna, em Benjamin 

Constant.  

� Mecânica em motor rabeta - realizado no município de Lábrea, beneficiou 23 indígenas do 

povo Apurinã e Paumari. 

� Elaboração de Projetos na Prática - Beneficiou 25 indígenas do município de Coari, com o 

objetivo de qualificá-los na elaboração de seus próprios projetos e acessar os recursos 

oferecidos pelo governo. 

� Gestão de um empreendimento: o curso foi oferecido para 10 mulheres indígenas do povo 

Palmari e Apurinã, de Lábrea, com o objetivo de capacitá-las com ferramentas de gestão 

administrativa e financeira, com foco no Polo de Comercialização do Artesanato Indígena do 

Médio Purus. 

� Curso de Associativismo e Cooperativismo - foram capacitados 128 indígenas com 

orientações no processo de formação de constituição das organizações, sendo 18 lideranças de 

Autazes, do povo Mura, 50 do povo Baré, do Tarumã, e 61 de Manaquiri, do povo Sateré-

Mawé, Mura, Miranha e Tikuna. 
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Compensação Ambiental e Mitigação do Empreendimento “Ponte sobre o Rio Negro” 

 

Esse programa foi resultante dos procedimentos para o licenciamento ambiental do 

empreendimento da ponte sobre o Rio Negro. O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado 

de Infraestrutura do Amazonas - Seinfra, contratou a Universidade Federal do Amazonas – Ufam para 

realizar os estudos visando a obtenção do licenciamento ambiental junto ao Instituto de Proteção 

Ambiental do Amazonas - Ipaam. O Ministério Público Federal, discordando do referido relatório, 

ajuizou uma ação solicitando um estudo complementar ao EIA/RIMA, no tocante à situação das 

alterações socioeconômicas e ambientais das comunidades indígenas afetadas com a construção do 

empreendimento.  

Decorrente dessa ação pública, o Governo do Amazonas assinou o Termo de Conciliação nº. CCAF-

CGU-AGU-SRG 011/2009, que estabeleceu a necessidade do estudo complementar realizado por uma 

equipe multidisciplinar com experiência em comunidades indígenas. O estudo apontou a necessidade 

de mitigação dos possíveis efeitos que a obra causaria nas comunidades de Sahu-Apé (Iranduba), São 

Francisco de Guiribé, São Francisco de Patauá, Fortaleza de Patauá e Jatuarana, ambas em 

Manacapuru, afetadas direta e indiretamente com a construção da ponte.  

Dentre as diversas condicionantes impostas ao Governo do Estado, coube à Seind a execução de 16 

atividades do componente indígena, com destaque para as ações de capacitação, que beneficiou 185 

indígenas, conforme segue: 

� Palestra sobre Educação Ambiental - realizada na comunidade Sahu-Apé, a palestra 

ofereceu às bases legais da educação ambiental, fundamentos, conceitos e diretrizes para a 

responsabilidade ambiental, meio ambiente e desenvolvimento sustentável. Foram 

beneficiados 25 indígenas do povo Apurinã, Sateré-Mawé e Tikuna, dos municípios de 

Iranduba e Manacapuru. 

� Curso sobre Noções Básicas para obtenção de Carteira de Arrais Amador - realizado na 

comunidade Sahu-Apé para orientar os indígenas sobre os procedimentos necessários para a 

obtenção da carteira de Arrais Amador junto à Capitania dos Portos de Manaus. Foram 

beneficiados 25 indígenas do povo Apurinã, Sateré-Mawé e Tikuna, dos municípios de 

Iranduba e Manacapuru. 

� Curso de Planejamento turístico - realizado na comunidade Sahu-Apé, com o fim de 

orientar os indígenas na elaboração do planejamento para a recepção de turistas na 

comunidade, de acordo com as especificidades de cada localidade.  Foram beneficiados 18 

indígenas do povo Apurinã, Sateré Mawé e Tikuna, dos municípios de Iranduba e 

Manacapuru.  
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� Curso de Condutor de Ecoturismo - realizado na aldeia São Francisco do Patauá para 

preparar os indígenas que fazem a locomoção e transporte dos turistas que visitam as 

comunidades, com novas técnicas de apresentação. Foram beneficiados 21 indígenas do povo 

Apurinã, Sateré-Mawé e Tikuna, dos municípios de Iranduba e Manacapuru.  

� Curso de manejo de trilhas - aplicado na aldeia Fortaleza do Patauá, o curso apresentou aos 

participantes as estratégias de recursos naturais nas trilhas típicas do turismo de natureza, 

beneficiando 15 indígenas do povo Apurinã, Sateré-Mawé e Tikuna, dos municípios de 

Iranduba e Manacapuru. 

� Curso de revitalização e melhoria da qualidade do artesanato indígena - realizado na 

aldeia São Francisco do Guiribé para 12 indígenas do povo Apurinã, Sateré-Mawé, Kambeba 

e Tikuna, dos municípios de Iranduba e Manacapuru, com o objetivo de despertar nos 

participantes a importância de manter a cultura da produção do artesanato, a identidade 

cultural, os benefícios da comercialização e a melhoria da qualidade das peças produzidas.   

� Curso de Informática Básica - objetivou inserir os indígenas no programa de inclusão digital 

oferecido pelo Governo do Estado, com a parceria do Cetam. A atividade foi realizada no 

Pronto Atendimento ao Cidadão - PAC de Manacapuru e beneficiou 16 indígenas do povo 

Tikuna, Kambeba, Apurinã e Sateré-Mawé, dos municípios de Iranduba e Manacapuru.   

� Curso de Agente Ambiental Voluntário - com o objetivo de capacitar os indígenas para 

serem gestores participativos dos recursos naturais em suas aldeias, o curso foi ministrado em 

parceria com o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente, na aldeia de São Francisco do Patauá, 

para 33 indígenas do povo Apurinã, Tikuna, Kambeba e Sateré-Mawé, dos municípios de 

Iranduba e Manacapuru.  

� Oficina de Elaboração de Projetos - realizada na comunidade São Francisco de Guiribé para 

20 indígenas do povo Apurinã, Kambeba, Tikuna e Sateré Mawé, dos municípios de Iranduba 

e Manacapuru, com o objetivo de apresentar as ferramentas e as etapas fundamentais para a 

elaboração de um projeto.   

 

Acesso à Assistência Social e à Cidadania Indígena 

 

A parceria com a Secretaria de Estado da Assistência Social - Seas, Fundação Nacional do 

Índio – Funai, Secretaria Especial de Saúde Indígena – Sesai/Distrito Sanitário Especial 

Indígena – Dsei, Fundação Hospital de Medicina Tropical de Manaus - FHMT, Banco do Brasil, 

Exército Brasileiro e outros, possibilitou o desenvolvimento de ações com a participação efetiva das 

organizações indígenas dos municípios envolvidos, com vistas a garantir o acesso facilitado para os 
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indígenas das diversas comunidades aos serviços oferecidos pelo Barco PAI (Pronto Atendimento 

Itinerante), que realiza atendimentos no interior do Amazonas para minimizar os efeitos da cheia. A 

contribuição do Comitê Gestor para Atuação Integrada entre o Governo do Estado e a Funai viabilizou 

a logística necessária (combustível, alimentação e outros) para o deslocamento dos indígenas até o 

Barco.  

Seguem elencadas as ações desenvolvidas pelo Barco PAI com seus respectivos 

beneficiários: 

� Ação de Cidadania no Vale do Javari - foram realizados 5 mil atendimentos, por meio do 

Barco PAI, à população indígena Marubo, Matis, Mayuruna, Kulina e Kanamari. 

� Ação de Cidadania no município de Jutaí – beneficiou os indígenas Katukina do Rio Biá do 

município de Jutaí, onde existiam casos de índios em idade de aposentar que ainda não tinham 

o Registro Civil de Nascimento. A ação se estendeu também para os indígenas Tikuna, 

Kokama Kambeba, Madjha Kulina e Kanamari, totalizando cerca de 1.500 atendimentos. 

� Ação de cidadania realizada em Manaus - foi impulsionada pelo Conselho Nacional de 

Justiça - CNJ com base no programa “Cidadania é Direito de Todos”. A ação alcançou em um 

único dia cerca de 900 atendimentos aos indígenas de Manaus e entorno, na emissão da 

seguinte documentação básica: Registro Administrativo de Índio, Registro Civil de 

Nascimento, Registro Geral, Carteira de Trabalho, Certidão de Pessoa Física e Acesso a 

Programas Sociais, como o Bolsa Família, serviços de corte de cabelo, atendimento médico, e 

outros. As ações contaram também com a parceria do Exército, Instituto Nacional de 

Seguridade Social - INSS, Correios, Secretaria de Estado do Trabalho - Setrab, Secretaria de 

Estado da Saúde - Susam, Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos - 

SEMASDH, Centro de Educação Tecnológica do Amazonas - Cetam e Cartórios de Registro 

de Pessoas Naturais. 

 

Atendimento Jurídico Centralizado e Integrado  

  

Após dois anos de parceria consolidada com a Defensoria Pública da União no Amazonas – 

DPU, Defensoria Pública do Estado do Amazonas - DPE e Procuradoria Federal no Estado do 

Amazonas – PF/AM, foram intensificados os serviços prestados aos indígenas no que concerne ao 

atendimento jurídico integrado e centralizado na cidade de Manaus e sua sistematização no interior do 

Estado. A assistência é feita diariamente por técnicos da Seind, e às sextas-feiras pelos procuradores 

das entidades parceiras. A ação garante aos indígenas atendimentos jurídicos e encaminhamentos para 

acesso a diversos benefícios, tanto federais como estaduais. 
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ATENDIMENTOS REALIZADOS - 2012 

SERVIÇOS PRESTADOS 
Nº DE INDÍGENAS  

ATENDIDOS 

Atendimento Jurídico 270 

Acompanhamento de indígenas com problemas prisionais 9 

Orientações e apoio para retirada de documentação básica 89 

Acompanhamento junto ao INSS: aposentadoria 48 

Acompanhamento junto ao INSS: Auxílio maternidade 23 

Acompanhamento junto ao INSS: Auxílio doença 19 

Encaminhamento e orientações para acesso ao Programa Bolsa Família 68 

Encaminhamento para aquisição de Enxoval e Cestas Básicas 78 

Total 604 

Fonte: Depi/Dapi-Seind 

 

Fortalecimento das Organizações Indígenas 

 

No estado do Amazonas residem atualmente 168.000 mil indígenas em 178 terras 

demarcadas, responsáveis pela manutenção de 95% de floresta (42 milhões de hectares). Fortalecer as 

organizações indígenas existentes e apoiar a criação de novas associações, significa contribuir para o 

protagonismo e autonomia desses povos que são verdadeiros guardiões de nossas florestas. Fiel a esse 

objetivo, o Governo tem ampliado sua rede de parcerias e intensificado ações integradas que garantam 

assessoria técnica e jurídica; qualificações para a gestão organizacional por meio da realização de 

cursos de associativismo e cooperativismo, gestão administrativa e financeira e elaboração e gestão de 

projetos; realização de fóruns; apoio às assembléias eletivas e de formação de novas organizações e 

outros eventos que contribuam com a formulação de planos estratégicos das Organizações Indígenas 

em todo o Estado.  

Organizações que receberam apoio do Governo do Estado, segundo as regiões e os 

respectivos beneficiados: 

� Federação das Organizações Indígenas do Médio Purus – FOCIMP – Purus - Elaboração 

de projeto; articulação com parceiros; Assessoria na Gestão Organizacional; Apoio à 

realização de Assembléia – 800. 

� Organização Kokama de Tabatinga - Alto Solimões - Elaboração de Projeto – 80. 

� Associação Indígena Umurĩ Díro Mahsa – Manaus/Tupé - Elaboração de Projeto – 45. 
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� Associação das Mulheres Indígenas do Médio Purus - Médio Purus - Execução de Projeto, 

articulação com parceiros – 200. 

� Associação das Comunidades Indígenas de Coari - Médio Solimões - Assessoria na gestão 

organizacional, articulação com parceiros - 150. 

� Centro de Artesanato Indígena Ticuna Içaense e Organização Ngutapa do Alto Solimões -

Participação e apoio à realização de encontro de lideranças e associações, reformulação do 

Estatuto Social e apoio a elaboração de projeto – 54. 

� Associação Indígena Wotchimaücü Manaus - Assessoria na gestão organizacional e 

articulação com parceiros – 60. 

� Coordenadoria das Organizações Indígenas Baniwa e Coripaco - CABC - São Gabriel da 

Cachoeira - Rio Içá - S.G.C. - Visita à escola Pamaaly; Palestra sobre modelo e política 

adotada pelos baniwa aos agentes indígenas de saúde -792. 

� Federação das Organizações Indígena do Rio Negro – FOIRN - São Gabriel da Cachoeira - 

Apoio ao I Encontro de Lideranças Indígenas do Rio Negro. 

� Reunião sobre o curso de formação dos professores indígenas de São Gabriel da Cachoeira; 

Assessoria técnica na elaboração de Projeto para o BNDES, Apoio à Assembléias e a 

Associação Wariró – 259. 

� Associação dos Produtores Indígenas Mura de Autazes - APIMA - Autazes - Apoio à 

realização de Assembléia; participação da audiência pública sobre demarcação das terras 

Mura; assessoria na prestação de contas do projeto “Beneficiamento do babaçu”; Orientações 

sobre a emissão de DAP – 121. 

� Associação do Povo Indígena Apurinã da Terra indígena Itixi Mitari-APIATI – Tapauá - 

Participação no 7º Encontro de lideranças indígenas e na 2ª Assembleia da APIATI. 

� União dos Povos Indígena do Médio Solimões - UPIMS - Borba - Participar da Assembleia 

Geral da Aldeia Kuata-Laranjal - 232. 

� Comunidade Laranjal – Borba -Reunião sobre Programa Luz para Todos e doação de um 

computador – 120. 

� Coordenação das Organizações e Povos Indígenas do Amazonas - COIPAM - Manaus  - 

Apoio à realização da Assembléia Geral e eletiva – 73. 
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� Coordenação das Organizações Indígena da Amazônia Brasileira – COIAB – Manaus - Apoio 

à realização de Assembléia Geral - Comunidade Tururukari-Uka e Guiribé – Manacapuru - 

Visita técnica - levantamento de demandas e definição de prioridades – 130. 

� Associação das Mulheres Indígenas do Médio Solimões e Afluentes – AMIMSA – Marãa -

Acompanhamento dos projetos financiados pelo PDPI – 686. 

� Associação dos Moradores de Acapuri de Cima – AMCAC – Jutaí - Associação Nova União 

da Comunidade Assunção - ANUNCA - Alvarães - Associação da Comunidade Estrela da Paz 

Bugaio – ACIBE – Jutaí - Comunidade Aldeia Marajaí do Povo Mayoruna –Alvarães - 

Acompanhamento do projeto financiado pelo FPS – 150. 

� Comunidade Maloca do Saber - Barcelos - Elaboração de projeto de sustentabilidade 

econômica – 160. 

� Comunidade São Miguel do Paraná do Dururá - Coari - Orientações sobre critérios para 

emissão de Declaração de Aptidão do PRONAF; Articulação com a Prefeitura para a 

realização de atividades produtivas; Mobilizar e acompanhar os cursos realizados pelo 

SENAR – 125. 

� Comunidade da Terra Indígena Porto Praia – Uarini - Mobilização da comunidade para 

execução do curso de olericultura básica, em parceria com o SENAR – 30. 

� Comunidade Barreira da Missão - Tefé - Mobilização da comunidade para execução do curso 

de piscicultura e fruticultura, em parceria com o SENAR – 60. 

� Comunidade São Benedito – Maués - Orientação sobre conflito de terra no rio Arauá -102. 

� Associação Indígena de Sahu-Apé-AISA – Iranduba - Intermediar reunião com a prefeitura 

sobre a educação escolar indígena no município – 48. 

� Comunidade Marajaí – Alvarães - Discutir e encaminhar proposta às Universidades sobre 

cursos de formação para professores indígenas – 70. 

Apoio às Atividades Produtivas e Ações de Crédito 

 

A Seind, dentre outras diversas atividades, também atua na elaboração e acompanhamento 

de políticas públicas de incentivo à produção e geração de renda para os povos indígenas do 

Amazonas. A partir da criação do Comitê Gestor, essas ações vêm se intensificando com o propósito 
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de atender as diversas demandas de atividades produtivas sustentáveis, conforme a vocação de cada 

povo e a potencialidade de cada região, em parceria com outras instituições.  

Outra atividade desenvolvida consiste nas visitas às comunidades indígenas para divulgar os 

programas de financiamento e apoio à comercialização do Governo Estadual e Federal. Em 2012 a 

procura por financiamento aumentou entre os indígenas, principalmente em razão das grandes 

enchentes ocorridas nos últimos anos.  

No entanto, para ter acesso aos programas federais, é necessário possuir a Declaração de Aptidão ao 

Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar - Pronaf/Declaração de Aptidão - 

DAP, documento que qualifica o agricultor familiar e que somente as instituições de assistência 

técnica cadastradas no Ministério do Desenvolvimento Agrário - MDA podem emitir. No estado do 

Amazonas essa atividade é realizada pelo Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal 

Sustentável do Estado do Amazonas – Idam, e a Seind é a intermediadora na emissão desse 

documento junto aos agricultores indígenas. Em 2012, 779 indígenas obtiveram autorização para o 

acesso à Declaração, conforme tabela a seguir: 

 
AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE DECLARAÇÃO DE APTIDÃO (PRONAF-DAP) 2012 

 

MUNICÍPIO COMUNIDADE(S) ETNIA(S) QUANTIDADE 

São Gabriel da Cachoeira Iauaretê - Tukano 151 

Parintins 

Vila Nova, São Raimundo, Nova Satere, Bom Jardim, 
Conceição, Novo Airão, Araticum Novo, Livramento, 
Ipiranga, Cajual, Terra Preta, Ponta Alegre, Etnia: Sateré-
Mawé 

41 

Boca do Acre Chaparral, Praia Nova- Etnia: Apurinã 11 

Barreirinha Ponta Alegre – Etnia: sateré-Mawé 05 
Nova Olinda do Norte Etnia: Munduruku  -M/D Rio Canumã 29 

Tabatinga 
Umariaçu II, Vila Nova, Sacumbú I, Palmares, 
Bananal,Tauaru,  
Etnia: Tikuna  

86 

Autazes 
Capivara, Lago do Soares, Murutinga, São Felix, Lago do 
Parakuuba, Etnia: Mura 

95 

Benjamin Constant 
Guanabara III, Novo Paraíso, Bom intento I, Bom Caminho, 
Etnia: Tikuna 

130 

Nhamundá 
Gavião, Riozinho, Jutaí, Porteira, Cafezal, Areia, Kassawa, 
Etnia; Hexkaryana 

54 

Borba Costa do Arari, Pacovão, Escondido, Sapucai- Etnia: Mura 70 

Itacoatiara Taboca II- Etnia: Mura 8 

Lábrea 
Macedinha, Boa Vista, Vista Alegre, Terrinha, Nova 
Esperança, Castanheira, Idecorá- Etnia: Apurinã 

95 

Manacapuru Tururukari-Uka, Guiribé, Etnia: Cambeba, Apurinã 4 

Total 779 

Fonte: DETNO/SEIND 
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PROMOÇÃO E PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL INDÍGENA 

 

� Abril Cultural Indígena é uma iniciativa da Seind que em 2012 realizou sua 2° edição, 

graças à integração de esforços de instituições dos Governos Estadual, Federal e Municipal, 

bem como de empresas e organizações não governamentais que patrocinam o evento. Trata-se 

do encontro dos povos indígenas do estado do Amazonas em eventos culturais, esportivos, 

sociais e reflexivos, ao longo do mês de abril, em diversas localidades do Estado. Em especial, 

são realizadas exposições e comercializações de artesanato e produtos tradicionais, 

competições esportivas, seminários e palestras, oficinas de práticas culturais, festivais de 

músicas, danças, rituais, mostras da culinária, vestuário e de plantas medicinais, exposições da 

produção artística e literária e da criatividade indígena, métodos de plantio e de criação, em 

resumo, atividades que divulgam o modo indígena de viver e interagir com as sociedades da 

sua rede de contato.  Pode-se afirmar que o evento tem se caracterizado como um instrumento 

que proporciona espaços e ferramentas de fortalecimento da interação entre os povos 

indígenas e a sociedade amazonense, e estimula o reconhecimento nacional da contribuição 

indígena para a formação do Brasil. Em sua 2ª. edição o Abril Cultural Indígena teve como 

principais realizações: 

ATIVIDADES REALIZADAS NA 2ª EDIÇÃO DO ABRIL CULTURAL INDÍGENA 

REGIÃO/MUNICÍPIO ATIVIDADE PARTICIPANTE 

Manaus 

Atividades esportivas e tradicionais 

1.200 

Lançamento do plano de atividades integradas do Comitê 
Gestor 

Sessão Especial realizada na Assembleia Legislativa do 
Estado em homenagem aos povos indígenas 

Solenidade homenageando os povos indígenas prestada 
pelo CMA. 
Exposição e comercialização de artesanatos 

Manaus, Novo Airão 
Iranduba, Rio Preto, 

Manacapuru e Itacoatiara 

I Copa Indígena de Futsal da Região Metropolitana de 
Manaus 

200 

Manacapuru VII Jogos Indígenas de Manacapuru 500 

Eirunepé 

Reunião Interinstitucional Governo Estadual, Federal e 
Municipal sobre a situação de abandono dos povos 
indígenas da região do Juruá 

  

80 

Semana de atividades nas escolas e praças para promover 
a cultura e combater o preconceito contra os indígenas da 
região. 

  

Lábrea III Semana Intercultural dos povos indígenas do Purus: 
apresentações culturais, atividades esportivas e passeata 
nas ruas da cidade 

112 

Tapauá 95 

Amaturá III evento intercultural dos povos indígenas de Amaturá 70 

Tabatinga II Olimpíada Indígena Eware, em Belém do Solimões 380 
Fonte: DEPI-SEIN 
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� Apoio à participação de organizações indígenas no Programa Ponto de Cultura - O 

Programa Ponto de Cultura é a versão estadual do Programa Mais Cultura do Ministério da 

Cultura. No Amazonas, o Ponto de Cultura é organizado pela SEC e foi trazido para o corpo 

da Câmara 2 do Comitê Gestor, a fim de facilitar a participação das organizações indígenas. A 

Seind realizou diversas reuniões com as organizações indígenas com o objetivo de apresentar 

o Programa, informar sobre as condições de participação e estimular a elaboração de projetos 

que contemplem a realidade das comunidades indígenas pela valorização cultural e 

fortalecimento da cidadania. A criação do Comitê Gestor apresentou os seguintes resultados: 

 

RESULTADOS ALCANÇADOS PELO COMITÊ GESTOR - 2012 

LOCALIDADE POVOS/ORGANIZAÇÕES 
ENVOLVIDOS 

Nº de 
PROJETOs 

Nº DE 
INDIGENAS 

BENEFICIADOS 

Benjamin Constant Ticuna 2 1.200 

Atalaia do Norte Marubo, Mayoruna, Kanamary e Matis 1 1.500 

Demais localidades 
FOCCIMP, FOIRN, AKANG, CGTT, 

FOCCITT, ACISPO, CGTSM, AMARN 
1 450 

Fonte: Depi-Seind 

 

 

� Prêmio Culturas Indígenas - 4ª edição – Raoni Metuktire- o prêmio foi criado a partir de 

proposta do Grupo de Trabalho para as Culturas Indígenas, hoje Colegiado Setorial das 

Culturas Indígenas, vinculado ao Ministério da Cultura. Tem por objetivo o reconhecimento 

das expressões culturais e da identidade dos povos indígenas, estando em sintonia com a 

Convenção 169 da OIT, a Constituição Federal de 1988 e com a Convenção sobre a 

Diversidade Cultural da Unesco. Nessa edição, a organização indígena proponente é a 

Articulação dos Povos Indígenas da Região Sul/ARPINSUL, e premiará 100 iniciativas de 

comunidades indígenas que estejam realizando ações de fortalecimento cultural. Para esta 

edição, a SEIND é parceira da APINSUL para a divulgação do Prêmio e por isso tem 

realizado oficinas de orientações e incentivo à participação indígena no Prêmio, conforme 

quadro a seguir: 
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PARTICIPANTES NA 4ª EDIÇÃO DO PRÊMIO CULTURAS INDÍGENAS - 2012 

MUNICÍPIO POVOS PARTICIPANTES COMUNIDADES PARTICIPANTES 

Atalaia do 
Norte 

Marubo, Matis e Mayoruna 
São Sebastião,Volta Grande e Organizações 
Indígenas 

Maués Sateré-Mawé São José, Nova Esperança 

Lábrea Apurinã e Paumari Copaíba, Arapaçu, Arapaçuzinho e Org.indíg. 

Rio Preto da 
Eva Sateré-Mawé, Ticuna e Tukano Beija-Flor I, II, III e organizações indígenas 

Tabatinga Ticuna e Cocama 
Umariaçu I, II e Área Cocama e organizações 
indígenas 

Benjamin 
Constant 

Ticuna Porto Cordeirinho, Bom Caminho Filadélfia 

Barreirinha Sateré-Mawé Ponta Alegre, Molongotuba, 

Manaus 
Tukano, Sateré-Mawé, Ticuna, 
Dessana, Tariana, Cocama, 
Kambeba e outros 

Waikiru, Yap’hari, Bayaroá, Wotchimaucu, 
Ramal do Brasileirinho e organizações 
indígenas de Manaus 

Itacoatiara Mura e Sateré-Mawé Maquira, Pedras, Pariká e Taboca 

São Paulo de 
Olivença 

Ticuna Campo Alegre e sede 

Novo Airão Tukano, Baré e Dessana 
Pacatuba, São Cristovão, São Pedro, Mirituba e 
Bom Jesus 

Fonte: DEPI-SEIND 

 

� Valorização e Organização do Artesanato Indígena - Nesta linha destacam-se: Projeto 

Fortalecimento do Arranjo Produtivo do Artesanato das Mulheres Indígenas do Médio 

Purus, financiado pelo Projeto Demonstrativo dos Povos Indígenas - PDPI e executado pela 

Associação das Mulheres Indígenas do Médio Purus – AMIMP, com a assessoria técnica da 

Seind, beneficiou 1.500 artesãs indígenas dos povos Jarawara, Jamamadi, Apurinã e Paumari; 

Projeto “Ampliação do Projeto de Produção Sustentável do Artesanato Indígena do Alto 

Solimões”, financiado pelo Ministério da Integração - MI tem como público alvo os indígenas 

dos municípios de Jutaí, Fonte Boa, Tonantins e Santo Antonio do Içá.  

� Projeto Encauchados de Vegetais do Amazonas: Objeto de uma parceria entre a Seind e o 

Poloprobio - Polo de Proteção da Biodiversidade e Uso Sustentável dos Recursos Naturais, 

consiste na junção de conhecimentos tradicionais aliados ao conhecimento científico, que 

permite a utilização de látex de diferentes espécies de seringueiras para a produção de peças 

artesanais. O projeto foi implantado em 2012 nas comunidades indígenas dos municípios de 

São Gabriel da Cachoeira, Borba e Autazes. Cabe à Seind a realização de diagnóstico do 

potencial produtivo, incentivar a participação dos indígenas e a logística necessária para a 

realização das atividades. 
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� Projeto propriedade de saberes: interlocução dos marcos legais de proteção dos 

Conhecimentos Tradicionais - com o financiamento do Ministério da Justiça, em 2013 serão 

realizadas 10 oficinas em 10 regiões do estado do Amazonas, beneficiando 29 etnias. Em 2012 

foram finalizados os processos de aquisição de bens e serviços necessários e elaborado o 

Caderno de Orientação das oficinas. 

� Programa Ciência na Escola - executado pela Fapeam, o programa gera oportunidades, via 

educação, para trabalhar questões delicadas, como o consumo de drogas e suicídio, servindo 

de ferramenta para disseminar o conhecimento sobre os problemas sociais crescentes nas 

comunidades indígenas e traçar alternativas de correção ou mitigação. A Seind se encarrega de 

divulgar o edital, esclarecer as dúvidas e prestar assessoria à elaboração dos projetos. Foram 

elaborados 10 projetos envolvendo os povos Tikuna, Mayoruna e Marubo dos municípios de 

Benjamin Constant. 

�  Acesso, Produção e Difusão de Conhecimento: implantação de bibliotecas em 

comunidades indígenas- Em 2012 firmou parceria com a Delegacia Regional do Ministério 

do Desenvolvimento Agrário e o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos renováveis 

para a implementação de 500 bibliotecas em comunidades indígenas, beneficiando, 

aproximadamente, 50 mil indígenas e 500 comunidades. 

� Programa de Valorização Cultural na Prevenção do Uso de Álcool e Outras Drogas - A 

Seind organizou uma reunião para implementação do Programa de Atenção Local em 

Benjamin Constant e contou com a participação da Secretaria de Atenção Social e de 

Educação, do Departamento de Promoção Social e da Coordenação Regional da Funai no Alto 

Solimões, Distrito Sanitário Especial Indígena e da organização de professores e da 

Comunidade Filadélfia e do Conselho Nacional de Saúde. A partir dessa reunião, foi 

organizada uma rede de comunicação entre os participantes para efetivar as ações de 

prevenção no município e ainda definir as responsabilidades institucionais. 

� Valorização das Mulheres Indígenas - Em 2012 o programa foi intensificado com a 

realização da Oficina de direitos das mulheres com a Associação de Mulheres Indígenas 

Sateré-Mawé – AMIS, cujo objetivo foi apresentar a legislação e as oportunidades para as 

mulheres no que tange aos direitos à sua sexualidade, reprodução, integridade físico-

psicológica e desenvolvimento socioeconômico. 

 

PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DIVERSOS 

 

� Cerimônia de posse do Secretário Municipal para os Povos Indígenas de Humaitá. 
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� Conferência das Nações Unidas Rio +20, no Rio de Janeiro. 

� I Seminário de Educação Escolar Indígena do Juruá. 

� IX Oficina Regional de Capacitação sobre Segurado Especial e Políticas Públicas de 

Promoção e Proteção Social para os Povos Indígenas, promovida pela Funai, em Tabatinga. 

� Assembléia de Educação Escolar dos Povos Indígenas do Rio Negro, promovida pela FOIRN. 

� Seminário sobre exploração de recursos minerais em terras indígenas, em São Gabriel da 

Cachoeira. 

� Festival Indígena Mura, na comunidade indígena  Pantaleão, em Autazes. 

� VI Encontro Geral do Povo Kanamari e Festival Tradicional do Vale do Javari; 

� Audiência Pública na AGU- Brasília sobre as condicionates da Ponte sobre o Rio Negro. 

� Fórum de debates sobre a situação da Infância e Adolescência – Copa 2014, na ALE-AM. 

� Primeiro Encontro de Lideranças dos Povos Indígenas do Rio Negro, em São Gabriel da 

Cachoeira. 

� Primeira Assembléia Geral Extraordinária da União das Mulheres Indígenas da Amazônia 

Brasileira. 

� Conferência FIBEA - Promoção de Negócios e Empreendedorismo Indígena nas Américas de 

2012. 

� Encontro de Mulheres Indígenas do Rio Negro, promovido pela FOIRN, em São Gabriel da 

Cachoeira. 

� Solenidade comemorativa ao Dia do Soldado, no Comando Militar da Amazônia - CMA; 

� Seminário sobre Primeiro Plano de Ação de Políticas sobre Drogas, CONEM-AM, em 

Manaus. 

� Primeiro Seminário sobre Agricultura Indígena no Amazonas, promovido pela Sepror; 

� Oficinas Informativas sobre a Convenção 169 da Organização internacional do Trabalho; 

� Oficina de elaboração da programação AMAZONAID, do Ministério da saúde, em Benjamin 

Constant. 
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� Workshop Internacional “Povos Indígenas, Mudanças Climáticas e REDD. 

� Seminário de Avaliação das Diretrizes de Base da Educação Escolar indígena, em Brasília. 

� Audiência Pública sobre projetos desenvolvidos pelo PRODERAM, em Tabatinga. 

� Encontro “Diálogo das Lideranças Indígenas da Amazônia Brasileira, em São Gabriel. 

� Cerimônia de encerramento do curso sobre mudanças climáticas dos alunos do CAFI. 

� Abertura da 6ª olimpíada Internacional de Astronomia e Astrofísica, no Rio de Janeiro. 

� Primeira Conferência de Desenvolvimento Regional do Estado do Amazonas, na FIEAM. 

� 9ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia do Amazonas, promovida pela Secti. 

� 6º Encontro dos Guerreiros Sateré-Mawé na comunidade Sahu-Apé.   

ATIVIDADES REALIZADAS EM NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012 

ATIVIDADE LOCAL   BENEFICIÁRIOS  MÊS 

Oficina de Associativismo e Cooperativismo Iranduba 19 Novembro 

Assembléia Geral de Criação de Organização 

Indígena de Manacapuru e Iranduba 
Iranduba 19 Novembro 

Acompanhamento da visita de alunos da UEA Iranduba 25 Novembro 

Curso de Gestão Administrativa e Financeira Manacapuru 10 Novembro 

Curso de Olericultura Básica. Manacapuru 15 Dezembro 

Acompanhar os cursos de piscicultura básica e 

de olericultura- em parceria com o SENAR 

Tefé 

Uarini 
30 Dezembro 

Cursos de Boas Práticas de Manejo na Coleta, 

Secagem e Armazenamento da Castanha 
Pauini 62 Novembro 

Oficinas de orientações e incentivo à 

participação de indígenas no Prêmio Culturas 

Indígenas 

Lábrea, Rio Preto da 

Eva, Tabatinga, 

Benjamin Constant, 

Barreirinha, Manaus, 

Itacoatiara, S.Paulo de 

Olivença, Novo Ayrão 

90 Dezembro 

Participação na 39° Expoagro Manaus 16 Organizações 
Indígenas 

Nov/Dez 

Curso de Agente Ambiental Voluntário Turma 

II- em parceria com o PRODERAM 
S. Paulo de Olivença 35 Nov/Dez 

Fonte: Seind 
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METAS PARA 2013 

� Seminários Regionais sobre Manejo de Pesca em Terras Indígenas - São Paulo de Olivença, 

Coari e Lábrea – 400 indígenas. 

� Execução dos projetos Território da Cidadania Indígena - Convênio MDA/SEIND -Madeira e 

Alto Rio Negro - 24.400 indígenas. 

� Mapeamento Participativo de Lagos para Manejo - Coari, Lábrea e Vale do Javari – 300 

indígenas. 

� Elaborar Plano de Ação Integrada para o Funcionamento da Usina de beneficiamento da 

castanha - Nhamundá – 900 indígenas. 

� Capacitação em Boas Práticas de Manejo na Coleta, Secagem e Armazenamento – Nhamundá, 

Autazes, Manicoré, Humaitá, Coari, Tefé, Tapauá, Lábrea – 240 indígenas. 

� Fortalecer a cadeia produtiva do babaçu, borracha, Piaçava- Autazes – 650 indígenas. 

� Seminários para definição e criação do Programa de Formação de “Agente Ambiental 

Indígena”- Rio Preto da Eva e Itacoatiara – 400 indígenas. 

� Realização de Oficinas sobre Uso Sustentável dos Recursos Florestais – Humaitá – 300 

indígenas. 

� Realizar 10 Oficinas e edição de livro sobre Marcos Legais de Proteção dos Conhecimentos 

Tradicionais - Convênio 014/2009 - SEIND/MJ - Tabatinga, Lábrea, Vale do Javari, Atalaia 

do Norte, Humaitá, São Gabriel, Parintins, Santa Izabel, Rio Preto da Eva, Eirunepé e São 

Paulo de Olivença - 350 indígenas. 

� Realizar 5 oficinas e produção de cartilha sobre os cuidados indígenas com a saúde para os 

indígenas do V. Javari - Projeto “Novos e Velhos Saberes”: Convênio 081/2010-MJ Vale do 

Javari e Atalaia do Norte – 600 indígenas. 

� Realizar a III Conferência dos Pajés – Manaus – 60 indígenas.  

� Realizar I Jogos Indígenas do estado do Amazonas – Baixo Amazonas, Médio Solimões, Alto 

Solimões, Purus, Juruá, Região Metropolitana, Alto Rio Negro – 500 indígenas. 

� Realizar III Edição do Abril Cultural Indígena - Região Metropolitana Juruá, Purus, Vale do 

Javari e Baixo Amazonas - 4.000 indígenas. 

� Implementar  Planos de Atenção local de prevenção ao uso de álcool e outras drogas -

Benjamin Constant, Eirunepé; Vale do Javari: Atalaia do Norte e Maués - 1.000 indígenas. 

� Implementação do Projeto implantação de bibliotecas em comunidades indígenas - Parceria 

SEIND/MDA/IBAMA - Alto Solimões, Baixo Amazonas, Região Metropolitana, Purus, 

Madeira - 500 comunidades indígenas. 

� Execução do Projeto de produção sustentável do artesanato indígena do Alto Solimões – 

Convênio 047/2007 – SEIND/MI – 1.000 artesãos - Tabatinga, Benjamin Constant, São Paulo 

de Olivença, Santo Antonio do Içá, Fonte Boa, Jutaí, Tonantins, Amaturá. 
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TRABALHO, RENDA E FOMENTO 

 

Trabalho 

 

Com 6.387 trabalhadores colocados no mercado de trabalho de forma direta, o Governo do 

Estado, por meio da Secretaria de Estado do Trabalho (SETRAB), interveio 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 55 mil empregos, do 

Comércio, superando 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, foram captadas 13 mil vagas e encaminhados 15 mil candidatos ao mercado 

de trabalho; e os não recepcionados imediatamente foram cadastrados para cursos de especialização, 

encaminhados para os programas específicos de Economia Solidária, Empreendedor Individual ou 

para o empreendedorismo, de acordo com as possibilidades identificadas de cada um.  

O artesanato teve participação em cinco feiras nacionais, Feira do Artesanato Mundial – 

FAM, Feira Internacional da Amazônia, Feira 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.  

A estratégia de formação do profissional e sua inserção no mercado de trabalho começou 

com a emissão da Carteira do Trabalho, que superou a marca dos 50 mil, credenciando novos 

trabalhadores para contratações. 

Com onze postos de atendimento espalhados pelos bairros, além do escritório central no 

centro da cidade, a Setrab realizou ações de cidadania itinerante, levando para as comunidades, com 

estruturas montadas nas escolas estaduais, todos os serviços disponíveis, desde cadastro, emissão de 

documentos, identificação para cursos, eu ma listagem de empregos para contratação imediata de mais 

de mil oportunidades. 
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A habilitação ao recebimento do Seguro Defeso, que dá direito ao pescador artesanal o 

recebimento de quatro salários mínimos, um a cada mês, durante a fase do defeso, que vai de 15 de 

novembro a 15 de março, possibilitou a circulação de mais de 33 milhões de reais no interior. 

Presente nos 62 municípios do Estado, o Seguro-Desemprego atendeu 178.689 pessoas, 

sendo que 78.078 receberam o benefício e o restante foi encaminhado imediatamente de volta ao 

mercado de trabalho, atendendo especificações profissionais e aos perfis pedidos pelas empresas. 

O projeto Bolsa Qualificação atuou junto às empresas que tinham determinado a demissão de 

funcionários devido à 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. 

Alargando o foco de pessoas com possibilidades para o trabalho o projeto Reeducar Cidadão 

proporcionou condições para a entrada de egressos da penitenciária no mercado de trabalho, 

beneficiando 100 pessoas. 

Outra ação de criação de alternativas de geração de renda foi a legalização de empresas 

promovida pelo Núcleo de Apoio ao Empreendedor – NAE, que atendeu 2.673 consultas diretamente 

no balcão de serviços e abriu 497 empresas em Manaus e nos municípios do interior, proporcionando 

novos negócios e a geração média de quatro empregos por nova empresa.  

O Programa Amazonas Empreendedor trabalha com ações de Intermediação de Mão de 

Obra, Qualificação Social e Profissional, Seguro-Desemprego, NAE, Artesanato Amazonense, 

Emissão de Carteira do Trabalho e Previdência Social – CTPS, Bolsa Qualificação, Reeducar, Setrab 

Itinerante, Projetos Especiais e Economia Solidária. 

A Intermediação de Mão de Obra inscreveu no seu banco de dados 20.422 novos cadastros, 

encaminhou ao mercado de trabalho 14.892 cidadãos, colocou no mercado de trabalho 6.387 e captou 

13.016 vagas no ano de 2012. 

O 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 Núcleo de Apoio ao Empreendedor - NAE visa a geração de emprego e renda às famílias 

excluídas do processo produtivo, incentivando a capacitação do micro e pequenos empreendedores, 

para a 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. 

 

A Central de Artesanato produziu 50 mil peças artesanais e comercializou mais de 70 mil; 

recebeu 93 mil visitantes e movimentou mais de um milhão de reais. 
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              Fonte: SETRAB/Gerência do Central de Artesanato 

 

Por meio de convênio com o Ministério do Trabalho e Emprego, foram emitidas 50.686 

carteiras de trabalho na sede da Setrab e nos postos de atendimento descentralizados da capital e 

interior do Estado.   

O 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 539  

trabalhadores de linhas de produção que ficaram paralisadas. 

O Projeto Reeducar, em parceria com o Ministério da Justiça, atendeu 100 cidadãos, sendo 

que destes100 foram encaminhados ao mercado de trabalho. 

 

METAS DA SETRAB PARA 2013 

 

� Intermediar mão de obra – captar 28.240 vagas no mercado de trabalho  

� Qualificar social e profissionalmente 1.950 trabalhadores 

� Seguro-desemprego – habilitar 85.000 trabalhadores 

� Bolsa Qualificação – beneficiar 1.400 trabalhadores 

� Desenvolver Ações de Cidadania – atender 5.360 trabalhadores 

� Emitir CTPS – assistir 55.000 trabalhadores 

� Desenvolver o Projeto Reeducar Cidadão – Assistir 1.460 trabalhadores  

� Desenvolver Projetos Especiais em ação - assistir 5.163 cidadãos 

� Desenvolver Projeto Economia Solidária Amazonense – assistidos 2.680 cidadãos 

� Fortalecer o Artesanato Amazonense – comercializar 80.000 peças artesanais  

� Implementar Núcleo de Apoio ao Empreendedor – NAE - 2.972 cidadãos atendidos 

244 281 487 441 1.032
90

85.987

64.531
57.120

37.829 36.122
50.000

70.486
75.951

54.352

36.225
32.054

72.742

42.672 42.075

27.243
20.766 26.266

93.000

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Artesanato  2007-2012

Cadastro Peças Prod Peças  Vend Visitantes



187 
 

FOMENTO AO TRABALHO E RENDA 

 
A Agência de Fomento do Estado do Amazonas - AFEAM, instituição financeira de 

desenvolvimento do Estado, se destaca no apoio ao crescimento econômico do Amazonas, 

colaborando com os empreendedores de todos os setores econômicos, com investimentos no período, 

de janeiro a outubro de 2012, no montante de R$ 77,4 milhões. 

Foram realizadas 107 ações de crédito, sendo 35 em Manaus e 72 nos municípios do interior, 

representando 100% de atendimento em todo o território amazonense. Essas ações de crédito 

representam a contratação de 5.821 operações de financiamento, com a expectativa de haver gerado 

e/ou mantido 16.922 ocupações econômicas. 

 

Desempenho na Capital e no Interior 

 

De acordo com o estatuto da Agência e seguindo as orientações do Governo do Estado, os 

municípios do interior foram os que mais receberam recursos no ano de 2012. Os empreendimentos na 

área rural receberam o maior volume de recursos, 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$ 26,8 milhões, na contratação de 1.502 operações de crédito, 

direcionadas ao cultivo da juta e malva, da mandioca, pesca artesanal, pecuária (custeio, infraestrutura 

e aquisição de animais), coleta da castanha, extração do látex, cultivo de banana, avicultura, cultivo de 

feijão e outros. O setor terciário continuou ocupando o segundo posto este ano, com 2.483 operações 

contratadas e investimento de R$ 13,6 milhões em estivas em geral, mercearias, restaurantes e 

lanchonetes, confecção (comércio), salão de beleza, ambulantes, oficinas mecânicas e açougue. O 

setor secundário ficou em terceiro representando um investimento de R$ 5,8 milhões liberados em 640 

operações, beneficiando as atividades de confecção, artesanato, panificação, cozinha industrial, 

marcenaria/movelaria, etc. 

   Em Manaus, o setor terciário foi o que mais recebeu investimentos da AFEAM, com 917 

operações de crédito e recursos de R$ 21,1 milhões, principalmente para as atividades de estivas em 

geral, restaurantes e lanchonetes, hotelaria, serviços odontológicos, consultórios médicos, transporte 

fluvial, autopeças e educação. Impulsionado por financiamentos para empreendimentos da indústria de 

base, fabricação de bebidas não alcoólicas, construção naval, frigoríficos, construção civil, artesanato 

e agroindústria de polpas de frutas, o setor secundário representou a segunda maior parcela de 

investimentos na capital, com R$ 9,8 milhões liberados em 252 operações. O setor primário 

representou uma pequena parcela de investimento na capital, somente com R$ 297 mil. 
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Financiamentos para o Desenvolvimento de Cadeias Produtivas 

 

A AFEAM em 2012, em continuidade aos trabalhos iniciados em 2010, empenhou suas 

ações para a massificação de polos de atividades produtivas específicas, atuando com o apoio técnico e 

creditício aos elos fundamentais das cadeias dessas atividades, financiando a produção, organização e  

aquisição da produção, através 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 concretização de arranjos produtivos locais.  

Nesse intuito, seguindo as diretrizes 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 continuou incrementando em 2012, o trabalho 

de concessão de financiamentos aos produtores de Malva e Juta, situados na sub-região do Rio Negro-

Solimões, nos municípios de Anamã, Beruri, Caapiranga, Careiro da Várzea, Iranduba, Manacapuru e 

Manaquiri, por meio de cooperativas e associações de produtores para a aquisição com pagamento à 

vista da produção. Foram investidos R$ 14 milhões, para o financiamento de capital de giro das 

cooperativas e associações, localizadas em Manacapuru, para a aquisição da produção, o que 

beneficiou mais de 400 produtores. 

Nesse mesmo modelo, através do Programa de Apoio Creditício aos Seringueiros do 

Amazonas II, criado em 2010, com o objetivo de financiar capital de giro às cooperativas/associações 

para a aquisição da produção, e posterior comercialização com as usinas de beneficiamento de látex, 

foram beneficiados em 2012, mais de 250 seringueiros, com o financiamento de cooperativas nos 

municípios de Eirunepé e Lábrea, com aporte de R$ 770 mil, para a aquisição à vista da produção de 

látex. 

A Agência também atuou em 2012, no desenvolvimento da cadeia produtiva da Pecuária no 

Estado do Amazonas. Foi realizado aporte de R$ 700 mil no município de Apuí, para financiamento 

de capital de giro a cooperativa de pecuaristas para a aquisição da produção de leite. No município de 

Manicoré foram financiados 46 projetos de investimentos pecuários no valor de R$ 680 mil.    

Para a cadeia produtiva da castanha, foram investidos nos municípios de Beruri e Lábrea, 

visando o financiamento para a compra da produção, por meio da associação de extrativistas, o 

volume de R$ 609 mil, beneficiando 300 coletores.  

Da mesma forma, no município de Urucará, como incentivo ao desenvolvimento da cadeia 

produtiva do Guaraná, foi realizado financiamento no montante de R$ 1 milhão para a Cooperativa 

Agrofrutífera dos Produtores de Urucará, objetivando adquirir a produção de guaraná para posterior 

comercialização com agroindústrias. 
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DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES DE CRÉDITO POR SETOR – 2003 – 2012 
  R$ 1,00                                                                                                                               

    Fonte: AFEAM 

 
 

 

                 Fonte: AFEAM 
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Fonte: AFEAM 
Nota: Todas as informações estatísticas estão com data base de 31/10/2012. 
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TURISMO 

 

 

O governo do Estado, visando o êxito do Plano Estadual de Turismo, sob responsabilidade 

da Empresa Estadual de Turismo - AMAZONASTUR, em parceria com os Ministérios do Turismo, 

Meio Ambiente, Desenvolvimento Agrário, da Integração e Instituto Brasileiro de Turismo - 

Embratur,  Superintendência da Zona Franca de Manaus – Suframa, Sebrae, Senac, Secretarias afins, 

Prefeituras Municipais e o Trade turístico, vem desenvolvendo ações que demandam o aporte de 

recursos financeiros advindos do Governo Federal, o que viabiliza a implantação de projetos 

estratégicos na Infraestrutura Turística, Capacitação de Pessoas e Promoção da Marca Amazonas nos 

cenários nacional e internacional. 

 

Infraestrutura Turística 

 

Conceber um novo modelo de gestão pública, descentralizada e participativa, esse é o 

desafio deste Governo, que tem buscado proporcionar ao turista que visita o estado do Amazonas, um 

atendimento moderno e com qualidade, por meio dos seus Centros de Atendimentos, a saber: 

� Centro de Atendimento ao Turista – CAT - promove um atendimento formal aos turistas 

que visitam o estado do Amazonas, buscando prestar informações por meio de um serviço 

diferenciado, com qualidade e profissionalismo, além de proporcionar todo o conforto 

necessário. O atendimento médio mensal foi de 1.680 turistas. 

� Centro Receptivo Fluvial Turístico – CRFT - estão localizados nos municípios de Borba, 

Barcelos e Manacapuru, prestando uma recepção de qualidade aos turistas que aportam no 

Estado, com informações sobre o que a região tem a oferecer. Sua importância justifica-se em 

razão de ser o meio fluvial a principal via de acesso dos municípios do Amazonas.   

� Obras em andamento: Centro de Atendimento ao Turista – CAT – Tapajós; Flutuantes do 

município de Tefé e nas localidades do Paricatuba, Acajatuba e Janauari (Iranduba); 

Sinalização Turística de Manaus; Centro de Convenções do Amazonas; e implantação do 

Biopark no Lago Salvador. 

� Futuras Obras: Projeto de Sinalização Turística de Manaus; Instalação de transformador de 

energia na comunidade de Acajatuba (Iranduba); Implantação do “Projeto Ecoturismo – Uma 

Alternativa de Desenvolvimento Sustentável no Interior do Amazonas” no município de 

Itacoatiara. 
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Programa de Qualificação Profissional 

 

O fomento ao aumento da competitividade dos destinos turísticos e a melhoria da qualidade 

dos serviços ofertados, exigem prioridade na qualificação dos profissionais envolvidos e o incremento 

dos produtos e serviços em todos os elos da cadeia produtiva do setor. O Programa de Qualificação 

Profissional compreende um conjunto de ações relativas à qualificação dos diversos tipos de 

profissionais que integram a cadeia produtiva do turismo, bem como de ações voltadas à 

sensibilização da população local quanto à importância de sua participação para o sucesso e o 

desenvolvimento sustentável do turismo. 

O ordenamento e desenvolvimento da atividade do Turismo Sustentável conta com projetos 

voltados ao Turismo Rural na Agricultura Familiar do Estado do Amazonas, em parceria com o 

Ministério do Desenvolvimento Agrário, envolvendo os municípios de  Manaus, Iranduba, 

Manacapuru, Novo Airão, Barcelos, Rio Preto da Eva, Presidente Figueiredo, Tefé, Careiro e Silves, 

possibilitando a ampliação da oferta turística. 

Os Programas e projetos desenvolvidos, que contam com o apoio financeiro do governo 

federal, são os seguintes: Qualificação Profissional; Artesanato Sustentável; Qualificar e Preparar 

Profissionais de Linha de Frente para Atender Turistas nos Hotéis e Principais Pontos Turísticos da 

Cidade. 

 

Estatística 

 

Os indicadores de Turismo do Estado demonstram o crescimento do volume de turistas 

registrado no 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 registrado nas temporadas de 

pesca esportiva. 

No período de janeiro a outubro de 2012, o Amazonas recebeu 384.550 turistas residentes no 

Brasil, 253.853 residentes no exterior, e ainda 82.453 turistas que não especificaram sua procedência, 

o que totaliza um volume de 720.856 turistas, o que representa um crescimento de 12,13% em relação 

ao mesmo período do ano anterior. (Vide gráfico) 
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         Fonte: Indicadores de Turismo do Amazonas 
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               Fonte: Indicadores de Turismo do Amazonas 
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Manaus, Manacapuru, Careiro, Presidente Figueiredo, Parintins, Barcelos, Rio Preto da Eva, Borba e 

Iranduba.  Vale destacar que o estado do Amazonas tornou-se referência na vistoria integrada, 

servindo de modelo para os demais Estados. 

De 2005 a novembro de 2012 foram vistoriados 650 empreendimentos hoteleiros, 

juntamente com o Corpo de Bombeiros, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA, 

Fundação de Vigilância em Saúde - FVS, Capitania dos Portos, Secretaria Municipal de Finanças - 

SEMEF, Polícia do Turismo e Instituto de Proteção Ambiental do Estado do Amazonas – Ipaam, nos 

municípios de Manaus, Presidente Figueiredo, Rio Preto da Eva, Careiro, Manacapuru, Novo Airão, 

Iranduba, Maués, Itacoatiara, Parintins, Borba e outros. 

 
Promoção e Marketing - Eventos Nacionais e Internacionais 

 

O destino AMAZONAS, está presente em todas as grandes feiras internacionais, em 

cooperação com a Embratur, significando a promoção do destino para um público específico 

(incluindo formadores de opinião, jornalistas, operadores de turismo e agentes de viagem), além do 

público em geral, promovendo o destino brasileiro preferencial para a prática do ecoturismo, 

enfatizando a preocupação com a prática do turismo sustentável e com a preservação da maior floresta 

preservada da região amazônica. 

Dentre os Eventos Internacionais, registra-se: FITUR MADRID – Feira Internacional de 

Turismo – Espanha/Madrid, MATKA – Filândia (Helsinque), BIT- Milão/Itália; Workshops Master 

Turismo – Portugal (Lisboa e Porto), BLT – Portugal/Lisboa; The New York Travel Show – 

EUA/Nova York, Mundo Abreu – Portugal/Lisboa; ITB – International Turism Borse – 

Alemanha/Berlim, Seatrade – EUA/Miami; Workshops American Airlines nos EUA (Miami – Nova 

York – Dallas); Goal To Brasil no Chile/Santiago; Goal To Brasil na Colombia/Bogotá; Goal To 

Brasil na Argentina/Buenos Aires; Goal To Brasil no Canadá/Toronto; Goal To Brasil em 

Portugal/Lisboa; Goal To Brasil na França/Paris; Brazilian Day em Los Angeles/EUA; Brasilian Day 

em Nova Yorque/EUA; Brasilian Day em Boston/EUA; FIT Buenos Aires – Argentina/Buenos Aires; 

Workshop do Brasil no Peru/Lima; Workshop do Amazonas – Canadá/Montreal; Workshop do 

Amazonas – EUA/Los Angeles; WTM – Inglaterra/Londres. 

Em feiras nacionais, a participação tem por finalidade apresentar a força do turismo verde do 

maior Estado do Brasil, além de enfatizar a preocupação com a sustentabilidade e a preservação do 

meio ambiente, destacando o Polo Industrial de Manaus – PIM, que convive em harmonia com a 

natureza, com implantação de projetos sustentáveis, resultando em impactos positivos na economia do 

Estado.  

Os eventos nacionais com maior evidência são: Workshop CVC – São Paulo/SP; Adventure 

Sports Fair – São Paulo/SP; BNTM – São Luiz/MA; BNT – Penha/SC; Brite – Rio de Janeiro/RJ; 

ABAV 2012 – Rio de Janeiro/RJ 
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Promoção Nacional 

 

 A participação do Governo do Amazonas nos eventos e feiras nacionais tem por finalidade a 

promoção e divulgação do AMAZONAS, O DESTINO VERDE DO PAÍS DO FUTEBOL, para o 

mercado nacional, destacando Manaus como host city para os JOGOS DA COPA FIFA DE 2014, 

apresentando a infraestrutura, os projetos de qualificação profissional e distribuindo material 

promocional de altíssima qualidade (pen drive), bem como o portal de turismo do Estado 

(www.visitamazonas.am.gov.br), vislumbrando o aumento do fluxo turístico nacional . 

 

 Promoção Internacional 

 

 A promoção internacional do destino AMAZONAS tem colocado o Estado em evidência, 

posicionando-o entre um dos destinos preferenciais dos grandes operadores internacionais que 

participam das várias feiras e eventos promovidos pelo Embratur, dos quais o AMAZONAS participa 

como cooperado. Observa-se tal resultado na evolução crescente do fluxo turístico internacional, de 

onde se conclui que as ações realizadas no exterior têm contribuído significativamente para os 

resultados obtidos. 

 
Plano Nacional de Mídia 

 
O Plano de apresentar o Amazonas como um destino com imenso potencial natural ainda 

tem muito a ser explorado, apresentando uma realidade impactante para a maioria dos brasileiros, 

desmistificando a imagem de desmatamento, apresentando um Estado com mais de 90% de sua área 

de floresta preservada, o maior potencial de preservação na Amazônia Natural e Legal. 

A veiculação de mídia é sempre em Revistas de grande abrangência, invariavelmente, 

aquelas que focam o mercado turístico, incluindo, em alguns casos, o aproveitamento para a mídia 

internacional. 

O objetivo é apresentar um Estado economicamente pujante, vislumbrando uma 

possibilidade de atração de investimentos para o segmento que possa viabilizar a criação de novos 

postos de trabalho e renda para as comunidades do interior do Estado além de promover o 

desenvolvimento sustentável e a interiorização do turismo e a visibilidade para a “marca” e o 

“destino” AMAZONAS. 

Dentre os principais veículos de divulgação da Marca Amazonas, estão a Revista da Folha 

do Turismo, MERCADO & EVENTOS, revistas de bordo TAM NAS NUVENS (TAM), GOL (GOL) 

e UP (TAP, em uma versão em português, veiculada em todos os voos internacionais da Europa para o 

Brasil, da Companhia Aérea). 
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MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

 

A formulação de política pública de desenvolvimento sustentável no Governo do Estado é de 

responsabilidade da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - SDS e 

de seus órgãos vinculados: Instituto de Proteção Ambiental do Estado do Amazonas - Ipaam, Agência 

de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas - ADS e Companhia de Gás do Amazonas – Cigás, que 

atuam de forma articulada a partir de uma gestão participativa construída com os representantes da 

sociedade civil nos diferentes espaços de interlocução constituídos.  Sua atuação tem contribuído com 

o desenvolvimento econômico, compatibilizando-o com a inclusão social, melhoria do bem-estar das 

pessoas, maior eficiência no uso de recursos naturais – aliados à conservação da biodiversidade e 

proteção ambiental.  

Medidas importantes foram viabilizadas para o fortalecimento da gestão ambiental, com a 

criação dos seguintes Conselhos/Fóruns: 

� Comissão Estadual de Zoneamento Ecológico Econômico;  

� Conselho da Biosfera/CERBAC;  

� Conselhos de Meio Ambiente/ CEMAAM; 

� Fórum Amazonense de Mudanças Climáticas/FAMC;  

� Conselho de Populações Tradicionais/CEPT; 

� Fórum Permanente das Secretarias de Meio Ambiente do Estado do Amazonas/FOPES; 

� Conselhos Gestores de Unidades de Conservação (17); 

� Conselho de Energia. 

 

Esse modelo de construção participativa tem posicionado o Amazonas como um dos principais 

estados nas proposições e difusão de políticas públicas de desenvolvimento sustentável, reconhecidas 

nos níveis local, regional, nacional e internacional. Nesse sentido, o Sistema SDS tem buscado 

melhoria contínua de seus serviços, liderando em “certificação e capacitação”. 

 

Cooperação com os Municípios    

 

  A parceria e cooperação com os municípios vêm se consolidando por meio dos Encontros do 

Fórum Permanente das Secretarias Municipais de Meio Ambiente do Estado do Amazonas – Fopes, 

realizado em Presidente Figueiredo, com a participação de 40 municípios, e na cidade de Manaus, com 

a representação de 39 municípios.   
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A SDS vem implementando a Lei Complementar Federal nº. 140, de 09/12/2011, que 

estabelece novas diretrizes para a gestão e o licenciamento ambiental no Brasil, capacitando e 

instrumentalizando os municípios para uma gestão participativa e corresponsável. 

Os Planos Municipais de Saneamento e de Resíduos Sólidos de 59 municípios, em parceria 

com a Associação Amazonense de Municípios – AAM receberam um aporte de R$ 1 milhão, em 

cumprimento à Lei nº 12.305, de 2/8/2012, para a apresentação dos Planos Municipais de Resíduos 

Sólidos. 

A SDS obteve aprovação do Ministério do Meio Ambiente e parceria de R$4 milhões para a 

elaboração do Plano Estadual de Gestão de Resíduos Sólidos e Plano de Gestão e de Coleta Seleta da 

Região Metropolitana de Manaus, que será iniciado em 2013. 

Na conclusão do Zoneamento Ecológico Econômico (ZEE) da sub-região do Purus foi 

priorizada a Calha do Purus, tendo em vista o lançamento da lista dos 43 municípios incluídos na 

Operação Arco Verde, realizada pelo Ministério do Meio Ambiente – MMA, em que constava o 

município de Lábrea. Após ampla discussão durante dois anos envolvendo os municípios de Boca do 

Acre, Lábrea, Pauini, Canutama e Tapauá, o estudo foi finalizado e aprovado por Lei estadual nº 

3.645, de 8/10/2011. Atualmente, o ZEE aguarda aprovação de redução da reserva legal, da subzona 

1.1 pelo Conselho Nacional de Meio Ambiente. 

Entre outras recomendações, o estudo apresenta a proposta de redução de reserva legal para 

50% para fins de recomposição da área consolidada indicada na subzona 1.1 do ZEE da Sub-Região 

do Purus.  A área abrange os municípios de Boca do Acre (1.326,55 km²), o equivalente a 6,04% da 

área do município, e Lábrea (2.890,29 km²), representando 4.23%, respectivamente; são cerca de 582 

propriedades e aproximadamente, 2.328 moradores. 

A SDS elaborou cartilha para orientar sobre as melhores práticas para o uso do solo, além de 

um caderno com 45 mapas temáticos e um mapa síntese da Sub-Região do Purus.  

É fundamental que os gestores públicos se apropriem do instrumento de ZEE (disponível 

www.sds.am.gov.br) para planejar os Planos Plurianuais (PPA) e programas de governo nas esferas 

local, estadual e nacional.  

 

Projetos e Programas Especiais 

 

O Projeto de Prevenção e Combate ao Desmatamento e Conservação da Floresta Tropical no 

Estado do Amazonas (Profloram) com vigência de quatro anos (2012-2015), terá a cooperação do 

Governo Alemão (Banco KFW) de 10,5 milhões de euros (aproximadamente R$ 25,6 milhões de 

reais), e a contrapartida não financeira do Governo do Amazonas, no valor de 8.917,50 milhões de 

euros (aproximadamente 21,7 milhões de reais) investidos em serviços e pessoal.  A coordenação geral 

do Projeto cabe à SDS, em parceria com o Ipaam; Secretaria de Estado para os Povos Indígenas Seind, 
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Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas  e o 

Instituto de Terras do Amazonas – Iteam. 

  O Profloram, objetiva o fortalecimento institucional dos órgãos estaduais que atuam na 

gestão ambiental, além de desenvolver ações em 12 municípios (Boca do Acre, Lábrea, Canutama, 

Humaitá, Manicoré, Novo Aripuanã, Apuí, Maués, Boa Vista do Ramos, Barreirinha, Parintins e 

Nhamundá) que se encontram em áreas sob intensa pressão pelo uso dos recursos naturais.  O recurso 

envolve a construção de quatro Centros Multifuncionais nos municípios de Parintins, Apuí, Humaitá e 

Boca do Acre, com serviços de licenciamento ambiental, regularização fundiária e apoio às cadeias 

produtivas. Para o fortalecimento institucional, também está prevista a construção da Sede do Sistema 

SDS, em moldes sustentáveis, que abrigará a SDS, o Ipaam e a ADS.  

Para a sua implementação, o Projeto iniciou em 2012 com a organização das bases 

administrativas e operacionais das instituições parceiras e a contratação da Consultoria Permanente de 

Apoio à Gestão do Projeto (em cumprimento as recomendações feitas pelo doador, com apoio da 

Comissão Geral de Licitação do Estado- CGL), cuja vencedora foi a empresa alemã GOPA 

Consultants.  

O Projeto de Reflorestamento em Áreas de Intensa Pressão do Desmatamento no sul do 

Estado do Amazonas obteve um investimento de R$ 20 milhões, com a cooperação do Fundo 

Amazônia, por meio do Bndes. O objetivo é promover ações de reflorestamento nos municípios de 

Boca do Acre, Apuí, Novo Aripuanã e Lábrea, com vigência de três anos. 

O Projeto contempla ações de reflorestamento (1,4 mil hectares), por meio de Sistemas 

Agroflorestais, com o plantio de 1,4 milhões de mudas (definidas pelo Idam); regularização fundiária 

de 800 propriedades rurais em dois municípios (Boca do Acre e Novo Aripuanã) e a realização de 

1.000 Cadastros Ambiental Rural, além da aquisição de equipamentos e veículos para apoio à 

realização das ações do projeto.  

Foi realizada a seleção de 1.000 produtores a serem beneficiados pelo projeto sendo: 250 em 

Boca do Acre, 250 em Lábrea, 350 em Apuí e 150 em Novo Aripuanã.  Outro passo importante foi o 

cumprimento da meta da Adesão ao Cadastramento Ambiental Rural de 1.000 propriedades rurais na 

área de abrangência do Projeto. Elaborada, ainda, uma análise socioeconômica das propriedades 

rurais, para avaliar as condições em que vivem os produtores rurais, nos aspectos social, ambiental e 

econômico, de forma a dar subsídios para avaliação e monitoramento após a inserção dos Sistemas 

Agroflorestais nas propriedades beneficiadas pelo projeto, bem como nas Unidades Demonstrativas a 

serem implantadas.  

O Programa Água para Todos no Amazonas, aprovado pelo Ministério da Integração 

Nacional, com previsão para iniciar em 2013, irá beneficiar cerca de 50.500 pessoas de 404 

comunidades, abrangendo 16 municípios do Estado. O objetivo é promover o acesso à água a famílias 

rurais do Amazonas que vivem em condições de vulnerabilidade social ou em áreas sujeitas ao 
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isolamento durante período de seca, além de realizar a busca ativa de famílias que vivem com renda 

per capita mensal de até R$ 140,00, visando sua inclusão em serviços púbicos. O convênio foi 

assinado pelo Governo do Amazonas no valor de R$ 44 milhões, sendo de R$ 4 milhões a 

contrapartida do Estado.  

O Programa de Legalização das Atividades Florestais “Fique Legal II” alcançou 151 

proprietários de micro e pequenos empreendimentos florestais, entre serrarias, movelarias e 

marcenarias, com orientações sobre a legislação ambiental, em especial, a florestal, e atingiu 11 

municípios do Amazonas: Alvarães, Amaturá, Boca do Acre, Coari, Humaitá, Nhamundá, Parintins, 

São Gabriel da Cachoeira, Tefé, Urucará e Urucurituba,  

O Programa de Educação em Mudanças Climáticas beneficiou cerca de 2.163 participantes, 

atingindo um público bem diversificado, como crianças, adolescentes, jovens, docentes e sociedade 

em geral.  

O Amazonas conta com 239 Agentes Ambientais Voluntários atuando em 13 unidades de 

conservação estaduais do Amazonas, além de áreas de assentamento do Instituto de Colonização e 

Reforma Agrária – Incra, e áreas de manejo de pirarucu no Alto Solimões, em terras indígenas. 

O Programa Estadual de Eficiência Energética capacitou 65 servidores da Secretaria de 

Infraestrutura - Seinfra, responsável pela elaboração e execução de políticas em habitação, saneamento 

e transporte. Com essa capacitação, foi possível inserir os principais conceitos de eficientização 

energética no desenvolvimento urbano e nas obras Públicas do Estado. No treinamento foi utilizada a 

cartilha ‘Melhorando nossa Eficiência Energética’, produzida pela SDS. 

                Em paralelo, o estado do Amazonas economizou R$ 12 milhões na conta de energia elétrica 

nos prédios públicos, desde o lançamento da campanha ‘Energia Eficiente, Governo Inteligente.’ A 

economia obtida em um ano representa o valor de 361 contratos, sendo 117 com aumento de demanda, 

183 contratos com redução de demanda e 61 novos contratos, ou seja, unidades consumidoras não 

tinham contratos de demanda, portanto, pagavam um valor de tarifa acima do necessário. 

Na Geração Alternativa de Energia em Comunidades Isoladas, a SDS, em parceria com a 

Fundação Amazonas Sustentável - FAS, está implementando o Projeto experimental “VillaSmart”, que 

conta com a cooperação da Empresa Schneider Electric. O objetivo é prover energia elétrica à 

infraestrutura das comunidades de Tumbira e Santa Helena do Lago do Inglês, localizadas na Reserva 

de Desenvolvimento Sustentável - RDS Rio Negro, em um sistema isolado da rede de distribuição do 

município de Iranduba, utilizando como fonte de geração de energia um sistema híbrido SOLAR-

DIESEL. Como resultado, espera-se construir modelos de geração de energia para as Unidades de 

Conservação do Amazonas, a partir de fontes alternativas, bem como elaborar uma moldura de gestão 

e monitoramento. Os investimentos foram de aproximadamente de R$ 500 mil nas miniusinas. 

O Projeto de Capacitação de Técnico de Instalação Elétrica, direcionado aos comunitários 

que deverão operar o sistema, teve a participação de 17 moradores da RDS Rio Negro em parceria 
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com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - Senai. Além disso, foi construída uma nova 

rede de distribuição de energia nas comunidades. Essa etapa contou com o apoio da empresa de 

instalações elétricas Conin. A iniciativa beneficia atualmente cerca de16 famílias na comunidade de 

Tumbira e oito famílias na comunidade de Santa Helena do Inglês. 

O Projeto Manaus Solar, em parceria com a Universidade Federal de Santa Catarina, com 

recursos financiados a fundo perdido pelo Banco de Desenvolvimento da Alemanha (KfW), 

disponibilizados para as 12 cidades-sedes da Copa de 2014, integra o Estudo de Viabilidade Técnico-

Econômica para a geração de energia elétrica com a utilização de painéis fotovoltaicos no entorno da 

Arena da Amazônia.  

A área estudada apontou um potencial de até 4MW, energia total estimada de 109.521 MWh 

em 25 anos, garantindo o atendimento de 2.370 residências. Nesse sentido, o Governo do Estado vem 

estudando um plano de atração de investimentos com incentivos fiscais diferenciados que facilitem a 

fabricação de módulos e baterias no Polo Industrial de Manaus (PIM).   

O projeto de energia visa expandir a construção de sistemas de geração de energia solar para 

25 municípios do interior do Amazonas que estão fora do traçado do Linhão de Tucuruí e da 

possibilidade  de serem atendidos pelo Sistema Interligado Nacional, por meio das usinas da calha do 

Madeira (Jirau e Santo Antônio). Os municípios do Amazonas que podem ser atendidos são: Eirunepé, 

São Gabriel da Cachoeira, Carauari, Benjamim Constant, Tapauá, Envira, Fonte Boa, Jutaí, São Paulo 

de Olivença, Pauiní, Uarini, Ipixuna, Itamarati, Barcelos, Beruri, Tonantins, Alvarães, Santo Antônio 

do Içá, Canutama, Maraã, Santa Isabel do Rio Negro, Japurá, Amaturá, Juruá e Atalaia do Norte. 

 

Ações de Geração de Renda em Unidades de Uso Sustentável 

 

O Manejo do Pirarucu obteve uma produção aproximada de 630 toneladas e uma receita 

gerada de R$ 3 milhões, beneficiando, aproximadamente,  2.112 pescadores (1.072 famílias) de 115 

comunidades ribeirinhas.  

A produção de castanha totalizou 193 toneladas, gerando um lucro de R$ 378.872,00,  

beneficiando 647 famílias de sete unidades de conservação: RDS Rio Amapá, RDS do Juma, RDS 

Piagaçu-Purus, RDS do Rio Madeira, FLOREST Maués, RESEX Canutama e RDS Igapó-Açu.   

O ProBolsa Floresta é a primeira experiência de Pagamento por Serviços Ambientais, com 

atuação em uma área de 10 milhões de hectares, beneficiando as populações que vivem na floresta e se 

comprometem com a redução do desmatamento. O Programa atua em 15 Unidades de Conservação,  

monitorado pela SDS e implementado pela Fundação Amazonas Sustentável (FAS): beneficiou em 

2012, 8.209 famílias, aproximadamente, 35.682 pessoas. 

A Capacitação para Moradores de Unidades de Conservação tem a parceria do Cetam, com 

cursos destinados ao fortalecimento das cadeias produtivas mais representativas das UCs, como: 
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castanha, borracha, óleos vegetais, pescado, madeira, dentre outras. Foram realizados 10 cursos em 5 

UCs: RDS Madeira, RDS Piagaçu-Purus, Florest Tapauá, APA Caverna do Maroaga e APA 

Nhamundá, beneficiando 198 pessoas.  

Foram elaborados 27 planos de manejo florestal pelo Idam, em oito Unidades: RDS Piagaçu 

Purus, Floresta de Maués, RDS Cujubim, RDS Uacari, RDS Rio Madeira, RDS do Juma, Resex do 

Rio Gregório e APA Margem Direita Setor Padauari/Solimões, que estão em processo de 

licenciamento junto ao Ipaam, o que representa uma volumetria de 7.706,73m3 de madeira. 

A SDS, em conjunto com o Instituto de Terras no Amazonas, promoveu a regularização 

fundiária coletiva em 15 UCs, com a entrega de Concessão de Direito Real de Uso (CDRUs) durante a 

Semana do Meio Ambiente.  As unidades beneficiadas foram a RDS Uatumã, RDS Rio Negro, RDS 

Piagaçu Purus, RDS Rio Madeira, RDS Rio Amapá, RDS Juma, RDS Mamirauá, RDS Amanã, RDS 

Canumã, RDS Cujubim, RDS Uacari, Resex Rio Gregório, Resex Catuá-Ipixuna, Resex Canutama, e 

Floresta Maués.  

Com as emissões de CDRUs, o Estado conseguiu resolver a situação de mais de 10 mil 

famílias que, a partir daí, podem propor seus projetos de manejo e geração de renda nessas UCs, além 

de garantir a implementação dos recursos do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 

(Incra) nas áreas de fomento e habitação, melhorando assim a qualidade de vida das famílias nas 

Unidades de Conservação do Amazonas. 

 

Controle e Combate ao Desmatamento 

 

O Plano Estadual de Prevenção e Combate ao Desmatamento, focado na valorização dos 

serviços ecossistêmicos do Amazonas, como forma de garantir a conservação ambiental do Estado, 

tem como principais ações: 

� A elaboração do Plano Estadual de Prevenção e Controle do Desmatamento, Queimadas e 

Incêndios Florestais do Amazonas (PPCD-AM) pela SDS, para o período de 2012-2015;  

� Planejamento e execução de ações de controle do desmatamento, queimadas e incêndios 

florestais pela SDS, em parceria com a Secretaria Estadual de Produção Rural do Amazonas 

(Sepror), Instituto de Produção Agropecuária e Florestal Sustentável (Idam), a Federação de 

Agricultura e Pecuária do Amazonas (Faea) e a Agência de Fomento do Estado do Amazonas 

(Afeam). As áreas prioritárias para as ações de prevenção e controle do desmatamento e 

queimadas foram: sul do estado do Amazonas e Região Metropolitana de Manaus (RMM), 

incluindo áreas do entorno (Humaitá, Manicoré, Apuí, Novo Aripuanã, Iranduba, Novo Airão, 

Itacoatiara e Rio Preto da Eva);  
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� Programa Educar, Produzir e Conservar - capacitou 650 produtores rurais para prevenir e 

controlar o desmatamento e as queimadas nas áreas rurais; 

� Canal Aberto com o Produtor – por meio de Vídeoconferência (sistema IPTV/SEDUC), 

alcançou 600 pessoas de 10 municípios (Boca do Acre, Humaitá, Itacoatiara, Lábrea, 

Manacapuru, Manicoré, Maués, Novo Aripuanã, Parintins e Presidente Figueiredo), dentre 

produtores rurais, lideranças comunitárias, indígenas e extensionistas rurais. A ação teve como 

parceiros a Universidade do Estado do Amazonas (UEA), Idam, Ipaam e Empresa Brasileira 

de Pesquisa Agropecuária (Embrapa); 

� Monitoramento dos polígonos de desmatamento e focos de calor: foram elaborados 17 

boletins de focos de calor no Amazonas, emitidos regularmente todas as terças-feiras, no 

período de julho a outubro de 2012, para divulgação na mídia e apoio ao combate de 

queimadas e incêndio florestal realizado pelo Corpo Estadual de Bombeiro do Amazonas 

(CBMAM);  

� Brigadas em ação: formação e capacitação de 146 brigadistas voluntários e a doação de 

equipamentos de combate ao fogo nos municípios de Autazes, Careiro Castanho, Maués, 

Novo Airão e Novo Aripuanã, realizada pelo Corpo de Bombeiros, com auxílio da SDS na 

logística.  

Eventos Estratégicos para o Amazonas 

 

Na Conferência das Nações Unidas - Rio+20, o Governo do Amazonas foi pioneiro na 

iniciativa de propor uma grande articulação com a sociedade civil e fortalecer a presença da região 

amazônica na Conferência das Nações Unidas - Rio+20, realizada em junho. 

             A iniciativa para unir os demais estados da Amazônia Legal (Acre, Amapá, 

Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins), ganhou repercussão em nível 

nacional, resultando na aprovação da Organização das Nações Unidas (ONU) para a realização de um 

evento oficial dos Estados da Amazônia no Rio Centro, local de acesso restrito a membros da ONU e 

grupos majoritários. O trabalho resultou na elaboração do Pacto para o Desenvolvimento Sustentável 

da Amazônia, que se configurou como um passo importante para que modelos de desenvolvimento 

sustentável se tornem uma realidade.  

O Workshop sobre Compensações Ambientais no Brasil, realizado em outubro, contou com a 

parceria da Agência Internacional de Cooperação Alemã (GIZ) e com o apoio da Fundação de Amparo 

à Pesquisa do Estado do Amazonas (Fapeam), tendo por objetivo discutir as bases conceituais e 

jurídicas sobre o tema no Brasil, quais os procedimentos para a valoração e aplicação dos recursos 

advindos da compensação ambiental e subsidiar a elaboração do Decreto de Regulamentação no 
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Estado do Amazonas. Participaram do evento 100 profissionais, entre representantes de universidades, 

institutos de pesquisa e dos governos federal, estadual e municipal. 

O Amazonas Greenergy – Simpósio Internacional de Energia Sustentável, realizado em 

novembro, reuniu representantes de empresas nacionais e internacionais para a troca de experiências 

que culminará com a elaboração de um Plano de Atração de Empresas do Setor de Energias 

Renováveis para o Estado, com definição de regras, incentivos fiscais e investimentos. O evento foi 

uma realização da SDS em parceria com a Eletrobras Amazonas Energia, com o apoio da Fundação de 

Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (Fapeam) e Secretaria de Estado de Planejamento e 

Desenvolvimento Econômico do Amazonas - Seplan, e com a participação de representantes de 

empresas nacionais e internacionais.  

 

Marcos Regulatórios 

 

Visando a realização de atividades diversas na área ambiental, normas foram criadas e 

procedimentos estabelecidos, conforme segue: 

� Resolução 12/2012 - altera a Resolução CEMAAM 03/2008 - estabelece normas e 

procedimentos de aproveitamento florestal para fins de autoabastecimento de madeira de 

populações tradicionais e pequenos produtores rurais no estado do Amazonas (DOE de 

22.05.2012); 

� Resolução nº 13/2012 - altera a Resolução CEMAAM nº 011/2012 - estabelece procedimentos 

a serem observados no licenciamento ambiental para atividade de lavra garimpeira de ouro no 

Estado do Amazonas (DOE de 22.10.2012);  

� Resolução nº 14/2012 - que altera a Resolução CEMAAM 07/2011 - estabelece normas e 

procedimentos que disciplinam a apresentação, tramitação, acompanhamento e condução das 

atividades de Plano de Manejo Florestal Sustentável em Pequena Escala (PMFSFE) para 

licenciamento da exploração florestal madeireira (DOE de 22.11.2012). 

� Recomendação à Casa Civil do prosseguimento dos trâmites necessários para instituição 

oficial do Decreto que Regulamenta a Lei 3.222, de 2 de janeiro de 2008, que criou a Política 

de Educação Ambiental no estado do Amazonas. 

� Regulamentação da Lei de Reposição Florestal (Lei .3.789, de 27/7/2012) – A SDS, em 

articulação com parceiros do setor florestal, encaminhou à Casa Civil proposta de Decreto 

para regulamentar a Reposição Florestal que cria obrigatoriedade às pessoas físicas ou 

jurídicas que explorem, utilizem, consumam ou transportem  matéria-prima florestal oriunda 

de supressão da vegetação natural para uso alternativo do solo, mediante plantio de espécies 
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adequadas (exóticas e/ou nativas) observado um mínimo equivalente ao consumo. O Decreto 

32.986 foi publicado no DOE em 30/11/2012.  

� Conselho Estadual de Energia – Lei Estadual 3.782, de 20 de julho de 2012 - O Governo do 

Amazonas regulamentou a Lei 3.782, que cria o Conselho Estadual de Energia, por meio do 

Decreto 32.968, de 26 de novembro de 2012, definindo as diretrizes, no intuito de fortalecer as 

ações direcionadas ao setor. O Conselho, presidido pela SDS, visa discutir junto com 30 

membros (15 da sociedade civil e 15 de órgãos governamentais), uma proposta de um plano 

de incentivo fiscal e econômico para atrair empresas do setor de energia renovável para o  

Estado, bem como a formulação de políticas públicas direcionadas às famílias que tem pouco 

ou nenhum acesso ao suprimento elétrico. Uma das primeiras iniciativas será dar celeridade ao 

termo de referência para a implantação de 95 miniusinas fotovoltaicas no interior do 

Amazonas. 

 

CONTROLE AMBIENTAL 

 

O Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam) realiza o controle e gestão 

ambiental por meio das ações de Licenciamento, Monitoramento e Fiscalização Ambiental das 

atividades potencialmente e efetivamente poluidoras e degradadoras do meio ambiente, bem como 

ações preventivas por meio da educação ambiental e da comunicação social. Em 2012, o órgão teve a 

Certificação de qualidade NBR ISO 9001:2008 revalidada pela empresa de auditoria TUVRheinland, 

compondo 11 anos seguidos de recertificação no escopo de fiscalização e licenciamento ambiental. 

Em 2012 foi instalado o segundo posto de atendimento do Ipaam no município de Humaitá, 

para atender o sul do Estado, beneficiando 10 municípios (Boca do Acre, Pauiní, Apuí, Borba, 

Humaitá, Manicoré, Novo Aripuanã, Canutama, Lábrea e Tapauá). O Ipaam já conta com um posto no 

município de Tabatinga  que atende toda a calha do alto Solimões composta pelos municípios  de 

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

Olivença, Tabatinga e Tonantins.  

Visando assistir aos municípios do Amazonas na biorremediação dos lixões, de acordo com 

a Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei 12.305/10), foi criado o Grupo Técnico de Resíduos 

Sólidos, orientando na aplicação dos planos municipais de gestão integrada de resíduos sólidos e na 

escolha de áreas para a implantação dos aterros sanitários exigidos pela Lei. No município de 

Parintins, o lixão já está transformado em aterro controlado e uma área já recebeu parecer favorável 

para instalar o novo aterro. 

 

 

 



206 
 

Licenciamento Ambiental 

 

O ano de 2012 marca a evolução no licenciamento ambiental do Amazonas com a aprovação 

da nova Lei do Licenciamento Ambiental do Amazonas, Lei Estadual nº 3.785, de 24 de julho de 

2012. Uma das novidades é a adoção da Licença Ambiental Única, que consiste em juntar os três tipos 

de licença – Prévia (LP), Instalação (LI) e Operacional (LO) – em uma única licença. Essa modalidade 

só é válida para as atividades de pequeno impacto ambiental classificadas no normativo, mas vai 

proporcionar desburocratização e redução de gastos ao empreendedor. Todos os demais procedimentos 

de licenciamento pelo novo normativo estão contemplados no Sistema de Controle Ambiental do 

Amazonas (Scaam) com acesso pelo site do Ipaam – www.ipaam.am.gov.br 

             Foram concedidas 2.414 licenças ambientais, que representa aproximadamente 4,82% em 

relação ao mesmo período de 2011.  Das licenças expedidas, 1.603 (66%)  foram direcionadas às 

atividades relacionadas ao Polo Industrial de Manaus e indústrias em geral. Á área de projetos 

especiais corresponde à expedição de 227 licenças (9% do total), com destaque para atividades de 

construção civil, geração e distribuição de energia elétrica, porto e transporte de materiais. Ainda 

nessa área de projetos especiais, foram licenciadas 71 obras para o Governo do Estado, das quais 32 

obras no interior do Estado e 39 na capital, correspondendo a 32 % das 227 licenças emitidas. Para 

atividades de recursos hídricos e minerais foram expedidas 183 licenças (8%). Já 15% das licenças do 

ano correspondem às gerências florestal (12%) e agropecuária (3%), e os restantes 2% (49) referem-se 

às atividades de aquicultura e pesca. 

              Foram realizados 161 cadastros de aquicultura, 21 certificados de Registro de Pesca Esportiva 

e 452 licenças de pesca esportiva. Também  foi efetivado o cadastro de 187 novos poços tubulares no 

Estado. 

              O licenciamento para o manejo florestal totalizou a emissão de 90 autorizações de colheita 

florestal; destas, 60 de Maior e Menor Impacto de Exploração, 27 de Pequena Escala e 3 

Comunitários.  

 

Cadastro Ambiental Rural (CAR) 

 

Com a reformulação do Código Florestal Brasileiro em 25 de maio de 2012, foi aprovado o 

Novo Código Florestal (Lei 12.651/2012) que trouxe mudanças relacionadas principalmente aos 

pequenos imóveis rurais, com até quatro módulos fiscais e, inclusive, a obrigatoriedade do CAR. 

Houve então a necessidade de adequação do sistema informatizado do CAR, visando atender as 

especificidades contidas no Novo Código. Em agosto de 2012 foi disponibilizado no site do Ipaam – 

www.ipaam.am.gov.br - o módulo do CAR devidamente ajustado, sendo o Amazonas o primeiro da 

Federação a disponibilizar o sistema eletrônico do CAR adaptado ao Novo Código Florestal. Até 
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outubro de 2012 foram cadastrados 1.721 imóveis rurais em diversos municípios do estado do 

Amazonas.  

 

Fiscalização Ambiental 

 

Em 2012, foram realizadas 813 fiscalizações e atendidas 654 denúncias. Essas operações 

relacionam-se à exploração ilegal de madeira, com a apreensão de 91,72 m³, carne de animais 

silvestres (31 kg), pesca predatória ilegal com apreensão de 3.029 kg de peixes diversos. Foram ainda 

apreendidas 6 motosserras, 1 trator de esteira, 1 carreta, 1 retroescavadeira, 6 caminhões, sendo um 

com areia e 50 sacas de carvão, 40 quelônios, entre outras apreensões, o que resultou na aplicação de 

R$ 1.495.485,20 em multas. O valor das multas aplicadas aos Autos de Infração são direcionadas ao 

Fundo Estadual de Meio Ambiente (Fema), disposto na Lei 2.985, de 18/10/2005. 

As doações dos materiais apreendidos pelo Ipaam obedecem ao disposto no art. 20 da Lei nº 

2984/2005. Os animais são libertados em seu habitat ou entregues a jardins zoológicos, fundações ou 

entidades assemelhadas, desde que fiquem sob a responsabilidade de técnicos habilitados. Tratando-se 

de produtos perecíveis ou madeiras, eles são avaliados e doados a autarquias que objetivem a 

dinamização das cadeias produtivas sustentáveis; instituições científicas, culturais ou educacionais, e 

os instrumentos utilizados na prática da infração serão leiloados, garantida a sua descaracterização, por 

meio da reciclagem. Foram aplicados 332 Autos de Infração, 654 denúncias atendidas, 1.585 vistorias 

realizadas e 2.057 notificações. 

 

Monitoramento Ambiental  

 

Um dos instrumentos de controle do desmatamento é a Autorização de Colheita Florestal 

(Planos de Manejo). Até outubro de 2012 foram emitidas 82 autorizações de colheita florestal, 

correspondendo ao volume autorizado de 286.284,09 m³ de madeira, superior às 53 emitidas no 

mesmo período de 2011, elevando a performance de 2012 em 54%, beneficiando o setor madeireiro. 

Na série histórica de janeiro de 2003 a outubro de 2012, foram licenciados 1.689 Planos de Manejos 

Florestais e autorizados por meio de ACOFs, 2.379.109 m³ de madeira. Destacaram-se em planos de 

manejo os municípios de Novo Aripuanã, Manicoré e Barreirinha. 

A 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, tais como as áreas fornecidas de reserva 

legal, uso múltiplo, preservação permanente, unidade de produção anual, desmate, área de exploração, 

área de viveiro, entre outras. Foram caracterizados 1.958 processos. 
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Em busca de uma nova relação com o empreendedor e a sociedade em geral, o Ipaam  não 

tem medido esforços para a realização de acordos com empreendedores e a sociedade civil.Por 

intermédio de Termos de Ajustamento de Conduta Ambiental (TACA). Foram assinados 48 Termos 

de Ajustamento de Conduta Ambiental. 

 

Educação Ambiental 

 

As ações de educação ambiental foram realizadas na cidade de Manaus e nos municípios de 

Anori, Autazes, Barcelos, Careiro Castanho, Careiro da Várzea, Itacoatiara, Iranduba, Manacapuru, 

Novo Airão, Manaquiri, Parintins, Presidente Figueiredo, São Sebastião do Uatumã, envolvendo 

comunitários, alunos, professores e a população em geral, com aproximadamente 142.761 pessoas 

beneficiadas.  

As campanhas educativas foram intensificadas com o objetivo de envolver a população nas 

questões ambientais, a exemplo da Campanha de Resíduos Sólidos, realizada no município de 

Barcelos, e da Campanha "Pescador Fique Legal". O Ipaam participou, também, da Campanha 

"Limpeza dos rios, lagos e praias", no município de Presidente Figueiredo, resultando no prêmio 

"Consciência Ambiental, por incentivar ações de benefício ao meio ambiente, notadamente quanto aos 

resíduos sólidos. O órgão orientou, ainda, estudantes da Universidade do Estado do Amazonas (UEA), 

no município de Parintins, na realização da Campanha para Redução do Perigo de Acidente Aéreo. 

Foram realizadas sete Oficinas de Reaproveitamento de Resíduos, visando à redução dos 

resíduos nos lixões e da poluição das vias e logradouros das cidades e dos seus rios, alcançando 180 

beneficiários, os quais, associados às Oficinas de Leitura, totalizam 2.728 participantes. 

 

 
NEGÓCIOS SUSTENTÁVEIS 

 

A Agência de Desenvolvimento Sustentável (ADS) tem como fundamentos apoiar o 

desenvolvimento de negócios sustentáveis, de modo a possibilitar o uso dos recursos naturais de forma 

sustentável e socialmente justa, economicamente viável e ecologicamente apropriada. O público alvo 

são os produtores familiares, extratores da floresta, médios e grandes produtores rurais, criadores, 

pescadores artesanais da pesca comercial e da pesca manejada, aquicultores, proprietários de barcos de 

pesca, indústria de processamento de pescado, indústria de refeições em massa, indústrias de 

processamento de borracha, agentes de comercialização do pescado, feirantes, redes de 

supermercados, produtores extrativistas e agroindústrias. 
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Programa de Regionalização da Merenda Escolar – Preme 

 

O volume de produtos adquiridos no Programa de Regionalização da Merenda Escolar - 

Preme, no período de 2005 a 2012, teve uma variação positiva de mais de 300%, ampliando o número 

de produtores de 3.400 em 2007 para 12.890 em 2012. A partir desse avanço, o número de 

agroindústrias fornecedoras cresceu também de 35 em 2007 para 68 em 2012, gerando recursos da 

ordem de 23.33 milhões de reais e 5.443 toneladas de produtos regionalizados comercializados. 

 

PROGRAMA DE REGIONALIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - 2012 

DISCRIMINAÇÃO SEDUC/SEMED  TOTAL 

Nº de Municípios atendidos  62 62 

Nº de Escolas beneficiadas 562 562 

Nº de Alunos beneficiados 530.000 530.000 

Produção adquirida/t 34.248 34.248 

Nº de Cooperativas/Associações 60 60 

Nº de Produtos incorporados no cardápio 48 48 

Nº de Agroindústrias fornecedoras 68 68 

Nº de Produtores beneficiários 12.890 12.890 

Valor Contratado - R$ 102.781.000 18.670.976 121.451.976 

Fonte: ADS/2012           

 
 

O Preme beneficia atualmente 562 escolas, das quais, 218 estão situadas na capital e 344 no 

interior do Estado, contemplando cerca de 530 mil alunos da Seduc na Capital (279.437) e interior 

(250.563). 

 

Programa de Regionalização de Mobiliário Escolar – Promove 

 

O Programa da rede estadual de ensino integra o conjunto de Políticas Públicas do Governo 

Estadual para o desenvolvimento socioeconômico e ambiental do Amazonas. No ano de 2012 somou 

17 municípios fornecedores: Manaus, Manacapuru, Tefé, Rio Preto da Eva, Itacoatiara, Boa Vista do 

Ramos, Autazes, Borba, Manicoré, Carauari, Tabatinga, Eirunepé, Envira, Pauini, Lábrea, Humaitá e 

Apuí. 

Os benefícios decorrentes 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. No ano corrente foram aplicados R$ 3.979 milhões, beneficiando 2.800 produtores do 
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Estado. Dentre os resultados Socioambientais, estão: estímulo e incentivo à adoção do Manejo 

Florestal Sustentável; interiorização do desenvolvimento com garantia de trabalho 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 o Ambiental, o Econômico e o Social. 

 

PROGRAMA DE REGIONALIZAÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR – 2006-2012 

 
DISCRIMINAÇÃO 

 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Municípios Fornecedores (Nº) 12 13 12 14 14 14 17 

Produtores (Nº.) 1.200 1.800 1.900 2.000 2.500 2.500 2.800 

Carteiras Adquiridas (Nº.) 40.000 60.000 70.000 39.091 60.000 40.781 22.000 

Preço Unitário das Carteiras 
(R$) 

55 58 58 58  65 65 65 

Quadros Brancos (Nº) - - - 1.925 - - 
 

5.000 

Preço Unitário - Quadros 
Brancos (R$) 

- - 179,5 179,5 - - 
 

260 

Nº de Kits Escolares- Professor  - - - - - 1.000 
 

5.205 
Preço Unitário - Kits Professor 
(R$) 

- - - - - 240 240 

Kits Escolares- Alunos  (Nº) - - - - 14.000 6.960 - 

Preço Unitário - Kits 
Alunos(R$) 

- - - - 145 145 - 

Recursos Aplicados 
(Milhões R$) 2.200 3.480 4.060 2.623 5.930 3.900 3.979 

  Fonte: DNAP/ADS/2012 

 

Incentivo a Produção de Fibras de Juta e Malva 

 

Em 2012, um total de 11 municípios (Anamã, Anori, Beruri, Caapiranga, Coari, Codajás, 

Iranduba, Itacoatiara, Manacapuru, Manaquiri e Parintins) foram beneficiados através do pagamento 

da subvenção econômica das fibras (juta e malva) e os extrativistas, tanto da juta quanto da malva, 

foram significativamente beneficiados através do Programa Amazonas Rural, que incrementou cerca 

de R$ 1.300.000 através da Afeam, para incentivar o plantio das fibras e, automaticamente, aumentar a 

produção local, garantindo a renda mínima ao produtor rural do interior do Estado. Ao todo, foram 

beneficiadas 895 famílias. 
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Programa de Aquisição de Alimentos – P.A.A 

 

O Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) é uma iniciativa do Governo Federal, mas no 

Estado do Amazonas é operacionalizado através de uma parceria composta pela Superintendência 

Regional da Conab, Sepror, ADS e Idam. O Programa vem alcançando resultados extraordinários no 

Estado do Amazonas. Os produtos fornecidos pelo PAA são: Frutas, Verduras, Legumes, Tubérculos 

(batatas e macaxeira), grãos, peixes e folhagens. No ano de 2012, foram atendidos pelo programa20 

municípios por meio de 26 associações e cooperativas, envolvendo cerca de 980 famílias, chegando a 

um total de 38 mil pessoas beneficiadas, através da aquisição de 4.200 toneladas de produtos regionais 

 

Feiras Regionais 

 

As Feiras de Produtos Regionais no CIGS, executada em parceria com o Exército Brasileiro, 

gerou, em 115 edições realizadas, cerca de quase R$ 12 milhões de reais através da comercialização de 

aproximadamente 2.7 milhões de quilos de produtos regionais. 

A Feira de Produtos Regionais no Vitelo/Escola Julio César- Cidade Nova, implantada, em 

parceria, inicialmente com os Frigoríficos Vitello e atualmente com a Seduc, gerou de 2010 a 2012, 

aproximadamente, R$ 4,2 milhões através da comercialização de mais de 2 milhões de quilos de 

produtos regionais. 

  A Feira de Produtos Regionais no Comando da PM, em parceria com o Comando da Polícia 

Militar do Amazonas, gerou em 37 edições quinzenais, em torno de R$ 1,7 milhões por meio da 

comercialização de quase 500 mil quilos de produtos regionais. 

A Feira da Economia Feminista e Solidária de Produtos Regionais – Aeronáutica - 

Implantada em 2012, a Feira da Economia Feminista e Solidária de Produtos Regionais realizada em 

parceria com a Aeronáutica, diferenciada das demais por priorizar a participação de “produtoras 

rurais”, gerou, em suas 22 edições, cerca de R$ 2,7 milhões e comercializou mais de 500 mil quilos de 

produtos. 

 

METAS PARA 2013 

 

FORTALECIMENTO DA GESTÀO AMBIENTAL 

 

� Recuperar 1.400 hectares de áreas degradadas com o plantio de 1,4 milhões de mudas, por 

meio de Sistemas Agroflorestais nos municípios de Lábrea, Boca do Acre, Apuí e Novo 

Aripuanã. 
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� Capacitar 1.000 produtores rurais, já cadastrados no IPAAM, em 164 cursos na temática de: 

Educação Ambiental voltada à Agricultura Familiar, Cadastro Ambiental Rural (CAR), 

Agroecologia, Coleta de Sementes Florestais, Sistema Agroflorestal, Integração Lavoura-

Pecuária-Floresta e Pastejo Rotacionado. 

� Realizar, em articulação com o Iteam, a emissão de 800 títulos fundiários nos Municípios de 

Novo Aripuanã e Boca do Acre; 

� Implantar 12 Unidades Demonstrativas de Sistemas Agroflorestais, Pastejo Rotacionado e 

Integração Lavoura Pecuária e Floresta, em articulação com o Idam, nos municípios de 

Lábrea, Boca do Acre, Apuí e Novo Aripuanã; 

� Iniciar a construção do novo prédio para a Sede do Sistema SDS, que abrigará estruturas 

administrativas da SDS, Ipaam e ADS.  

� Iniciar a Construção de 4 prédios para abrigar a estrutura dos centros multifuncionais nos 

municípios de Apuí, Boca do Acre, Humaitá e Parintins. Os Centros terão como função 

garantir a presença institucional do poder público estadual em áreas estratégicas do Estado do 

Amazonas para o fortalecimento da gestão ambiental, ordenamento territorial, regularização 

fundiária e produção sustentável. 

� Iniciar o ZEE da Calha do Rio Madeira, contemplando o diagnóstico sócioeconômico dos 

municípios de Borba, Humaitá, Apuí, Novo Aripuanã e Manicoré; além de elaborar o mapa de 

vulnerabilidade à erosão da região e criar 5 Comissões municipais para acompanhamento do 

ZEE. 

 

COOPERAÇÃO COM OS MUNICÍPIOS E POLÍTICA DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

 

� Realizar a IV Conferência Estadual de Meio Ambiente com tema: Política de Resíduos 

Sólidos, com foco em: Produção e consumo Sustentáveis; Redução dos Impactos Ambientais; 

e Geração de Emprego e Renda. 

� Elaborar o Plano Estadual de Resíduos Sólidos do Amazonas e o Plano de Resíduos Sólidos e 

de Coleta Seletiva da Região Metropolitana de Manaus; 

� Apoiar o fortalecimento dos Sistemas Municipais de Meio Ambiente de 12 municípios do sul 

e sudoeste do Estado, por meio de capacitação e melhoria do arcabouço legal, além da 

aquisição de equipamentos básicos para o aparelhamento desses órgãos.  

� Coordenar a elaboração do Programa de Educação Ambiental do Estado do Amazonas e 

apoiar a elaboração dos Planos de Educação Ambiental Municipais com foco em Resíduos 

Sólidos. 
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GESTÃO DE FLORESTAS E ARTICULAÇÃO COM AS POPULAÇOES TRADICIONAIS 

 

� Realizar a Conferência dos Povos e Populações Tradicionais em conjunto com o  Encontro da 

Rede de Mulheres da Floresta. 

� Implementação da Lei de Reposição Florestal: levantar número de empreendedores 

capacitados sobre o decreto da reposição florestal; número de empreendedores pagando a 

reposição florestal; e, monitorar a área identificada para a reposição. 

� Incentivar a reposição no modelo de Sistema Agro florestal para reposição florestal, em 

articulação com IDAM e EMBRAPA; 

 

UNIDADE GESTORA (UGMUC) 

CONSERVAÇAO DA BIODIVERSIDADE E MUDANÇAS CLIMÁTICAS 

 

� Fortalecimento do Programa de Geração de Renda nas UCs, com destaque para o manejo do 

pirarucu, turismo de base comunitária, manejo florestal comunitário, apoio à cadeia produtiva 

da castanha, artesanato e outros. 

� Elaboração de 2 Planos de Gestão e Execução de 21 Planos já publicados nas UCs estaduais. 

� Fortalecimento dos 17 Conselhos Gestores das UCs estaduais e criação 6 novos Conselhos. 

� Fortalecimento das 8 UCs de Proteção Integral: ações de sinalização e orientação da 

população do entorno; apoio e fortalecimento das iniciativas de pesquisa. 

� Fortalecimento do Programa de Monitoramento da Biodiversidade: ampliação das estratégias 

de divulgação das pesquisas; fortalecimento das iniciativas de pesquisas de caráter social e 

aplicado; criar rede de pesquisadores ligados a UCs estaduais. 

� Fortalecimento do Programa de Regularização Fundiária em 15 UCs. 

� Fortalecimento das parcerias para ações de fiscalização e proteção das UCs 

� Capacitação e formação de 100 novos Agentes Ambientais Voluntários. 

� Monitoramento de Conflitos de UCs: sobreposição com terras indígenas; 02 Acordos de 

Pesca; regularização de 4 Associações comunitárias. 

� Implementação do Programa de Áreas Protegidas da Amazônia (Arpa)  – 17 UCs 

implementadas e 3 UCs a serem criadas. 

� Gestão e Monitoramento do Termo de Cooperação DNIT/SDS, para implantação e 

fortalecimento das 9 UCs na BR 319. 

� Implementar a Política Estadual de Serviços Ambientais 

� Elaborar a Comissão de Monitoramento e Transparência formada e regimento elaborado. 

� Indicar o Comitê Científico e Metodológico. 
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� Estruturar o Fundo Estadual de Mudanças Climáticas, Conservação Ambiental e Serviços 

Ambientais estruturado. 

� Regulamentar o Programa de Uso do Solo, Subprograma de incentivo à regularização 

ambiental regulamentado. 

� Regulamentar o Programa de Regulação do Clima e Carbono, Subprograma REDD+. 

� Elaborar Minuta de indicadores ambientais e sociais para projetos de REDD+ elaborada 

� Elaborar Caderno de Encargos para a Construção Civil. 

� Publicar Plano de Prevenção e Controle do Desflorestamento do Amazonas. 

� Estruturar Sistema de Monitoramento do Plano Estadual de Prevenção e Controle do 

Desmatamento do Amazonas (PPCD-AM). 

� Articular investidores para viabilizar a construção de usina solar fotovoltaica sobre a cobertura 

da Arena Amadeu Teixeira. 

� Elaborar Plano de atração de investimentos “Polo Industrial Renovável”. 

� Implementar Conselho de Energia. 
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MINERAÇÃO, GEODIVERSIDADE E RECURSOS HÍDRICOS 

 

Criada em 2011 pela Lei Estadual 3.590, de 18 de fevereiro de 2011, a Secretaria de Estado e 

Mineração, Geodiversidade e Recursos Hídricos - SEMGRH recebeu do Governo do Amazonas a 

missão de promover a atração de indústrias de extração e transformação mineral para o Estado, 

conciliando a sustentabilidade econômica com a conservação da biodiversidade e a promoção da 

melhoria da qualidade de vida das populações.  Guarda também a função de desenvolver o 

ordenamento do uso dos recursos hídricos no Amazonas, considerando tratar-se da mais importante 

bacia hidrográfica do planeta. 

O foco da atuação está diretamente na interlocução entre o Governo do Estado do Amazonas 

e os diversos segmentos: 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.  

O ano de 2012 caracterizou-se pela execução das atividade, notadamente nos campos do 

ordenamento e regulamentação das atividades garimpeiras no Estado, da elaboração do plano diretor 

de insumos agrominerais do Amazonas, do fomento do Setor nos principais fóruns nacionais e 

internacionais de negócios do Setor Mineral e da elaboração do Plano Estadual de Recursos Hídricos 

do Amazonas. 

 

Mineração e Óleo e Gás 

 

O Governo do Estado do Amazonas, por meio da Secretaria de Mineração, Geodiversidade e 

Recursos Hídricos – SEMGRH, desenvolveu ao longo de 2012 uma série de ações voltadas ao 

aproveitamento sustentável das potencialidades minerais e de óleo e gás do Estado com foco na 

geração de emprego e renda e na consolidação do Setor como importante matriz econômica, 

atualmente responsável, segundo dados da  Secretaria de Estado da Fazenda - SEFAZ, por cerca de 

20% da economia do Amazonas. 

Dados do Departamento Nacional de Produção Mineral – DNPM quanto à Compensação 

Financeira pela Exploração Mineral – CFEM, demonstram um aumento da arrecadação no Amazonas 

em 2012 da ordem de 13,8%. A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP   

registrou também crescimento na arrecadação dos royalties no Estado da ordem de 10,7%, em 

comparação a 2011. Esses indicadores são extremamente positivos, considerando as inúmeras 

turbulências na economia e investimentos mundiais vivenciadas durante todo o ano de 2012. 
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Atração de investimentos 

 

Diretamente ou em parceria com outras instituições e órgãos do governo estadual e federal e 

da iniciativa privada, foram empreendidas diversas ações de promoção e divulgação das oportunidades 

de negócios no setor mineral do estado do Amazonas, com destaque para as seguintes: 

 

� No exterior - participação no PDAC 2012 - International Convention, Trade Show and 

Investors Exchange, principal feira mundial de negócios do Setor Mineral, com participação 

de mais de 30.000 visitantes, realizada em Toronto (Canadá) de 4 a 7 de março; e no China 

Mining 2012, principal evento de mineração dos países asiáticos ocorrida em Tianjin (China), 

entre 3 e 7 de novembro. 

� No Brasil - participou do 46º Congresso Brasileiro de Geologia e do 1º Congresso de 

Geologia dos Países de Língua Portuguesa, ocorrido em Santos (SP), de 30 de setembro a 5 de 

outubro;  Vitória Stone Fair 2012, evento nacional de negócios com rochas ornamentais que 

atraiu mais de 23 mil visitantes, ocorrido em Vitória (ES); e do V Simpósio Brasileiro de 

Exploração Mineral – SIMEXMIN 2012,  ocorrido entre 20 e 23 de maio, em Ouro Preto  -

MG. 

� Em Manaus – promoveu, em parceria com a Companhia de Gás do Amazonas, o workshop 

sobre Petróleo e Gás no estado do Amazonas, que contou com a presença de representantes 

das principais empresas petrolíferas que atuam no Amazonas, Petrobras e HRT, momento em 

que foram discutidos aspectos das atividades de prospecção de novas reservas, produção e 

refino, na composição do planejamento estratégico para consolidação da nova matriz 

energética com base na queima do gás natural e nos estudos de consolidação do polo gás-

químico no Polo Industrial de Manaus.  

 

Aproveitamento de Insumos Agrominerais 

 

Para identificar a viabilidade econômica da exploração de minerais agrícolas existentes no 

Estado, como por exemplo, o calcário dolomítico, minério utilizado para correção de solo e a silvinita, 

rocha de onde se extrai o potássio, um dos principais minérios utilizados nas indústrias de fertilizantes, 

foi criado o Grupo de Trabalho de Insumos Agrominerais, sob a coordenação da SEMGRH, que reúne 

técnicos de 14 instituições públicas, federais e estaduais, ligadas aos setores primário e mineral, além 

da Federação da Agricultura e Pecuária do Amazonas – FAEA - e da Federação dos Trabalhadores na 

Agricultura  - FETAGRI. 
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Como resultado dos trabalhos em 2012, o Grupo concluiu pela viabilidade econômica da 

exploração do calcário para uso agrícola da mina do Jatapu, no município de Urucará, cujas amostras 

foram analisadas pela Empresa Brasileira de Pesquisas Agropecuárias - Embrapa. O calcário agrícola a 

ser extraído da mina do Jatapu, será suficiente para atender a demanda pelo insumo dos produtores de 

alimentos e pecuaristas da zona rural de Manaus e dos demais municípios da Região Metropolitana, 

podendo ainda ser exportado para o estado de Roraima.  

Ainda em relação ao calcário, a partir de uma visita dos técnicos do GT de Insumos 

Agrominerais à Companhia de Mineração de Rondônia, foi estabelecida uma parceria entre os 

governos do Amazonas e de Rondônia para viabilizar, a preços mais competitivos, a venda do calcário 

agrícola oriundo das reservas de Pimenta Bueno (RO) aos produtores da região Sul do Amazonas. 

O Governo do estado, por meio da SEMGRH e da Secretaria Estadual de Planejamento e 

Desenvolvimento – Seplan, também em parceria com a Diocese do Alto Solimões, Superintendência 

da Zona Franca de Manaus - Suframa e a Comissão de Geodiversidade, Recursos Hídricos, Minas, 

Gás e Energia da Assembleia Legislativa do Amazonas - ALE-AM, está realizando um estudo de 

viabilidade técnica e econômica para implantação de uma planta de produção de dolomita (minério de 

uso agrícola como corretivo do solo), da empresa Dolomita Amazonas S/A, que propõe importar o 

minério do Peru e beneficiá-lo em Tabatinga. O Grupo de Trabalho também já iniciou os estudos de 

identificação do potencial do calcário do rio Parauari, em Maués e do rio Sucunduri, em Apuí. 

Registra-se ainda neste tema a participação no XII Seminário de Desenvolvimento 

Agropecuário do Amazonas promovido pela Federação de Agricultura e Pecuária do Amazonas – 

FAEA, que debateu o potencial mineral do Amazonas e a viabilização de calcário agrícola, evento 

ocorrido no mês de outubro em Manaus. 

Em relação à Silvinita, o Grupo de Trabalho de Insumos Agrominerais visitou os municípios 

de Autazes, Itacoatiara, Itapiranga e Nova Olinda do Norte, onde estão localizadas as reservas de 

Silvinita, minério de onde se extrai o potássio. Em Autazes, os técnicos participaram de audiências 

públicas e acompanharam o desenvolvimento das pesquisas de sondagem das empresas privadas que 

atuam na região. No primeiro semestre de 2012 foram descobertos novos depósitos de sais de potássio 

no município de Autazes, aumentando em 40% as reservas amazonenses desse minério. 

Os técnicos do GT Insumos Agrominerais também foram conhecer in loco as operações da 

mina e da planta de beneficiamento de potássio no município Rosário do Catete (SE). Essa é a única 

mina brasileira do minério em funcionamento, cujas reservas se esgotam em 2019.  

Também por meio do GT de Insumos Agrominerais, a Secretaria de Mineração está 

ampliando as discussões sobre a exploração das reservas de Potássio pertencentes à Petrobras e 

localizadas nos municípios de Nova Olinda e Itacoatiara (reservas de Fazendinha e Arari). As 

discussões estão ocorrendo em Brasília, no âmbito dos Ministérios de Minas e Energia, do 
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Planejamento, Petrobras, Confederação Nacional da Indústria - CNI e  Confederação Nacional da 

Agricultura - CNA. 

 

Extensão técnica, estruturação e monitoramento da atividade garimpeira  

 

A Resolução do Conselho Estadual de Meio Ambiente do Estado do Amazonas - CEMAAM 

nº 014 de outubro de 2012, estabeleceu novos procedimentos para o licenciamento ambiental da 

atividade de lavra garimpeira de ouro em rio e em terra firme no estado do Amazonas. 

A Secretaria de Mineração atuou no apoio as cooperativas de garimpeiros dos municípios de 

Humaitá, Manicoré e Novo Aripuanã, nas ações de regularização ambiental da atividade de lavra 

garimpeira no rio Madeira, contribuindo para a expedição das licenças de operação para as 

cooperativas que atuam nesta área. Mais de 3 mil famílias foram beneficiadas com a regularização da 

atividade que garante renda a mais de 15 mil pessoas nos três municípios do Madeira.  

Como principal resultado do processo de licenciamento das atividades garimpeiras, foram 

emitidas em setembro de 2012 as primeiras notas fiscais de compra do ouro em Humaitá, a partir do 

trabalho de 93 garimpeiros cooperados que atuam no rio Madeira, movimentando uma receita naquele 

município da ordem de R$ 481.103,15. 

Foi iniciado, em parceria com Instituto de Pesos e Medidas do Amazonas - IPEM, a 

elaboração do processo de certificação do cadinho, equipamento utilizado na recuperação de mercúrio 

metálico em amálgama ouro-mercúrio, para evitar a contaminação ambiental e reduzir a exposição do 

garimpeiro durante o processo de queima na produção de ouro. 

 

Regularização e estruturação do Pólo Cerâmico  

 

Com o objetivo de subsidiar a elaboração de propostas que simplifiquem as exigências dos 

órgãos reguladores da atividade e dar agilidade à expedição das licenças necessárias para o 

funcionamento legal da atividade, foi produzido um relatório técnico, a partir de levando sobre a 

situação legal dos empreendimentos e da extração da lavra ao processo de fabricação realizados em 

visitas a 28 olarias. 

 

Oficina Escola de Lapidação 

 

Em parceria com o Centro Tecnológico do Amazonas – Cetam e a Secretaria de Estado para 

os Povos Indígenas – Seind, está sendo desenvolvido no município de São Gabriel da Cachoeira o 

projeto Oficina Escola de Lapidação, espaço de formação profissional para indígenas na área de 

produção e beneficiamento de gemas, em arranjos produtivos locais de base mineral. Inicialmente 
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foram realizadas discussões com representantes e principais associações indígenas do Alto Rio Negro 

sobre o formato do projeto e principais demandas das comunidades participantes, bem como iniciados 

os processos licitatórios. 

O Governo do Estado participou ainda de reuniões e audiências públicas promovidas em 

Brasília, Manaus e São Gabriel da Cachoeira pela Comissão do Congresso Nacional que vem 

discutindo a regulamentação das atividades de mineração em áreas indígenas, com destaque para a 

participação no Workshop FIBEA 2012, com o tema Rio + 20: Empreendedorismo Indígena e 

Sustentabilidade, ocorrido em Manaus no mês de abril, promovido pela Universidade do Novo 

México, onde foram discutidas experiências exitosas mundiais de mineração em áreas indígenas, com 

a presença de representantes indígenas canadenses e americanos. 

 

Recursos Hídricos 

 

Foi criado em 2012 o Plano Estadual de Recursos Hídricos do Amazonas, que vai definir as 

diretrizes para gestão de águas superficiais e subterrâneas, outorga pelo uso, garantia de qualidade, 

desenvolvimento de pesquisa e inovação, inventário das condições de saneamento dos municípios, 

mapeamento e estabelecimento de hidrovias e monitoramento dos eventos críticos e fenômenos 

naturais. A construção desse Plano contou com a parceria do Ministério de Meio Ambiente - MMA, 

com a Agência Nacional de Águas - ANA, com o Serviço Geológico do Brasil - CPRM, Ministério da 

Integração Nacional, Ministério de Desenvolvimento Social, entre outros parceiros no âmbito do 

governo federal, governo estadual e também das prefeituras do interior do Estado. 

 

Centro de Monitoramento Hidrológico 

 

Um dos principais resultados das ações desenvolvidas em 2012 foi a instalação em Manaus 

do Centro de Monitoramento Hidrológico  - CMH A operação deste Centro vai permitir o acesso, em 

tempo real, às informações das mais de 300 estações hidrometeorológicas distribuídas na Amazônia 

Ocidental. Com isso, o Amazonas amplia sua capacidade de previsão, minimizando os impactos junto 

às populações ribeirinhas atingidas por grandes cheias e vazantes, pois permitirá ao Governo fazer uso 

de um planejamento para o enfrentamento desses eventos, como por exemplo, na aquisição de 

equipamentos e bens necessários para atender essas populações. 

O Centro de Monitoramento Hidrológico, instalado na SEMGRH, é resultado do convênio 

entre o Governo do Amazonas e a Agência Nacional de Águas - ANA e conta com a parceria 

institucional do Sistema de Proteção da Amazônia (SIPAM)  Brasil - CPRM, além dos principais 

executores das ações de atendimento às populações atingidas, como as Defesas Civis do Estado e do 
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município, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Comando Militar da Amazônia e Prefeitura de 

Manaus. 

 

Programa Água e Saúde 

 

A Secretaria de Mineração, Geodiversidade e Recursos Hídricos - SEMGRH está captando 

recursos para o desenvolvimento do Programa Água e Saúde, por meio da implantação de sistemas de 

captação, tratamento, armazenamento e distribuição de água potável em comunidades isoladas do 

Amazonas. A proposta contempla o beneficiamento de mais de 4.200 famílias dos municípios de 

Presidente Figueiredo, Silves, Itapiranga, Rio Preto da Eva, Urucurituba, Maués, Novo Airão, 

Barcelos, Iranduba, Careiro da Várzea, Tefé, São Paulo de Olivença, Nova Olinda, Autazes, Novo 

Aripuanã, Humaitá e Apuí. 

O Projeto, que prevê investimentos da ordem de R$ 22 milhões, insere-se nos objetivos do 

programa Água Para Todos do Governo Federal, que integra o Plano Brasil sem Miséria. A proposta 

prevê o desenvolvimento de sistemas de captação, tratamento e distribuição de água  a partir de 

projeto que utiliza energia fotovoltaica (energia solar), com possibilidade de beneficiamento tanto da 

água superficial (captada diretamente dos rios) quanto subterrânea (poços tubulares), de acordo com a 

viabilidade de cada localidade.  

 

Projeto Tuí 

 

Elaborado e em fase de captação de recursos, o Projeto TUÍ se constitui no primeiro Centro 

de Referência sobre o patrimônio hídrico e da geodiversidade do estado do Amazonas e da Amazônia 

para visitantes locais, nacionais ou internacionais. O objetivo fundamental é educar, informar e 

conscientizar, ampliando o conhecimento do público local, nacional e internacional sobre o estado do 

Amazonas e a Amazônia, quanto a geodiversidade, biodiversidade e patrimônio hídrico; incentivar o 

turismo científico, tornando-se ponto de encontro de cientistas ou pessoas interessadas em referências, 

produções, contatos no mundo especializado da Amazônia, criando uma rede cientifica; orientar na 

forma de um balcão de atendimento, as pessoas e visitantes que queiram apresentar ou desenvolver 

projetos sobre o tema recursos hídricos; e iniciar, no sentido pleno da apropriação pelos usuários e 

visitantes, dos sentimentos de valorização e conservação da água  e do patrimônio amazônico.  
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Qualidade das águas, águas subterrâneas e mapa de vulnerabilidade.  

 

Dentre as previstas no convênio entre o Governo do Amazonas e a Agência Nacional de 

Águas - ANA está a elaboração do Plano Nacional de Avaliação de Qualidade das Águas, cujo 

objetivo é ampliar o conhecimento sobre a qualidade das águas superficiais no Brasil, de forma a 

orientar a elaboração de políticas públicas para a recuperação da qualidade ambiental em corpos dágua 

interiores, como rios e reservatórios, contribuindo assim com a gestão sustentável dos recursos 

hídricos, abrangendo todo o estado do Amazonas. 

Está em andamento a elaboração do Atlas de Vulnerabilidade às Inundações do Amazonas. 

Esse trabalho de diagnóstico, que vai abranger todos os municípios do Estado, será feito a partir de 

dados apurados por meio do Centro de Monitoramento Hidrológico. 

O Governo participa ainda da elaboração de estudo de avaliação sobre os principais sistemas 

aquíferos das bacias sedimentares da Província Hidrogeológica Amazonas. O Estudo está sendo 

desenvolvido em parceria com a Agência Nacional de Águas e contempla no Amazonas os municípios 

de Manaus, Tabatinga, Barcelos, Fonte Boa, Tefé, Eirunepé, Lábrea, Humaitá, Coari e Parintins. 

 

Gestão Participativa 

 

Em 2012 foi concluída a reestruturação do Conselho Estadual de Recursos Hídricos 

(CERH/AM) e do Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Tarumã-Açú (CBHTA). Foi proposto ainda 

ao Conselho Estadual de Recursos Hídricos - CERH/AM a implantação do Comitê da Bacia 

Hidrográfica do Rio Puraquequara – CBHP. 

 

Promoção e Divulgação 

 

O Governo promoveu e apoiou uma série de eventos, seminários e fóruns sobre Recursos 

Hídricos, conforme descrição: 

Workshop Internacional de Hidrometria – o Governo, em parceria com a Agência 

Nacional de Águas e a Organização Meteorológica Mundial, realizou no período de 7 a 11 de maio, 

em Manaus, o Workshop Internacional sobre Hidrometria, com a participação de 120 especialistas 

mundiais.  Os reflexos dos fenômenos El Niño e La Niña na dinâmica dos rios que formam a bacia 

hidrográfica do Amazonas nos últimos 20 anos foi o foco principal do evento, tomando por base a 
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recorrência de eventos extremos (cheias e vazantes) de magnitudes elevadas, a exemplo da grande 

vazante de 2005 e das cheias de 2009 e de 2012, no Amazonas. 

O evento foi extremamente oportuno por conta da situação de cheia histórica que colocou em 

2012, 37 municípios do Estado em situação de emergência, prejudicando mais de 70 mil amazonenses. 

Os resultados do Workshop Internacional sobre Hidrometria serviram para orientar as discussões para 

instalação no Amazonas do Centro de Monitoramento Hidrológico. 

Workshop Gestão dos Recursos Hídricos na Tríplice Fronteira: Patrimônio Hídrico e 

Integração Regional – realizado no município de Tabatinga, em parceria com a ANA e a Seplan, o 

evento tratou sobre a promoção da integração na tríplice fronteira Brasil, Colômbia e Peru, a partir do 

uso compartilhado dos recursos hídricos por meio da pesca, transporte e do compromisso com a 

qualidade da água. 

Projeto Show das Águas – o Governo do Estado é parceiro da Fundação Rede Amazônica 

na realização deste evento, que tem por objetivo oferecer à população diversas ações voltadas à 

conscientização ambiental e ao uso racional dos recursos hídricos. O evento foi realizado no município 

de Autazes, onde participou com a palestra sobre Recursos Hídricos e ofereceu apoio técnico nos 

diálogos com os agentes públicos municipais e a população. 

XI Curso Internacional de Medição de Descarga Liquida de Grandes Rios - realizado no 

município de Manacapuru, em parceria com a Agência Nacional de Águas - ANA e a Companhia de 

Pesquisa de Recursos Minerais – CPRM, o curso objetivou capacitar profissionais de diversos países, 

principalmente os pertencentes à Bacia Hidrográfica Amazônica, em técnicas e metodologias 

utilizadas nos trabalhos de medição e cálculo de descarga líquida em grandes rios. 

Conferência Mundial sobre Desenvolvimento Sustentável Rio + 20 - O Governo foi 

convidado pela Organização das Nações Unidas - ONU a debater sobre recursos hídricos nos fóruns 

preparatórios da Conferência Mundial Rio+20 ocorridos no Rio de Janeiro (RJ) e La Paz (Bolívia). 

Palestrando o tema governança dos recursos hídricos e sua correlação com a redução da pobreza e as 

mudanças climáticas, foi de grande importância sua participação na Conferência Mundial sobre 

Desenvolvimento Sustentável – Rio+20, dentro do Painel Temático Cooperação Construtiva.  
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DESENVOLVIMENTO RURAL 

 

 

O Programa Amazonas Rural, do Governo do Estado do Amazonas, tem como objetivo criar 

oportunidades no meio rural e abastecer as cidades com alimentos. Com o horizonte de execução de 

quatro anos, orienta-se pelos fundamentos do policultivo, por meio da diversificação da produção, da 

sustentabilidade ambiental, da eficiência econômica, da contemporaneidade científica e tecnológica e 

da justiça social.  

Sob a responsabilidade e gestão da Secretaria de Estado de Produção Rural - Sepror, numa 

ação articulada com outras Secretarias de Governo e efetiva participação do Instituto de 

Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas - Idam, Agência de 

Desenvolvimento Sustentável do Estado do Amazonas - ADS, e Agência de Defesa Agropecuária e 

Florestal do Estado do Amazonas - Adaf, vem conseguindo importantes avanços nas atividades 

agropecuárias, de pesca, e aquicultura, extrativismo e manejo florestal. A implementação do Programa 

Amazonas Rural permitiu que o Amazonas voltasse a possuir propostas concretas de políticas para os 

setores possíveis de serem acessadas pelos agricultores familiares, produtores rurais, pescadores, 

aquicultores, indígenas, extrativistas, assentados, jovens e mulheres rurais e outros beneficiários, 

contribuindo para o aumento da produção, a permanência, inclusão produtiva, econômica e social de 

muitas famílias no campo. 

Em sua estrutura operacional, o Programa divide-se em Ações Estruturantes (aquelas que 

condicionam as demais) e Ações Finalísticas (que definem metas concretas para as diversas atividades 

produtivas da agricultura, extrativismo, pecuária e pesca). 

 

 

AÇÕES ESTRUTURANTES 

 

Marco Legal  

 

Ação que visa aprimorar a legislação que trata da regulamentação e incentivos para a 

atividade agrícola. Nos dias 29 e 30 de agosto de 2012 a Assembleia Legislativa aprovou e o 

Governador do Estado sancionou as leis que disciplinam o Programa Amazonas Rural, conforme 

segue: 

� Lei n° 3.800 - define os fundamentos, os objetivos, as ações e instrumentos da Política 

Geral de Produção Rural do Estado do Amazonas; 
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� Lei n° 3.801 - cria a Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado do 

Amazonas - ADAF, que tem por finalidade elaborar, coordenar e executar programas de 

promoção e proteção da sanidade animal e vegetal no Estado; 

� Lei n° 3.802 - disciplina a atividade de Aquicultura; 

� Lei n° 3.803 - dispõe sobre transporte, comercialização, utilização, destino final, 

inspeção e fiscalização de agrotóxicos, seus componentes e afins; 

� Lei n° 3.804 - trata da destinação das terras situadas em áreas de domínio do Estado; 

� Lei n° 3.805 - institui o Programa de Incentivo ao Uso de Insumos Agropecuários, 

Semoventes, Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Produtos Extrativos - 

PROINSUMOS, que tem a meta de elevar a produção do setor primário com a utilização 

do corretivo de solos, fertilizantes, defensivos, sementes e mudas, ração, medicamentos, 

vacinas, animais de pequeno e médio porte, máquinas e equipamentos agrícolas, 

agroindustriais, pesca artesanal e aquicultura. 

 

 Comercialização e Escoamento da Produção 

 
Comercialização 
 
 

Essa ação visa investir em espaços de comercialização da produção rural, como feiras e 

mercados, e apoiar o acesso dos produtores a canais de comercialização oficial, por meio do 

Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE e o Programa de Aquisição de Alimentos - 

PAA. 

Em 2011 foi celebrado convênio entre a União, por intermédio do Ministério do 

Desenvolvimento Social e Combate à Fome - MDS, e a Secretaria de Estado da Produção Rural – 

Sepror, que tem por objeto o apoio ao desenvolvimento do Programa de Aquisição de Alimentos - 

PAA - Compra Direta Local da Agricultura Familiar com Doação Simultânea. O programa consiste na 

aquisição de produtos agropecuários de agricultores familiares que se enquadrem no Programa 

Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar - Pronaf, para atender as demandas de 

suplementação alimentar e nutricional de programas sociais do estado do Amazonas. A meta do 

convênio é atender 683 agricultores, 34 entidades e 17 municípios. Em 2012 foram cadastrados 204 

agricultores e 18 entidades em mais da metade dos municípios a serem beneficiados. 

O Governo do Estado assinou em 2012 o Termo de Adesão ao novo formato do PAA, que 

dispensa a celebração de convênio, permitindo a inclusão de mais 2.855 agricultores, 38 entidades e 19 

municípios. 
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O Feirão da Sepror, no Parque da Expoagro - zona Norte, oferece vários produtos com 

preço mais baixo para o consumidor durante o fim de semana. Atualmente, mais de 400 produtores 

rurais de base familiar têm boxes na feira. Eles são oriundos de 11 municípios e comercializam frutas, 

verduras, legumes, carne bovina, pescado, além de artesanato com preços mais baratos que nos 

mercados e feiras convencionais.  

O projeto Peixe Popular do Governo do Estado visa reduzir o desperdício de peixe no 

Amazonas e contribuir com a política de combate à fome no Estado. Somente em 2012 foram 

comercializadas aproximadamente 300 toneladas de pescados, entre congelado e fresco, por 

intermédio da Sepror. O projeto alcançou mais de 80 bairros da Capital, além dos municípios de 

Iranduba, Rio Preto da Eva, Presidente Figueiredo, Santa Isabel do Rio Negro e São Gabriel da 

Cachoeira. 

 

Escoamento 

 

Uma das grandes ações do Programa Amazonas Rural é melhorar significativamente as 

condições de escoamento da produção no interior do Estado, com a recuperação de 4.000 km de 

estradas vicinais, beneficiando cerca de 200 mil pessoas, além da aquisição de veículos para 

escoamento da produção (barcos, caminhões e tratores).  

As estradas vicinais são de grande importância econômica e social para as comunidades 

rurais, pois além de garantir o escoamento da produção para os mercados agrícolas, essas estradas 

também oportunizam o acesso às facilidades de educação, saúde e maior variedade de bens de 

consumo. No ano de 2012 foram recuperados 497 km de estradas vicinais, beneficiando os produtores 

da região do entorno de Manaus e dos municípios de Benjamin Constant, Iranduba, Itacoatiara, Jutaí, 

Manacapuru, Presidente Figueiredo, Rio Preto da Eva e Silves.  

A execução dessas ações vem sendo realizada com recursos próprios do Governo do Estado 

e oriundos de parceria com o Instituto de Colonização e Reforma Agrária - Incra e a Superintendência 

da Zona Franca de Manaus  - Suframa.  Em 2012 o Estado investiu R$ 4.249.000,00. O volume de 

recursos investidos pelos parceiros ultrapassa R$ 16 milhões. 

 

Parque de Exposições 

 

Com recursos do Governo do Estado, em parceria com a Superintendência da Zona Franca 

de Manaus – Suframa, no valor de R$ 2,4 milhões, foi construído o Parque de Exposições 

Agropecuárias de Boca do Acre, cuja inauguração foi marcada pela abertura da 1ª Exposição 

Agropecuária de Boca do Acre – ExpoBoca.   
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O Parque possui o maior espaço voltado para negócios e eventos agropecuários do estado do 

Amazonas, com uma área de aproximadamente 90 mil metros quadrados, dotado de espaço para leilão 

de pequenos e grandes animais, praça de alimentação, alojamentos, banheiros, pavilhões, exposições e 

arena de shows.  

O complexo já é visto como uma forma de fortalecer a atividade pecuarista, servindo como 

ponte para o negócio agropecuário em Boca do Acre,  município detentor do maior rebanho bovino do 

Estado com mais de 362 mil cabeças de gado, e ainda traz a possibilidade de novos mercados, 

introdução de tecnologias, troca de informação e experiência. 

 

Agroindústria 

 

Essa ação visa consolidar e ampliar a rede de agroindústrias de pescado, frutas, mandioca, 

óleos essenciais e comestíveis, e fibra vegetal, para ampliar o aproveitamento de espécies amazônicas, 

agregar valor e verticalizar a produção.  

O apoio à infraestruturação, acesso ao crédito qualificado e aos mercados institucionais 

contribuíram para o crescimento do número de agroindústrias do Estado. Foram concentrados 

esforços, também na capacitação do público beneficiário e nos processos de beneficiamento da 

produção, para agregar valor aos produtos da agricultura familiar e gerar renda no meio rural.  

Para melhorar as instalações e o processo de beneficiamento de farinha de mandioca, foram 

implantadas sete unidades de Casa de farinha Amazonas, entre as 123 existentes no Estado, bem como 

a capacitação de 400 agricultores familiares/produtores rurais em 20 cursos de melhoria da qualidade 

de farinha de mandioca.  

As agroindústrias de derivados de leite, de polpas de frutas, de cana de açúcar e as 

extrativistas de óleo de andiroba e castanha-do-brasil também foram fomentadas pelo Estado. Na 

Unidade de Beneficiamento do Pescado de Maraã, inaugurada em agosto de 2011, foram beneficiados 

na safra de 2011/2012 um total de 2.900 pirarucus provenientes das áreas manejadas da Reserva de 

Desenvolvimento Sustentado de Mamirauá - RDSM, produzindo aproximadamente 60 toneladas de 

bacalhau da Amazônia.  
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NÚMEROS DE AGROINDÚSTRIAS E PRODUÇÃO BENEFICIADA -  2011/2012 

TIPO DE 
AGROINDÚSTRIA 

PRODUTO 
2011 2012 

Nº DE 
AGROINDÚSTRIAS PRODUÇÃO Nº DE 

AGROINDÚSTRIAS PRODUÇÃO 

Derivados da 
mandioca 

Farinha de 
mandioca 

14.132 

74.144 t 

13.642 

104.453 t 

Farinha de 
tapioca 

1.851 t 1.160 t 

Goma 2.624 t 1.679 t 

Derivados da cana 
de açúcar 

Mel de 
cana 

58 

895 mil 
litros 

55 

447 mil litros 

Açúcar 
mascavo 

848 t 925 t 

Rapadura 345 t 357 t 

Polpa de frutas 
Polpas 

diversas 
352 5.509 t 339 11.380 t 

Laticínios Queijo 46 653 t 38 2.858 t 

Beneficiamento 
de café 

Café 7 529 t 5 331 t 

Beneficiamento 
da castanha do 

Brasil 
Castanha 7 15.454 t 7 7.100 t 

*Beneficiamento 
de Pescado de 

Maraã 
Pirarucu - - 1 60 t 

Fonte: IDAM *SEAP/SEPROR 

 

 
Casa Popular Rural 

 

O Programa de Casa Popular Rural é um projeto de grande repercussão e alcance 

social, que vem sendo implantado em todos os municípios do Estado, em parceria com o 

Ministério das Cidades, que prevê a construção de 4.105 unidades habitacionais. Desse total, 

2.481 casas já foram entregues à população rural do Estado, dentre as quais, 613 viabilizadas 

em 2012. 

Ainda como parte dessa ação e visando apoiar a política de revitalização da cadeia produtiva 

da borracha no Amazonas, foi  firmado um contrato com o Ministério das Cidades para a construção 

de mil casas rurais para seringueiros do Estado. O recurso para a construção das mil casas orçado em 

R$ 25 milhões, no valor de R$ 25 mil cada uma, deverá ser liberado pela Secretaria Nacional de 

Habitação. As primeiras casas serão construídas nas calhas do Juruá, Japurá, Madeira, Purus, Jutaí, 

Rio Negro, Amazonas e Solimões.  

 

  



228 
 

Crédito rural 

 

O Governo Federal, baseado no pleito do Governo do Estado, instituiu as Linhas de Créditos 

Especiais para amparar as famílias de Agricultores Familiares, Produtores Rurais e demais 

empreendedores afetados pela enchente ocorrida no ano de 2012. Procedeu-se ainda à emissão das 

Resoluções 4.082 e 4.083 para que essas  famílias a efetuarem renegociações das dívidas de custeio e 

investimento, observando os termos legais mínimos exigidos pelo Banco da Amazônia.   

As ações e atividades de Assistência técnica e Extensão Rural – Ater, para a qualificação e 

ampliação da aplicação do crédito rural no Estado do Amazonas, concorreram para o envio aos 

agentes financeiros de mais de 23 mil projetos elaborados pelo Instituto de Desenvolvimento 

Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas - Idam, envolvendo um volume de 

recursos da ordem de R$ 170 milhões, o que representa um acréscimo de mais de 234% se comparado 

com o ano anterior; e o crédito emergencial operacionalizado pelo Banco da Amazônia e Afeam, com 

mais de 20 mil projetos, no valor de R$ 126 milhões, para o atendimento das famílias que tiveram 

perdas na produção agropecuária por ocasião da enchente ocorrida no ano de 2012. (vide tabela). 

 
PROJETOS ELABORADOS POR AGENTE FINANCEIRO – 2011/2012  

AGENTES FINANCEIROS 
2011 2012 

Nº Valor (R$ 1,00) Nº Valor (R$ 1,00) 

AFEAM 2.805 16.725.041,00 1.882 15.667.183 

BANCO DA AMAZÔNIA 1.947 27.326.357,00 21.333 147.023.726 

BANCO DO BRASIL 569 6.722.734,00 329 7.316.335 

Total 5.321 50.774.132,00 23.544 170.007.044 

Fonte: IDAM 

 

 

AÇÕES FINALÍSTICAS 

 

Aquisição e Distribuição de Sementes 

 

Como nos anos anteriores, a Sepror adquiriu sementes de arroz, milho, feijão, malva, 

hortaliças, e frutíferas, para distribuir aos produtores da agricultura familiar nos 62 municípios, 

visando dessa forma, além da segurança alimentar, incentivar o aumento da produção no Estado. 

Nas comunidades da região do entorno de Manaus foram distribuídas 50 mil mudas de pupunha, 

castanha-do-brasil e banana. 
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SEMENTES E MUDAS DISTRIBUÍDAS - SEPROR/IDAM – 2010-2012 

DISCRIMINAÇÃO 
QUANTIDADE (TONELADAS) 

2010* 2011* 2012** 

Sementes de grãos(¹) 435 490 430 

Sementes de culturas industriais(²) 28 32 150 

Sementes de hortaliças(³) 2,4 2,5 4,35 

Sementes de frutíferas (4) - - 3,25 

  Fonte: *IDAM/**SEAPAF/SEPROR 
   (¹)milho, arroz e feijão, (²)malva e juta, (³)melancia, repolho, pimentão, couve, alface, cebolinha, coentro e pepino, bobora, 
    maxixe e quiabo, (4)mamão, melancia e maracujá. 

 

 

 
Pesca e Piscicultura 

 

A piscicultura vem se apresentando entre as principais alternativas de atividade econômica 

para o setor primário do estado do Amazonas, em decorrência principalmente do avanço tecnológico 

no sistema produtivo, o que tem possibilitado ao piscicultor a oportunidade de aumentar a 

produtividade, com alcance do peso ideal dos peixes em menor tempo e a obtenção de um produto 

final de boa qualidade. 

A piscicultura é importante também porque viabiliza a preservação dos estoques naturais, 

sobretudo das espécies mais exploradas, como o pirarucu, tambaqui e matrinxã, que são as mais 

demandadas pelos consumidores e de maior valor comercial, cujo processo de captura ultrapassou os 

limites toleráveis.  

A reprodução induzida de peixes realizada pelo Sepror/Idam em suas estações de reprodução 

tem permitido ofertar, aos piscicultores, alevinos e pós-larvas de tambaqui e matrinxã praticamente 

durante todo o ano, tornando a atividade livre de sazonalidade, possibilitando o planejamento do 

sistema produtivo para a comercialização do pescado durante os 12 meses do ano. 

O esforço realizado pelo sistema Sepror no aumento da produção de alevinos elevou para 17 

mil toneladas a produção de tambaqui contra 15.300 produzidos em 2011, resultando no aumento de 

10 % em relação ao ano anterior. No Centro de Tecnologia, Treinamento e Produção em Aquicultura – 

CTTPA produziu-se em 2012 18 milhões de pós-larvas de tambaqui, resultando em 7 milhões e 400 

mil alevinos; 2 milhões de pós-larvas de matrinxã, resultando em 400 mil alevinos. A produção de 

pós-larvas de tambaqui abasteceu 14 unidades de produção municipal de alevinos e 24 unidades de 

parceria público-privada; as pós-larvas de matrinxã foram transformadas em alevinos na própria 

estação. Os alevinos de tambaqui foram distribuídos em todo o Estado para 2.400 piscicultores e os de 
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matrinxã para, aproximadamente,130 piscicultores existentes em torno da Região Metropolitana de 

Manaus. 

Apesar da importância econômica, a atividade de piscicultura apresenta-se com custos 

relativamente altos, quando comparado com outros estados da federação, em virtude do alto custo da 

matéria-prima para a produção de ração, logística de transporte de insumos, custo de energia; 

dificuldade de licenciamento ambiental das criações/propriedades, dificuldades em aquisição de 

alevinos e o baixo poder aquisitivo dos agricultores familiares/produtores rurais. 

Nessa atividade foram assistidos 1.998 criadores, nos sistemas de criações: viveiros de 

barragens, tanques escavados, canal de igarapé e tanque-rede, com uma produção de 4.599 t de 

pescado/ano, destacando-se os municípios de Iranduba, Rio Preto da Eva, Itacoatiara, Manaquiri, 

Careiro, Humaitá, e Manaus, que registram mais de 70% de toda produção de pescado dos 

piscicultores assistidos. 

O setor pesqueiro é de grande importância econômica e social para o Estado do Amazonas, 

com uma produção bastante significativa e com grande capacidade de geração de renda e de ocupações 

econômicas. Para tanto, o serviço de Ater focou suas ações e atividades em capacitação, elaboração de 

projetos de crédito, apoio em manejo de lago e orientações quanto à legislação pesqueira. No período 

foram assistidos 12,2 mil pescadores. 

 

PRODUÇÃO DE PEIXES DE CRIATÓRIOS - 2011/2012 

DISCRIMINAÇÃO 
2011 2012 

Nº de Peixes Produção Nº de Peixes Produção 

Piscicultura 11.620.808 15.152t/carne 11.986.691 18.905t/carne 

Fonte: IDAM 

 

 

A Secretaria Executiva Adjunta de Pesca e Aquicultura/SEPA da SEPROR desenvolveu em 

2012 várias atividades, tanto no campo do fomento à pesca e aquicultura, como na colaboração em 

todas as ações discutidas nas esferas federal, estadual e municipal, no sentido de melhorar o 

ordenamento pesqueiro no Estado, aumentar os níveis de eficiência e produtividade dos aquicultores 

na capacitação de pescadores e aquicultores, com vista à sustentabilidade, melhoramento genético e 

sanidade dos plantéis aquícolas. Dentre os inúmeros projetos implantados no Interior destaca-se o 

“Desenvolvimento da Aquicultura e de Recursos Pesqueiros da Amazônia, (Darpa)”, que tem como 

objetivo desenvolver, adaptar e difundir conhecimentos e tecnologias para a piscicultura e 

processamento de pescado na Amazônia.  
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Pecuária Sustentável 

 

 Visando tornar o Amazonas uma “Área Livre de Febre Aftosa”, a SEPROR, atendendo ao 

que estabelece o governo Federal em seu Programa de Erradicação da Febre Aftosa – PNEFA, tem 

dispensado atenção especial à área de Defesa Sanitária Animal, cujos índices alcançados - citados em 

relatórios das “Campanhas de Vacinação contra Febre Aftosa” - têm colocado o estado do Amazonas 

como atendente das metas do Governo Federal, observando o resultado de alcance de 85% de 

vacinação do rebanho amazonense em 2012.  

Além da vacinação, o Governo do Estado está tomando uma série de outras medidas para 

mudar a realidade sanitária do Amazonas, como a realização de concurso público; o investimento de 

R$ 20 milhões para a aquisição de equipamentos e estruturação das barreiras sanitárias; realização de 

quatro etapas de agulha oficial (vacinação monitorada pelo Mapa); o cadastramento e 

georreferenciamento de propriedades; e a realização de exame clínico e de sangue no gado. 

A SEPROR, em parceria com o IDAM, está elaborando o Programa de Revitalização da 

Pecuária Leiteira. O objetivo do projeto é melhorar a nutrição dos rebanhos leiteiros; fazer o controle 

sanitário dos animais; promover o melhoramento genético dos rebanhos leiteiros; apoiar, por meio de 

linhas de crédito específicas, os produtores de leite; incentivar a recuperação das pastagens da terra 

firme degradadas, pela integração lavoura-pecuária-floresta (ILPF); fazer divisão das pastagens em 

piquetes, para a rotação do rebanho; e implantar capineiras para suplementação alimentar do rebanho 

na época de escassez de pastagens. A meta é ampliar a produção de leite para 9 milhões de litros por 

ano, até 2015, nos municípios de Autazes, Apuí, Careiro da Várzea e Presidente Figueiredo. 

 

Borracha Natural - Revitalização dos Seringais Nativos e de Cultivos 

 
Uma das metas do Amazonas Rural é ampliar a produção de borracha para 5 mil 

toneladas/ano, com a mobilização de 9 mil seringueiros para o recebimento de kits sangria; e 

abrir 2 mil novas estradas e aporte de 35 extensionistas exclusivos para assistência técnica aos 

seringueiros. 

Em 2012, por meio do Convênio nº 07/2012 com o Conselho Nacional dos Seringueiros, foi 

financiada a compra de 2.000 kits sangria para atender a safra 2012/2013. A distribuição dos kits está 

condicionada ao preenchimento de ficha cadastral pelo extrativista junto às Unidades Locais do 

IDAM. Atualmente, estão cadastrados 1.706 extrativistas de 20 municípios. 

Além dessa ação, uma proposta foi submetida ao Banco Nacional de Desenvolvimento 

(BNDES) para financiar a abertura de estradas, aquisição de kits, construção de galpões para 

armazenamento, aquisição de barcos para escoamento da produção de borracha e capacitação para 

técnicos do Sistema Sepror e extrativistas. 
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Preço Mínimo e Subvenção da Juta e Malva 

 

O estado do Amazonas é o maior produtor de fibras de juta e malva do país. Nos últimos 

anos o preço da fibra tem sido atraente, por conta dos incentivos do Governo (subvenção e política de 

preço mínimo), sobretudo, no que se refere à comercialização. Esta atividade tem gerado emprego e 

renda para os produtores do Estado. 

Os produtores de fibras de juta e malva recebem do Governo do Estado desde 2004 a 

subvenção de R$ 0,20 por kg de fibra produzida e comercializada, e também a distribuição gratuita de 

sementes, revitalizando o setor de fibras. Em 2012 o pagamento da subvenção da juta e malva a 2.500 

produtores rurais foi de R$1.500.000,00 referentes à safra 2010/2011. O recurso é repassado pela 

SEPROR é operacionalizado pela Agência de Desenvolvimento Sustentável - ADS, que também é 

responsável pela classificação e certificação dos produtos. Antes do pagamento da subvenção como 

forma de incentivo à produção, a fibra era comercializada no mercado por R$ 0,68. Hoje, com o 

subsídio de R$ 0,20 adicionado ao quilo da fibra, o preço médio praticado no mercado está em torno 

de R$ 2,25. 

 

Assistência Técnica e Extensão Rural e Capacitação de Produtores Rurais 

 

No que tange às ações e atividades de Ater, foram assistidos 94 mil beneficiários e 2.500 

comunidades rurais. O aprimoramento e atualização constante de técnicas e métodos permitiram a 

capacitação de 3.500 agricultores familiares/produtores rurais. 

O foco das ações de Ater junto ao público assistido é o desenvolvimento rural sustentável 

fundamentado no respeito às questões ambientais, na geração de ocupações econômicas e renda, por 

meio do fortalecimento das cadeias produtivas, assim como das atividades rurais não agrícolas, 

notadamente, a organização dos processos produtivos de beneficiamento/agroindustrialização e de 

comercialização da produção, com vistas à inclusão social e produtiva. 

Mais de 24 mil Declarações de Aptidão ao Pronaf (DAP) e 7.800 carteiras de Produtor Rural 

foram expedidas pelas Unidades Locais do Idam, facilitando o acesso ao Programa Nacional de 

Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), Programa de Aquisição Alimentos (PAA), Programa 

Nacional de Alimentação Escolar (Pnae) e ao Programa de Regionalização da Merenda Escolar 

(Preme), dentre outras políticas públicas do Governo Federal e do Governo Estadual, além de 

assegurar aos produtores a compra de insumos e a venda de seus produtos diretamente a varejistas e 

atacadistas. 

Merece também destaque nas ações e atividades de Ater, o registro de 1.023 agricultores 

familiares que participam do Programa de Reflorestamento do sul do Amazonas, abrangendo os 

municípios de Apuí, Novo Aripuanã e Boca do Acre, no Cadastro Ambiental Rural (CAR), que é um 
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mecanismo de regularização ambiental de todos os imóveis rurais do Estado junto ao Instituto de 

Proteção Ambiental do Estado do Amazonas - Ipaam. 

Na produção agrícola destacam-se os cultivos de mandioca, culturas industriais, fruticultura, 

hortaliças e grãos, em função das ações de Governo no campo do fomento e apoio à produção, 

assistência técnica, capacitação de beneficiários, adoção de tecnologias e apoio à comercialização da 

produção, oportunizando ocupações econômicas e renda para muitas famílias que vivem dessas 

atividades no Amazonas. 

 

Mandioca 

 

O cultivo de mandioca ocorre nos 62 municípios do Estado, cujos principais produtores são 

Tefé, Manacapuru e  Manicoré. A farinha de mandioca é um produto de grande expressão na região, 

por ser uma das principais fontes de alimentos da população amazonense. O uso de novas tecnologias, 

com a adoção de espécies e variedades mais produtivas, tem proporcionado a melhoria do sistema 

produtivo e redução das áreas desmatadas. 

A capacitação em boas práticas na produção de farinha e a construção de 7 casas de farinha no 

Amazonas em 2012, das 123 implantadas no Estado, é  resultado das parcerias com o Ministério do 

Desenvolvimento Agrário - MDA, Petrobras/Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento 

Sustentável - SDS/Centro de Sistema Estadual de Unidades de Conservação - Seuc, Proderam e 

Prefeituras, proporcionou melhorias na organização dos processos produtivos, beneficiamento e de 

comercialização da produção, oportunizando acesso aos diferentes mercados consumidores e 

consequentemente a geração de renda e a melhoria da qualidade de vida dos beneficiários desses 

serviços. A retração da área cultivada e da produção de farinha de mandioca constante da tabela a 

seguir é resultado da enchente ocorrida em 2012, que foi a maior e mais abrangente de todos os 

tempos. 

 

ÁREAS PLANTADAS E PRODUÇÃO DA CULTURA DA MANDIOCA – 2011/2012 

PRODUTO 

2011 2012 

Área 
plantada 

(ha) 

Área em 
produção 

(ha) 

Produção 
(t de farinha) 

Área 
plantada 

(ha) 

Área em 
produção 

(ha) 

Produção 
(t de farinha) 

 
Mandioca 

 

 
90.144 

 
74.251 

 
220.933 

 
82.633 

 
71.735 

 
215.205 

Fonte: IDAM 
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Culturas Industriais 

 

A organização, capacitação de beneficiários, distribuição de sementes, subsídio no preço do 

produto e o apoio à comercialização, têm garantido melhorias na produção, produtividade e qualidade 

dos produtos. As principais culturas industriais cultivadas no Estado são o guaraná, cana-de-açúcar, 

malva, café e cacau. O guaraná e as fibras – malva/juta – se constituem em produtos agrícolas 

amazonenses de muita expressão no contexto da produção nacional, com destaque para os municípios 

de Maués e Manacapuru, gerando renda para mais de 8,7 mil famílias no interior do Estado, evitando o 

êxodo rural e facilitando o acesso à cidadania.  

Com relação à cana-de-açúcar, o cultivo se destina à produção de açúcar mascavo para a 

indústria de refrigerantes e a rapadura para a merenda escolar, fornecida às escolas da rede estadual e 

municipal de ensino. Os municípios que mais se destacaram nessa atividade foram Presidente 

Figueiredo, Eirunepé e Boca do Acre. A retração das áreas cultivadas e da produção de malva e juta, 

visualizadas no quadro a seguir, deve-se à enchente ocorrida em 2012, a maior já registrada nos 

últimos anos. 

 

 

ÁREAS PLANTADAS E PRODUÇÃO DAS CULTURAS INDUSTRIAIS – 2011/2012 

PRODUTO 

2011 2012 
Área 

plantada 
(ha) 

Área em 
produção 

(ha) 
Produção 

Área 
plantada 

(ha) 

Área em 
produção 

(ha) 
Produção 

Cana-de-açúcar 5.370 5.195 258.555 t colmo 5.015 4.791 239.541 t colmo 

Guaraná 6.733 3.339 837 t 6.733 4.353 1.083 t 
Café 1.940 1.716 2.544 t 2.064 1.565 2.243 t 

Urucum 51 49 98 t 41 32 65 t 
Juta - 2.196 2.773 t - 816 980 t 

Malva - 6.940 10.539 t - 4.477 6.715 t 

Pimenta do reino 59 52 206 t 57 55 214 t 

Cacau 1.375 1.183 1.631 t 1.851 1.313 1.697 t 

Total 15.528 20.670 - 15.761 17.402 - 
Fonte: IDAM 

 

Fruticultura 

 

Cupuaçu, citros, banana, abacaxi e açaí são as principais frutíferas cultivadas no Estado. A 

Comunidade Novo Remanso, no município de Itacoatiara, é referência na produção de abacaxi em 

função da utilização de técnicas de cultivos, como a mecanização de área, uso de insumos modernos, 

monitoramento integrado de pragas, e outras, que tem possibilitado a exploração de áreas com um 

maior stand de plantas, contribuindo para o aumento da produtividade e a oferta de frutos durante o 

ano todo, bem como a melhoria da renda dos agricultores familiares/produtores rurais. Outro fator que 
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estimula a produção de abacaxi na Comunidade Novo Remanso é a existência de duas agroindústrias 

de polpas que absorve parte da produção de abacaxi. 

Na Região Metropolitana de Manaus localiza-se a maior área plantada de citros do Estado, 

onde o município de Rio Preto da Eva desponta como maior produtor. Dentre as ações desse 

segmento, a Ater oficial, em parceria com a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas 

- Fapeam, SEPROR, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Embrapa, Universidade 

Federal do Amazonas - Ufam e Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia - Inpa, concentrou 

esforços no apoio ao Projeto de Produção Integrada de Citros que busca viabilizar para o agronegócio 

de citros do Amazonas o aperfeiçoamento do processo produtivo, a conservação dos recursos naturais, 

com redução do uso de insumos contaminantes, favorecendo a produção de frutos de melhor 

qualidade, sem riscos à saúde do consumidor, possibilitando sua rastreabilidade, atendendo, 

consequentemente, às exigências dos mercados nacional e internacional.   

Outro projeto apoiado pela Ater é o de Gestão Orientada de Resultados – GEOR, que está 

sendo realizado em parceria com Sepror, Suframa, Serviço de Apoio às Micro e Pequenas 

Empresas - Sebrae e Embrapa, objetivando melhorar o sistema de produção de citros, por meio da 

assessoria na gestão de propriedade, do fortalecimento do associativismo/cooperativismo, e da 

inovação tecnológica, que tem oportunizado o acesso a novos mercados. 

As boas práticas de produção, cuidados fitossanitários, aquisição de mudas, elaboração de 

projetos de crédito rural, capacitação de técnicos e de agricultores, apoio às agroindústrias de 

beneficiamento de produtos agrícolas, bem como o acesso aos mercados tradicionais e institucionais 

Programa de Regionalização da Merenda Escolar - PREME, PAA e PNAE, constituíram-se os 

principais fatores do bom desempenho da fruticultura nos últimos anos no Estado, apesar da retração 

das áreas cultivadas e da produção de banana, coco, cupuaçu, mamão e maracujá, ocasionada pela 

enchente ocorrida em 2012.  
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ÁREA PLANTADA E DA PRODUÇÃO DE FRUTAS – 2011/2012   

PRODUTO 

2011 2012 
Área 

plantada 
(ha) 

Área em 
produção 

(ha) 
Produção 

Área  
plantada 

(ha) 

Área em 
produção 

(ha) 
Produção 

Abacaxi 3.315 3.032 
62.347.400 

frutos .782 
3.523 

63.424.053 
frutos 

Citros 4.785 3.609 
415.797.390 

frutos .495 
3.900 

454.791.840 
frutos 

Cupuaçu 6.009 5.293 
10.560.400 

frutos .617 
4.729 9.459.744 frutos 

Mamão 1.086 993 24.745 t 
17 

389 9.725 t 

Banana 9.076 7.888 
6.096.100 

cachos .165 
3.644 2.915.616 cachos 

Coco 3.220 2.242 
8.969.800 

frutos .461 
1.571 6.284.124 frutos 

Maracujá 1.344 1.133 
22.669 t de 

frutos 38 
546 10.923 t 

Açaí Cultivo 1.098 881 
3.525.200 

cachos .010 
51 2.986.358 cachos 

Açaí Nativo - - 
19.646.920 

cachos 
- 

16.922.698 
cachos 

Graviola 749 574 
2.295.600 

frutos 67 
506 2.022.800 frutos 

TOTAL 32.479 27.135 - 
5.896 

20.877 - 

Fonte: IDAM 

 

Hortaliças 

 

O cultivo de hortaliças no estado do Amazonas tem apresentado resultados bastante 

satisfatórios, do ponto de vista do aumento da produção/produtividade, tanto a céu aberto, quanto no 

cultivo protegido, gerando renda para os agricultores familiares/produtores rurais envolvidos na 

exploração da atividade. Outro aspecto que tem contribuído para o crescimento da produção é a 

capacitação dos beneficiários e a aceitação e mudança de hábitos alimentares da população, 

principalmente nos grandes centros urbanos, o que tem possibilitado a abertura de novos mercados 

para os diferentes produtos pertencentes ao grupo das hortaliças.  

A produção de hortaliças ocorre com maior intensidade nos municípios da Região 

Metropolitana, com destaque para o Careiro da Várzea, Iranduba e Manaus.  

Atualmente, existem 1.258 casas de vegetação instaladas, das quais 800 estão localizadas em 

Iranduba, permitindo a produção de hortaliças em qualquer época do ano. A aquisição e distribuição 

de sementes de boa qualidade e a oferta dos serviços de Ater nas diferentes modalidades de cultivo foi 

outra ação do Governo do Estado, por meio da SEPROR e IDAM. (Vide tabela) 
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ÁREA PLANTADA E PRODUÇÃO DE HORTALIÇAS - 2011/2012 

PRODUTO 
2011 2012 

Área (ha) Produção Área (ha) Produção 

Melancia 5.261 15.958.210 frutos 5.630 17.493.820 frutos 

Pimentão 241 4.666 t 201 3.225 t 

Jerimum 1.665 23.369 t 1.478 20.695 t 

Couve 279 295.032.000 maços 252 250.953.600 maços 

Repolho 224 10.793 t 218 9.184 t 

Coentro 429 36.471.250 maços 355 32.085.032 maços 

Cebolinha 298 164.587.500 maços 257 149.670.000 maços 

Alface 374 57.377.300 pés 348 54.544.743 pés 

Macaxeira 6.549 78.093 t de raiz 8.051 96.622 t de raiz 

Maxixe 638 3.187 t 569 3.087 t 

Outras hortaliças 1.515 42.893 t 1.628 41.035 t 

Total 17.473 - 18.987 - 

Fonte: IDAM 
(¹) Pepino, tomate, quiabo, batata doce, feijão de metro, cará e berinjela. 

 

Grãos  

 

Os grãos são cultivados em pequenas áreas de agricultores familiares, exceto no sul do 

Estado, que apesar da retração das áreas plantadas nos últimos anos ainda é expressiva e contribui de 

forma significativa para a segurança alimentar e nutricional das famílias rurais. As ações e atividades 

de Ater direcionadas aos beneficiários com grãos visam à adoção de tecnologias aplicáveis, acesso ao 

crédito, processo de organização, apoio ao beneficiamento e comercialização, capacitação de técnicos 

e de agricultores familiares/produtores rurais, bem como a orientação no manejo adequado dos 

recursos naturais.  (Vide tabela) 

 
 

ÁREA PLANTADA E PRODUÇÃO DE GRÃOS DAS SAFRAS 2011/2012 E 2012/2013 

DISCRIMINAÇÃO 
2011/2012 2012/2013 

Área (ha) Produção (t) Área (ha) Produção (t) 

Arroz 5.790 11.641 5.944 12.043 

Milho 14.395 35.988 13.989 34.972 

Feijão 5.393 5.325 5.756 5.181 

Total 25.578 52.954 25.689 52.196 

Fonte: IDAM 
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Nas ações de incentivo à produção animal, o serviço de Ater oficial tem orientado a adoção 

de tecnologias capazes de viabilizar a pecuária, de forma sustentável, como a melhoria no manejo dos 

animais e capacitação de criadores, principalmente com a utilização do sistema de pastejo rotacionado, 

na perspectiva da redução dos impactos ambientais gerados pela atividade, o que tem resultado numa 

maior conscientização dos criadores no Estado. 

Nas atividades de bovinocultura e bubalinocultura, o serviço de Ater oficial tem incentivado 

a recuperação de pastagens, implantação de capineira, implantação de sistema de pastejo rotacionado, 

melhoria do padrão genético e sanidade dos rebanhos, o que tem possibilitado avanços importantes 

para o fortalecimento e consolidação da atividade, principalmente nos municípios que tem maior 

expressão econômica. Foram envolvidos com essas ações 21.942 criadores no Estado. A retração no 

plantel e na produção ocorrida em algumas atividades foi por conta da enchente de 2012, que foi a 

maior e mais abrangente de todos os tempos.  

A pecuária leiteira vem se destacando com o uso de nova tecnologias, destacadamente no 

município de Autazes com a implementação do programa “Balde Cheio”, numa parceria Embrapa, 

Sebrae e IDAM, que consiste na organização e potencialização da criação extensiva de rebanhos 

leiteiros, utilizando tecnologias e conhecimentos, aproveitando os pastos e melhorando a alimentação 

dos animais produtivos. Na região sul do estado destaca-se a integração lavoura, pecuária e floresta, 

resultado da parceria Embrapa/IDAM. 

 

 

NÚMERO DE ANIMAIS E DA PRODUÇÃO DE BOVINOS E BUBALINOS - 2011/ 2012 

DISCRIMINAÇÃO 
2011 2012 

Nº de Animais Produção Nº de animais Produção 

Bovinocultura de corte 827.528 19.861 t carne 866.863 20.805 t carne 

Bovinocultura mista 476.372 

11.433 t carne 

68.069.140 l leite 

3.703 t queijo 

247.748 

5.946 t carne 

34.739.250 l leite 

2.409 t queijo 

Bovinocultura leiteira 155.501 

3.732 t de carne 

23.325.150 l leite 

1.843 t queijo  

326.780 

7.843 t carne 

42.661.050 l leite 

2.124 t queijo 

Bubalinocultura 101.046 

2.202 t carne 

6.203.130 l leite 

870 t queijo 

75.350 

1.808 t carne 

11.302.500 l leite 

1.248 t queijo 

Total 1.560.447 - 1.516.741 - 
Fonte: IDAM 
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Suinocultura, Ovinocultura e Caprinocultura 

 

A suinocultura está presente em todo o Estado, predominando as criações em nível familiar, 

destinada principalmente à segurança alimentar e nutricional das famílias 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. No período, foram 

assistidos na atividade 1.434 criadores, com destaque para os municípios de Rio Preto da Eva, 

Humaitá, Manicoré e Apuí, que concentram os maiores rebanhos assistidos. 

As atividades de ovinocultura e caprinocultura são alternativas geradoras de renda para os 

agricultores familiares/produtores rurais do Amazonas, como também de grande importância para a 

segurança alimentar e nutricional de muitas famílias. Essas atividades causam pouco impacto 

ambiental, devido a uma menor compactação do solo pelo pisoteio, redução da área de pastagem e, 

consequentemente, o desmatamento de novas áreas. 

As criações em nível familiar estão presentes em todo o Estado e as puramente comerciais 

encontram-se concentradas nos municípios do entorno de Manaus, com produção destinada para o 

abastecimento do mercado da Capital. No período, foram assistidos 829 criadores, com destaque para 

os municípios de Boca do Acre, Rio Preto da Eva, Autazes, Humaitá e Parintins, que concentram os 

maiores rebanhos assistidos. 

As ações e atividades de Ater para a suinocultura, ovinocultura e caprinocultura estão 

relacionadas ao incentivo e orientação técnica aos beneficiários quanto ao manejo dos animais e das 

pastagens, à adoção de tecnologias mais apropriadas, como o sistema de semiconfinamento, 

melhoramento do padrão genético e manejo sanitário, introdução de matrizes selecionadas nos 

rebanhos de pequenos criadores, assim como a capacitação em temáticas identificadas e trabalhadas 

junto aos beneficiários, como forma de proporcionar avanços no processo de produção, melhoria da 

produtividade dos animais, agregação de valor aos produtos e a melhoria de renda para quem vive da 

exploração dessas atividades. A retração no plantel e na produção ocorridas nessas atividades também 

se deu em razão da enchente de 2012. 

 

NÚMERO DE ANIMAIS E DA PRODUÇÃO DE SUÍNOS, OVINOS E CAPRINOS - 
2011/2012 

DISCRIMINAÇÃO 
2011 2012 

Nº de Animais Produção  Nº de Animais Produção 

Suinocultura 65.114 3.184 t carne 58.381 2.861 t carne 

Ovinocultura 76.143 647 t carne 72.790 619 t carne 

Caprinocultura 26.155 396 t carne 19.408 165 t carne 

Total 167.412 4.227 t carne 150.579 3.645 t carne 

Fonte: IDAM 
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Avicultura 

 

As ações de governo para essa atividade estão direcionadas tanto para a avicultura de base 

familiar quanto para a avicultura industrial. Na avicultura familiar, a criação de galinha caipira tem se 

destacado por ocupar pequenas áreas nas propriedades rurais, pelo baixo custo de implantação e pela 

alimentação à base de produtos alternativos (milho, macaxeira, resíduos de frutas e verduras, entre 

outros), encontrados na maioria das vezes na mesma propriedade. Nessa atividade foram assistidos 

3.706 criadores com um plantel de 193.743 aves, com destaque para os municípios de Manaus, Envira, 

Manicoré/Santo Antônio do Matupi, e Lábrea, que concentram os maiores rebanhos assistidos.  

A avicultura industrial concentra-se no município de Manaus e entorno, com produção 

direcionada ao mercado da capital e de outros municípios. Nesse segmento predomina a criação de 

aves de postura, que tem mantido um bom desempenho, permitindo ao Estado tornar-se 

autossuficiente na produção de ovos. 

Na avicultura industrial (postura/corte) foram assistidos 166 criadores com plantel de 

720.617 aves (cerca de 91% corresponde a aves de postura), produção de 132 toneladas de carne e 

87.302 caixas de ovo, com destaque para os municípios de Manaus, Iranduba, Rio Preto da Eva e 

Manacapuru; e Itacoatiara, na produção de ovos.  

 
 
 

PLANTEL E PRODUÇÃO DE AVES - 2011/2012 

DISCRIMINAÇÃO 
2011 2012 

Nº de Aves Produção Nº de Aves Produção 

Avicultura industrial 4.249.070 
3.012 t carne 

2.374.122 caixas ovos 4.024.601 
2.784 t carne 

2.302.310 caixas ovos 

Avicultura caipira 1.648.803 
2.937 t carne 

364.581 caixas ovos 1.414.294 
2.589 t carne 

402.288 caixas ovos 

Total 5.897.873 - 5.438.895 - 
Fonte: IDAM 

 
Produção Florestal 

 

No campo das ações e atividades voltadas à extensão florestal, destaca-se o apoio às cadeias 

produtivas madeireiras, não madeireiras e de animais silvestres, principalmente no que tange à 

assistência técnica nas diferentes fases dos processos produtivos e de comercialização da produção, 

capacitação de beneficiários, gestão dos empreendimentos, além de outras medidas necessárias ao 

fortalecimento dessas atividades. 

O serviço de Ater oficial apoiou de forma efetiva a cadeia produtiva madeireira, com o foco 

nos Planos de Manejo Florestal Sustentável em Pequena Escala – PMFSPE. Foram assistidos 225 

agricultores familiares/produtores rurais na realização de inventários, elaboração de PMFSPE, 
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acompanhamento dos relatórios pós-exploratórios, socialização de políticas públicas, regularização 

ambiental, comercialização (que apresentou uma produção de 32.804 metros cúbicos de madeira 

extraídos de forma legal e sustentável), bem como no assessoramento às movelarias, marcenarias e 

pequenas serrarias. 

Na produção florestal não madeireira, o apoio às organizações – associações/cooperativas – 

voltadas a esse segmento foi uma constante, especialmente com relação à gestão dessas entidades 

organizativas, onde foram assistidos 3.783 agricultores familiares/produtores rurais em boas práticas 

de manejo, como a extração, coleta, armazenamento, beneficiamento e comercialização; e na 

elaboração de projetos para captação de recursos financeiros da cadeia produtiva dos produtos 

florestais não madeireiros (castanha-do-brasil, borracha, cipó-titica, piaçava e óleos de andiroba e 

copaíba), com uma produção de aproximadamente 12.349 toneladas de produtos extrativistas. 

 

PRODUÇÃO FLORESTAL NÃO MADEIREIRA – 2011-2012 

DISCRIMINAÇÃO 
PRODUÇÃO FLORESTAL 

2011 2012 

Andiroba 212t óleo 134t óleo 
Castanha-do-brasil 202.605 hectolitros 193.941 hectolitros 

Cipó titica 62t 98t 
Copaíba 119t óleo 103t óleo 

Piaçava 1.150t 1.317t 
Seringueira 880t borracha 1.000t borracha 

Fonte: IDAM 

  

A meliponicultura foi intensificada com o uso das metodologias de Ater, passando de 14.904 

colmeias e a produção de 20.561 litros de mel em 2011 para 16.172 colmeias e 22.560 litros de mel 

em 2012. Sua legalização tem sido uma busca constante, como também o apoio e acompanhando do 

entreposto de beneficiamento de mel “melhoria e expansão da meliponicultura” (casa do mel), projeto 

de desenvolvimento regional do estado do Amazonas - PRODERAM, nos municípios de Atalaia do 

Norte, Benjamin Constant e Tabatinga.  

 

Agricultura Indígena 

 

Buscando atender os anseios das populações indígenas do Amazonas, o Programa de 

Agricultura Indígena tem como objetivo implementar uma política de apoio à produção rural, 

desenvolvida por populações indígenas do Estado que tenham como referência o 

etnodesenvolvimento, a promoção da segurança alimentar, a promoção de tecnologias sustentáveis, 

valorizando os recursos naturais, os sistemas de organização social, as práticas, os saberes e as 

tecnologias locais.  
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As atividades do programa iniciaram por meio de contratações de técnicos agrícolas 

indígenas originários das escolas de ensino técnico em agropecuária do Amazonas, os quais 

desenvolvem ações voltadas para atender à população indígena dos oito municípios do Estado com 

a maior quantidade de indígenas: São Gabriel da Cachoeira, Santa Isabel do Rio Negro, Borba, 

Nova Olinda do Norte, Autazes, Benjamim Constant, Atalaia do Norte e Maués. Em 2012 o 

número de atendimentos foi ampliado em relação aos anos anteriores, beneficiando mais de 1.500 

agricultores indígenas (vide tabela): 

 
NÚMERO DE PRODUTORES INDÍGENAS ASSISTIDOS EM 2012 

 

MUNICÍPIO 
NO. DE FAMÍLIAS ATENDIDAS 

2011 2012 

São Gabriel da Cachoeira* 396 625 

Santa Isabel do Rio Negro 60 150 

Benjamin Constant 119 160 

Atalaia do Norte 80 80 

Autazes 230 200 

Borba 90 76 

Nova Olinda do Norte 111 97 

Maués 122 151 

Total 1.208 1.539 

Fonte: Gerência de Agricultura Indígena/SEPROR. 
*Referente a atuação de dois técnicos indígenas 

  

 
No intuito de avaliar o Programa de Agricultura Indígena, redefinir as diretrizes, estratégias, 

ações e consolidar as parcerias que deverão nortear o programa nos próximos anos, a Sepror  realizou 

o I Seminário sobre Agricultura Indígena. O Evento reuniu os técnicos indígenas e lideranças, órgãos 

governamentais e não governamentais que desempenham atividades na área de agricultura e 

extrativismo, e instituições que desenvolvem ações diretas com as populações indígenas do Amazonas. 

 

PARCERIAS INSTITUCIONAIS 

 

Nos últimos anos a Sepror vem implantando inúmeros projetos de desenvolvimento no 

interior do Estado. Todos esses projetos têm como objetivo principal de “elevar o padrão de vida 

de homens e mulheres do campo”. Além dos recursos próprios do Governo do Estado, parte desses 

projetos vem sendo implantada por meio de parcerias que a SEPROR tem estabelecido com 

diferentes instituições do Governo Federal. Atualmente, a Secretaria possui um total de 55 

Convênios em andamento, envolvendo um volume de recursos no valor de R$ 86.200.447,27. 
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CONVÊNIOS ESTABELECIDOS EM ANDAMENTO - 2012 

CONCEDENTE 
NO. DE 

CONVÊNIOS 

VALOR DOS 
CONVÊNIOS 

(R$) 
Financiadora de Estudos e Projetos – FINEP 1 3.500.000,00 

Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA 2 14.923.436,05 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA 16 32.709.554,69 

Ministério do Desenvolvimento Agrário – MDA 16 11.046.132,30 

Ministério da Integração Nacional – MIN 4 4.658.507,10 

Superintendência da Zona Franca de Manaus – SUFRAMA 12 16.136.465,44 

Ministério da Pesca e Aquicultura - MPA 3 797.102,91 

Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome/MDS 1 2.429.248,83 

Total 53 86.200.447,27 
Fonte: DEPLAN/SEAP/SEPROR. 

 
 

METAS DA SEPROR PARA 2013 
 
 

� Ampliar o serviço de ATER com a implantação do Projeto de Residência Agrária -170 

técnicos 

� Construir Casa Popular Rural -1.000 unidades 

� Recuperar estradas vicinais - 800 Km. 

� Aquisição de veículos para escoamento da produção - 50 unidades 

� Realizar campanhas de vacinação contra a febre aftosa e ações de Defesa Sanitária Animal e 

Vegetal – 2 etapas 

� Dinamizar o Programa Peixe Popular - 400 toneladas 

� Implantar abatedouros de bovinos e animais de pequeno porte - 4 unidades 

� Ampliar o programa de apoio às comunidades indígenas - 5 municípios 

� Inaugurar agroindústria de doce de frutas - 2 unidades 

� Inaugurar o entreposto de salga de Fonte Boa -1 unidade 

� Disponibilizar balsas para escoamento da produção de comunidades do entorno de Manaus - 2 

unidades 

� Produzir sementes de malva - 100.000 toneladas 

� Realizar análises de solo para garantir um uso mais racional e produtivo dos recursos - 20.000 

� Distribuir kit sangria - 2.000 kits 

� Produzir pós-larvas de tambaqui - 23.000.000 unidades 

� Distribuição de alevinos de tambaqui - 9.200.000 unidades 

� Produzir pós-larvas de matrinxã - 2.500.000 unidades 

� Distribuir alevinos de matrinxã - 500.000 unidades 

� Elevar a produção pesqueira em cativeiro - 20.000 toneladas/ano 
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� Ministrar palestras sobre temas diversos ligados à pesca e aquicultura – 50 

� Ministrar cursos/treinamentos visando aumentar os níveis de capacitação do pescador e 

aquicultor – 50 

� Consolidar Planos territoriais de pesca e aquicultura definidos de forma participativa - 6 

� Aumentar a exportação de peixes ornamentais, com a diversificação de novas áreas de captura 

- 35milhões 

� Construir dois terminais pesqueiros para recepção de peixes ornamentais nos municípios de 

Barcelos e Manaus - 2 unidades 

� Realizar acordos de pesca - 10 

� Capacitar os pescadores de áreas manejadas - 80%. 

 

 

METAS DO IDAM PARA 2013  

 

� Prestar os Serviços de Assistência Técnica e Extensão Rural para produtores 

rurais/agricultores familiares -  95.000 agricultores 

� Assistir comunidades rurais - 2.600 

� Capacitar agricultores familiares / produtores rurais -7.900 

� Elaborar e acompanhar projetos de crédito rural  - 12.000 

� Emitir Declaração de Aptidão ao Pronaf  - DAP para produtores rurais/agricultores familiares 

para acesso aos programas federais - 30.000 

� Adesão ao Cadastro Ambiental Rural - CAR - 5.000 

� Apoiar a implantação de agroindústrias familiares - 10 

� Elaborar Plano de Manejo Florestal Sustentável em Pequena Escala – PMFSPE - 100 

� Implantar unidades demonstrativas de casa de farinha Amazonas - 12 

� Apoiar a realização das duas etapas da campanha de vacinação contra febre aftosa - 1.516.000 

animais vacinados 

� Capacitar técnicos/extensionistas - 300 

� Ampliação do quadro de recursos humanos de extensionistas - 250 

� Construção de Unidades Locais do IDAM - 10 unidades 
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SITUAÇÃO FUNDIÁRIA 

 

A política fundiária e de reforma agrária, sob a responsabilidade da Secretaria de Política 

Fundiária – SPF, contribuiu para a entrega de 1.850 títulos às famílias dos diversos bairros de Manaus. 

Trabalhos importantes foram realizados em parceria com outros órgãos do Governo do Estado para a 

melhoria de gestão do patrimônio fundiário estadual, como a obtenção de áreas, seja pela arrecadação, 

desapropriação e recebimento em doação ou qualquer outro instrumento, e ainda a destinação de áreas 

por meio de assentamentos rurais e urbanos, regularização fundiária, doação ou outros instrumentos. 

No cumprimento de suas finalidades e competências, a SPF realizou no ano de 2012 as 

seguintes ações de regularização fundiária: 

� Na área urbana de Manaus – a continuidade no cumprimento das metas voltadas para 

redução do passivo decorrente dos serviços executados nos exercícios anteriores. 

possibilitou a conclusão dos procedimentos com a entrega dos Títulos Definitivos. 

� Na área rural – foi dado início à execução do Convênio celebrado com o Ministério de 

Desenvolvimento Agrário – MDA/ Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 

– INCRA, visando regularizar aproximadamente 8.950 imóveis rurais nas glebas de 

propriedade do Estado, localizadas nos municípios de Anamã, Anori, Autazes, 

Barreirinha, Boa Vista do Ramos, Caapiranga, Careiro, Careiro da Várzea, Iranduba, 

Itacoatiara, Itapiranga, Manacapuru, Manaus, Maués, Novo Airão, Parintins, Rio Preto da 

Eva, Silves e Urucurituba. As atividades estão em fase de fase de levantamentos técnicos, 

devendo ocorrer a entrega dos Títulos Definitivos no 1º semestre de 2013. 

As ações de regularização fundiária urbana no município Manaus se concentraram nos 

seguintes bairros: Alvorada I, II e III, Amazonino Mendes, Bela Vista, Cachoeirinha, Colônia Antônio 

Aleixo, Colônia Santo Antônio, Colônia Terra Nova, Compensa I, II e III, Coroado, Dom Pedro, 

Glória, Japiinlândia, Jardim Tropical, Lírio do Vale, Nova Vitória, Nova Esperança, Novo Israel, 

Petrópolis, Riacho Doce, Santo Agostinho, São Raimundo, São Jorge, Tancredo Neves, Vale do Sinai 

e Vila Marinho.   

Os serviços técnicos executados para desapropriação das áreas destinadas à Cidade 

Universitária, nove Distritos Integrados de Polícia - DIPs, Polo da Indústria Naval, e outras, seguem 

abaixo descritos. 
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AÇÕES DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA DE MANAUS – 2012 
 

SERVIÇO 
 

ESPECIFICAÇÃO 
 

QUANTIDADE 

Entrega de Títulos 

Alvorada I, II e III, Amazonino Mendes, Bela Vista, 
Cachoeirinha, Colônia Antonio Aleixo, Colônia 
Santo Antônio, Colônia Terra Nova, Compensa I, II 
e III, Coroado, Dom Pedro, Gloria, Japiinlandia, 
Jardim Tropical, Lírio do Vale I e II, Nova 
Esperança, Nova Vitória, Novo Israel, Petrópolis 
Riacho Doce, Santo Agostinho, São Raimundo, São 
Jorge, Tancredo Neves, Vale do Sinai e Vila 
Marinho. 

1.850 

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, São Jorge 
e Tancredo Neves. 

6.800 

Atendimento Institucional Vistoria Técnica e Caracterização 1.025 

Atendimento ao Público - 11.400 

Vistoria Técnica - 1.158 

 Levantamento Socioeconômico 
 
- 1.089 

Serviços Cartográficos (plantas, 
plotagens e peças técnicas) 

 
 
- 

1.450 

Diagnósticos, Perícias e Avaliações 
realizadas  

 
- 129 

Fonte: SPF 

 

 

Com a missão de legitimar a propriedade do produtor rural de forma articulada às demais 

ações do Governo do Amazonas, o Instituto de Terras do Amazonas – Iteam, órgão vinculado à 

Secretaria de Política Fundiária responsável pela coordenação e controle da execução das políticas 

estaduais, relativas às questões fundiárias e de reforma agrária, em 2012 intensificou os esforços 

institucionais para regularizar as posses em terras públicas estaduais. 

O Instituto operacionalizou a gestão do patrimônio público fundiário estadual com as ações 

de ordenamento fundiário, regularização fundiária e de apoio à reforma agrária, consolidando a 

política de desenvolvimento sustentável- econômico, cultural e socioambiental. Sua atuação tem como 

foco potencializar a geração de oportunidade econômica para favorecer agricultores familiares, 

posseiros e demais beneficiários de regularização fundiária. A estratégia da Autarquia é sempre buscar 
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reduzir o passivo de regularização fundiária em cumprimento à determinação do Governo do Estado 

do Amazonas.  

 

Regularização Fundiária no Interior do Estado do Amazonas 

 

Os indicadores das atividades da Autarquia em 2012 apontam para a intensificação da 

política fundiária governamental no interior do Estado, ao atingir diretamente 3.083 famílias de 

beneficiários, alcançando 36 municípios com ações de vistorias técnicas, titulação dos imóveis, 

seminários e reuniões de sensibilização para a Regularização Fundiária, concessões de direito real de 

uso e autorizações de uso, enfim, todo um conjunto de procedimentos que viabilizam a legalização de 

terras no Estado. 

Apenas as Concessões de Direito Real de Uso (CDRU) entregues para as Associações 

Comunitárias, presentes em 15 Unidades de Conservação (UCs), vão permitir a produção rural para 

8.655 famílias, abrangendo os municípios de Anori, Barcelos, Beruri, Borba, Canutama, Carauari, 

Coari, Codajás, Eirunepé, Fonte Boa, Iranduba, Ipixuna, Itapiranga, Japurá,  Jutaí, Manacapuru, 

Manicoré, Maraã, Maués, Novo Airão, Novo Aripuanã, São Sebastião do Uatumã, Tapauá, Tefé, 

Tonantins, Uarini. 

A totalidade das ações finalísticas desse Instituto foram efetivadas exclusivamente com 

recursos arrecadados e recursos orçamentários do Governo do Estado do Amazonas e eventuais 

parcerias com prefeituras dos municípios amazonenses, sindicatos de trabalhadores e federações de 

agricultores e produtores, atores de grande importância no levantamento das demandas fundiárias dos 

municípios e apoio logístico nas ações de campo executadas pelo Instituto.  

 

SÍNTESE DOS INDICADORES DE AÇÕES DO ITEAM - 2012 

AÇÕES E SERVIÇOS QUANTIDADE 

Atendimentos com Processos Formalizados na sede do Iteam 3.076 

Vistorias Realizadas e Cadastro Socioeconômico de Famílias Rurais 1.178 

Documentos Expedidos (Títulos, Concessões, Autorizações e Certidões) 1.073 

Títulos Provisórios 721 

 Títulos Definitivos 142 

Concessões de Direito Real de Uso – CDRU 76 

Autorização de Uso – A.USO 07 

Certidões de Inteiro Teor 127 

Total 5.327 
Fonte: ITEAM 
Nota: Dados coletados até novembro de 2012. 
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Imediatamente após a formalização dos processos dos requerentes de legalização de terras 

estaduais, um plano de ações é iniciado com a realização do cadastro socioeconômico e a realização de 

vistoria técnica dos imóveis. Esses primeiros movimentos demandam deslocamentos de servidores aos 

municípios e áreas rurais, mobilizando recursos humanos, financeiros, equipamentos, materiais e 

efetivando esforços logísticos inerentes à ação de ordenamento fundiário. 

 

RESULTADOS ALCANÇADOS PELO ITEAM EM 2012 

SERVIÇOS E PRODUTOS 
N.º DE 

MUNICÍPIOS 
ABRANGIDOS 

Nº 
DEFAMÍLIAS 

BENEFICIADAS 

Ações de Vistoria Técnica e Cadastro Socioeconômico de 
Beneficiários 

37 1.178 

Documentos Expedidos de Regularização Fundiária 37 946 

Reuniões de Sensibilização de Beneficiários (Palestra, seminários, 
reuniões, lideranças comunitárias) 

14 842 

Concessão de Direito Real de Uso – CDRU 6 61 

Concessão de Autorização de Uso – A. USO 2 7 

Certidão de Inteiro Teor 18 127 
Fonte: ITEAM 

 
 

Convênios, Termos de Cooperação Técnica e Parcerias 

 

O Iteam, como organismo governamental responsável em reduzir o passivo fundiário 

estadual, impõe aos seus gestores o exercício de articulações que viabilizem a celebração de 

convênios, cooperação intergovernamental e parcerias com atores e agentes públicos e privados, de 

maneira que permita ao órgão operacionalizar seus objetivos e finalidades institucionais.  

Como resultado dessas parcerias, o Instituto em 2012 promoveu as seguintes ações: 

� Renovação do Convênio com o Instituto Nacional de Colonização e Reforma - Incra  e o 

Ministério do Desenvolvimento Agrário – MDA, para Digitalização dos Documentos do 

Acervo Fundiário do Estado do Amazonas.  

� Celebração de Convênio com o Fundo Amazônia/Banco Nacional de Desenvolvimento 

Econômico e Social - Bndes para regularização fundiária com a titulação definitiva de 

800 imóveis nas áreas rurais dos municípios de Novo Aripuanã e Boca do Acre. O 

convênio já está na primeira fase de execução e conta com a parceria da Secretaria de 

Desenvolvimento Sustentável - SDS, Instituto de Proteção Ambiental do Estado do 



249 
 

Amazonas - IPAAM e Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal 

Sustentável do Estado do Amazonas - IDAM. 

� Termo de Cooperação Técnica celebrado com a SDS visando a emissão de 1.000 

Concessões de Direito Real de Uso – CDRUs para os posseiros instalados na Reserva de 

Desenvolvimento Sustentável - RDS Uatumã, RDS Piagaçu Purus e RDS Anamã, nos 

municípios de São Sebastião do Uatumã, Itapiranga, Beruri, Japurá e Maraã.  
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CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 

 

SISTEMA PÚBLICO ESTADUAL DE C,T&I 

 

A Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação – SECTI é parte integrante do 

Sistema Público Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação - SNCTI. 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. 

Em 2012, captou mais de 63 milhões em recursos para ações voltadas para a Ciência, 

Tecnologia e Inovação, dos quais mais de 55 milhões foram captados junto ao Governo Federal. 

 

RECURSOS CAPTADOS PELA SECTI - 2012 

 

Fonte: DIN/SECTI (2012). 

 

 A SECTI, baseada no PPA – Plano Plurianual no ano de 2012, desenvolveu as seguintes 

ações prioritárias: 

 

DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DA POLÍTICA PÚBLICA DE 

C,T&I 

 

Fórum de gestores de C,T&I – Ocorreram três reuniões ordinárias do Fórum de Gestores 

de Instituições de Ensino e Pesquisa no Amazonas, com o objetivo de apresentar discussões e 

propostas acerca dos rumos do Estado, visando o desenvolvimento científico e tecnológico,  

configurado em um espaço de deliberações e fortalecimento das instituições de pesquisa no 

Amazonas.  

Articulação interinstitucional - Participação no Fórum Regional do Conselho Nacional de 

Secretários para Assuntos de Ciência, Tecnologia e Inovação - CONSECTI. Em 2012 o Fórum 
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Nacional CONSECTI e Conselho Nacional das Fundações de Amparo à Pesquisa – CONFAP  ocorreu 

em Gramado (RS) nos dias13 e 14 de setembro e contou com as presenças dos Presidentes do 

Conselho Nacional das Fundações de Amparo à Pesquisa – CNPq, Financiadora de Estudos e Projetos 

– FINEP, Associação Brasileira dos Reitores das Universidades Estaduais e Municipais - ABRUEM,    

Secretário Executivo do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação - MCTI, SECTI. Entre os temas 

tratados, estavam o fortalecimento das instituições de ensino superior e sua inserção nos sistemas 

estaduais de C,T&I, fortalecimento das parcerias internacionais, a Estratégia Nacional de C,T&I (e 

seus desdobramentos para a região Norte e Amazonas)  e a apresentação do SiON para as demais 

Fundações de Amparo à Pesquisa – FAPs da federação.  

Sistema de indicadores online de C,T&I – SiON – O lançamento da versão beta do 

sistema ocorreu na 6ª Reunião Extraordinária do Fórum Estadual de Gestores de Ensino e Pesquisa, 

em conjunto com o Fórum de Inovação do Estado do Amazonas. O sistema configura-se como uma 

importante ferramenta de gestão, disponibilizando em tempo real indicadores que permitem ao gestor 

público tomadas de decisões baseadas em informações confiáveis e condizentes com as estratégias 

traçadas no planejamento das ações institucionais.  

Este importante legado foi financiado pela FAPEAM e tem despertado interesse de outros 

estados em utilizar a plataforma do SiON para geração e acompanhamento dos seus indicadores de 

CT&I. O SiON é composto por indicadores de recursos humanos e financeiros, Ações de C&T e de 

inovação.  

Rede Nacional de Indicadores – Foi realizado o levantamento dos dispêndios públicos 

estaduais em C&T do Amazonas englobando o orçamento executado, identificados como Pesquisa e 

Desenvolvimento - P&D, Atividades Científicas e Técnicas Correlatas - ACTC, e a estimativa dos 

dispêndios em P&D nas instituições estaduais de ensino superior - UEA. Esta ação é resultante do 

acordo de cooperação técnica científica com o MCTI e requisito de acordos internacionais na 

composição dos Produtos Internos Brutos – PIBs dos países membros da Organização das Nações 

Unidas - ONU. Os dados estão disponíveis no site do MCTI 

(http://www.mct.gov.br/index.php/content/view/2068.html). 

Fórum de Inovação do Amazonas - Em sua quinta edição, ocorreu o lançamento do 

Programa de Apoio às Incubadoras, inédito no Brasil, que visa o fortalecimento dessas organizações 

por meio do fomento, manutenção e promoção da melhoria de seus processos internos e dos métodos 

de gestão e do intercâmbio de princípios e conhecimentos. 

3º Encontro Preparatório para o Fórum Mundial da Ciência 2013 - realizado em 

Manaus, teve como tema central “Ciência para o desenvolvimento global – diversidade tropical e 

ciência para o desenvolvimento”. 
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ESTÍMULO E APOIO À PESQUISA E AO DESENVOLVIMENTO EM SETORES 

ESTRÁTÉGICOS 

 

 INOVAMAZONAS - Workshop Internacional de Inovação do Amazonas, ocorreu no 

Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas – SEBRAE e tem como objetivo estimular 

a discussão sobre a relação entre a inovação e o desempenho econômico contínuo, com o foco na  

geração de negócios e na  participação de investidores externos. No total, contou com a presença de 

mais de 200 pessoas em seus três dias de evento que assistiram a oito palestras relacionadas capital de 

risco ( aventure capital) e empresas nascentes (start ups); além da apresentação de nove empresas 

locais que demonstraram seus portfólios de produtos para investidores do Rio de janeiro, Belém, 

Brasília, Campinas, Alemanha e de Manaus. 

Programa Radar de Oportunidades - oferecimento gratuito de serviços de atendimento e 

orientação ao empresariado para que estes possam ter acesso às oportunidades disponíveis. Realizou 

77 atendimentos a empresas e outros interessados, dentre Instituições de Ciência e Tecnologia – ICTs    

e pessoas físicas. Além dos atendimentos, foram divulgadas 120 oportunidades relacionadas à área de 

C,T&I. 

Apoio ao Pappe Integração - é um programa financiado pela Finep e Fapeam que visa dar 

apoio financeiro, na forma de subvenção econômica, ao custeio de atividades de pesquisa, 

desenvolvimento e/ou inovação - PD&I realizados por microempresas e empresas de pequeno porte - 

MPEs, instituído pela Lei da Inovação, criados para promover a competitividade das empresas 

nacionais. Em 2012 foram realizadas 15 visitas técnicas às empresas para avaliação, conforme 

cronograma do Programa Amazonas de Apoio à Pesquisa, Desenvolvimento Tecnológico e Inovação 

em Micro e Pequenas Empresas – PAPPE  INTEGRAÇÃO. 

Relatório de Transparência da SECTI - é publicado trimestralmente desde 2011 e 

apresenta indicadores de transparência da gestão pública, com o objetivo de prestar contas aos 

cidadãos sobre a execução dos recursos públicos envolvidos nas ações da Secretaria. Os Relatórios de 

Transparência referentes ao ano de 2012 estão disponíveis no site Ciência em Pauta 

(www.cienciaempauta.am.gov.br) para o público em geral. 

Boletim de Indicadores de CT&I - apresenta análises acerca dos resultados dos 

investimentos e ações voltados ao desenvolvimento científico, por meio da ciência, tecnologia e 

inovação (CT&I) e indicadores correlatos. A partir de julho de 2012 foi lançado o Boletim de n° 3 

com uma nova abordagem, focando em eixos temáticos, com o intuito de um maior aprofundamento 

nas análises e na caracterização dos indicadores de C,T&I no estado do Amazonas. 
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Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência – SBPC,-a SECTI, 

como coordenadora estadual das entidades do Amazonas que participam anualmente das Reuniões da 

SBPC, articulou a participação de outras instituições no estande institucional do Governo do 

Amazonas na Exposição de Ciência, Tecnologia e Inovação – EXPOT&C, mostra tecnológica que 

acontece paralelamente às atividades da SBPC. Com 72 metros quadrados, o estande apresentou, de 

forma regionalizada, projetos voltados para o tema do evento.  

Ao todo, o Amazonas levou 42 projetos, tanto da capital quanto do interior, para serem 

expostos na 64ª Reunião Anual SBPC, que teve como tema ‘Ciência, Cultura e Saberes Tradicionais 

para Enfrentar a Pobreza’, realizada na Universidade Federal do Maranhão - UFMA, em São 

Luís/MA, que contou com a participação da Secti, UEA, Fapeam, Cetam, Seduc e FNE, dentre outros. 

Semana Nacional de Ciência e Tecnologia - evento que teve como tema “Economia verde, 

sustentabilidade e erradicação da pobreza”, com atividades em todos os municípios do Estado. Na 

Estação Ciência, localizada no Clube do Trabalhador - Sesi, mais de 6.700 pessoas passaram pelos 

mais de 70 estandes das 55 instituições participantes do evento, dentre as quais, destacam-se: UEA, 

Ufam, Cetam, Fapeam, Embrapa, Inpa, Polícia Militar, Sebrae, Semed, Seduc, entre outras.  

O Amazonas é referência nacional na coordenação das atividades da SNCT, principalmente 

pela interiorização das mesmas, articulando toda infraestrutura científica disponível no interior do 

Estado para atendimento da população. 

Outro atrativo do evento foi a Casa Tecnológica, que possuiu como matéria-prima o isopor 

com revestimento de cimento e massa e foi equipada com os mais modernos produtos disponíveis no 

mercado, tais como, televisores, utensílios de cozinha, de forma a apresentar aos visitantes as 

maravilhas da ciência moderna. O Eco Fusca foi outra atração, por ser um carro elétrico que funciona 

à base de baterias de lítio (as mesmas dos celulares).  

Divulgação em mídias sociais, a SECTI tem intensificado o uso das redes sociais desde 

2011, com o objetivo de atuar como instrumento de difusão e comunicação científica com as 

instituições governamentais, setor empresarial, entidades da sociedade civil e formadores de opinião 

(políticos, jornalistas, cientistas/pesquisadores e artistas). Em 2012 foi lançado na Reitoria da UEA o 

site CIÊNCIA em PAUTA, totalmente reformulado, e que agrega todas as novas ferramentas de 

interação digital, como twitter e facebook, permitindo um amplo acompanhamento por parte da 

sociedade. 

Apoio ao Programa Pró-Incubadoras, lançado em 2012 pela FAPEAM e articulado pela 

SECTI, tem como objetivo principal financiar propostas visando fomentar a manutenção de 

incubadoras já existentes, bem como promover a implementação de novas incubadoras, por meio da 
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melhoria de seus processos internos e dos métodos de gestão e do intercâmbio de princípios e 

conhecimentos.  

No total foram disponibilizados pelo Governo do Estado, por meio da FAPEAM, R$ 1,7 

milhão e 11 incubadoras recebendo esses recursos que contemplam ações na capital e no interior do 

Estado, de forma a fortalecer o papel das incubadoras no processo de apoio às empresas nascentes. 

Programa Pró-Engenharias e RH-TI - lançado pela Fapeam em 2011, visa fortalecer o 

desenvolvimento da área de engenharia e TI no estado do Amazonas, por meio de uma ação conjunta 

com duração mínima de dois e no máximo três anos entre instituições públicas de ensino superior e 

escolas públicas estaduais de ensino médio. Inicia-se com alunos do segundo ano do ensino médio e, 

caso ingressem na universidade, nas áreas de engenharia, deverá acompanhá-los até o primeiro ano de 

graduação. No total estão sendo contemplados 80 estudantes com a participação de doze professores 

do ensino médio, doze alunos em graduação e um coordenador, para cada programa, vinculado à IES 

pública (Ufam). 

Centros Vocacionais Tecnológicos - programa que visa a inclusão socioeconômica dos 

moradores de baixa renda do estado do Amazonas, de forma a contribuir para a melhoria dos 

processos produtivos da cadeia de agricultura e extrativismo de produtos vegetais madeireiros e não 

madeireiros, em especial do látex, abrangendo as áreas temáticas de Processos de Desenvolvimento 

Sustentável Local, Produção Alimentícia, Pesca e Aquicultura, promovendo a difusão e popularização 

do conhecimento científico e tecnológico visando o desenvolvimento econômico e social sustentável. 

A SECTI coordenou a divulgação do Edital e a elaboração de todas as propostas submetidas 

conforme quadro abaixo: 

 

PROPOSTAS DE CVTS SUBMETIDAS - 2012 

MUNICÍPIO VOCAÇÕES PROPONENTE 

Coari Sistemas de produção agroextrativista de base agroecológica. UEA 

Itacoatiara Gestão dos Recursos Naturais do Município. UFAM 

Lábrea 
Agricultura Familiar, Manejo Florestal e Tecnologia Aplicada 

ao Pescado. 
IFAM 

Parintins Agricultura Familiar, Recursos Pesqueiros e Pecuária. IFAM 

Fonte: DAP/SECTI. 

 

Inclusão Digital (Programa Cidades Digitais) - os municípios de Coari, Manacapuru e 

Manaquiri estão entre os 80 selecionados para o projeto-piloto Cidades Digitais, do Ministério das 

Comunicações - Minicom. O projeto que contará com investimento de R$ 40 milhões do Governo 

Federal, prevê a instalação de rede de fibra ótica com a finalidade de interligação do sistema público 
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de gestão e a disponibilização para a população de pontos de acesso gratuito à internet. Está ação faz 

parte do processo de implantação da Rede Estadual de Comunicação, coordenada pelas Secti, Seplan, 

e Seduc, e executada pela Prodam. 

Ampliação da Capacidade de Acesso à Internet dos Institutos de Pesquisa - Para 

inaugurar a nova capacidade da Rede Acadêmica Brasileira, a Rede Ipê, na região Norte, com 

velocidade de conexão à internet cinco vezes mais rápida, e potencializar a rede metropolitana de 

Manaus - METROMAO, a Rede Ipê recebeu ampliação da velocidade agregada à rede do estado de 

200 Mb para 1 Gb/s. Dez instituições manauaras de ensino e pesquisa terão uma velocidade de 

conexão à Internet cinco vezes mais rápida, o que possibilita o aumento da pesquisa e da capacitação 

na região. Entre as Instituições beneficiadas estão: INPA; Embrapa; Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia do Amazonas - IFAM; Universidade do Estado do Amazonas - UEA; 

Superintendência da Zona Franca de Manaus - Suframa; entre outras.  

Assinatura do Termo de Cooperação Técnica para Uso da Infraestrutura do Gasoduto 

Coari-Manaus - O Governo do Amazonas e a Telecomunicações Brasileiras S/A - Telebras assinaram 

no dia 8 de novembro, em Brasília, Termo de Ajuste vinculado ao Termo de Cooperação Técnica, que 

prevê o uso da infraestrutura do cabo de fibra ótica do gasoduto Coari-Manaus. Com o ajuste, o 

Governo do Amazonas poderá dar início ao processo de interligação das redes de telecomunicação do 

Estado e do Governo Federal para levar internet banda larga a oito municípios. 

O Plano de Trabalho prevê a instalação da rede nos municípios de Coari, Codajás, Anori, 

Anamã, Caapiranga, Manacapuru, Iranduba e Manaus, no prazo de 12 meses. O projeto integra o 

acordo de cooperação técnica firmado, em 2011, com a finalidade de expandir o nível de qualidade do 

sistema de comunicação no Estado, ampliando o número de municípios interligados pela Rede 

Estadual de Comunicação. O plano de implantação será coordenado pela SECTI e executado pela 

Prodam.  

A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas – FAPEAM, é vinculada à 

SECTI para fins de supervisão e compõe o que se tem denominado de Sistema Público Estadual de 

C,T&I. Neste contexto, por ser o braço executor no que tange à disponibilização de fomento, tem tido 

um papel decisivo para a consolidação desse sistema e isso tem impacto direto no desenvolvimento 

sustentável do Estado, pois suas ações abrangem e alcançam instituições estaduais, federais, 

municipais e privadas que compõem o  sistema, o que permitiu aproximar a ciência da sociedade, a 

estruturação de novos espaços de pesquisa, o desenvolvimento de pesquisas estratégicas e em áreas 

complexas, o aumento da formação de recursos humanos de alto nível e o apoio e o fortalecimento dos 

grupos de pesquisa locais, além de inserir o setor produtivo de micro e pequenas empresas no cenário 

de inovação. 
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A FAPEAM executou R$ 41,97 milhões, dos quais R$ 34,67 milhões são exclusivos do 

Tesouro Estadual e R$ 7,29 milhões são resultantes de captação feita pela Fundação junto a agentes 

extrínsecos ao Governo do Estado. No mesmo período foram efetivamente captados R$ 3,78 milhões 

para serem aplicados nos próximos anos no desenvolvimento do Estado por meio da ciência, 

tecnologia e inovação. 

 

FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA C,T&I 

 

A Fundação 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 

em nível de mestrado e doutorado. Em 2012, executou 24 programas de fomento com o objetivo de 

fortificar o suporte intelectual de que necessita o Estado para se desenvolver de forma sustentável e 

contínua. Explique-se que as ações de concessão de recursos financeiros da Fapeam são organizadas, 

regulamentadas e ofertadas por meio de programas de fomento, os quais resultam normalmente em 

editais ou outro tipo de chamada pública. Esses 24 programas demandaram investimentos da ordem de 

R$ 19, 71 milhões, sendo R$ 16,89 milhões do tesouro do Estado e R$ 2,82 milhões de recursos 

anteriormente captados por convênios. 

Foram concedidas mais de 2 mil novas bolsas de estudo. Do total, mais de 1.500 bolsas 

(cerca de 78%) foram destinadas a alunos de Ensino Fundamental e Médio e de Graduação para 

aprimorar  o fundamental e delicado processo de formação a partir da inserção da iniciação científica, 

construindo, dessa forma, a base da pirâmide,  necessária para a formação de massa crítica de alto 

nível e a concentração de pesquisadores altamente qualificados e preparados para concretizar o desafio 

de alavancar o desenvolvimento sustentável do Estado.  

 

BOLSAS CONCEDIDAS – 2012  

TIPO NÍVEL DE ENSINO QUANTIDADE 

Iniciação Científica Júnior Fundamental e Médio 127 

Iniciação Científica Graduação 1.464 

Especialização Técnico 5 

Mestrado 
Pós-Graduação 

321 

Doutorado 116 

Total 2.033 

Fonte: Decisões do Conselho Diretor/ homepage da FAPEAM. 
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Nas ações voltadas para a educação básica, o destaque ficou por conta da implantação dos 

Programas Estratégicos de Indução à Formação de Recursos Humanos em Engenharias no Amazonas 

– PRÓ-ENGENHARIAS e em Tecnologia da Informação – RH-TI. Nas edições piloto implementadas 

em 2012, foram investidos R$ 1,6 milhão e um desenho estrutural inovador, o PRÓ-ENGENHARIAS 

e o RH-TI oportunizaram que estudantes a partir do 2º ano do Ensino Médio de escolas públicas, 

sediadas em Manaus, recebam tutoria e apoio especializado para ingressarem em curso superior, 

respectivamente, nas áreas das Engenharias e Tecnologia da Informação, e afins, ofertados por 

universidades públicas. As atividades de cada um dos programas são coordenadas por um pesquisador 

doutor da engenharia e outro da tecnologia da informação, e  realizadas por professores e graduandos 

das áreas das engenharias, licenciatura em química, física, filosofia, línguas portuguesa e inglesa, 

criteriosamente selecionados, além de uma equipe profissional de apoio pedagógico. Essas ações 

ousadas e inéditas no País deverão se tornar referências para enfrentar gargalos na formação de 

recursos humanos em áreas de importância estratégica, e carentes no Estado e no País. 

Em nível de graduação, o Programa de Apoio à Iniciação Científica do Amazonas – PAIC 

concedeu 1.464 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. Isso significou 

investimentos da ordem de R$ 6,29 milhões e um incremento de 26% no número de bolsas 

concedidas, comparadas à edição de 2011. Houve ainda a reestruturação do Programa Estratégico de 

Apoio à Integração de Estudantes do Interior às Ciências de Saúde - IC-SAÚDE ,oportunizando a 

estudantes de graduação do interior  um apoio por dois anos para suas inserções em cursos ministrados 

na cidade de Manaus. Para isso foram disponibilizadas 120 bolsas para calouros oriundos do interior 

do Estado, aprovados nos cursos de medicina, odontologia e enfermagem da UEA. 

Por fim, nos casos de mestrado e doutorado, foi intensificada a estratégia de fortalecer os 

cursos de pós-graduação existentes no Estado e estimular a criação de novos programas, sobretudo, 

àqueles em áreas compatíveis com as vocações socioeconômicas do Estado. Neste 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 recebendo bolsas de estudo que se equiparam ou superam financeiramente as oferecidas 

em outras regiões do País. Foram concedidas 384 bolsas (sendo 270 de mestrado e 104 de doutorado) 

por meio do POSGRAD, o que representou um incremento de 10% no quantitativo concedido em 

2011. 

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 viabiliza a estudantes 

exclusivamente do interior do Estado cursarem o mestrado ou o doutorado na capital ou em outras 

unidades da Federação. Em 2012, o programa concedeu 36 bolsas de estudo (o que representou um 

incremento de 16% em relação à edição de 2011), sendo 24 de mestrado e 12 de doutorado, 
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oportunizando formação nestes níveis a estudantes dos municípios de Benjamim Constant, Careiro da 

Várzea, Coari, Humaitá, Itacoatiara, Novo Aripuanã, Parintins, Presidente Figueiredo e Tefé. 

 

 

FOMENTO À PESQUISA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 

 

O Governo do Estado do Amazonas possui um conjunto de políticas que apontam como 

prioritárias as ações voltadas para o desenvolvimento sustentável com forte valorização das sociedades 

locais. Nesse aspecto, há grande necessidade de se desenvolverem tecnologias e inovações que 

contribuam para a construção da sustentabilidade e potencializem a indústria local e o incremento da 

economia verde no Amazonas. 

No total, foram executados 20 programas na ação de fomento à pesquisa, tecnologia e 

inovação, o que demandou investimentos da ordem de R$ 12, 34 milhões, sendo R$ 9,18 milhões do 

tesouro do Estado e R$ 3,16 milhões de recursos anteriormente captados por convênios.  Dentre as 

ações desenvolvidas, cabe destacar:  

 

� Inovação Tecnológica no Setor Produtivo - Um dos destaques foi o 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 – PAPPE INTEGRAÇÃO. Esse 

programa tem por objetivo incentivar o desenvolvimento ou aperfeiçoamento de produtos e 

processos a partir de projetos de inovação tecnológica com recursos de subvenção econômica 

(não reembolsáveis), visando o aumento da cultura de inovação e a competitividade das micro 

e pequenas empresas, sediadas no estado do Amazonas. Foram disponibilizados recursos da 

ordem de R$ 6 milhões (R$ 4 milhões oriundos do Governo Federal/FINEP e R$ 2 milhões do 

Governo Estadual/FAPEAM) e, como consequência, 26 MPEs foram selecionadas e 

contratadas após livre concorrência, via edital. 

Outra ação de destaque foi a criação de um programa inédito no País, visando incentivar a 

interação entre incubadoras de empresas sediadas no Estado, para a implementação de ações 

conjuntas que promovam ambientes e ações de inovação. Trata-se do Programa de Apoio a 

Incubadoras – PRÓ-INCUBADORAS, cujo objetivo é potencializar a inovação tecnológica no 

setor produtivo, contribuindo para a construção de ambientes favoráveis aos processos 

inovadores, sobretudo, no seio de micro e pequenas empresas incubadas. Com investimento de 

R$ 1,4milhão, essa ação está apoiando as atividades de nove incubadoras existentes e a criação 

de duas novas incubadoras - uma na capital e outra em Itacoatiara.  
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� Inovação Tecnológica para Inclusão Social - o objetivo desse programa é financiar projetos 

que desenvolvam produtos voltados à promoção da funcionalidade, relacionada à atividade e 

participação de pessoas com deficiência, objetivando a sua autonomia, independência, 

qualidade de vida e inclusão social. Foram contratados oito projetos com um investimento de 

R$ 1,6 milhão do tesouro estadual, o que oportunizará, dentro de um período breve, produtos 

que beneficiarão diretamente muitas pessoas com deficiência que moram no Estado. 

� Ações de Fomento à Pesquisa, Tecnologia e Inovação em áreas Estratégicas - Programa 

Estratégico de Ciência, Tecnologia & Inovação nas Fundações Estaduais de Saúde – 

PECTI/AM SAÚDE. Esse programa que tem como objetivo oportunizar, por meio do 

financiamento para atração e estada por períodos intercalados de pesquisadores de referência 

nacional e internacional, um crescimento significativo na produção científica e na qualificação 

do corpo técnico dessas Fundações, além de contribuir para implantação e aprimoramento de 

pesquisas, tecnologias e/ou inovações que contribuam para melhorar a prestação dos serviços 

dessas instituições. Por meio do PECTI/AM SAÚDE, estão sendo investidos R$ 1,78 milhão, 

beneficiando seis fundações estaduais de saúde, FMT-HVD/AM, FCECON, FHEMOAM, 

FVS/AM, FHAJ e FUAM. 

Também foi destaque a implementação do Programa de Apoio à Pesquisa – UNIVERSAL 

AMAZONAS, cujo objetivo é financiar atividades de pesquisa científica, tecnológica e de 

inovação, nas mais variadas áreas de conhecimento que representem contribuição significativa 

para o desenvolvimento do Estado. A expectativa do UNIVERSAL AMAZONAS é incentivar 

a formação e consolidação de grupos de pesquisa, propiciar a aquisição de insumos e 

equipamentos e aumentar a produção científica qualificada na capital e, principalmente, no 

interior ,visando a melhoria do desempenho dos grupos de pesquisa nascentes (coordenados 

por mestres e recém doutores) e o aumento  do acesso desses grupos ao fomento ofertado pelo  

sistema nacional de C,T&I.  

A demanda apresentada ao Programa foi altíssima por parte dos pesquisadores (mestres e 

doutores) de todas as instituições de pesquisa sediadas no Amazonas e o resultado se traduziu 

em 156 projetos contratados (54 projetos de mestres e 102 de doutores), com um investimento 

de R$ 8,39 milhões.  

� Apoio à Infraestrutura e Organização Institucional Para C,T&I - Demandou 

investimentos da ordem de R$ 1,96 milhão, sendo R$ 1,31 milhão proveniente do tesouro do 

Estado e R$ 648 mil de recursos anteriormente captados por convênios para os programas de 

fomento à pesquisa científica, tecnológica e de inovação. Dessa forma, a FAPEAM cumpre 

com o compromisso de fomentar a adequação e modernização da infraestrutura das 
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instituições que desenvolvem ensino e pesquisa no Estado e, ao lado disso, criar ou fortalecer 

condições de infraestrutura para pesquisa em instituições vinculadas, como: 

� Apoio às Instituições Vinculadas ao Governo do Estado - Programa de Consolidação das 

Instituições Estaduais de Ensino e Pesquisa – PRÓ-ESTADO, que apoia ações de formação de 

recursos humanos e de melhoria da infraestrutura de pesquisa das instituições, visando dar 

condições para a melhoria dos serviços de cada instituição, por meio de soluções originadas a 

partir da pesquisa científica, tecnológica e de inovação. Com recursos da ordem de R$ 1,1 

milhão, quatro projetos vem sendo coordenados pela Fundação Alfredo da Matta – FUAM, 

Universidade do Estado do Amazonas – UEA e Fundação de Hematologia e Hemoterapia do 

Amazonas – FHEMOAM. 

� Apoio à Infraestrutura para Fixação de Jovens Doutores e Estruturação de Novos 

Grupos de Pesquisa - Visando a 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 pelo Programa de Infraestrutura para Jovens Pesquisadores – Programa 

Primeiros Projetos – PPP, em parceria com o CNPq. 

� Programa de Apoio a Núcleos Emergentes – PRONEM, programa inédito, lançado pela 

primeira vez pelo CNPq em conjunto com as FAPs no país.  O objetivo desse programa é 

apoiar projetos de pesquisa científica, tecnológica e de inovação propostos por grupos de 

pesquisa emergentes, formados por pesquisadores com destaque na sua área de conhecimento 

e com experiência na coordenação de projetos, de modo a permitir a consolidação de linhas de 

pesquisa prioritárias para o Amazonas e induzir a formação de novos núcleos de excelência 

em pesquisa, para isso foram aprovados sete projetos com um investimento de R$ 2,6 milhões, 

sendo R$ 865,8 mil do Governo do Estado (FAPEAM) e R$ 1,73 milhão do Governo Federal 

(CNPq).  

 

FOMENTO À POPULARIZAÇÃO E DIFUSÃO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E 

INOVAÇÃO 

 

Apoio à Difusão Científica – Interação entre Pesquisadores Amazonenses e 

Pesquisadores de Outros Estados e Países.  O apoio se concretiza no fomento dado aos 

pesquisadores para divulgarem, dentro e fora do Estado, os resultados das pesquisas aqui 

desenvolvidas, bem como a oportunidade de intercâmbio, por meio do financiamento de eventos 
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científico-tecnológicos ou de inovação, entre pesquisadores locais, de outros estados e países. Para 

tanto, a FAPEAM utiliza suas estratégias de apoio financeiro à realização ou atração de importantes 

eventos científicos no Estado Amazonas; e de financiamento (passagens) para a apresentação de 

trabalho científico e/ou tecnológico, em eventos relevantes no país e no exterior, desenvolvido por 

pesquisador/professor/estudante no Estado do Amazonas. 

Em 2012, foram financiados 66 eventos científicos, tecnológicos ou de inovação (um 

crescimento de 47% em relação a 2011), sendo 31 de nível regional, 23 de nível nacional e 12 de nível 

internacional, por meio do Programa de Apoio à Realização de Eventos Científicos e Tecnológicos – 

PAREV, que concedeu 186 passagens aéreas (172 nacionais e 14 internacionais), para oportunizar a 

apresentação de trabalhos científicos resultantes das pesquisas realizadas por pesquisadores do 

Amazonas. 

Formação e Qualificação de Profissionais para atuarem na Divulgação e Difusão 

Científica - a Fundação 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 CT&I 

desenvolvidas no Estado, beneficiando 41 pessoas, sendo 33 profissionais e 8 estudantes, os quais 

estão contribuindo para a divulgação e popularização da ciência produzida no estado do Amazonas. 

Ao todo, foram executados 10 programas de fomento, demandando recursos num montante 

de R$ 2,75 milhões, totalmente provenientes do tesouro estadual. 

Publicação de produtos de difusão - Uma das ações de destaque da FAPEAM é o 

Programa de Apoio a Publicações Científicas – BIBLOS, cujo objetivo é apoiar a publicação de livros, 

manuais, números especiais (temáticos) de revistas e coletâneas científicas no suporte a papel, mídia 

eletrônica e digital, resultantes de pesquisa científica conduzida por profissional (mestre ou doutor) 

residente no Amazonas.  Em 2012 foram apoiadas 24 publicações científicas, o que representou um 

investimento de R$ 315 mil do tesouro estadual. 

Outra estratégia bem sucedida trata-se da Revista Amazonas Faz Ciência. Criada em 2005, é 

publicada a cada três meses, com uma tiragem de mais de 25 mil exemplares nesse último ano. Uma 

das inovações da revista é o suplemento para crianças, com linguagem mais acessível ao público com 

idade entre 5 a 12 anos. A revista tem sido vastamente utilizada em escolas e organizações não 

governamentais no incentivo à leitura sobre pesquisa científica, tecnológica e de inovação. Outra 

inovação foi o lançamento de uma edição bilíngue (português e inglês), que a partir de então ocorrerá 

em duas das quatro edições anuais. 
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APOIO AO INTERCÂMBIO E COOPERAÇÃO INTERINSTITUCIONAL, 

NACIONAL E INTERNACIONAL EM C,T&I 

 

Atento ao movimento da ciência brasileira, no sentido da internacionalização do capital 

intelectual, o Governo do Estado empreendeu ações concretas nesse sentido, com a execução de quatro 

programas de fomento que demandaram recursos num montante de R$ 986 mil reais, sendo R$ 654 

mil oriundos do tesouro do Estado e R$ 332 mil de recursos provenientes de captação feita por meio 

de convênios. 

Foi o caso do Programa de Apoio à Capacitação de Recursos Humanos em Design - RH-

DESIGN, uma parceria com o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Amazonas – 

SEBRAE/AM e com a SECTI que, com um investimento de R$ 130 mil (R$ 65 mil da FAPEAM e R$ 

65 mil do SEBRAE/AM), possibilitou a um grupo de cinco profissionais da área de design receber 

treinamento especializado, por um período de seis meses, no Centro Tecnológico do Setor de Madeira 

e Móveis da Região de Marche, na Itália - Cosmob. Tendo retornado da Itália, esse grupo de 

profissionais qualificados está fazendo estágio de aplicação técnica no âmbito de micro e pequenas 

empresas deste setor sediadas em Manaus, Novo Airão e Presidente Figueiredo. 

Outra ação muito significativa nesse cenário é o Programa "Cooperação Bilateral 

FAPEAM/AIRD”, criado em 2011 e implementado em 2012, em articulação com o Conselho 

Nacional das Fundações de Amparo à Pesquisa – Confap e do Conselho Nacional de Secretários para 

Assuntos de Ciência, Tecnologia e Inovação – Consecti.  O Fapeam/AIRD é uma parceria com a 

L'AgenceInter-Établissements de Recherchepourle Développement - AIRD, da França, que está 

permitindo a mobilidade e o intercâmbio de cientistas e pesquisadores do Amazonas com 

pesquisadores franceses vinculados ao AIRD, visando a realização de projetos conjuntos nas áreas de 

biodiversidade, sociedade e saúde, agroecologia, meio ambiente, biotecnologia, sensoriamento remoto 

e engenharia aeroespacial. Foram aprovados 3 projetos de pesquisadores do Amazonas em parceria 

com pesquisadores franceses, com a alocação de R$ 167 mil em auxílio-pesquisa e R$ 114 mil em 

bolsas que serão pagos pela  Fapeam. 

 Além disso, o Governo do Estado, por meio da FAPEAM, está integrando o Programa 

Ciência Sem Fronteiras do Governo Federal. A Fundação comprometeu-se formalmente com o 

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq em alocar recursos de 

contrapartida na forma de auxílio e bolsas complementares, destinadas a estudantes residentes no 

Estado que tiverem propostas aprovadas no âmbito daquele Conselho para cursar pós-graduação no 

exterior e, ainda, bolsa e auxílio financeiro à pesquisa destinada a pesquisadores Jovens Talentos e 

Sênior de referência internacional, aptos a desenvolverem projetos nas instituições sediadas no 

Amazonas, cujas propostas foram aprovadas pelo CNPq. 
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MANAUS COPA 2014 

 

O Ano de 2012 foi importante para a consecução dos projetos referentes à Copa 2014 em 

Manaus, contemplando os aspectos de infraestrutura, segurança física e lógica, tecnologia da 

informação, controle e monitoramento, sustentabilidade, acessibilidade, entre outros. Buscou-se 

entendimento com diversos atores para a formação e qualificação dos serviços, bem como o 

fortalecimento de parcerias. Por essa razão a Unidade Gestora do Projeto Copa – UGPCOPA esteve 

presente em diversas reuniões, possibilitando a troca de experiência entre as sedes. 

 

Câmara Copa Desportiva 

 

O Ano de 2012 foi importante para a consecução dos trabalhos da Arena da Amazônia. A 

obra teve seu valor final, bem como seu projeto executivo aprovado em acórdão da Egrégia Corte de 

Contas da União, que atuou nesse processo em parceria com a Egrégia Corte de Contas do Amazonas, 

e a Controladoria Geral da União. A contratação de empresa de consultoria de para obtenção da 

certificação LEED (Leadership in Energy and Environmental Design), bem como de Empresa 

independente de Auditoria Financeira para o acompanhamento do contrato de financiamento da obra, 

permitiu a regularização das parcelas de desembolso da Arena junto ao Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES. 

O avanço físico da obra é perceptível com o término do lançamento do anel inferior das 

arquibancadas, bem como o inerente início de lançamento das arquibancadas do Anel superior.   

Objetivando superar as dificuldades apresentadas, diante a complexidade da obra, a Unidade 

Gestora do Projeto Copa – UGPCOPA realizou reuniões com os diversos órgãos envolvidos; 

acompanhamento, assessoria e monitoramento das ações demandadas pela FIFA (Fédération 

Internationale de Football Association) para a Arena da Amazônia e entorno. 

O Termo de Referência elaborado pela UGP COPA e a Secretaria de Infraestrutura - Seinfra 

para a contratação de projetos para o entorno da Arena, visa o atendimento das demandas da FIFA e, 

sobretudo, permitir o legado da COPA no sentido de disponibilizar à sociedade amazonense um 

espaço público único de entretenimento e lazer na cidade, que será o complexo da Arena da 

Amazônia. 

 

Plano de Mobilidade 

  

Em atendimento às demandas da FIFA, foi elaborado o Plano de Mobilidade que consiste na 

estratégia a ser adotada por Manaus para a Copa 2014, onde congrega informações de trânsito, 
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segurança e mobilidade urbana em geral. Parte dessas informações será divulgada no Guia do 

Espectador, em português e em inglês, para que o público saiba como chegar à Arena da Amazônia, 

bem como aos principais atrativos da cidade.  

A Unidade Gestora do Projeto Copa realizou a assessoria e monitoramento das ações de 

reforma e adequação do Estádio Ismael Benigno (Estádio da Colina), com a colaboração da Seinfra na 

elaboração do edital de contratação do projeto executivo e reforma, e o inerente acompanhamento da 

licitação frente aos requisitos da FIFA para Campo Oficial de Treinamento - COT. Cabe ressaltar que 

o Governo Federal se comprometeu com o estado do Amazonas na liberação de recursos na ordem de 

R$ 20.000.000,00 para a construção do estádio. 

 

Câmara Copa Competitiva 

 

Em relação ao Monotrilho, projeto com execução direta do Governo do Estado, frente à 

eminente demanda por solução acerca do transporte massivo na Capital, foram produzidos 

documentos técnicos e realizadas diversas reuniões com a sociedade civil organizada, a Caixa 

Econômica Federal, Ministério dos Esportes, Ministério das Cidades, Ministério do Planejamento e  

Ministério da Cultura, em conjunto com o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - 

Iphan, Ministério da Defesa, Casa Civil da Presidência da República, Controladoria Geral da União, 

Ministério Público Federal, Tribunal de Contas da União, Tribunal de Contas da Estado, entre outros, 

objetivando a transparência do projeto. 

Decorrente do intenso esforço, no que diz respeito à complexidade e relevância da obra de 

mobilidade urbana, em 2012 o Executivo Amazonense, após  sinalização positiva do Governo Federal, 

obteve junto à Assembleia Legislativa do Amazonas autorização para a contração de 800 milhões de 

reais que, adicionados aos 600 milhões já firmados anteriormente, perfazem o valor de 1 bilhão e 400 

milhões de reais em empréstimos.  

No tocante à execução da obra, cabe destacar a evolução do projeto executivo do monotrilho, 

perceptível com a realização em 2012 dos estudos de Sondagens e o levantamento geofísico ao longo 

do trajeto do Monotrilho. Tais estudos permitem analisar a área, objetivando conhecer as 

interferências no traçado do Monotrilho, evitando e/ou mitigando impactos frente aos serviços 

públicos e privados; e o levantamento geofísico da área.  

O Governo do Estado, na condição de agente tomador do empréstimo para a execução do 

projeto do BRT (Bus Rapid Transit), com execução pela Prefeitura de Manaus, elaborou uma minuta 

de convênio objetivando repassar os recursos em caráter não oneroso ao Município. Essa  minuta 

encontra-se em análise pela Prefeitura de Manaus.  
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Câmara Copa Turística 

 

Em parceria com a Empresa Estadual de Turismo do Amazonas – Amazonastur, foram 

realizadas diversas ações no segmento do turismo, em conjunto com diversos entes, a exemplo do 

Ministério do Turismo, Embratur, Associação Brasileira de Bares e Restaurantes - Abrasel, 

Amazonastur, Manaustur, Associação Brasileira de Agentes de Viagens - ABAV, Serviço Nacional de 

Aprendizagem Comercial - Senac, Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas - Sebrae, 

Associação Brasileira da Indústria de Hotéis - ABIH e Secretaria Municipal do Trabalho e 

Desenvolvimento Social de Manaus. É importante destacar a participação do Governo do Amazonas 

no evento “Goal To Brasil”, organizado pela Empresa Brasileira de Turismo - Embratur e realizado 

no hotel Ritz-Carlton em Toronto, Canadá. O evento teve duração de dois dias, ocasião em que 

Manaus teve a oportunidade de se apresentar como o principal destino na Copa do Mundo em 2014. 

 

Câmara Copa Social 

  

Buscou-se entendimento com diversos atores para a formação e qualificação dos serviços, 

bem como o fortalecimento da cultura amazonense para a Copa do Mundo de 2014. Por essa razão a 

Câmara Copa Social esteve representando o Estado em diversas reuniões, possibilitando a troca de 

experiência entre as sedes. 

Nesse mesmo eixo de fortalecimento das tradições locais e intercâmbio com as demais 

cidades sedes, o Ministério da Cultura se comprometeu com um aporte de R$ 10 milhões, por cidade-

sede, para a construção de um espaço denominado Arena Cultural. As Arenas são espaços coletivos de 

convivência e fruição imersiva com os seguintes focos: Brasil Diverso, Brasil Audiovisual, Brasil 

Criativo e Brasil das Artes. Esse conjunto permitirá uma visão complexa da diversidade cultural do 

país, unindo as 12 cidades-sede da Copa do Mundo numa área construída de aproximadamente 8,9 mil 

m². 

Outra conquista para as cidades que vão sediar a Copa do Mundo de 2014 é o 

desenvolvimento de um projeto em âmbito nacional de voluntariado que visa a inclusão, tanto das 

sedes quanto municípios integrantes das áreas metropolitanas, propiciando o desenvolvimento da 

cultura do voluntariado no Brasil. Estima-se 100.000 voluntários em todo Brasil. No estado do 

Amazonas, diversas iniciativas coadunadas com as linhas estratégicas da UGP COPA foram 

desenvolvidas, tais como: 

� Capacitação de Emprego e Renda para a Copa – foram capacitados 290 trabalhadores da obra 

da Arena da Amazônia nas atividades de construção civil (carpinteiro, pedreiro, armadores e 

serventes). 
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� Projeto Transporte na Copa - Taxista Nota 10 – Capacitação de aproximadamente 1.500 

taxistas em idiomas de inglês e espanhol para a recepção e condução do turista na cidade.  

� Projeto Hotelaria – Qualificação de profissionais em idiomas, bem como cursos específicos da 

área de hotelaria, como camareiros, mensageiros e recepcionistas,  ministrados nos locais de 

trabalho. 

� Projeto Gastronomia - Cursos para garçons, atendente de salão, recepcionistas e caixa na área 

de Gastronomia, e de idiomas em bares e restaurantes.  

� Projeto UGP E FESPM - Em parceria com a Fundação Escola do Serviço Público Municipal – 

FESPM, foi desenvolvido um calendário de palestras e workshops com o objetivo de divulgar 

e sensibilizar os servidores públicos e a sociedade para a Copa 2014. 

� Combate à violência familiar e abuso sexual – Em parceria com entidades federais, estaduais e 

municipais, iniciativa privada e sociedade civil organizada, foram realizados diversos 

workshops para a sensibilização da sociedade inerente à relevância temática. 

 

Câmara Copa Inovadora 

 

O foco principal das ações foi o estabelecimento das Parcerias Estratégicas e Mapeamento 

dos Principais Atores da Inovação no Estado do Amazonas, objetivando implantar os Projetos que se 

destinam para a Copa do Mundo FIFA 2014. Como principais pontos, destacam-se a assinatura do 

Memorando de Entendimentos entre a Suframa e a UGP COPA, bem como a realização do Primeiro 

Desafio Instituto Nokia de Tecnologia - INDT de Inovação. Será realizada parceria com a Suframa 

para viabilizar o fomento de projetos de interesse da UGP COPA, com o patrocínio oriundo de 

políticas de incentivos fiscais, como a Lei de Informática (P&D), Lei de Inovação, incentivos ligados à 

Responsabilidade Social das Empresas, incentivos ligados à Lei das OSCIPs, entre outras.  

 

Câmara Copa Segura 

 

O Ministério da Justiça instituiu no final do ano de 2011 a criação da Secretaria 

Extraordinária de Segurança para Grandes Eventos – SESGE/MJ, que desenvolveu um modelo de 

segurança pública nos moldes internacionais a partir do exemplo de países onde os grandes eventos 

fazem parte das ações monitoradas pelo sistema de segurança pública, e que também abrange o 

gerenciamento de desastres, principalmente aqueles onde o principal agente são os Comandos de 

Defesa Civil. 

Assim, para todas as sedes foi instituída uma Comissão Estadual de Segurança Pública e 

Defesa Civil para Grandes Eventos – COESG que, por sua vez, funciona com base em modelos de 

liderança situacional amplamente desenvolvido no exterior.  
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Coube à Superintendência de Polícia Federal no Amazonas, à Secretaria de Segurança 

Pública do Amazonas, e à Unidade Gestora do Projeto Copa nomear seus representantes para assumir 

as funções de Presidente, Secretário Executivo e Assessor Técnico, respectivamente.  

Dessa forma, a Câmara Copa Segura passou a atuar diretamente no planejamento, 

desenvolvimento e execução dos projetos de Segurança Pública e Defesa Civil para a Copa do Mundo 

FIFA 2014, reunindo a este grupo todos os demais participantes da Câmara Temática de Segurança. 

A COESGE/AM é formada pelas instituições de segurança, incluindo as forças armadas e 

aquelas indiretamente ligadas à segurança, e está subdividida em quinze grupos denominados Oficinas 

Temáticas, a saber:  

� Segurança e imigração nas fronteiras, portos e aeroportos; 

� Operações especiais, gerenciamento e negociação de crises e ações de contramedidas; 

� Comando de incidentes e gerenciamento de riscos relativos a eventos da natureza, defesa civil, 

corpo de bombeiros e organização das sedes; 

� Segurança de dignitários, escoltas e batedores das delegações estrangeiras, árbitros e 

autoridades de segurança aproximada concedida pelo Governo;  

� Aparelho urbano, mobilidade urbana, vias urbanas e transportes públicos de massa, estações 

rodoviárias, ferroviárias, metrô, BRT, Veículo leve sobre trilhos - VLT, terminais de ônibus, 

atracadouros de barcas, táxis e outros; 

� Acomodações, hotéis e navios-hotéis, áreas impactadas e pontos turísticos;  

� Áreas e instalações de treinamento, campos de treinamento de seleções e campos oficiais de 

treinamento; 

� Estádios e arenas de competição;  

� Fanfest, public views e eventos relacionados e oficiais;  

� Inteligência; 

� Comunicações;  

� Segurança cibernética;  

� Comando e controle integrados;  

� Rotas e vias não urbanas;  

� Segurança de infraestruturas vitais e críticas. 

 

No Amazonas, a Comissão é formada por um total de 400 membros, entre efetivos e 

convidados, que se reúnem semanalmente para discutir suas atribuições, tendo como objetivo 

viabilizar respostas rápidas e ações articuladas entre o comando das instituições representadas, às 

possíveis ocorrências de segurança pública e defesa civil, por meio da execução de protocolos de 

operação integrados que, após projetados, serão submetidos à discussão e aprovação pela SESGE/MJ, 

para que posteriormente sejam ensaiados, simulados e executados durante o evento. Fazem parte dos 
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trabalhos de segurança as seguintes instituições: Polícias (Federal, Militar, Civil e Rodoviária 

Federal), Guarda Minicipal, Porto de Manaus, Departamento Nacional de Infraestrutura de 

Transportes – DNIT, Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa, Serviço de Atendimento 

Móvel de Urgência - SAMU, Força Aérea Brasileira, Exército Brasileiro,Marinha do Brasil, Agência 

Nacional de Aviação Civil – ANAC, Infraestrutura Aeroportuária – Infraero, Receita Federal, 

Manaustrans, Ministério da Saúde, Unidade Gestora do Projeto – UGP, Agência Brasileira de 

Inteligência – ABIN, Defesa Civil Municipal, Defesa Civil Estadual, Corpo de Bombeiros, Agência 

Nacional de Transportes Terrestres – ANTT, Superintendência Municipal de Transportes Urbanos – 

SMTU, Secretaria de Estado de Saúde – Susam.     

A Câmara Copa Segura acompanha, monitora e participa ativamente do planejamento de 

todas as ações relativas à segurança pública e defesa civil no Amazonas e no Brasil. Para fins de 

conhecimento, também participa de treinamentos e ações em safety e security, como forma de melhor 

avaliar as ações e ajustá-las à realização de grandes eventos. Em 2012 destaca-se a participação dos 

membros da Câmara em aproximadamente 600 reuniões regulares com instituições, secretarias, 

autarquias e empresas,  cuja atividade está diretamente relacionada ao Sistema de Segurança Pública e 

Defesa Civil. 

 

Camara Copa Ética 

 

No âmbito da Câmara Copa Ética, que tem a atribuição de prover a transparência pública da 

atuação governamental, gerenciamento dos projetos e Comunicação Social relacionada à Copa do 

Mundo, foram concretizadas ações que consolidaram o compromisso do Estado em realizar um evento 

responsável e que promova legados no Amazonas. 

A criação do Núcleo de Comunicação e Transparência, com a integração das secretarias e 

autarquias do Estado envolvidas nos projetos da Copa, foi um marco decisivo no alinhamento de 

estratégias para homogeneizar as ações e alinhar os projetos com as diretrizes do Governo do Estado. 

Tais diretrizes balizam a atuação dos órgãos da administração estadual na transparência e na 

potencialização dos legados, criando novas oportunidades à população com a realização da Copa do 

Mundo da FIFA no Amazonas. 

A estruturação do Núcleo proporcionou a ampliação do debate acerca da Transparência 

Pública e na melhora do fluxo de fornecimento de informações locais dos investimentos federais aos 

portais da Controladoria Geral da União - CGU, Senado e do Ministério do Esporte. 

A participação ativa do Governo na Câmara Temática Federal da Transparência também 

possibilitou, a partir de uma análise aprofundada das experiências das demais cidades-sede, o 

desenvolvimento de uma proposta interativa e intuitiva do sistema de transparência do Governo do 
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Amazonas. O site que vai abrigar o sistema de Transparência das ações da Copa está em 

desenvolvimento e será apresentado em 2013. 

No escopo da Comunicação, a integração das atividades das assessorias de comunicação dos 

órgãos envolvidos viabilizou a ampla divulgação da preparação do Estado para receber a Copa do 

Mundo, em todas as áreas de atuação. Foi nessa perspectiva que o Governo do Amazonas, por meio da 

UGP COPA, em parceria com o Ministério das Minas e Energia, pautou na imprensa o debate acerca 

dos benefícios do Linhão de Tucuruí a partir da reunião com o Secretário do Ministério de Minas e 

Energia, e que reuniu representantes dos segmentos da indústria e do comércio amazonense. 
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INFRAESTRUTURA 

 

INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO 

 

O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura - Seinfra 

completou o ano de 2012 com uma vasta gama de realizações na área de infraestrutura. Em sua 

estrutura  comporta 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, Unidade de Gerenciamento do Prosamim - UGPI e Superintendência de Habitação 

e Assuntos Fundiários - SUHAB, formando um sistema que vem se empenhando no sentido de 

viabilizar a execução de programas e projetos que buscam a melhoria da qualidade de vida dos 

moradores da capital e interior do Estado. Dentre as obras de infraestrutura consideradas de maior 

relevância, destacam-se: 

A construção, recuperação e manutenção do sistema viário urbano e rural de todos os 

municípios, bem como estradas e vicinais, a exemplo da AM-010, a Manaus-Itacoatiara, que está 

passando por um processo de recuperação de seu leito e construção de uma nova ponte no km 265, a 

chamada Ponte da Poranga. 

O Programa Social e Ambiental dos Igarapés de Manaus - PROSAMIM concretiza 

ações nos igarapés dos Franceses e Cachoeira Grande, entre os bairros da Compensa, São Jorge, 

Chapada e Alvorada. O PROSAMIM é considerado como um dos cartões postais da cidade e é 

referência internacional para o Banco Interamericano de Desenvolvimento -BID. O Programa está 

atendendo também o interior do Estado, inicialmente no município de Maués, com levantamento 

topográfico e desapropriação de imóveis situados na área de influência da obra. 

Copa do Mundo de 2014 – Em termos de mobilidade urbana, um dos requisitos da FIFA 

para a realização da Copa de 2014, a 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. A continuação da Avenida “Governador José Lindoso”, que recebe a denominação de 

Avenida das Flores nesta segunda etapa, terá uma extensão total de 11,1 km, desde a Avenida 

Timbiras até a rodovia AM-010, a rodovia Manaus-Itacoatiara. Além de criar alternativas para o 

escoamento do tráfego de veículos entre áreas distintas da cidade, a Avenida das Flores terá um 

corredor exclusivo de ônibus, contribuindo assim para melhorar o transporte coletivo em Manaus.  

Com investimento total da ordem de R$ 1,4 bilhão, o processo de implantação do 

Monotrilho também está em andamento, com a realização de sondagens e mapeamento do solo, 
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inicialmente entre a Arena da Amazônia e o Conjunto Manoa, na zona Norte de Manaus. O 

mapeamento do solo é feito para identificar a possível existência de tubulação de água, esgoto, gás 

natural, cabos telefônicos e linhas de fibra ótica. A extensão total do monotrilho desde o centro de 

Manaus até o bairro Jorge Teixeira, quando pronto, será de 20 km. 

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 órgãos da esfera governamental nas áreas de infraestrutura 

Estruturante e Aparelhamento Social, foram desenvolvidas as seguintes ações: 

 

OBRAS EM ANDAMENTO NA CAPITAL - 2012 

DESCRIÇÃO 
INVESTIMENTO 

 (R$) 
Construção e Instalação de um Sistema de Monotrilho na Região Metropolitana de 
Manaus. 

  26.271.417,90  

Elaboração dos Projetos para Implantação da Articulação Viária dos Franceses; 
Duplicação dos Franceses. 

         5.100.240,75  

Elaboração do Projeto Social e Ambiental de Urbanização - Margem do Igarapé dos 
Franceses/Cachoeira Grande. 

1.873.669,20  

Obras de contenção de encostas em áreas de riscos.          5.928.498,37  

Elaboração dos Projetos Executivos e Gerenciamento das Obras de Urbanização 
Margem do Igarapé dos Franceses/Cachoeira Grande. 

         2.089.620,00  

Elaboração do Projeto Executivo do Anel Sul: Duplicação da estrada do Tarumã.           3.339.624,13  

Serviços Técnicos de Engenharia para a elaboração do Projeto Básico de implantação de 
acessos viários para saída da ponte sob o Rio Negro. 

         3.124.528,54  

Serviços Técnicos de Engenharia para a elaboração do Projeto Executivo da diametral 
Aleixo. 

         1.920.529,68  

Elaboração de estudos e projetos executivos para a implantação de obra de arte especial 
no cruzamento da Av. Coronel Teixeira com a Av. Brasil. 

         1.650.979,60  

Obras complementares da reforma na Biblioteca Pública do Estado do Amazonas.              348.657,47  

Melhorias e adequações de 350 residências cadastradas no Projeto Viver Melhor 2ª 
etapa. 

         3.452.518,93  

Reforma parcial do prédio da Secretaria de Estado de Infraestrutura - SEINFRA.               149.330,50  

Serviços técnicos de engenharia para elaboração de projeto executivo da recuperação 
ambiental e requalificação urbanística da margem direita do igarapé do Bindá. 

         1.082.074,14  

Construção do corredor exclusivo de ônibus da Avenida das Torres. 18.993.000,00  

Execução dos serviços de elaboração do Estudo Ambiental Simplificado - EAS 
referente às obras do corredor exclusivo de ônibus Av. das Torres. 

1.666.302,69 

Gerenciamento, supervisão e projeto executivo para a implantação de corredor 
exclusivo de ônibus, que inicia na Av. Timbiras e encerra na Rodovia AM-010. 

1.003.767,94 

Elaboração de projeto executivo de urbanização integrada para serviços do igarapé da 
Sharp, localizado no Bairro Armando Mendes. 

2.548.347,57 

Elaboração do Plano Diretor Urbano (Masterplan)  e do Projeto Básico Avançado da 
Cidade Universitária 

750.695,00 

TOTAL 81.293.802,41 
Fonte: Seinfra 
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OBRAS EM ANDAMENTO NO INTERIOR – 2012  

DESCRIÇÃO MUNICÍPIO 
INVESTIMENTO 

(R$) 

CALHA DO RIO NEGRO 8.629.203,38 

Recuperação e pavimentação da estrada de acesso ao Quartel do 
Exército. 

Barcelos 742.266.60 

Elaboração de projetos básicos e executivos para a revitalização e 
requalificação urbanística da Orla, e ampliação do sistema de 
abastecimento de água da sede do município. 

Novo Airão 294.913,29 

Infraestrutura viária da sede do município de Novo Airão. Novo Airão 6.451.610,47 

Construção de sistema de abastecimento de água. 
Santa Izabel do Rio 

Negro 
1.882.679,62 

CALHA DO BAIXO AMAZONAS 48.998.049,27 

Revitalização da Orla do município. Barreirinha 1.400.000,00 

Serviços de consultoria técnica para elaboração de estudos, planos 
e projetos para a execução dos trabalhos relativos ao Programa  
PROSAIMAUÉS.  

Maués 2.486.093,92 

Implantação de sistemas de captação, reservação e distribuição de 
água em comunidades do Município 

Maués 1.147.165,13 

Recuperação da Estrada Vicinal no município de Nhamundá. Nhamundá 285.269,81 

Pavimentação em concreto de ruas do sistema viário no município 
de Nhamundá. 

Nhamundá 764.378,21 

Terraplanagem, pavimentação, construção de escadaria em 
concreto estrutural armado e praça de alimentação, na orla da 
Lagoa da Francesa. 

Parintins 4.040.000,00 

Urbanização da Orla do Bairro da União, compreendendo 
terraplanagem, pavimentação e drenagem superficial. 

Parintins 4.400.000,00 

Recuperação da pavimentação asfáltica e sinalização horizontal 
nas principais ruas do município de Parintins. 

Parintins 1.320.000,00 

Serviços de drenagem superficial e profunda nas ruas do bairro 
Djard Vieira no Município 

Parintins 1.100.039,84 

Ampliação e adequação do Centro Cultural de Parintins 
Bumbódromo. 

Parintins 32.055.102,36 

CALHA DO JURUÁ 16.129.278,97 

Serviços de terraplenagem, pavimentação e drenagem. Carauarí 3.667.948,74 

Construção de Calçada, Meio Fio e Sarjeta Carauarí 236.250,00 

Recuperação da Orla do município de Eirunepé. Eirunepé 2.134.277,71 
Construção de drenagem, terraplanagem e pavimentação. Guajará 733.398,82 

Serviços técnicos especializados de engenharia e de supervisão das 
obras para implantação de terminais hidroviários. 

Guajará 765.208,92 

Construção de pavimentação em concreto. Itamarati 2.496.721,64 
Melhoramento da Estrada Vicinal do Japó. Juruá 1.030.248,40 

Construção do Muro de Contenção. Juruá 1.351.032,06 

Construção e Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água. Juruá 1.499.982,16 

Conclusão da pavimentação da estrada do Igarapé Grande. Juruá 2.214.210,52 
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OBRAS EM ANDAMENTO NO INTERIOR – 2012  
                                                                                                                                                                                            Continuação 

DESCRIÇÃO MUNICÍPIO 
INVESTIMENTO 

(R$) 

CALHA DO PURUS 25.876.166,87 

Pavimentação do sistema viário da comunidade Belo Monte. Canutama 1.489.998,04 

Construção de calçada, meio-fio e sarjeta na sede do município. Canutama 550.041,08 

Infraestrutura viária da sede do município. Lábrea 23.827.127,75 

CALHA DO MADEIRA 27.704.905,44 

Reforma da Basílica de Santo Antônio de Borba. Borba 434.280,87 

Infraestrutura viária da sede do município de Humaitá. Humaitá 19.544.298,63 

Serviços de recuperação no sistema viário urbano. Manicoré 1.000.000,00 

Recuperação de ponte em madeira, localizada no igarapé do Araçu 
Estrada AM-360 BR-230 km-22,50 no Município 

Novo Aripuanã 253.649,47 

Construção de uma feira coberta na sede do município de Novo 
Aripuanã. 

Novo Aripuanã 1.035.618,47 

Pavimentação da Estrada do Curupira 
Nova Olinda do 

Norte 
5.437.058,00 

CALHA DO SOLIMÕES 42.388.615,29 

Ampliação da Estrada do Sampaio. Autazes 7.116.874,74 

Construção de calçada, meio-fio e sarjetas, no Município. Autazes 1.046.009,88 

Construção de calçada, meio-fio, sarjeta e drenagem nas ruas. Manaquiri 1.037.000,00 

Infraestrutura viária da sede do município de Anori. Anori 2.322.595,40 

Pavimentação em Concreto nas Ruas da Sede do Município Anorí 472.498,23 

Infraestrutura Habitacional, para loteamento e pavimentação em 
concreto. 

Anamã 1.887.287,79 

Pavimentação em concreto, ciclovia, calçada e meio-fio na estrada 
que liga a sede do município com a comunidade São Sebastião. 

Anamã 3.274.144,31 

Recuperação do sistema viário urbano da sede do município de 
Codajás. 

Codajás 6.151.531,86 

Construção de calçada, meio-fio e sarjeta. Caapiranga 2.309.786,74 

Pavimentação em concreto na Vila São José, no Lago do Araras, 
localizado no município de Caapiranga. 

Caapiranga 1.094.962,32 

Construção de 13 unidades habitacionais populares. Caapiranga 578.534,38 
Serviços de ampliação do sistema de abastecimento de água para a 
sede do município de Iranduba. 

Iranduba 601.615,80 

Desenvolvimento do projeto de elaboração do estudo de impacto 
ambiental - EIA/RIMA da cidade universitária. 

Iranduba 1.289.942,49 

Contratação de empresa especializada na elaboração do plano 
diretor urbano e projetos básicos avançados de infraestrutura 
urbana e edificações, destinados à implantação da cidade 
universitária do estado do Amazonas. 

Iranduba 2.283.637,48 
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OBRAS EM ANDAMENTO NO INTERIOR – 2012  
                                                                                                                                                                                            Continuação 

DESCRIÇÃO MUNICÍPIO 
INVESTIMENTO 

(R$) 
Serviços técnicos especializados de engenharia consultiva e dos 
serviços de supervisão das obras para implantação de terminais 
hidroviários no estado do Amazonas. 

Iranduba 3.199.491,08 

Gerenciamento das obras de duplicação da AM-070 , com extensão 
de 78,14 km 

Iranduba 765.208,92 

Reforma e ampliação do estádio Floro de Mendonça (estádio do 
penarol). 

Itacoatiara 1.432.479,94 

Recuperação da área da Lixeira Pública e construção de cerca de 
mourão em concreto pré-moldado Itacoatiara 382.800,30 

Recuperação do sistema viário de Itacoatiara. Itacoatiara 2.845.453,89 

Obras complementares para conclusão da construção da 
Universidade do Estado do Amazonas. 

Presidente 
Figueiredo 

621.851,56 

Projeto de Adequação Ecológica sanitária coletiva do bairro Monte 
Castelo 

Rio Preto da Eva 236.696,58 

Ampliação do sistema de abastecimento de água para a sede do 
município. 

Rio Preto da Eva 863.477,00 

Construção de captação de água para 30 comunidades.  Fonte Boa 375.000,00 

Projeto de Adequação Ecológica sanitária coletiva do bairro Monte 
Castelo 

Rio Preto da Eva 236.696,58 

Recuperação de Estrada Vicinal - extensão de 3,5 Km Fonte Boa 360.176,46 

Recuperação e recapeamento do sistema viário da sede do 
município. 

Fonte Boa 3.298.969,08 

Indenização de 160.000m² de área desapropriada para construção 
de casas populares no município  

Fonte Boa 1.030.000,00 

Construção da pavimentação, calçada e meio fio do acesso ao porto 
municipal no município 

Fonte Boa 585.623,24 

Aquisição de 250 (duzentos e cinquenta) unidades de caixa dágua, 
no Município 

Japurá 120.807,51 

Construção de sistema de abastecimento de água, Japurá 690.301,08 

Construção de 06 (seis) linhas de bueiros especiais em chapas 
metálicas múltiplas ARMCO, dupla seção, revestidas em epoxi no 
Município 

Maraã 4.963.831,96 

Infraestrutura Viária Urbana da sede do município de Tefé, 
extensão 54.197,20 m 

Tefé 3.730.601,46 

Construção de Muro de Contenção e Drenagem no Bairro do Abial Tefé 933.144,68 

Urbanização da Orla do município Uarini 946.792,77 

CALHA DO ALTO SOLIMÕES 41.062.390,49 
Construção de captação de água para 30 (trinta) comunidades no 
município 

Fonte Boa 375.000,00 

Complementação da pavimentação em concreto na rua 1 e na rua 8 
do bairro Átila Lins, no município 

Fonte Boa 171.354,30 

Recuperação de Estrada Vicinal - extensão de 3,5 Km Fonte Boa 360.176,46 

Recuperação e recapeamento do sistema viário da sede do 
município 

Fonte Boa 3.298.969,08 

Indenização de 160.000m² de área desapropriada para construção 
de casas populares. 

Fonte Boa 1.030.000,00 
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OBRAS EM ANDAMENTO NO INTERIOR – 2012  
                                                                                                                                                                                              Conclusão 

DESCRIÇÃO MUNICÍPIO 
INVESTIMENTO 

(R$) 

Construção da pavimentação, calçada e meio-fio do acesso ao 
porto municipal. 

Fonte Boa 585.623,24 

Aquisição de 250 (duzentos e cinquenta) unidades de caixa dágua, 
no Município 

Japurá 120.807,51 

Construção de sistema de abastecimento de água. Japurá 690.301,08 

Construção de 6 linhas de bueiros especiais em chapas metálicas 
múltiplas Armco, dupla seção, revestidas em epóxi. 

Maraã 4.963.831,96 

Infraestrutura Viária Urbana da sede do município de Tefé. Tefé 3.730.601,46 

Construção de Muro de Contenção e Drenagem no Bairro do 
Abial. 

Tefé 933.144,68 

Urbanização da Orla de Uarini. Uarini 946.792,77 

Construção de 20.628 m de Calçada. Meio-fio e Sarjeta. Atalaia do Norte 1.501.525,71 

Recuperação e reconstrução da orla do município de São Paulo de 
Olivença/AM, compreendendo ainda a construção de 150 unidades 
habitacionais para remanejamento de famílias. 

São Paulo de 
Olivença 

10.170.400,64 

Pavimentação em concreto na comunidade Campo Alegre. 
São Paulo de 

Olivença 
1.531.393,48 

Pavimentação em concreto no município de São Paulo de 
Olivença, na comunidade Tupy II 

São Paulo de 
Olivença 

777.144,97 

Construção de um prédio de 2 andares, no município de São Paulo 
de Olivença/AM. 

São Paulo de 
Olivença 1.125.745,74 

Pavimentação em concreto na estrada Santa Inês. 
São Paulo de 

Olivença 
2.252.754,94 

Recuperação da orla do município.  
Santo Antônio do 

Içá 
1.755.986,68 

Construção de calçada, meio-fio, sarjeta e drenagem nas ruas da 
sede do município. 

Santo Antônio do 
Içá 

2.829.811,16 

Recuperação da rua 7 de Setembro e construção de galeria em 
concreto armado no bairro Independência no município 

Santo Antônio do 
Içá 

840.934,63 

Recuperação da Estrada Camanaus – 8,5 km 
São Gabriel da 

Cachoeira 
1.070.090,00 

Fonte: Seinfra 

 

OBRAS CONCLUÍDAS NA CAPITAL – 2012 
 

DESCRIÇÃO 
INVESTIMENTO 

(R$) 
 INFRAESTRUTURA 

Reforma do Centro de Convenções de Manaus – Sambódromo. 792.072,56 

Revitalização da Avenida Brasil. 12.242.495,55 

Execução dos serviços técnicos especializados de engenharia consultiva para elaboração 
do Plano Rodoviário do Estado do Amazonas. 

10.881.150,79 

Serviço de conservação e restauração da AM-010. 24.160.612,50 

Serviços de supervisão, coordenação e controle das obras de melhoramento e 
pavimentação na rodovia BR-317. 

3.905.526,79 

Serviços técnicos de engenharia para elaboração dos projetos de implantação da 
articulação viária dos Franceses. 

5.100.240,75 
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OBRAS CONCLUÍDAS NA CAPITAL - 2012 
Conclusão 

DESCRIÇÃO 
INVESTIMENTO 

(R$) 
 HABITAÇÃO 

Urbanização e regularização fundiária da Comunidade Nova Vitória. 37.710.895,30 

Retificação do alinhamento da rede de drenagem e construção do dissipador de energia 
escalonado e contenção de talude no bairro Cidade Nova I. 

3.089.988,58 

Construção de ponte mista no ramal do Pau Rosa, localizada no km 21 da Rodovia BR-
174/AM. 961.000,00 

Obras e serviços de engenharia para executar a pavimentação e recuperação da estrada 
de acesso à base Tarumã/DEPOM, na Av. do Turismo. 

3.081.257,89 

Elaboração do Plano Estadual de Habitação de Interesse Social - PEHIS 271.646,04 

Serviços técnicos de gerenciamento e supervisão das obras/serviços de engenharia 
necessários à produção de 1.920 unidades habitacionais no Residencial Multifamiliar 
Pró- Moradia II. 

1.548.425,42 

Execução de obras e serviços para construção de 800 unidades habitacionais no 
conjunto Habitacional "Cidadão XII". 

18.280.870,29 

Obras e serviços de engenharia para a execução da infraestrutura de 800 lotes no 
Conjunto Habitacional Cidadão XII. 

9.878.493,04 

Execução de obras e serviços de engenharia referente à infraestrutura de 96 
apartamentos, e construção de outros 96 apartamentos no empreendimento chamado 
Prédio Popular. 

8.648.208,09 

Fonte: Seinfra 

 

OBRAS CONCLUÍDAS NO INTERIOR – 2012 

DESCRIÇÃO MUNICÍPIO INVESTIMENTO 
(R$) 

SANEAMENTO 

Construção de um poço tubular. Manaquiri 124.898,10 

Aterro controlado. Tefé 1.618.222,62 

Aterro sanitário. Parintins 1.011.010,56 

Sistema de abastecimento de água. Pauini 839.350,67 

PROSAMIM 

Contratação de serviços de consultoria técnica especializada para 
elaboração de estudos, planos e projetos executivos para a 
execução dos trabalhos relativos ao Programa PROSAIMAUÉS. 

Maués 2.341.897,47 

INFRAESTRUTURA 
Manutenção, conservação e recuperação da Rodovia BR-317. Boca do Acre 76.776.239,50 

Manutenção e conservação das Rodovias AM-363 e AM-330. Itapiranga 3.077.205,00 

Manutenção (conservação/recuperação) da Rodovia AM-240. 
Presidente 
Figueiredo 

7.591.443,65 

Manutenção (recuperação/conservação) da Rodovia AM-010. Itacoatiara 21.662.360,45 

Construção de muro de arrimo, área em processo de erosão 
próximo à Escola Estadual Nossa Senhora das Graças. 

Codajás 356.692,47 
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OBRAS CONCLUÍDAS NO INTERIOR – 2012 

Conclusão 

DESCRIÇÃO MUNICÍPIO INVESTIMENTO 
(R$) 

INFRAESTRUTURA 

Recuperação do Ramal do Urubuí. 
Presidente 
Figueiredo 

1.065.918,79 

Infraestrutura viária da sede do município de Tapauá. Tapauá 5.201.350,56 

Contratação de empresa especializada em engenharia para 
levantamento topográfico, investigações geotécnicas e 
elaboração de Projeto da obra de arte especial de ponte.  

Tefé 148.997,50 

Infraestrutura viária da sede do município. Boa Vista do Ramos 7.439.085,46 

Recuperação e pavimentação do ramal da Morena. 
Presidente 
Figueiredo 

2.947.868,33 

Obras e serviços de engenharia da infraestrutura viária. Tapauá 998.981,54 

Revitalização da malha viária do município. Coari 6.001.667,95 

Serviços de infraestrutura viária da sede do município. Urucará 4.570.732,10 

Sistema viário do município. 
São Sebastião do 

Uatumã 
3.847.331,36 

Serviços de terraplenagem, pavimentação e drenagem no sistema 
viário. 

Carauari 3.667.948,74 

Melhorias na rodovia AM-010. Rio Preto da Eva 500.000,00 

Infraestrutura viária da sede do município. Lábrea 23.838.877,75 

Serviços de manutenção (conservação/recuperação) das rodovias 
AM-070 (Manaus/Manacapuru), AM-352, AM-070 e rodovia 
Carlos Braga (AM-070 - Sede de Manacapuru). 

Manacapuru 23.187.717,19 

Construção de ponte mista no km 28 da estrada vicinal do Arari. Itacoatiara 457.226,08 

Serviços de manutenção e (conservação/recuperação) da Rodovia 
AM-254. 

Autazes 8.548.287,85 

Infraestrutura viária urbana na Comunidade de Santo Antônio. Parintins 2.375.474,04 

SANEAMENTO 

Construção de sistema viário, calçadas, meio-fio e sarjetas, no 
município. 

Fonte Boa 4.101.546,06 

Pavimentação e recapeamento de ruas no município. Parintins 2.000.000,00 

Recuperação das estradas vicinais do Procópio e do Cueca. Rio Preto da Eva 999.307,51 

Execução de obras e serviços de engenharia para infraestrutura, 
nas comunidades de Cucuí e Maturacá. 

São Gabriel da 
Cachoeira 

8.443.809,87 

Recuperação de estradas vicinais. Rio Preto da Eva 3.600.609,16 

Recuperação e ampliação do sistema viário, no município.  Pauini 7.150.062,30 

Infraestrutura Viária Urbana, no município. Japurá 5.900.000,00 

Construção de calçadas, meio-fio e sarjetas no município. Tabatinga 12.776.596,05 
Fonte: Seinfra 
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Terminais Hidroviários 

Para facilitar o escoamento da produção no interior, o Governo do Estado do Amazonas, 

além dos investimentos realizados na construção de estradas e vicinais, também investiu na construção 

de terminais hidroviários em mais 15 municípios, conforme quadro a seguir: 

INVESTIMENTO NOS MUNICÍPIOS - 2012 

MUNICÍPIO INVESTIMENTO (R$) 
Beruri 9.478.759,52 
Tapauá 16.564.971,64 

Canutama 19.104.001,84 
Guajará 19.987.452,72 
Carauari 17.429.821,37 
Itamarati 14.203.517,15 
Iranduba 18.705.825,37 

Boa Vista do Ramos 11.620.959,34 
Barreirinha 11.203.037,59 

Codajás 18.211.053,60 
Itapiranga 14.445.287,02 

Careiro da Várzea 26.205.981,37 
Ipixuna 16.065.065,70 

Eirunepé 27.085.904,61 
São Gabriel da Cachoeira 13.257.677,86 

Total  253.569.426,73 
Fonte: Seinfra 

 

SANEAMENTO BÁSICO – ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

 

A Companhia de Saneamento do Amazonas - Cosama administra 12 sistemas municipais de 

abastecimento de água, prestando assistência técnica e operacional, com o objetivo de proporcionar à 

população urbana água de qualidade para o consumo humano, dentro dos padrões de potabilidade 

determinados pela legislação vigente. Alvarães, Autazes, Benjamin Constant, Carauari, Careiro da 

Várzea, Codajás, Eirunepé, Itamarati, Juruá, Manaquiri, São Paulo de Olivença e Tabatinga, são os 

municípios beneficiados. 

Cumprindo o compromisso social de promover a melhoria da qualidade de vida da população 

urbana também no interior, o Governo do Estado subsidia a tarifa de água praticada em todos os 

sistemas operados, fazendo com que a tarifa praticada no interior seja uma das mais baixas do país.  

Foram contemplados em 2012 os municípios administrados pela Cosama com diversos 

equipamentos e serviços, como a compra de conjuntos moto-bomba, misturadores elétricos, 

turbidímetros e medidores de acidez (pH), bombas dosadoras e estufas, além de computadores, 

impressoras e nobreaks. Em Manaus, foram instaladas torneiras comunitárias nos bairros Jorge Teixeira, 
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Tancredo Neves e Mutirão, para o atendimento emergencial das famílias residentes próximos aos 

reservatórios do Programa Água para Manaus - PROAMA. 

 

 

HABITAÇÃO 

 

A Superintendência Estadual de Habitação - Suhab é responsável pela implementação da 

Política Estadual de Habitação no estado do Amazonas, tendo como finalidade estudar os problemas de 

habitação de interesse social e o planejamento e a execução dos conjuntos habitacionais, em 

coordenação com os diferentes órgãos municipais, estaduais e federais. 

Com a parceria entre o Governo Estadual e Federal por meio de programas habitacionais, 

foram liberados recursos financeiros para produção de cerca de 35 mil novas moradias que beneficiaram 

a população do Amazonas, reduzindo o déficit habitacional no estado do Amazonas. Essas habitações 

são oriundas dos seguintes programas:  

� Diretamente pela Suhab: PROMORADIA, que atende financiamento de apartamentos 

para funcionários públicos; OGU- Orçamento Geral da União, que atende o público 

oriundo de assentamentos precários; FNHIS – Fundo Nacional de Habitação de 

interesse Social, que atende os portadores de hanseníase com a construção de 

pavilhões novos para suas relocações. 

� Indiretamente pela Suhab: Minha Casa Minha Vida, Programa Social e Ambiental dos 

Igarapés de Manaus – Prosamim. 

 

O Programa MINHA CASA MINHA VIDA, com a assinatura da segunda etapa para a 

construção de 5.384 novas unidades, oficializa Manaus como o maior conjunto do Programa Federal do 

Brasil. O Residencial Viver Melhor será composto por 8.895 unidades habitacionais, destacando ainda 

que 10% dessas unidades serão destinadas aos portadores de necessidades especiais, com entrega em 

dezembro de 2012 de 3.511 unidades habitacionais no “Residencial Viver Melhor-1 Etapa” para os 

beneficiários habilitados pela Caixa Econômica Federal – CEF. 

Em 2012 foram entregues à população de Manaus 4.966 moradias, diretamente coordenada 

pela SUHAB, por meio dos programas PROMORADIA, OGU, FNHIS; e ainda pelos programas 

MINHA CASA MINHA VIDA e PROSAMIM, conforme destaques a seguir:  
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UNIDADES HABITACIONAIS ENTREGUES - 2012 

PROGRAMA HABITACIONAL CONJUNTO UNIDADES ENTREGUES 

PROMORADIA Ozias Monteiro I      800 apartamentos 

OGU Viver Melhor I       347 casas 

FNHIS Lar Hanseniano       32 apartamentos (4 pavilhões) 

PROSAMIM Igarapé do Mestre Chico      276 apartamentos 

MINHA CASA MINHA VIDA Residencial Viver Melhor 1ª etapa      3.511 apartamentos 

Total 4966 

  Fonte: Diretoria Técnica/ SUHAB – Assessoria da Presidência Programas PROSAMIM/ MINHA CASA MINHA VIDA 

 

A SUHAB também realizou diversas ações de desapropriação e indenização de imóveis de 

áreas para execução de grandes obras do Governo do Estado, como a Cidade Universitária, Igarapé da 

Cachoeira Grande (Artur Bernardes), Bacia do São Raimundo (Aparecida, Glória, Presidente Vargas, 

São Raimundo, totalizando em 2012 cerca de 2.706 indenizações. 

 

PROGRAMA SOCIAL E AMBIENTAL DOS IGARAPÉS DE MANAUS - 

PROSAMIM 

 

O objetivo geral do Programa Social e Ambiental dos Igarapés de Manaus - Prosamim é 

contribuir com a melhoria das condições ambientais, de moradia e de saúde da população na área de 

intervenção do Programa, por meio da recuperação e ou implantação de sistemas de drenagem, 

abastecimento de água, redes de esgotamento sanitário, coleta, disposição final de lixo, recuperação 

ambiental das bacias dos igarapés, planejamento urbano, regularização de propriedades, construção de 

moradias adequadas, implantação de áreas de lazer, continuação do fortalecimento das instituições 

participantes, e capacitação das comunidades atendidas. Tudo para assegurar que as intervenções 

realizadas sejam sustentáveis. 

O Prosamim foi concebido mediante uma ampla articulação institucional entre o Governo do 

Estado em parceria com o Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID. Dentre as ações que 

estão em andamento em 2012, ressaltam-se as seguintes etapas: 

� Prosamim I/Suplementar - Macrodrenagem e urbanização do Igarapé de Manaus – trecho 

entre a Av. Tarumã e Rua Japurá; Macrodrenagem do igarapé Mestre Chico – trecho entre a 

Rua Ramos Ferreira e Rua Leonardo Malcher. 
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� Prosamim II - Parque Residencial Cajual – construção de 240 unidades habitacionais; 

Macrodrenagem do Igarapé Liberdade; Macrodrenagem do Igarapé do Quarenta; Parque 

Residencial Liberdade – construção de 220 unidades habitacionais; Sistema viário do Igarapé do 

Quarenta; Complexo viário da Av. Rodrigo Otávio – três retornos, uma ponte, um viaduto, alças 

e muro de contenção. 

� Prosamim III - Urbanização da Orla – trecho entre a ponte Fábio Lucena e o Beco Coronel 

Salgado; Macrodrenagem do Igarapé Belchior; Terraplanagem do Parque Belchior. 

As ações concluídas em 2012 nos igarapés e locais da bacia dos Educandos e São Raimundo 

são as seguintes:  

� Macro e Microdrenagem - 517,00m de macrodrenagem dos Igarapés da Freira duplicado e 

Igarapé do Quarenta; 80,75m de Galeria nos Igarapés Manaus, Bittencourt, Mestre Chico, Freira 

e Cajual; 

� Parques e Vias Urbanas - Parque Urbano Bittencourt 2ª etapa; 1.107,62m de Sistema Viário; 

Ponte Retorno II na Interseção Viária da Av. Rodrigo Otávio; 

� Sistema de Esgotamento Sanitário - 3.514,93m de rede coletora no Prosamim Suplementar; 

10.581,00m de rede coletora no Prosamim II. 

 

Reassentamento de Famílias 

 

Foram reassentadas no ano de 2012 um total de 770 famílias: 113 nos igarapés de Manaus, 

Bittencourt e Mestre Chico, 403 nos igarapés do Quarenta II, Cajual e Parque São Raimundo e 254 na 

Bacia do São Raimundo. O percentual de avanço no ano para as soluções de remanejamento das 

famílias dos igarapés de Manaus, Bittencourt e Mestre Chico, que integram o Prosamim Suplementar 

foi de 6,87%, para os igarapés do Quarenta II, Cajual e Parque São Raimundo, que integram o 

Prosamim II foi um precentual de 8,87% e para a bacia do São Raimundo que integra o Prosamim III foi 

um percentual de 7,58%. 
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FAMÍLIAS REASSENTADAS - 2012 

ETAPA IGARAPÉS PREVISTO 
TOTAL 

REALIZADO 
2012 

% 
AVANÇO 

PROSAMIM SUPLEMENTAR 
(Sequência do PROSAMIM I) 

Manaus, Bittencourt e 
Mestre Chico 1.646 113 6,87 % 

 
PROSAMIM II 
 

Quarenta II, 
Cajual e Parque São 
Raimundo 

4.543 403 8,87 % 

PROSAMIM III 
Bacia do São 
Raimundo 3.353 254 7,58 % 

Total 9.542 770 23,32% 

Fonte: UGPI  

Nota: Os números previstos por igarapé aqui apresentados sofreram readequação em 2012.   

 

 

Direcionadas às populações diretamente atingidas pela intervenção das obras do Prosamim, as 

ações complementares ao reassentamento compreenderam a constituição de duas Organizações 

Comunitárias; a realização de treze cursos com a participação de 232 pessoas; palestras que contaram 

com a presença de 524 comunitários; capacitação profissional de 110 mulheres; realização de 40 

campanhas de Educação Sanitária com a participação de 4.662 pessoas; além de nove apresentações em 

escolas e atividades lúdicas para crianças e adolescentes. 

O Governo do Estado do Amazonas, em parceria com o Governo Federal via Caixa 

Econômica Federal - CEF, iniciou o processo de execução da obra de urbanização dos Igarapés dos 

Franceses e da Cachoeira Grande e a elaboração dos projetos de urbanização dos Igarapés do SESC 

– Comunidade Ouro Verde, situada entre a Avenida Desembargador João Machado e o Igarapé dos 

Franceses; do Bindá, entre o bairro da União e o Parque Dez, na zona Centro-Sul; da Comunidade da 

Sharp, no Distrito II, zona Leste; e da Comunidade de São Sebastião, no bairro de Petrópolis, zona 

Sul de Manaus.  

 

REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS  

 

A Agência Reguladora dos Serviços Públicos Concedidos do Estado do Amazonas - ARSAM 

atua na fiscalização, mediação, controle e regulação 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. A Agência 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 dos serviços de 

distribuição de gás natural e demais atividades correlatas à Companhia de Gás do Amazonas - CIGÀS. 

A ARSAM realizou 1.159 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. No período de 2000 a 2012 houve um aumento de 1.780 km na rede de 

distribuição de água de Manaus, o que equivale a 98,88% de crescimento: 

 

 

Fonte: Relatórios DITEC/ARSAM. 

 

NÚMERO DE PENALIDADES – 2010-2012 

PENALIDADES 2010 2011 2012 TOTAL 

Multas 5 16 24 45 

Notificações 28 32 24 84 

Advertências 6 10 4 20 

Multas (R$) 677.006,21 2.699.986,26 3.465.435,42 6.842.427,52 

     Fonte: Relatórios DCT/ARSAM. 

 

O Transporte Rodoviário Intermunicipal Coletivo é um serviço público de competência do 

Estado, explorado pela iniciativa privada por meio de concessão, permissão ou autorização. A 

1.800 1.850 

2.274 2.313 2.381 2.512 2.537 2.558 2.599 2.619

3.244

3.337 3.580

0

500 

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

EVOLUÇÃO DA EXTENSÃO DE REDE DE ÁGUA (KM) – 2000-2012 



285 
 

transferência para o setor privado da execução de serviços essenciais obriga o Estado a redefinir o seu 

papel, passando de executor a 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. Em 2012 realizou 

cerca de 150 mil ações de fiscalização na totalidade dos trajetos diários das linhas operadas pelas 

empresas permissionárias.  

As gratuidades no serviço de transporte rodoviário intermunicipal coletivo de passageiros 

beneficiaram 18.851 cidadãos, por parte da Arsam, 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; e outras pessoas aposentadas por invalidez.  

Dentre as principais operações realizadas em 2012, com vistoria de veículos que operam no 

serviço de transporte intermunicipal e orientação aos motoristas, destacam-se a Festa do Cupuaçu, no 

município de Presidente Figueiredo; a operação Cacau Pirêra, em Iranduba; de fiscalização e orientação 

aos motoristas nos km 30 e 34 da AM-010, a Manaus-Itacoatiara; Festa do Abacaxi, realizada no 

município de Careiro da Várzea; operação de fiscalização em Novo Airão na rodovia AM-352; e ainda 

as operações de fiscalização de veículos de passeio e de transporte intermunicipal na Festa da Ciranda, 

no município de Manacapuru; e no Festival da Canção de Itacoatiara (Fecani), no município de 

Itacoatiara. 

 

NAVEGAÇÃO, PORTOS E HIDROVIAS 

 

A Superintendência Estadual de Navegação, Portos e Hidrovias - SNPH atua na definição de 

diretrizes que possam contribuir na melhoria do transporte fluvial local, de maneira a oportunizar aos 

usuários dos serviços hidroviários um atendimento pautado nos princípios da segurança e da qualidade. 

A SNPH coordena a travessia Manaus-Careiro da Várzea, onde começou a operar no dia 18 de 

fevereiro de 2012, inicialmente, com a balsa denominada Cacau Pirera, de propriedade do Governo do 

Estado, que se juntou às outras cinco balsas particulares que fazem a travessia de veículos e de 

passageiros entre Manaus e o município do Careiro da Várzea. O Governo do Estado também se faz 

presente no Terminal Hidroviário Manaus-Careiro da Várzea – TEHMAC, por intermédio da Secretaria 

de Estado de Saúde, com a Base de Remoção de Pacientes; e da Secretaria de Estado de Justiça e 

Cidadania com o Posto Avançado de Atendimento Humanizado ao Migrante.  

Registra-se um fluxo médio mensal de 10.900 veículos no Terminal Hidroviário Manaus-

Careiro da Várzea, de acordo com tabela a seguir: 
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FLUXO MÉDIO MENSAL DE VEÍCULOS - 2012 

MÊS EMBARQUE DESEMBARQUE TOTAL 

Janeiro 5.210 4.920 10.130 

Fevereiro 5.357 5.030 10.387 

Março 5.366 4.950 10.316 

Abril 6.420 5.957 12.377 

Maio 3.654 4.411 7.065 

Junho 3.037 2.773 5.810 

Julho 6.257 6.390 12.647 

Agosto 6.150 5.843 11.993 

Setembro 8.758 8.341 17.099 

Total 50.209 47.615 97.824 

 Fonte: SNPH  

 

Com o advento da ponte Rio Negro, a travessia fluvial Manaus/Iranduba foi desativada desde 

o Terminal Hidroviário do Porto de São Raimundo. Por iniciativa do Governo do Estado, este terminal 

hidroviário passou a operar como terminal portuário de pequeno porte, atendendo à rota de navegação 

da calha do Médio e Alto Rio Negro, onde estão localizados os municípios de Barcelos, Santa Izabel do 

Rio Negro e São Gabriel da Cachoeira. As embarcações que navegam na calha desse rio e que 

anteriormente faziam atracação de forma irregular na margem do igarapé do São Raimundo - 

imediações da ponte que liga o bairro do São Raimundo ao bairro de Aparecida - sem a estrutura 

logística adequada para embarque e desembarque de passageiros e de cargas, passaram a operar no 

Terminal Hidroviário do Porto de São Raimundo. 

O fluxo médio de passageiros no Terminal Hidroviário do Porto de São Raimundo, antigo 

Terminal Hidroviário Manaus-Iranduba, é da ordem de 10.000 pessoas. No que diz respeito à 

movimentação de cargas o fluxo médio mensal é de 5.000 toneladas, envolvendo gêneros alimentícios, 

material de construção, confecções, calçados e eletrodomésticos, dentre outros.  

 

METAS DA SEINFRA PARA 2013  

 

� Construção do acesso para a Cidade Universitária, em Iranduba; 

� Duplicação da rodovia Manoel Urbano, AM-070; 
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� Construção de aeródromos nos municípios de Amaturá, Codajás, Jutaí, Maraã, Nova Olinda do 

Norte, Pauiní e Uarini; 

� Conclusão da Arena da Amazônia; 

� Anel Viário – Mobilidade Urbana:  

� Anel Leste – 17,6 km de extensão (ligando o Distrito Industrial, na zona Leste à zona 

Norte);  

� Anel Sul – com 8,3 km de extensão (ligando o aeroporto à AM-010, via estrada do 

Tarumã); 

� Construção das Ligações Viárias em Manaus com as seguintes intervenções: 

� Ligação viária da Max Teixeira até a Avenida do Turismo – 6 km; 

� Articulação Viária dos Franceses – Avenida do Turismo/Rua Jasmim/ Complexo de 

Flores/Avenida das Torres – 11,3 km; 

� Acessos Viários para saída da Ponte Rio Negro em direção à Avenida Coronel Teixeira, 

na Ponta Negra; e ao bairro da Glória – 8 km.  

 

UNIDADES GESTORAS DO PROSAMIM – UGPs 

 

� UGP/SEINFRA: Igarapé da Cachoeira Grande, Igarapé do Bindá, Igarapé do SESC, Igarapé da 

Sharp e Igarapé da Comunidade de São Sebastião; Extensão do Prosamim para os municípios da 

Região Metropolitana de Manaus; 

� UGPI (BID): Bacia do Igarapé do São Raimundo, Glória, Aparecida e Chapada; Complexo Viário 

da Avenida Rodrigo Otávio – 3 retornos, 1 ponte, 1 viaduto, alças e muro de contenção. 

 

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO - SUHAB 

 

� Ozias Monteiro II – 192 apartamentos; 

� Promoradia II – 1.920 apartamentos; 

� Viver Melhor I, II, III, IV e V – 1.280 apartamentos e 1.187 casas; 

� Minha Casa Minha Vida – Residencial Viver Melhor I, II e II - 2ª Etapa – 8.984 apartamentos; 

� Prosamim – Igarapé do Cajual e do São Raimundo – 452 apartamentos; 

� Lar dos Hansenianos – 24 apartamentos. 
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DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA REGIÃO METROPOLITANA DE 

MANAUS 

 

Com o intuito de facilitar as ações do Governo nos municípios em que abrangem a Região 

Metropolitana de Manaus, concomitantemente com o aumento da captação de recursos federais de 

cada município, o Governo do Estado do Amazonas, por meio da Secretaria Executiva do Conselho de 

Desenvolvimento Sustentável da Região Metropolitana de Manaus - SRMM e suas unidades 

vinculadas: Unidade de Gestão Metropolitana - UGM e a Unidade Gestora do Programa de 

Desenvolvimento da Região Sul - UGPSUL, executou as seguintes ações em 2012: 

� Recuperação e pavimentação de Vicinais no Município de Rio Preto da Eva -  Projeto 

Básico para recuperação e pavimentação de três estradas vicinais (Baixo Rio, Alto Rio e 

Sullivan Portela), para ser executado por meio de Convênio firmado entre a SRMM e a 

Suframa.  O valor do convênio é de R$ 10.000.000,00, com a contrapartida financeira de R$ 

1.111.112,00. 

� Infraestrutura Viária do Cacau Pirêra, no Município de Iranduba - Projeto Básico para 

recuperação da infraestrutura viária da Comunidade do Cacau Pirêra, para ser executado pela 

UGM no ano de 2013. 

� Infraestrutura Viária da Sede do Município do Careiro - Projeto Básico para recuperação 

da infraestrutura viária da sede do município, para ser executado pela UGM no ano 2013. 

� Via de acesso ao Residencial Viver Melhor – execução de 1.750 metros de via, a partir da 

Rodovia Torquato Tapajós, com terraplenagem, drenagem e pavimentação, para o acesso ao 

Residencial Viver Melhor, programa residencial do Governo do Amazonas desenvolvido pela 

Suhab.  

� Rodovia Torquato Tapajós - recuperação de 1 km do pavimento da Rodovia Torquato 

Tapajós (trecho entre a Ponte da Bolívia e a entrada do bairro de Santa Etelvina) de um total 

de 12,5 km, que vai da Ponte da Bolívia até o Complexo Viário de Flores, e que deverá ser 

executado até o final de 2013.  

� Infraestrutura Viária do Bairro Valparaíso - execução da infraestrutura viária, com 

terraplenagem, drenagem e pavimentação de 16 km de ruas no Bairro Valparaíso, zona Leste 

da Cidade de Manaus.  
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� Vicinais no Município de Manacapuru - recuperação de 12 km e construção de 3 km da 

estrada vicinal que liga a Comunidade Monte Sião ao rio Manacapuru, e ainda a construção de 

10 km de estrada vicinal até a Comunidade do Ena.  

� Programa de Conservação de Parques e Vias - ações de limpeza e recuperação nas áreas 

dos parques e residências do Prosamim (igarapé de Manaus, igarapé do Bittencourt, igarapé 

do Mestre Chico e igarapé do Quarenta) e ao longo da Avenida das Torres. A área de 

abrangência das ações foi de 2.693.000m², recuperando 117.815m meio-fios, e retirando 8.823 

toneladas de lixo. 

� Operação Emergencial nos Igarapés e Áreas alagadas pela enchente do Rio Negro - ações 

de limpeza ao longo dos igarapés do Quarenta e do São Raimundo, e nas áreas alagadas às 

suas margens, durante o período de cheia do rio Negro, retirando lixo e entulhos acumulados 

nas áreas dessas duas bacias.  

 
CIDADE UNIVERSITÁRIA 

 

O Governo do Estado do Amazonas lançou em julho de 2012 o Projeto Cidade Universitária 

da UEA, que inicialmente terá uma área de 13.000.000m² construídos no município de Iranduba, a 27 

km de Manaus.  Projetada para abrigar, no primeiro momento, o campus da UEA, a nova cidade foi 

concebida para possuir espaços residenciais, comércio, serviços públicos, eixos viários, áreas de lazer 

e de turismo, entre outros elementos. 

Para viabilização do Projeto foram realizadas as seguintes ações: 

� Desenvolvimento do projeto de elaboração do estudo de impacto ambiental - EIA/RIMA 

da Cidade Universitária no valor de R$ 2. 541.559,95; 

� Contratação de empresa especializada na elaboração do plano diretor urbano e projetos 

básicos avançados de infraestrutura urbana e edificações, destinados à implantação da 

Cidade Universitária do Estado do Amazonas, no valor de R$ 9.410.267,90; 

� Desapropriação e indenização de imóveis de áreas pela Suhab para execução da Cidade 

Universitária. 

 
Para o exercício de 2013, o Governo do Amazonas pretende executar 65% do Projeto da 

Cidade Universitário, com um investimento de R$ 3.005.000,00. 
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PLANEJAMENTO, GESTÃO E INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO 

ECONÔMICO 

 

PLANEJAMENTO 

Promover a melhoria continua de políticas públicas apoiadas na gestão da qualidade, com 

produtividade e bons serviços, bem como planejar e coordenar o desenvolvimento do Amazonas com 

transparência e respeito, constitui-se no principal objetivo da Secretaria de Planejamento e 

Desenvolvimento Econômico – SEPLAN. Nesse sentido foram desenvolvidas ações nas áreas de 

planejamento, Desenvolvimento Econômico e Relações Internacionais que muito contribuíram para o 

alcance deste objetivo, dentre as quais se destacam:  

 

Elaboração do Plano Estratégico de Desenvolvimento 2012 -2030 

  

Coordenado pela SEPLAN, a estratégia desse plano está sendo materializada mediante um 

esforço conjunto do governo, da sociedade, dos empresários, na agenda de uma construção coletiva 

fortalecendo um futuro promissor, não permitindo imprecisões, fazendo com que esse novo ciclo se 

torne realidade para as gerações de um futuro próximo. Caracteriza-se, portanto, esse plano como uma 

marca de governo, capaz de ter a responsabilidade de construir hoje, com bases seguras, os cenários 

de amanhã. 

  Esse Plano traz na sua essência, cinco grandes macroscenários (Meio Ambiente e a 

Regionalização, Infraestrutura Básica, Transformação Produtiva, Investimento na Formação de 

Recursos Humanos, Ciência e Tecnologia), que se direcionam para construir fortes compromissos para 

a mudança do padrão de desenvolvimento até então praticado, tendo sua base de sustentação no 

trinômio homem-economia e equilíbrio ambiental.   

 

Polo da Indústria Naval do Amazonas 

   

Com a inclusão deste segmento pelo Governo do Estado como prioritário na pauta econômica, 

o governo, por intermédio de um grupo de trabalho coordenado pela Seplan, vem se empenhando na 

construção de um projeto compartilhado, que reflita uma proposta de ações e estabelecimento de 

competências para a implantação deste Polo com o propósito de propor uma estratégia de estruturação 

do Polo Industrial do ramo da Indústria Naval, Náutica, Navipeças, Reparos e Offshore. Em 2012 os 

esforços seguiram com a articulação e interlocução para a elaboração de estudos e pesquisas para 

agregar conhecimento e viabilizar essa implantação, assim como, por exemplo, os “Resultados da 

Batimetria”, estudo executado pela Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais – CPRM, o 
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levantamento Topográfico Planialtimétrico do futuro acesso ao Polo da Indústria Naval do Amazonas 

realizado pela Companhia de Desenvolvimento do Estado do Amazonas - Ciama, com o propósito de 

tornar viável o compromisso de atenuar as deficiências logísticas existentes em nossa região e o 

compromisso de descentralizar a matriz produtiva.  

Com o propósito de formar um corpo técnico capaz de prosseguir com o projeto, o Governo 

empreendeu em 2012 as seguintes providências: Criação do Curso de Engenharia Naval na 

Universidade do Estado do Amazonas - UEA e Cursos Técnicos, em parceria com o Centro de 

Educação Tecnológica do Amazonas - Cetam, para qualificação profissional; Realização do Seminário 

“Indústria Offshore e seus Impactos na Construção Naval”; Coordenação da participação do Governo 

do Amazonas nos eventos Navalshore 2012 e SOBENA 2012, no Rio de Janeiro. 

Essa iniciativa fará com que o Polo Naval salte de um faturamento anual de 800 milhões de 

reais para 15 bilhões, e de 8 mil empregos diretos para 30 mil empregos, representando uma nova 

matriz econômica do Estado, aumentando a sua arrecadação, que se converterá em melhoria na 

qualidade de vida da população do Amazonas. 

 

Geoprocessamento  

 

Inicialmente executadas com o objetivo de formular e definir diretrizes técnicas, subsidiando o 

Programa Ronda no Bairro, as ações ganharam importância estratégica no âmbito do governo, por 

meio de outras ações, agregando uma base de dados geográfica corporativa, auxiliando em diversas 

frentes no processo de tomada de decisão: Produção e análise de dados georreferenciados, bem como o 

desenvolvimento de pesquisas aplicadas à implementação de políticas públicas, utilizando o 

geoprocessamento e o sensoriamento remoto como base principal de suas atividades. Além disso, a 

cartografia temática e as metodologias desenvolvidas pela Seplan, servem de subsídio para estudos 

interdisciplinares nas diversas áreas do conhecimento: 

� Implantação e Gerenciamento da Licença Corporativa do Sistema ArcGis (Enterprise 

License Agreement – ELA), gerando otimização de recursos e funcionando como 

ferramenta integradora de todos os dados Geoespaciais produzidos no estado do 

Amazonas; 

� Base digital da Região Metropolitana de Manaus, implementada no Sistema Integrado de 

Segurança Pública – SISP;  

� Confecção de 1.237 mapas impressos e temáticos digitais, subsidiando tanto o processo 

de tomada de decisão em nível estratégico quanto as ações sociais desencadeadas por 

Políticas Públicas no estado do Amazonas; 
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� Coleta, Validação e Manutenção de dados Geoespaciais do estado do Amazonas, 

oriundos das diversas Instituições Públicas (Anatel, IBGE, ANA, SEMEF e outros); 

� Unificação de Bases Geoespaciais para o compartilhamento entre secretarias, fundações e 

autarquias do Estado; 

� Formatação do Geoportal do Amazonas, como repositório integrador de dados espaciais, 

produzidos por diversos órgãos do estado do Amazonas. 

� Elaboração do Anexo de Metas e Prioridades da Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO, 

exercício 2013; 

� Revisão do Plano Plurianual 2012-2015- Etapa importante do ciclo de gestão do PPA 

parte de uma agenda governamental definida com base num diagnóstico setorial, que 

identifica problemas ou demandas da sociedade e que expressa seu planejamento por 

meio de programas. Desta forma, foi produzido um material didático para apoio no 

processo de revisão e realizadas oficinas com técnicos de planejamento e orçamento do 

Estado, buscando melhorar a formulação dos programas de cada órgão ou entidade, 

contribuindo decisivamente para o alcance dos objetivos desejados.  

� Planejamento e construção, junto a Processamento de Dados Amazonas S/A - PRODAM, 

do módulo de Revisão e Monitoramento do PPA no Sistema Integrado de Planejamento, 

Orçamento e Gestão – SPLAM; 

� Destacam-se ainda os estudos e pesquisas realizadas pela SEPLAN com o objetivo de 

orientar o Governo do Estado no direcionamento de suas ações: Produto Interno Bruto – 

PIB; Indicadores de Desempenho do Estado do Amazonas – IDEA; Condensado de 

Informações sobre os Municípios; Balança Comercial do Estado do Amazonas; 

Acompanhamento, alimentação e implementação de indicadores no Sistema de 

Informações Governamentais do Amazonas – e-SIGA; Amazonas em Números; Anuário 

Estatístico do Amazonas – 2011; dentre ouros. 

 

MODERNIZAÇÃO E GESTÃO  

                 

Por meio do Programa Estadual de Modernização da Gestão e do Planejamento – PNAGE, 

em parceria com a Seplan, Sead, Sefaz e o apoio técnico da Prodam, o governo do Estado deu 

continuidade aos seguintes programas e sistemas: 
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Ampliação da Rede de Comunicação de Dados – Metromao 

 

O PNAGE financiou os projetos de expansão da rede nos trechos Compensa e Petrópolis, 

conectando 55 órgãos públicos estaduais. Em 2012, adquiriu equipamentos destinados à reserva 

técnica para viabilizar a conexão de cinco órgãos.  

 

Sistema de Planejamento, Orçamento e Gestão do Estado do Amazonas – SPLAM 

 

O desenvolvimento e implantação do novo Sistema de Elaboração do Plano Plurianual, 

permitirá a integração de todas as fases do Ciclo de Gestão do PPA, possibilitando o acompanhamento 

do histórico de cada fase, a cada ano. Em 2012 foram concluídos os módulos de Revisão e 

Monitoramento do Plano, que estão em fase de implantação. 

 

Sistema de Gestão da Qualidade 

 

A implantação deste Sistema tem o objetivo de ampliar a modernização da gestão nos órgãos 

estaduais que possuem a certificação ISO 9001. Em 2012 foi implantado na SEPLAN e SDS. 

 

Modernização Tecnológica e Informatização 

 

 O Governo do Estado, por meio do Comitê Estadual de Política de Informática – CEPINF 

apreciou e aprovou 475 projetos básicos encaminhados pelos diversos órgãos da administração pública 

estadual, que tratavam da contratação de bens e serviços de informática. Esses projetos totalizaram o 

valor de R$ 94.446.525,38, ficando os órgãos demandantes autorizados, sob o aspecto técnico e de 

política de governo, a realizarem as respectivas contratações. Todos os projetos aprovados têm por 

objetivo a melhoria da gestão e da prestação dos serviços públicos. 

Visando atender as necessidades das áreas da receita, tesouro, compras e orçamento, a 

SEFAZexecutou os serviços de processamento informatizado de dados, buscando a otimização do uso 

dos recursos tecnológicos disponíveis para o tratamento adequado das informações de natureza 

econômico-fiscal, contábil-financeira e administrativa, das seguintes atividades: Implantação da 

Declaração Eletrônica de Importação; Implantação da Carta de Correção – NF-e; Início do Projeto 

Nota Fiscal de Consumidor; Implantação da Gestão de Desembaraço de Documentos (Nacional); 

Implantação da Gestão dos Postos Fiscais – consolidação; Desenvolvimento e Processo Digital; 

Implantação do Auto de Infração Eletrônico; Rejeição de Nota Fiscal ON-LINE; GNRE ON-LINE 

Implantação do Controle do Simples Nacional; Implantação da Geração de Débitos a partir do 
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Cruzamento do Cartão Crédito; Desenvolvimento da Nota Fiscal Eletrônica – Avulsa; Implantação do 

Pagamento das Contas Públicas; Validação de Autorização para Aquisição de Veículos Novos com 

Isenção de ICMS por Taxistas e Portadores de Necessidades Especiais; além de inúmeras melhorias no 

Sistema E-compras, AFI e SIGO. 

Com a preocupação de garantir a continuidade dos serviços e atividades fazendárias aos 

contribuintes, aos órgãos públicos e à sociedade em geral, foram adquiridos e instalados dois grupos 

geradores de energia e, para melhoria da gestão patrimonial, foram desenvolvidos mecanismos para 

formar uma base de dados dentro do sistema de Administração de Bens Patrimoniais - ABP, que visa o 

gerenciamento dos imóveis do patrimônio da Sefaz, com campos para registros de regularização de 

documentação, digitalização de plantas, fotografias, avaliações, vistorias e recomendações para 

melhorias.  

A Sefaz empreendeu esforços na conclusão do posto fiscal de Presidente Figueiredo que está 

em plena operação desde maio de 2012. 

Por meio da Secretaria de Estado de Administração e Gestão – Sead, o Governo implementou 

os seguintes projetos e ações: 

Sistema AJURI – módulo patrimônio, estabelecido como sistema único para controle do 

patrimônio de bens móveis e imóveis do Estado, tem permitido o domínio quanto às entradas, saídas, 

transferências, baixas e empréstimos dos bens tombados. Estruturado para operar em ambiente web, 

dispõe atualmente de 283 entes registrados, com um total de 286.789 bens patrimoniais ativos.  

Tamanha é a confiabilidade do Sistema AJURI, que a Secretaria de Estado da Fazenda 

estabeleceu parceria para a utilização dos dados gerados pelo Sistema para a composição do Relatório 

de Depreciação de Bens Patrimoniais, inserindo esses dados no Balanço do Estado.  Para tanto, está 

sendo desenvolvido um módulo específico que realiza automaticamente os cálculos de depreciação de 

bens e geração de relatórios. Em 2013, todos os entes da Administração Direta e Indireta estarão 

usando a ferramenta da Depreciação. 

Também está plenamente estabelecida a rotina de controle de gastos com combustível, no 

uso do Sistema CTF - Controle Total da Frota. Ele 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, proporcionando o controle e gestão da frota do 

Estado com eficiência e segurança. Mais de 2.300 veículos já estão equipados com esse dispositivo.  

A utilização do serviço de Correio Eletrônico Institucional - Expresso Livre, implantado 

há mais de cinco anos, está perfeitamente incorporado aos hábitos do servidor publico, e conta com a 

participação de 82 entes estaduais e com  quase 16.000 usuários cadastrados.  
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Outra ferramenta consolidada é o Portal de Legislação de Recursos Humanos do Estado – 

RHNET, que conta com um acervo de 393 objetos jurídicos, 5.854 atos normativos estaduais e 2.877 

atos federais, os quais foram consultados em 328.590 acessos.  

O Sistema de Controle de Diárias e Passagens - SCDP agiliza o processamento das 

solicitações, concessão e prestação de contas dos servidores que se deslocam em razão dos seus 

serviços. No exercício de 2012 foram atendidas mais de 36.000 solicitações. Estudos estão sendo 

realizados para que seja apresentada uma nova versão do sistema, com melhorias das funcionalidades 

existentes para otimização da prestação de contas e da devolução de numerário não utilizado. 

No que se relaciona à área de recursos humanos, foi realizada a revisão do Enquadramento e 

Análise de Progressão dos Servidores nos Quadros Permanente, Adicional e Suplementar abrangidos 

pela Lei n.º. 3.510/2010, sendo contemplados 3.500 servidores ativos e 1.000 inativos.  

 

CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO 

 

O Programa de Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas tem proporcionado o acesso e o 

desenvolvimento do servidor público por meio de cursos, palestras e formação de nível superior (pós-

graduação) para o desenvolvimento de suas potencialidades pessoal e profissional, elevando a 

capacidade profissional da administração pública estadual.  

Resultado da parceria entre Sead, Secti, Fapeam e a UEA, os cursos de Pós-Graduação Lato 

Sensu de Gestão Pública, Planejamento Governamental e Orçamento Público, vêm beneficiando 50 

servidores por cada curso. Em 2012, qualificou-se a 3ª turma, favorecendo 100 servidores. Por meio 

dessa ação, o Governo do Estado tem elevado a satisfação dos colaboradores, viabilizando assim o 

aumento da produtividade e o crescimento na qualidade dos serviços oferecidos à sociedade. 

Também como resultado da parceria entre a Sead e  UEA, foram destinadas 750 vagas no 

vestibular de 2011 da UEA, com ingresso em 2012, para servidores efetivos da União e do Estado 

(capital e interior), no curso de Tecnologia em Gestão Pública, 

Com esse Programa, o governo ofereceu oportunidades para a participação em palestras e 

cursos, tendo sido qualificados, 12.812 servidores, em parceria com a Assembleia Legislativa do 

Amazonas - ALE, o Tribunal de Justiça do Amazonas, Tribunal de Contas do estado do Amazonas - 

TCE, a Sejus, UEA, Seduc, Corpo de Bombeiros, Susam e Cetam.  

Dentre os cursos oferecidos destacam-se: Direito Previdenciário, Direito Tributário e 

Processo Administrativo Disciplinar, Direito Administrativo, Direito Constitucional, Elaboração e 

Gerenciamento de Projetos na Prática, Práticas de Excelência no Atendimento no Serviço Público, 
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Competências e Habilidades Gerenciais, Lei de Responsabilidade Fiscal, Planejamento Estratégico e 

Novos Procedimentos Aplicados a Convênios e Outras Transferências e Tomada de Contas, além do 

Programa de Qualidade 5’S, que representa uma metodologia de gestão de recursos humanos no 

combate ao desperdício. 

A parceria entre Sead e Seduc, em especial com o Centro de Mídias de Educação, permitiu 

atingir os municípios do Estado por meio do Ensino a Distância, ferramenta já consolidada na 

formação de pessoal, beneficiando mais de 4.900 servidores, os quais, mesmo distantes da capital, 

participaram dos cursos de Comunicação e Oratória, Atualização da Língua Portuguesa e Linguagem 

Brasileira de Sinais - Libras. 

Em parceria com a ALE, Tribunal de Contas, Tribunal de Justiça e Sejus, foi realizado o 1º 

Seminário Estadual de Gestão de Pessoas no Setor Público, com a participação de 430 gestores e 

servidores da área de pessoal dos órgãos dos três poderes do estado do Amazonas. 

 

CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS NO AMAZONAS – 2011/2012 

SEGMENTO 
ALUNOS ATENDIDOS  

2011 2012 
Ensino Fundamental – 1ª A 5ª Séries 30 38 

Ensino Fundamental – 6ª A  9ª Séries 20 28 

Ensino Médio  14 27 

Programa de Qualidade 8’s 423 605 

Pós- Graduação 100 100 

Cursos de Capacitação 12.543 * 12.812** 

TOTAL 13.130 * 13.610** 

Fonte: SEAD 
*  Total de alunos que participaram de cursos e palestras até dezembro de 2011 
**Total de alunos que participaram de cursos e palestras até dezembro de 2012 
 
 

As Ações de Capacitação e Desenvolvimento têm alcançado a cada ano mais pessoas, 

representando em 2012 um incremento superior a 60% em relação ao ano anterior, o que tem 

permitido uma maior eficiência dos programas governamentais e, consequentemente, a melhoria no 

atendimento das demandas da sociedade. 

 

Curso Prático em Sistema de Gestão de Convênios e Repasse de Recursos do Governo Federal – 

SICONV  

 Em parceria com a Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia – Sudam, o governo 

realizou este Curso, com o objetivo de capacitar os servidores do Estado para atuarem no 

cadastramento e gestão de convênios nos órgãos públicos federais e propiciar a prática de todo o 
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processo de credenciamento, cadastramento, elaboração e inserção do projeto, execução e prestação de 

contas.  

Sob a coordenação da Seplan, esse curso foi realizado nos municípios de Manaus, Tabatinga, 

Tefé e Lábrea, onde 119 servidores foram capacitados.    

 

Programa de treinamento de Pessoal do Sistema de Planejamento Estadual 

 

Coordenado e executado pela Seplan, realizou 53 treinamentos, capacitando 1.058 servidores 

por meio de cursos, seminários e congressos.  

 

Programa de Capacitação e Desenvolvimento de Servidores – PNAGE 

 

� II e III Programa de Desenvolvimento de Gestores – participação de 640 gestores das áreas de 

educação, segurança, educação e saúde;  

� Gerenciamento de projetos – participação de 30 gestores da área de segurança, particularmente 

os envolvidos com o Projeto Ronda no Bairro; 

� III Programa de Fortalecimento do Planejamento - participação de 320 servidores da área de 

planejamento estadual. 

 

A Secretaria de Estado da Fazenda - Sefaz, buscando consolidar as medidas de capacitação, 

desenvolvimento e qualificação do servidor fazendário, em 2012 ofertou 33 cursos, perfazendo um 

total de 840 capacitações. Em parceria com a Escola Superior de Administração Fazendária – ESAF, 

retransmitiu, via internet, o II Congresso de Informação de Custos e Qualidade do Gasto no Setor 

Público, beneficiando também servidores dos demais órgãos da administração pública estadual que 

desenvolvem atividades relacionadas ao controle dos gastos públicos. 

Além da disponibilidade de cursos na modalidade Educação a Distância, foi iniciada à 

implantação das Comunidades Virtuais de Práticas, cuja finalidade é criar um ambiente virtual, onde 

os servidores possam compartilhar conhecimentos e experiências que lhes permitam dividir as 

melhores práticas administrativas, possibilitando a padronização dos procedimentos entre os diversos 

setores.  A primeira comunidade instituída foi a das Agências da Fazenda, destinada aos funcionários 

lotados nas agências e postos de arrecadação do interior do Estado, que agora contam com um 

espaço onde podem compartilhar as preocupações comuns ao desenvolvimento das atividades no 

interior do Estado. 
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INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

 

Ações multilaterais destinadas ao desenvolvimento socioeconômico, cultural e científico são 

realizadas pelo Governo, por meio da 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 em São Paulo. 

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 

detalhamento: 

� Acompanhamento da execução dos 295 convênios federais, cujos recursos totalizam R$ 

1.386.806.203,54;  

� Acompanhamento da execução de oito contratos de empréstimo, sendo quatro nacionais no 

valor de R$881.709.360,47 e quatro internacionais no valor de US$765.000,00, nos diversos 

órgãos estaduais;  

� Análise e certificação de 278 processos de pagamentos com recursos de convênios e de 

empréstimo, no total de R$ 311.397.322,18. 

 

Com o objetivo de ampliar as oportunidades de investimentos para o Amazonas, o Governo 

promoveu reuniões de negócios com executivos de empresas com grande potencial para projetos de 

interesse recíproco, com destaque para as empresas Alcoa, Mitsubishi, Potássio do Brasil, 3M, 

Associação Empresarial Brasil-Turquia, Helios Strategia, Giba Santana Cars, Lenovo e Grupo 

Empresarial privado chinês.   

O incremento das relações comerciais do Brasil com o mercado asiático, em especial o 

chinês, permitiu o avanço no relacionamento em vários setores da indústria e comércio daquele 

continente, que desenvolve projetos no Brasil e ainda tem potencial a investir.  

       Visando abrir novas perspectivas de mercado para o Amazonas e, como resultado de um 

trabalho de articulação do Governo do Estado e a Suframa, o Governo participou da Conferência 

Internacional China Mining 2012 e do Seminário Country Investiment/Mining in Brasil, realizados no 

final de outubro e início de novembro de 2012, na República Popular da China.  

 O Governo participou também de eventos nacionais e internacionais como a Rio + 20 - 

Conferência das Nações Unidas, que visa a continuação e dissolução da problemática das novas 

temáticas que rodeiam o sistema internacional; EXPOCOMER - feira anual comercial do Panamá, a 
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fim de concentrar uma maior integração de desenvolvimento regional; Feira Feira e Conferência da 

Indústria Naval e Offshore, e outros.   

Política de Incentivos fiscais do Estado do Amazonas 

A Seplan deu continuidade nas ações de fomento à Administração da Política de Incentivos 

Fiscais e Extrafiscais do Estado, instituída pela legislação vigente, notadamente, na análise, aprovação, 

acompanhamento e inspeções de Projetos Industriais de diferentes segmentos que pleiteiam os 

Incentivos fiscais do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS e devidamente 

aprovados pelo Conselho de Desenvolvimento do Estado do Amazonas – Codam. 

Os principais parâmetros analisados nos projetos, para que possam vir a ser considerados de 

real interesse ao desenvolvimento do Estado, são os níveis de investimento, geração de mão de obra 

direta e indireta e os benefícios sociais aos empregados e à sociedade. 

A análise de projetos e a conseqüente concessão de Incentivos Fiscais é um importante 

instrumento para se medir a eficácia da política de incentivos fiscais, uma vez que, o governo renuncia 

ao imposto em contrapartida aos benefícios gerados pelos projetos de investimentos. 

Em 2012, 203 Projetos foram submetidos à aprovação do Codam que estimam para os três 

primeiros anos de operação a geração de 10.010 empregos diretos, com o investimento na ordem de 

R$ 9.479.994.722 bilhões.  

 

PROJETOS APROVADOS, MÃO DE OBRA DEMANDADA E VOLUME DE 

INVESTIMENTOS DO CODAM 2009 – 2012 

ANO 
PROJETOS 

APROVADOS 
MÃO DE OBRA INVESTIMENTO (R$ 

1,00) 

2009 226 9.224 3.635.578.431 

2010 214 11.750 5.407.221.654 

2011 226 14.990 4. 709.085.448 

2012 203 10.010 9.479.994.722 

Total 869 45.974 23.231.880.255 

Fonte: Codam/Seplan 

 

Desenvolvimento Regional 

 

Em apoio às políticas de desenvolvimento social, econômico e de infraestrutura 

implementadas pelo Governo do Estado, a Ciama deu continuidade às ações e projetos que visam à 

melhoria da qualidade de vida da população amazonense por meio do Projeto de Desenvolvimento 
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Regional do Amazonas – Zona Franca Verde – Proderam, coordenado pela Seplan, com o apoio 

financeiro do Banco Mundial. 

Uma das frentes de atuação do Proderam é levar Saneamento básico para o Alto Solimões. A 

meta do Governo até o final de 2014 é universalizar o acesso à água potável nos nove municípios, com 

a otimização dos sistemas existentes, por meio da implantação de Sistemas de Abastecimento de Água 

nas áreas urbanas e rurais da região. 

O projeto já concluiu as obras de ampliação e reforma dos sistemas de abastecimento de água 

do município de Atalaia do Norte e, atualmente, de Benjamin Constant e Tabatinga estão em fase de 

execução. Os três municípios totalizam investimentos da ordem de R$ 31.825.192,44.  

No componente Saúde, o Proderam vem atuando também no sentido de melhorar o acesso, a 

qualidade e a resolubilidade do Serviço Público de Saúde na região do Alto Solimões, mediante a 

reorganização dos modelos assistenciais e de gestão, prestando apoio estadual à Extensão da Atenção 

Básica/Saúde da Família e ao fortalecimento do sistema de Vigilância à Saúde; na melhoria de acesso 

e da qualidade dos serviços de média complexidade.  

Foram concluídas as obras de ampliação e reforma do hospital de Atalaia do Norte e de 

Benjamim Constant, com investimentos de R$ 1.789.413,43 e R$ 1.952.977,69, respectivamente.  

Na área de Desenvolvimento Sustentável, são realizados subprojetos que beneficiam as 

cadeias produtivas da região, como por exemplo, a criação do projeto de Manejo de Lago, onde já 

foram investidos R$ 1.086,411, beneficiando cerca de 5.600 famílias.  

Também foi possível a reforma e ampliação da Estação de Piscicultura, no município de 

Benjamin Constant, com investimentos da ordem de R$ 234.749,18, beneficiando cerca de 120 

famílias.  

Tanto a cadeia produtiva da castanha, quanto a do mel, receberam atenção especial do 

Proderam, com a construção de uma usina de beneficiamento da castanha, beneficiando 500 famílias; 

e da Casa do Mel, atendendo 350 famílias. Os dois projetos totalizam investimentos de R$ 

1.023.238,38.   

A ação conjunta Governo do Estado em parceira com a Prefeitura de Manaus, prevê a 

realização de obras de infraestrutura urbana na cidade de Manaus, com o objetivo de manutenção e 

melhoramento do sistema viário, e promover a acessibilidade da população e a redução de acidentes 

no trânsito, mediante a execução de serviços de recapeamento de vias asfaltadas, ampliação da rede de 

drenagem de águas pluviais, implantação de passeios públicos, recuperação de sarjeta e de meio-fio na 

cidade de Manaus. 

Com 95% das obras já concluídas, a Ação Conjunta está gerando mais de cinco mil empregos 

diretos. São grupos que estão executando tarefas em todas as áreas da cidade, com maior ênfase nas 

zonas Norte, Leste e Oeste, onde as vias estavam mais danificadas. 
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Ainda em 2012, o Governo do Estado, por meio da Ciama, mediante convênios firmados com 

todos os municípios do interior e da capital, executou uma série de ações de obras de infraestrutura e 

promoção do desenvolvimento, que inclui obras de recuperação do sistema viário, pavimentação, 

meio-fio e sarjeta dos municípios. 

A Seplan com o apoio da Secretaria de Estado de Articulação de Políticas Públicas aos 

Movimentos Populares - Searp realizou a I Conferência Nacional de Desenvolvimento Regional – 

CNDR, abordando o tema: Desenvolvimento Regional para superação das desigualdades 

socioeconômicas e territoriais, atendendo a proposta do Ministério da Integração cujo objetivo é a 

redução das profundas desigualdades entre regiões distintas.    

 

� I Conferência de Desenvolvimento Regional do Estado do Amazonas – CDR – realizada 

pela Seplan, com o apoio da Secretaria de Estado de Articulação de Políticas Públicas aos 

Movimentos Populares – Searp, no período de 17 a 19 de setembro de 2012, como etapa 

preparatória para a Conferência Macrorregional e para I Conferência Nacional de 

Desenvolvimento Regional, atendendo à proposta do Ministério da Integração de formulação 

participativa da nova PNDR, que abordou o tema “Desenvolvimento Regional para superação 

das desigualdades sócio-econômicas e territoriais”, cujo objeto é a redução das  profundas  

desigualdades entre regiões distintas.  

Antes do evento em Manaus, o Governo do Estado realizou conferências microrregionais, nos 

municípios de Boca do Acre, Coari, Guajará, Humaitá, Itacoatiara, Maués, Manacapuru, 

Manaquiri, Parintins, São Gabriel da Cachoeira, Tabatinga, Tefé, incluindo a escolha de 

representantes para participar da Etapa Estadual, para a divulgação e captação das propostas 

junto aos municípios. 

Nessa I Conferência, foram elaborados os princípios e diretrizes e eleitos dentre os mais de 250 

participantes, 10 delegados para representar o Amazonas nas etapas macrorregional e nacional. 

� Núcleo de Desenvolvimento e Integração da Faixa de Fronteira do Estado do Amazonas – 

NIFFAM - Desde o seu lançamento, em outubro de 2011, foram realizadas sete reuniões gerais 

do núcleo, totalizando em 406 o número total de participantes. Em 2012 foram realizadas quatro 

oficinas de apresentação do programa e contribuições para a construção do Plano de 

Desenvolvimento e Integração Fronteiriço do Estado do Amazonas – PDIF, nos municípios de 

Boca do Acre, Guajará, São Gabriel da Cachoeira e Tabatinga, com um total de 183 

participantes. 

Após a apreciação da sociedade, nos municípios, houve a consolidação do PDIF e envio ao 

Ministério da Integração Nacional, que usou o documento para subsidiar a elaboração do Plano 

Brasil Fronteira. 
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Políticas Públicas para o Setor Terciário 

Dentre os projetos e ações voltadas ao desenvolvimento, fortalecimento e consolidação do Setor 

Terciário, segmentos Comércio e Serviços, realizados pela SEPLAN, destaca-se a Elaboração do Atlas 

Nacional do Comércio, Atlas Nacional de Serviços e da Revista Amazonas Investidor.        

 

Micro e Pequenas Empresas 

A implementação da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de 

Empresas e Negócios – Redesim tem como objetivo desburocratizar e simplificar o processo de 

regularização de Empresas.  

Nesse sentido foram realizadas as seguintes ações: Conclusão da Implantação do Sistema 

Gerencial Fácil – SIGFácil;  Consultoria aos órgãos municipais e estaduais sobre os aspectos legais da 

Redesim e assessoramento ao Subcomitê Gestor quanto aos aspectos jurídicos da rede; 

Regulamentação da Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, cujo objetivo visa disciplinar a aplicação 

da Lei Complementar 123/06 e da Lei nº 11.598/07 nos municípios por meio de regulamentação 

legislativa; Efetiva utilização pelos órgãos estaduais. 

Programa Estadual de Parcerias Público-Privadas - PEPPP - criado pelo Governo do 

Estado do Amazonas, tem como objetivo viabilizar contratos de longa duração e de grande impacto 

econômico e social em conjunto com o privado. 

Em 2012 foi realizada audiência, consulta pública e publicação do Edital de Concorrência 

Pública Internacional para a construção, fornecimento de equipamentos, manutenção e gestão de 

serviços não assistenciais da Unidade Hospitalar na zona Norte de Manaus, de forma a proporcionar 

maior eficiência aos serviços de saúde prestados à população do Estado do Amazonas.  

Está sendo elaborada, em conjunto com a Secretaria de Estado de Saúde, modelagem 

para o Centro de Diagnóstico que receberá equipamentos mais modernos, permitindo avanço 

na resolutividade do atendimento ambulatorial da grande Manaus e do Hospital Universitário 

que além de atender a média e alta complexidade englobará também atividade de ensino que 

permitirá a formação de profissionais. 

 

GESTÃO PREVIDENCIÁRIA 

O Governo do Estado, por meio da Fundação Amazonprev vem atuando na busca constante 

do equilíbrio econômico, financeiro e atuarial do sistema previdenciário, além do compromisso social, 

proporcionando confiança e segurança no presente e no futuro dos servidores públicos do estado do 

Amazonas. Dentre as ações realizadas destacam-se: 
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Segregação da Massa Previdenciária 

O estado do Amazonas registra um total de 87.933 segurados da Previdência, dentre ativos, 

inativos e pensionistas do Poder Executivo. Essa massa está segregada em dois Fundos: Fundo 

Financeiro - FFIN, composto pelos servidores ingressados no serviço público até 31 de dezembro de 

2003 – sob a responsabilidade do Estado e Fundo Previdenciário - FPREV composto por servidores 

ingressados no serviço público a partir de 1º de janeiro 2004 – sob a responsabilidade da Amazonprev. 

O FPREV registra um total de 24.477 segurados dentre ativos, inativos e pensionistas, representando 

27,83% do total da massa previdenciária do Poder Executivo, conforme gráfico que segue: 

 

Fonte: Cálculo Atuarial  
Nota 1: Quantidades levantadas no final do mês de outubro/2012 através do Cadastro e Folha de Pagamento de Pessoal (CFPP). 

 

Investimentos 

 

Em 2011, a projeção para o patrimônio da Amazonprev para o exercício de 2012 foi de 

pouco mais de R$ 995 milhões. Essa expectativa foi superada, levando em consideração o produto da 

arrecadação das contribuições dos segurados e patronais e demais ativos. Aliada ao comprometimento 

do Governo do Estado em 2012, a Fundação já acumula um patrimônio acima de R$1.083 bilhão, um 

crescimento acumulado de 210.109%, como demonstra o gráfico abaixo. 

Essa performance foi obtida pela estratégia de concentrar a grande maioria dos recursos do 

FPREV em fundos de investimentos indexados ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - 

IPCA. 

63.456

24.477

0

10.000 

20.000 

30.000 

40.000 

50.000 

60.000 

70.000 

FFIN FPREV

MASSA PREVIDENCIÁRIA - PODER EXECUTIVO - 2012



305 
 

Além disso, o cenário de queda da taxa de juros implementado pelo Banco Central, motivado 

pela necessidade de incentivar o crescimento econômico do país, que sofre os reflexos das crises 

econômicas externas, favoreceu diretamente as aplicações em fundos de renda fixa indexados aos 

índices de preços. 

 

 

Fonte: Amazonprev 
Nota 1: Investimentos compostos por renda fixa e imóveis. 
Nota 2: realizado até setembro e projetado até dezembro/2012. 
 

Percebe-se que o Governo do Amazonas vem avançando na Gestão Previdenciária e a 

projeção é de que o Estado se desonere das despesas com a previdência, canalizando esses recursos 

para outros segmentos como Educação, Saúde e Segurança. 
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Fonte: Base para o Cálculo Atuarial 2012 

 

Concessão de Benefícios 

Em 2012, foram analisadas e encaminhadas à Casa Civil 1.098 aposentadorias, das quais, 

98,63% dentro do prazo de 30 dias estabelecido no Planejamento Estratégico. 

A Casa Civil publicou 1.107 aposentadorias oriundas dos processos encaminhados pela 

AMAZONPREV e também foram concedidas 318 pensões.  

 

Fonte: SGQ Amazonprev 

Nota: Realizado até novembro/2012. 
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METAS E PRIORIDADES PARA 2013 

Amparado pelo Planejamento Estratégico, a Amazonprev sinaliza como meta principal 

chegar ao final de 2013 com o montante de Investimentos de R$1,378 bilhão, conforme gráfico 

abaixo. 

  

Fonte: AMAZONPREV 
Nota 1: Realizado até setembro/2012 e projetado até dezembro/2016. 
Nota 2: Consideradas as Contribuições do Servidor e Patronal e a remuneração dos investimentos. 

Nota 3: Investimentos compostos por renda fixa e imóveis. 
 

Destacam-se também as seguintes iniciativas para 2013: 

� Elaborar estudo para aprimorar o trabalho de instrução dos processos de concessão de 

aposentadoria no âmbito do Estado; 

� Realizar estudo para identificar alternativas para melhorar o atendimento do segurado no interior 

do Estado, em parcerias com a Seduc e outros órgãos. 

� Disseminar as informações de pré-aposentadoria, cultura previdenciária, capitalização e 

investimentos através do Programa de Preparação para Aposentadoria - PROAP. 

� Continuar em contato com o TCE, Tribunal de Justiça e Ministério Público por meio da Comissão 

de Adesão, visando dirimir dúvidas para buscar a Adesão. 

� Estudar a relação custo x benefício para assessorar o Estado quanto à criação da Previdência 

Complementar. 

� Acompanhar a contratação de empresa especializada para realização de concurso público após a 

aprovação do PCCR. 

� Melhorar o tempo e qualidade de disponibilização das informações no site da AMAZONPREV por 
meio do SIS. 
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LICITAÇÃO 

 

O Governo do Estado do Amazonas, por meio da Comissão Geral de Licitação do Poder 

Executivo – CGL, vem realizando o processo e julgamento das licitações de interesse dos órgãos da 

Administração Direta, das Fundações e Autarquias do Poder Executivo. 

 Entre as modalidades de licitação, foi gerada em 2012 uma economia para o Estado, no 

valor de R$ 88.182.297,89 (6,20%) e Pregão Eletrônico para Registro de Preços a economia no valor 

de R$ 139.952.518,55 (15,69%). 

 

METROLOGIA 

 
A atuação do Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Amazonas – IPEM nas áreas da 

Metrologia Legal e da Qualidade Industrial, conforme competências delegadas pelos termos do 

convênio de cooperação técnica firmado com o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e 

Tecnologia – Inmetro,  apresentou os seguintes resultados: 

 

Metrologia Legal 
 
 

Na verificação dos Instrumentos de Pesar e Medir, foram contabilizados 35.372 instrumentos, 

entre balanças, bombas medidoras de combustíveis, taxímetros, aparelhos medidores de pressão 

arterial, etilômetros e medidores de velocidade; 685.716 balanças e medidores de energia elétrica; 

2.380 Hidrômetros Domiciliares; 1.563 Cronotacógrafos;  e 37.386  produtos pré-medidos - 

embalados e medidos na ausência do consumidor. 

 

Qualidade Industrial 

 

No exercício de 2012 foram fiscalizados na área de avaliação da conformidade, produtos 

regulamentados, produtos com conformidade avaliada compulsoriamente e, ainda, produtos inseridos 

no Programa Brasileiro de Etiquetagem - PBE. Estas ações de fiscalizações alcançaram um total de 

170.294 produtos. 

Além das atividades delegadas pelo INMETRO o IPEM-AM atua também no campo da 

educação para o consumo, visando a conscientização e a defesa do consumidor, por meio de 

campanhas educativas que são realizadas pelo Instituto em todo o estado do Amazonas por meio do 

Projeto Educar é Preciso. Nessa campanha, realiza a distribuição de cartilhas educativas nas diversas 

áreas de atuação, informativos institucionais que apresentam as ações e melhorias, demonstrações 

práticas da execução da atividade do Instituto, além de palestras junto a consumidores, fornecedores, 



309 
 

empresários, sindicatos e demais partes interessadas sobre as questões comerciais envolvidas pela 

Metrologia legal e a Qualidade Industrial. 

 

GOVERNO ELETRÔNICO 

 

   A implantação do Programa Ronda no Bairro, pelo governo do Estado, colocou o Amazonas à 

frente de todos os outros estados da federação no quesito segurança pública. E coube à Prodam, uma 

empresa totalmente regional, desenvolver a tecnologia necessária para o pleno funcionamento do 

Programa.  

Durante todo o ano de 2012, foram desenvolvidas as mais modernas soluções que incluíam 

desde o complexo Sistema Integrado de Segurança Pública – SISP, até a aparelhagem tecnológica do 

novo Centro Integrado de Operações - Ciops e dos modernos Distritos Integrados de Polícia - DIPs. 

Nesse processo, foram treinados multiplicadores das forças de segurança, que levaram o 

conhecimento do sistema a todos os policiais civis e militares que hoje estão pelas ruas de Manaus, 

garantindo a segurança da população com equipamentos de última geração, como tablets e viaturas 

equipadas com câmeras de seguranças capazes de transmitir, em tempo real para o Ciops, as imagens 

geradas. 

Outro fato extremamente positivo para o Estado foi a expansão do Programa Amazonas 

Digital. Coordenado pela Seplan, Secti, Seduc e executado pela Prodam, o programa fornece o acesso 

a Internet gratuita a usuários em Manaus e no interior. Na capital, o sinal está disponível em 30 lugares 

públicos e de grande circulação: Pronto Atendimento aos Cidadãos - PACs e Centros de Convivência. 

No interior, já são 150 pontos espalhados por quinze municípios, conectando órgãos públicos e 

melhorando o atendimento à população. 

A PRODAM participou ativamente na realização desses e de todos os outros projetos descritos 

abaixo: 

 

Ronda no Bairro 

 

� Sistema Integrado de Segurança Pública – SISP 

     Esse Sistema é a base tecnológica do Programa de Segurança Pública Ronda no Bairro, 

implementado pelo Governo do Estado ao longo de 2012. Desenvolvido com a mais moderna 

tecnologia, trata-se de um sistema computacional de alta disponibilidade, com tolerância zero 

em relação a falhas de alto nível. 
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� Implantação do Centro Integrado de Operações - CIOPS     

    O CIOPS permite a integração entre os órgãos relacionados à segurança pública no Estado, 

com a utilização de diversas tecnologias, incluindo três video walls, um parque computacional 

para despachantes e atendentes e uma robusta central telefônica totalmente integrada com as 

viaturas do Programa Ronda no Bairro.  

� Implantação dos DIPS 

    Ainda no escopo do projeto Ronda no Bairro, coube à PRODAM o gerenciamento do processo 

de ativação de todos os Distritos Integrados de Polícia – DIPs, distribuídos nas seis zonas da 

cidade de Manaus. 

 

Amazonas Digital  

 

Em 2012 o Amazonas deu um salto em inclusão digital, com a expansão do Programa 

Amazonas Digital, coordenado pela Seplan, Secti, Seduc, e  executado pela Prodam. 

O Programa Amazonas Digital permite o acesso gratuito à internet em pontos públicos 

localizados em Manaus e em 15 municípios do interior do Estado (Tabatinga, São Gabriel da 

Cachoeira, Japurá, Eirunepé, Boca do Acre, Carauari, Tefé, Coari, Barcelos, Humaitá, Manicoré, 

Manacapuru, Maués, Itacoatiara e Presidente Figueiredo) por meio de aparelhos móveis como 

celulares, tablets e laptops, com capacidade para internet sem fio (Wi-Fi).  

Como parte da política de expansão, o Governo do Estado instalou ao longo de 2012, 30 

pontos de conectividades em Manaus. Os pontos estão espalhados por locais públicos e de grande 

acesso como praças, centros de convivência e unidades de Pronto Atendimento ao Cidadão - PAC. 

Ainda na capital, em setembro de 2012 foi dado início à expansão dos pontos de acesso em 

todas as 235 escolas da rede estadual de educação. Deste total, nove unidades de ensino já receberam o 

sinal de internet.  

Nos quinze municípios onde está implantado, houve um aumento do link de comunicação de 

6,5 Mbps para 11,0 Mbps, garantindo nesses municípios, a conexão de mais 50 órgãos públicos como 

escolas, delegacias, órgãos de saúde, entre outros. Esse programa beneficia atualmente algo em torno 

de 471 mil habitantes.  

Sistema de Gestão Escolar – SIGEAM 

 

O SIGEAM permite às secretarias de educação um efetivo controle das atividades nas escolas, 

da vida escolar dos alunos, dos recursos docentes e do planejamento. O sistema está presente em 
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aproximadamente 800 escolas e gerencia informações de 650 mil alunos. Em 2012, as melhorias 

implantadas no SIGEAM foram: 

 

� Adequação do módulo de Processo Seletivo de Escolas Integrais; 

� Processo Seletivo PRONATEC; 

� Descentralização do Supletivo Eletrônico; 

� Mapeamento e otimização de processos do Departamento de Gestão de Pessoas – SEDUC; 

e, 

� Implantação do Projeto Igarité no SIGEAM. 

Trânsito  

 

As soluções para a área de trânsito atendem às necessidades de gestão de veículos, condutores 

e infrações. Entre as principais implementações desta área em 2012, destaca-se o desenvolvimento do 

sistema de Talonário Eletrônico, juntamente com outros projetos nessa área:  

� Talão Eletrônico; 

� Leilão de veículos; 

� Emissão de laudos periciais; 

� Transferência automática de condutores; 

� Serviços de internet.   

Business Intelligence 

 

Entre os serviços oferecidos pela Prodam está a construção de DW Data Warehouse - DW/BI 

(Business Intelligence), que são tecnologias que possibilitam ao cliente o acesso direto aos seus dados, 

em formato próprio, por meio de uma ferramenta de software, que o torna capaz de construir suas 

próprias consultas ou análises. Trata-se de uma moderna tecnologia, com a função primordial de 

auxiliar a administração estadual na tomada de decisões estratégicas. 

 

Novos Sistemas e Implantação de Melhorias  

� e-Clipping; 

� Fundo de Proteção Social; 

� Projeto Viver Melhor; 

� AJURI; 

� SPROWEB.    
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Sites e Intranets 

 

A Prodam possui a expertise na elaboração de sites e portais, todos desenvolvidos em 

conformidade com rígidas normas de segurança, que garantem a inviolabilidade das páginas. Em 2012 

foram desenvolvidos para o governo do Amazonas os seguintes websites: Controladoria Geral do 

Estado – CGE, Intranet PRODAM / SEFAZ/ AMAZONPREV, SEJUS, PROSAMIM, SECTI. 

Investimentos 

 

A Prodam tem investindo continuamente na aquisição de novas máquinas para garantir um 

serviço excelente aos seus clientes. Em 2012 a empresa ampliou seu Datacenter, com um investimento 

de R$ 3 milhões e 800 mil, na aquisição de servidores, licenças de softwares, discos para o 

armazenamento de informações, entre outros. 

Outra recente aquisição da empresa foi uma ampliação da memória do processador da IBM, 

um investimento de R$ 900 mil. 

Todos esses investimentos aumentaram a capacidade de absorver novos projetos e dar 

continuidade aos que já existem, garantindo ao estado do Amazonas todo o aparato tecnológico 

propício ao desenvolvimento. 

 

Situação Financeira 

 

Empresa de alta tecnologia, a Prodam se mantém atenta às tendências do mercado e às 

expectativas de seus clientes. Em 2012 investiu R$ 311.945,23 no treinamento de seu corpo funcional, 

R$ 1.730.865,00 em recursos tecnológicos, R$ 741.415,00 em reforma e ampliação predial e R$ 

333.443,00 em veículos, móveis e utensílios. Acrescentando a esse valor outros pequenos tipos de 

investimento, chegou a um total de R$ 3.241.483,00.  

Responsabilidade Social 

 

Em 2012, a Prodam recebeu a visita de 196 estudantes das seguintes instituições: Instituto 

Federal de Tecnologia de Roraima - IFRR; Instituto Federal de Tecnologia do Amazonas (IFAM-

Campus Parintins), Faculdade Martha Falcão e Universidade Federal do Amazonas - UFAM e 

Faculdade Cathedral de Roraima. 

Os estudantes são alunos de cursos de nível médio e superior da área de tecnologia da 

informação interessados em conhecer de perto o ambiente de trabalho de uma grande empresa de TI. 
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METAS DA PRODAM PARA 2013 
 

INVESTIMENTOS PREVISTOS EM SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS 

 

 

   

 

 

 

 

 

REGISTRO DE EMPRESAS MERCANTIS E AFINS 

 

O Departamento Nacional do Registro do Comércio – DNRC, órgão por meio dos qual as 

Juntas Comerciais são subordinadas tecnicamente nos termos da Lei Federal 8.934/94, desenvolveu 

ferramentas de trabalho para que as Juntas Comerciais possam se adequar às políticas do Governo 

Federal e Estadual, visando facilitar e desburocratizar o processo de abertura de empresas, 

modernização do registro mercantil, bem como o intercâmbio de informações, com a finalidade de 

modernizar e informatizar os processos de registro mercantil, legalização de empresas e colaborar com 

a composição do Cadastro Nacional de Empresas.  

O Governo do Estado do Amazonas por intermédio dos Órgãos que integram a REDESIM 

firmou Convênio objetivando dar cumprimento as legislações vigentes. 

 

Metas atingidas 
 
� Infraestrutura tecnológica do Sistema Nacional de Registro Mercantil; 

� Informatização dos serviços de registro mercantil, a partir dos instrumentos de TI: 

� Atualização do Sistema de Automação do Registro Mercantil – SIARCO; 

� Sistema de visualização de imagens de documentos arquivados na Junta Comercial-

GERIMAGEM, (em andamento); 

� Cadastro Nacional de Empresas Mercantis - CNE; 

� Cadastro de pessoas com bens bloqueados e de documentos extraviados, roubados ou furtados; 

(atualização e sincronização em nível nacional); 

DESCRIÇÃO  2012  2013  

Vídeo Conferência para as 

Secretarias do Estado 
R$ 1,6 milhões - 

Ampliação da Rede de 

Governo 
- R$ 10 milhões 

Integração com a Rede do 

Gasoduto Coari-Manaus 
- R$ 8 milhões 

Amazonas Digital e inclusão 

social 
R$ 3,4 milhões R$ 3,4 milhões 
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� Requerimento de Empresário Eletrônico; (em implantação) 

� Ficha de Cadastro Nacional; 

� Registro Mercantil Digital; 

� Sistema de controle de arrecadação; (atualização e sincronização a nível nacional); 

� Sistema de emissão de DARF; 

� Sistema de Autenticação de Livros Digitais; 

� Integração Nacional da Junta Comercial; (REDESIM) 

� Integrador Estadual; (REDESIM) 

� Pesquisa de nome empresarial integrada à pesquisa de endereço e à possibilidade de exercício 

de atividades nesse local; (REDESIM) 

� Desenvolveu e manteve os sistemas informatizados necessários à implementação e 

operacionalização do Portal do Empreendedor e executou os processos de registro e 

legalização de empresas de forma integrada pelos Órgãos e entidades integrantes da 

REDESIM. 

 

Empresas Constituídas em 2012 

 

No decorrer do ano de 2012 foram registradas no Estado 4.553 empresas com os seguintes 

tipos jurídicos: Empresário: 2.974; Sociedade Limitada: 1.428; EIRELI: 133; Cooperativa: 14; Outros: 

quatro.  

 

DIFUSÃO E INFORMAÇÃO DO GOVERNO 

 

A Comunicação e a Publicidade Institucional são as atividades fins de responsabilidade da 

Agência de Comunicação Social – Agecom, que tem a missão precípua de tornar públicas as ações, 

projetos e programas da administração pública estadual e os resultados obtidos.  

Na área de Comunicação, as atividades são desenvolvidas por uma equipe de profissionais que 

envia diariamente material jornalístico produzido para os veículos de comunicação: rádio, televisões, 

jornais, portais e sites jornalísticos. Além disso, sugere temas e entrevistas com os dirigentes dos 

órgãos do Governo do Estado, para que os próprios veículos produzam materiais divulgando as ações 

do governo e, atende aos jornalistas que buscam informações sobre a administração estadual, sendo 

essas demandas respondidas pela própria Agecom ou encaminhadas aos assessores responsáveis.  

Desenvolve, ainda, em conjunto com as assessorias de comunicação dos demais órgãos do 

Governo, acompanhamento e orientação acerca das matérias produzidas, para torná-las mais atrativas 
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para os veículos de comunicação e com isso reforçar as diretrizes da política de comunicação do 

Governo.  

No trabalho de produção diária de material jornalístico, acompanha os eventos com a 

participação/realização do Governo no interior do Amazonas e em outros Estados. Em 2012, 

acompanhou 44 viagens a municípios do interior e sete viagens nacionais. 

Conforme dados parciais de janeiro a outubro de 2012, foram produzidas pela AGECOM e 

enviadas aos veículos de comunicação, 1.849 notas informativas e 1.439 releases (matérias 

completas), grande parte acompanhada de fotos feitas pela equipe da AGECOM, para os jornais 

impressos, blogs e portais da internet.  

Para as emissoras de TV foram enviados 2.700 videos-releases (matérias telejornalísticas). 

Grande parte dos vídeos-releases e peças publicitárias do Governo do Amazonas estão postada no 

Youtube. 

Para as emissoras de Rádio, foram enviadas 680 matérias/notas, além do envio de 233 

entrevistas, 322 áudios e 662 flashes ao vivo em pautas com cobertura na AGECOM. Entre as 

inserções diárias da equipe do setor de Rádio em emissoras, houve 131 flashes ao vivo em rádios de 

Manaus e 531 em emissoras do interior do Estado.  

As assessorias de comunicação dos órgãos da administração direta e indireta do Governo do 

Amazonas produziram, no período de janeiro a outubro de 2012, 873 notas e 4.739 releases (matérias 

completas) para os veículos impressos. Para as emissoras de TV, as assessorias encaminharam 3.336 

matérias. Às emissoras de Rádio, foram enviadas 3.307 notas e articuladas 1.782 entrevistas. Para a 

mídia eletrônica (portais e blogs) foram enviados 970 releases e 1.090 notas informativas.  

Como ferramenta direta para divulgação, são publicadas diariamente no Portal do Governo 

www.amazonas.am.gov.br as matérias jornalísticas produzidas, incluindo textos, fotos, áudios e 

vídeos. Vale ressaltar que dentro da política de modernização da comunicação, o Portal sofreu 

reformulações.  

Como ferramenta de monitoramento, são realizadas diariamente acompanhamento às matérias 

publicadas nos jornais impressos e veiculadas nos programas jornalísticos de televisão, com a 

contabilização das quantidades de matérias, notas e entrevistas. E, também, o acompanhamento das 

notícias relacionadas ao governo na mídia eletrônica, a exemplo de portais informativos e blogs, bem 

como em redes sociais na internet, como twitter e facebook.  

Buscando a modernização quanto ao monitoramento feito pela Agecom, foi iniciada em 2012 

a implantação do sistema E-clipping, em parceria com a Prodam. O sistema está em fase de testes e 

ajustes e vai monitorar as informações relativas ao Governo do Estado em todos os meios de 

comunicação (rádio, TV, impresso e internet), permitindo a produção de relatórios e o 

acompanhamento em tempo real.  
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No trabalho de monitoramento diário dos jornais impressos de Manaus, até outubro foi 

contabilizada a divulgação de 8.290 notícias que abordaram o Governo Estadual. Nas revistas 

semanais de circulação nacional, foram veiculadas 13 matérias sobre o Governo e nos jornais de 

circulação nacional, como a Folha de São Paulo e o Estado de São Paulo, foram publicadas no 

período, 66 matérias relacionadas à administração estadual.  

Na Publicidade Institucional, o Governo vem sendo atendido por três agências de publicidade 

licitadas que tem a atribuição de criação das campanhas e peças publicitárias, a partir das demandas 

encaminhadas pelos órgãos do governo à Agecom, e a intermediação na produção e veiculação das 

campanhas produzidas. De janeiro a outubro de 2012 foram criadas 107 campanhas com 312 peças 

publicitárias.  

A Imprensa Oficial, cuja meta principal é a publicação do Diário Oficial contendo matérias 

dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, Municipalidade e outros de interesse geral da 

população. Em cumprimento à legislação, em 2012 a Autarquia publicou 450.000 jornais, 

considerando a média de 1.500 exemplares diários. 

O Jornal Eletrônico, implantado desde 2005, oferece ao público todas as possibilidades de 

realizar consultas via internet, de forma gratuita, por meio do site www.imprensaoficial.am.gov.br. 

A Imprensa Oficial atendeu ainda outros tipos de impressão, como a confecção de 18.000 

livros, 43.000 jornais religiosos e panfletos, 2.200 revistas e folhetos, e 300.000 impressos diversos de 

interesses dos órgãos do Governo do Estado, além de 1.500 encadernações.  

A Fundação Televisão e Rádio Cultura do Amazonas – Funtec, por meio de parcerias com 

diversas secretarias e autarquias, na rotina de produção da emissora realizou programas de interesse 

público, aliando o compromisso da TV Pública com a viabilidade de melhorias substanciais.  

Produziu 56,5 horas/mês, com conteúdos de cunho cultural, informativo, de prestação de 

serviços e telejornais, num total de dez atrações televisivas, além de 436 horas/mês de programas na 

Rádio Cultura do Amazonas, que transmite em Ondas Tropicais - OT, levando informação para toda a 

população do interior.  

 Entre os maiores êxitos, destaca-se a veiculação em Rede Nacional, pela TV Brasil, do 

Programa “Nova Amazônia”, que versa sobre sustentabilidade, além das grandes questões 

Amazônicas, como a pesquisa científica aliada do saber tradicional.  

 

METAS PARA 2013 

 

Prosseguimento às tratativas com o Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social - Bndes 

com vistas ao financiamento de R$ 18,9 milhões junto ao Banco, sendo R$ 3,8 milhão de 

contrapartida estadual para a modernização, digitalização e expansão do interior da TV Cultura do 

Amazonas. 
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APOIO LOGISTICO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA DO GOVERNO 

A Secretaria de Governo – SEGOV, órgão de assistência direta e imediata do Chefe do Poder 

Executivo, em colaboração com a Casa Civil, Casa Militar, Secretaria de Estado de Representação do 

Governo em Brasília, e Escritório de Representação do Governo, em São Paulo, desenvolveu ações de 

articulação com autoridades, órgãos e entidades da Administração da União, dos Estados e 

Municípios, bem como o atendimento e acompanhamento da população, viabilizando benefícios de 

acordo com as suas necessidades, nos casos emergenciais e de calamidade pública.    

Nesse sentido, em 2012 executou ações, dentre as quais se destacam: 

� Levantamento de dados junto aos órgãos da Administração Direta e Indireta para a elaboração 

da Agenda do Governo do Estado; 

� Entrega de Notebooks  aos professores da rede estadual e municipal do interior do Estado; 

� Entrega de Cartões e Cheques às famílias atingidas pela enchente, por meio da Ação de 

Governo “Amazonas Solidário” no interior do Estado; 

� Levantamento e acompanhamento, em Manaus, da entrega dos kits madeira para as famílias 

desabrigadas, nos bairros atingidos pela enchente; 

� Participação, em parceria com a Defesa Civil do Estado, no cadastramento das Famílias 

atingidas pela enchente de 2012 beneficiadas pelo Programa Pós-Desastre, do Ministério de 

Integração Nacional e Defesa Civil Nacional. 

� Preparação, coordenação, organização e execução das atividades desenvolvidas por intermédio 

da equipe precursora, referente às visitas do Governo ao interior do Estado; e levantamento in 

loco das principais reivindicações da população de cada município, para serem incluídas na 

Agenda do Governador.  

 

A Segov, em parceria com as Prefeituras dos 61 municípios, trabalhou junto à Susam, Seduc, 

Sepror, Iteam, Ipem, Afeam e Defesa Civil, com o objetivo de distribuir implementos agrícolas, 

títulos, notebooks e os benefícios destinados às Famílias atingidas pela enchente. 

AUDITORIA E CONTROLE 

 

As ações realizadas pela Controladoria Geral do Estado visam a resolução de problemas 

técnico-administrativos e a sugestão de procedimentos administrativos mais adequados à luz do 

ordenamento jurídico, orientando os titulares e servidores dos órgãos integrantes da Administração 

Pública Estadual.  
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As ações voltadas à transparência pública e ao estímulo do controle social são de grande 

relevância para o Governo do Estado, uma vez que o acompanhamento por parte da sociedade das 

ações governamentais possibilita a consecução de melhores resultados na viabilização das políticas 

públicas. 

 

Controle Interno  

  

A CGE recebeu 440 Pedidos de Concessão de Diárias e Passagens – PCDs dos titulares de 

cargos de alta direção do Poder Executivo Estadual, sendo 86 sem ônus, por se tratarem de viagens de 

interesse particular, bem como foram encaminhadas 171 prestações de contas dos respectivos 

deslocamentos.  

Analisou 533 processos de Contratação Direta, sendo as Dispensas de Licitação no valor 

total de R$ 176.658.949,05 e as Inexigibilidades de Licitação no valor total de R$ 83.552.561,98. 

Tendo em vista as recomendações do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, nos 

relatórios sobre as Contas do Governo, 29 processos sofreram ação incisiva de controle interno, 

consubstanciada em orientações eminentemente legais, procedimentais, e por todo o contexto 

processual os processos não foram aprovados pelo Controlador-Geral do Estado. 

Do montante de processos recebidos, 82 tiveram como fundamento a situação emergencial 

ou calamitosa, prevista no art. 24, IV, da Lei no 8.666/1993 (Lei de Licitações), que admite a dispensa 

de licitação para afastar prejuízos à Administração Pública, ao interesse público e, sobretudo, à 

sociedade. Os valores perfazem um total de R$ 76.937.127,79. 

 

Auditorias   

No período de janeiro a outubro de 2012 foram realizadas 8 auditorias de Acompanhamento 

de Gestão. 

 

Transparência Pública 

 

Além das atividades de controle interno, destacam-se em 2012 as ações voltadas à ética e 

transparência. 

Nesse sentido, realizaram-se palestras nas Conferências Livres sobre Transparência e 

Controle Social de Parintins e Maués, com o intuito de esclarecer à população sobre os mecanismos de 

acompanhamento da ação governamental; participou da 1a Conferência Nacional com o mesmo tema, 

uma vez que havia coordenado a Conferência Estadual em 2011. 

Foi elaborado um Projeto de Lei que regulamenta, no âmbito do Poder Executivo Estadual, a 

implementação da Lei no 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação). 
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Em decorrência da Lei de Acesso à Informação, a CGE passou a integrar o Conselho 

Nacional dos Órgãos de Controle Interno dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios das 

Capitais - CONACI ,com o objetivo de acompanhar o avanço das discussões sobre a transparência 

pública e o controle interno no Brasil. 

 

METAS DA CGE PARA 2013 

 

� Realização de concurso público para o preenchimento de 30 cargos de auditor; 

� Capacitação sobre as novas determinações da Lei de Acesso à Informação. 
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II - POLÍTICA FISCAL 
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O orçamento para o exercício de 2012 teve as diretrizes para sua elaboração e execução 

estabelecidas pela Lei nº 3.644, Lei de Diretrizes Orçamentárias -LDO, de 26 de julho de 2011 e, 

baseou-se, ainda, na observância das metas da Lei nº 3.696, de 23 de dezembro de 2011, que dispõe 

sobre o Plano Plurianual - PPA para o período 2012-2015, no cenário macroeconômico, no 

desempenho financeiro das contas públicas dos últimos exercícios e na política econômica e social do 

Governo.  

A Lei Orçamentária Anual nº 3.697, de 26 de dezembro de 2011, estimou a receita e fixou a 

despesa para o exercício em R$ 11.360.355.680,00, compreendendo os Orçamentos Fiscal, da 

Seguridade Social e de Investimentos das Empresas em que o Estado, direta ou indiretamente, detém a 

maioria do capital social com direito a voto, conforme gráfico abaixo: 

 

 

 

No tocante aos orçamentos Fiscal e da Seguridade, a receita foi estimada e a despesa fixada 

na ordem de R$11.139.410.000,00. Abaixo, gráficos detalhando o referido valor. 
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PREVISÃO DA RECEITA - 2012 
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FIXAÇÃO DA DESPESA - 2012 
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No exercício de 2012, foram abertos quatro créditos adicionais especiais visando a criação 

de ações ou de unidades orçamentárias inexistentes no Orçamento inicial de 2012, no valor de 

R$928.209.388,84, conforme detalhamento abaixo: 
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� Lei nº 3.727 de 23/03/2012 – Criação da unidade orçamentária “Fundação Amazonprev”, no 

valor de R$923.611.980,00. Lei nº 3.832, de 03/12/2012 – Altera a Lei nº 3.727, de 

23/03/2012, no valor de R$1.148.234.201,00; 

� Lei nº 3.749 de 09/05/2012 – Criação da ação “Administração de Serviços de Energia 

Elétrica, Água e Esgoto e Telefonia” no Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado do 

Amazonas, para atender ao empenhamento das referidas despesas, no valor de 

R$470.000,00; 

� Lei nº 3.794 de 27/08/2012 – Criação da ação “Implantação, Ampliação, Melhorias e 

Modernização de Estradas, Rodovias e Vicinais” no Departamento Estadual de Trânsito do 

Amazonas, no valor de R$4.127.408,84, visando atender demandas voltadas para a 

manutenção e recuperação de rodovias, possibilitando maior segurança na utilização das 

mesmas. 

 Em 2012, o Estado totaliza 90 unidades orçamentárias em sua estrutura. 

 

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2013 

 

 

 Nos meses de abril e maio de 2012, foi elaborado o projeto de lei de Diretrizes 

Orçamentárias 2013, pela equipe da Secretaria Executiva de Orçamento e com a colaboração da 

Secretaria de Estado de Administração e Gestão, das Secretarias Executivas da Receita e do Tesouro, 

da Agência de Fomento do Estado do Amazonas S. A e da Fundação Amazonprev. 

               A Lei de Diretrizes Orçamentárias foi aprovada para 2013, sem nenhuma emenda – Lei nº 

3.778, em 18 de julho de 2012. 

 

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARA 2013 

 

               Nos meses de agosto a outubro, com a participação de todos os órgãos do Estado do 

Amazonas, a Secretaria de Estado da Fazenda coordenou a elaboração da proposta orçamentária 2013. 

O Estado efetuou a projeção orçamentária para 2013 com base em hipóteses realistas do 

crescimento econômico visando a obtenção de um orçamento equilibrado para o exercício, havendo a 

consciência da necessidade de se adotar posturas conservadoras e responsáveis na gestão financeira, a 

fim de garantir uma execução orçamentária tranquila e compatível com a consecução dos objetivos 

dos diversos setores governamentais. 
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Assim, a Lei Orçamentária Anual nº 3.845, de 26 de dezembro de 2012, estima a receita em 

R$ 13.245.943.000,00 e fixa a despesa em igual valor para o exercício financeiro de 2013, dividido 

este valor em R$ 9.458.002.000,00 para o orçamento Fiscal, R$3.527.096.000,00 para o orçamento da 

Seguridade Social e R$ 260.845.000,00 para o orçamento de Investimentos das Empresas em que o 

Estado, direta ou indiretamente, detém a maioria do capital social com direito a voto.  

A estimativa da receita própria estadual observou rigorosamente o desempenho da 

arrecadação tributária no período de janeiro a junho do corrente ano e as perspectivas de crescimento 

da economia amazonense em 2013. 

Dentre os dados que contém a proposta de Lei Orçamentária, merecem destaque os seguintes 

pontos, principalmente quanto aos recursos destinados aos setores sociais:  

� A Receita Total dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social é de R$14.459.083.000,00, 

deduzida a contribuição para o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação 

Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - Fundeb, no valor de 

R$1.473.985.000,00, corresponde à soma das Receitas Correntes e de Capital, que totalizam 

R$12.985.098.000,00; 

� Seguindo os preceitos constitucionais, do total da Receita serão repassados aos Poderes, 

Ministério Público e Municípios o montante de R$2.939.597.000,00, sendo 

R$1.008.222.000,00  destinados aos Poderes e Ministério Público, e R$1.931.375.000,00  

aos Municípios; 

� Os Serviços da Dívida Interna e Externa alcançam, em conjunto, R$754.180.000,00, 

representando 6,32 % da Receita Total dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social do 

Poder Executivo;  

� À área da Educação serão destinados recursos da ordem de R$2.089.984.000,00, dos quais 

R$1.935.484.000,00  respeitam o montante mínimo determinado pela Constituição Federal. 

Destaque-se que oferecer educação pública de qualidade é um compromisso fundamental do 

Governo, pois no campo das políticas públicas, a educação exerce papel relevante na 

formação de cidadãos, assegurando a equivalência de oportunidades e influindo na redução 

da desigualdade social; 

� Para os Programas e Ações vinculados ao Ensino Superior, a cargo da Universidade do 

Estado do Amazonas - UEA, a proposta orçamentária destina o montante de R$ 

305.410.000,00, equivalente a 2,56% da Receita Total dos Orçamentos Fiscal e da 

Seguridade Social do Poder Executivo, com 98,23% dos recursos originários de Fontes do 

Tesouro Estadual. Merece ressaltar, quanto ao ensino superior a cargo da UEA, a decisão e 
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providências iniciais do Governo do Estado para a construção e implantação da Cidade 

Universitária, no município de Iranduba;  

� Para a área da Saúde, estão previstos recursos no montante de R$2.035.827.000,00, dos 

quais R$ 1.579.032.000,00, são originários de Fontes do Tesouro Estadual, excedendo em 

R$ 650.001.000,00 o limite constitucional mínimo exigido, demonstrando-se, assim, a 

seriedade e o compromisso das ações do Governo com a melhoria dos serviços de saúde 

básica e preventiva oferecidos às populações do Estado, especialmente àquelas mais 

carentes;  

� Os recursos destinados à Segurança Pública totalizam R$1.006.524.000,00, garantindo os 

meios financeiros necessários à execução da Política de Segurança, que tem como objetivo 

fundamental a redução da violência e da criminalidade no Estado, com ações de 

policiamento permanente – Ronda nos Bairros. A segurança pública é uma importante 

prioridade do Governo do Estado e um dos grandes desafios a serem enfrentados, de forma 

continuada, por meio de ações efetivas que venham a aumentar a proteção à integridade do 

cidadão e de seu patrimônio. Os recursos alocados nessa área representam 8,43% da Receita 

Total dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social do Poder Executivo;  

� Serão destinados a investimentos, recursos equivalentes a 13,03% da Receita Total dos 

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social do Poder Executivo, ou seja, R$1.555.579.000,00 

dos dispêndios fixados, que representam um aumento de 30,3% quando comparados aos 

recursos inicialmente previstos para 2012.  

 

RECEITA PÚBLICA ESTADUAL 

 

 Com o objetivo de realizar a arrecadação dos tributos estaduais de forma eficiente e eficaz, 

desenvolvendo processos de inovação que assegurem a maximização da receita do Estado, o Governo 

Estadual, por meio da Secretaria de Estado da Fazenda, executou as seguintes ações que estimularam o 

desempenho da receita tributária: 

Ações estratégicas 

� Controle de entrada dos documentos fiscais eletrônicos e convencionais emitidos para o 

Estado do Amazonas; 

� Controle físico na entrada de mercadorias no Estado, por meio da fiscalização de trânsito nos 

portos, aeroportos e rodovias,; 

� Recuperação de Créditos Tributários - Agilidade na cobrança; 
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� Auditoria eletrônica; 

� Anistia Fiscal. 

 

As medidas legais que respaldaram as ações estratégicas e seu impacto na receita totalizaram 

342, a saber: Pareceres, Notas Técnicas, Despachos Fundamentados, Leis Estaduais, Leis 

Complementares Estaduais, Decretos, Decretos Concessivos, Resoluções Sefaz, Portarias e Ordens de 

Serviço. E, ainda, 978 ações, entre Atos Declaratórios, Certificados de Credenciamento, Termo de 

Acordo, Autorizações (Taxista), Autorizações (Portador de Necessidades Especiais). 

 

Medidas operacionais realizadas: 

� Renovação dos Termos de Acordo com o segmento porta-a-porta; 

� Controles dos valores do ICMS-ST; 

� Análise das operações com GLP/GLGN e das remessas das distribuidoras para outras UFs; 

� Alteração do Protocolo ICMS 11/91, junto ao Cotepe Virtual; 

� Levantamento das operações de venda de querosene de aviação – QAV; 

� Análise de novos produtos e sua MVA para inclusão na forma de tributação por substituição 

tributária; 

� Monitoramento das remessas de óleo combustível e gasolina para outras UFs; 

� Levantamento do cálculo do ICMS-ST das operações com cerveja; 

� Análise de desembaraço de notas fiscais com mais de 45 dias; 

� Implantação da Declaração de Ingresso no Amazonas – DIA; 

� Implantação do Posto Fiscal de Presidente Figueiredo; 

� Operações conjuntas de fiscalização entre a Capital e o Interior. 

 

Implementação do Sistema Gestão de Postos e Vistoria Fiscal - Sistema GAF, com os seguintes 

benefícios: 

� 100% da documentação de entrada de mercadoria interestadual estão sujeitas ao sistema GAF 

nos 26 Postos de Fiscalização; 

� Incremento de 17 pontos de controle fiscal - Portos, aeroportos e companhias aéreas; 

� Redução do tempo médio de liberação das mercadorias nos portos para um dia; 

� Seleção de mercadorias para vistoria física (parametrização) qualificada com foco nos 

contribuintes irregulares; 

� De maio a outubro houve ingresso de 45.183 Unidades de Carga nos portos em Manaus, onde 

17% passaram por vistoria documental e mais ou menos 1% por vistoria física. 
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Sistematização do Simples Nacional no Estado do Amazonas com a realização das seguintes 

atividades: 

� Desenvolvimento do data mart do Simples Nacional, com as informações dos arquivos dos 

pagamentos mensais – DAS e DAS-D – e das declarações anuais – DASN; 

� Implementação das rotinas para atender o Roteiro da Opção 2013 - Empresa Antiga do 

Simples Nacional que consiste em verificar as pendências cadastrais e de débitos fiscais, cuja 

exigibilidade não esteja suspensa; 

� Controle dos débitos e créditos tributários do Simples Nacional lançados na conta corrente dos 

contribuintes; 

� Implementação de procedimentos para a exclusão em lote das empresas com débitos vencidos, 

cuja exigibilidade não esteja suspensa (2.157 empresas com débitos no valor total de R$ 31,2 

milhões, publicado no DOE-AM de 23/11/2012, Nº 32.442, pág. 10); 

� Construção no endereço eletrônico da Sefaz de estrutura para que o contribuinte possa acessar 

e consultar informações de interesse relacionadas ao Simples Nacional. 

 

Processo de inovação 

 

� Auditorias fiscais utilizando ferramenta eletrônica – Entrou em operação em 2012 a 

auditoria fiscal eletrônica utilizando todo o potencial da base de dados da Secretaria de 

Estado da Fazenda.  

� Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) – Atingiu em 2012 o marco de 5 bilhões de documentos 

emitidos no país, graças à obrigatoriedade que abrangeu os setores industriais, de comércio 

varejista, comércio exterior, operações interestaduais e vendas para órgãos públicos. Em 2012 

o sistema nacional evoluiu para a chamada “2ª Geração”, que consiste no registro de todos os 

eventos do ciclo de vida do documento fiscal, desde a sua emissão, registro de saída, emissão 

eventual de carta de correção, passando pelo trânsito da mercadoria, recebimento pelo 

destinatário, internamento pela Suframa, até a homologação dos exercícios fiscais. A base 

legal nacional da NF-e encontra-se no Ajuste SINIEF 07/2005 (Sistema Nacional de 

Informações Econômicas e Fiscais). 

� Manifestação do Destinatário - O principal conjunto de eventos da NF-e de 2ª Geração 

foi disponibilizado na internet, para que os destinatários possam tomar ciência de todas as 

NF-e emitidas contra si e confirmar o recebimento da mercadoria ou denunciar o 
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desconhecimento da operação. Adicionalmente, os destinatários poderão realizar o 

download dos arquivos das NF-e diretamente do Ambiente Nacional. 

� Denegação para Destinatário Inapto - Implantação da denegação de emissão de NF-e para 

destinatários em situação irregular perante o Fisco (ex: empresas suspensas). Tal medida, 

adotada internamente no Amazonas e outras Unidades da Federação, evoluiu para a 

Denegação Interestadual, em fase de implantação. Quando concluída, impedirá a emissão 

de NF-e para empresas irregulares, em qualquer local do país. 

� Obrigatoriedade geral no Amazonas - O Estado do Amazonas tornou-se a primeira 

Unidade da Federação a substituir completamente o uso das notas fiscais convencionais, 

modelo 1/1A pela NF-e em 01/07/2012. Também desburocratizou a sistemática de 

credenciamento para emissão deste documento, tornando-se automático para 

contribuintes em situação regular perante o Fisco. 

� Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final - NFC-e - A SEFAZ/AM integrou-se, 

juntamente com empresas voluntárias do Amazonas, ao Projeto Piloto nacional para 

implantação da NFC-e, documento eletrônico que se tornará uma alternativa à atual emissão 

de cupons fiscais, dispensando o uso de equipamentos homologados (ECF), que apresentam 

custos excessivos para os contribuintes e para o próprio Fisco. A implantação da NFC-e 

permitirá uma redução de custos aos contribuintes, um acompanhamento em tempo real às 

operações de venda no varejo pela SEFAZ, bem como ao consumidor verificar com facilidade 

a autenticidade do documento. 

� Conhecimento de Transporte Eletrônico - CT-e - documento fiscal utilizado nas prestações 

de serviço de transporte interstadual e intermunicipal, sujeitas ao ICMS, tornou-se obrigatório 

em 01/12/2012 para os modais de transporte aéreo e dutoviário e para as 200 maiores 

transportadoras rodoviárias no país, seguindo o cronograma de obrigatoriedade do Ajuste 

SINIEF 09/2007. 

A massificação do CT-e permitirá a simplificação do cumprimento das obrigações tributárias 

pelos transportadores e um controle fiscal em tempo real das prestações sujeitas ao ICMS. 

� Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais - MDF-e – Instituído pelo Ajuste SINIEF 

21/2010 e implantado no decorrer de 2012 o sistema nacional de emissão do MDF-e permitirá 

aos transportadores de todo o país emitirem este documento eletrônico, com a finalidade de 

discriminar o conteúdo das unidades de carga e permitir um controle informatizado do fluxo e 

liberação de cargas pelo território nacional.  

O MDF-e é uma evolução do sistema de Capa de Lote Eletrônica (CL-e), implantado pela 

SEFAZ/AM, e se tornará obrigatório em 2013, em cronograma definido no Ajuste 21/10. 
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� Escrituração Fiscal Digital (EFD)  

� Ampliação da base de obrigados à EFD – Inclusão, sobretudo, de contribuintes de 

médio e grande porte do setor de comércio, propiciando um maior controle sobre as 

informações fiscais de cerca de quatro mil estabelecimentos; 

� Criação de tabelas da EFD – Instituição de tabelas de utilização compulsória pelos 

contribuintes, com maior detalhamento das operações realizadas em cada período, 

permitindo uma análise mais apurada sobre as informações fiscais prestadas; 

� Projeto de integração EFD/DAM – Desenvolvimento de ferramentas, em conjunto 

com os Departamentos de Arrecadação e Informática, que visam a utilização das 

informações contidas no arquivo da EFD para melhorar o controle e análise do 

movimento econômico dos contribuintes, com futura dispensa de obrigações 

acessórias (simplificação tributária); 

� Treinamento para realização de Auditoria Fiscal Digital – Capacitação dos Auditores 

Fiscais de Tributos Estaduais para desenvolver suas atividades de fiscalização com 

base nos registros digitais contidos no arquivo da EFD. 

� Participação no GT48 – Sped Fiscal – Capacitação dos Auditores Fiscais de Tributos 

Estaduais para desenvolver suas atividades de fiscalização com base nos registros 

digitais contidos no arquivo da EFD 

 

DEMONSTRATIVO GERAL DE ARRECADAÇÃO - 2011 e 2012 

 

 

VARIAÇÃO %
2012 2011 2012 X 2011

1.0 Receita Tributária 5.844.495.439 5.211.056.977,28 12,16%
  1.1 ICMS 5.395.648.509 4.808.724.161,34 12,21%
    1.1.1  Indústria 2.420.117.112 2.268.742.565,52 6,67%
    1.1.2 Comércio 2.369.872.868 2.028.602.975,00 16,82%
    1.1.3 Serviços 605.661.583 511.378.609,00 18,44%
  1.2 IPVA 172.315.213 160.627.524,21 7,28%
  1.3 ITCMD 3.949.184 3.562.436,71 10,86%
  1.4 IRRF 270.074.510 236.018.451,66 14,43%
  1.5 TAXAS 2.508.019 2.124.399,36 18,06%

TIPO DE RECEITA
ACUMULADO ATÉ OUTUBRO
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DEMONSTRATIVO ARRECADAÇÃO x ORÇAMENTO x ANO ANTERIOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

R$ % NOMINAL R$ %
1.0 Receita Tributária 6.979.500.000 5.844.495.438,70 5.211.056.977,28 633.438.461,42 12,16% 1.135.004.561,30 -16,26%
  1.1 ICMS 6.450.000.000 5.395.648.508,84 4.808.724.161,34 586.924.347,50 12,21% 1.054.351.491,16 -16,35%
  1.2 IPVA 195.000.000 172.315.212,66 160.627.524,21 11.687.688,45 7,28% 22.684.787,34 -11,63%
  1.3 ITCMD 3.600.000 3.949.183,68 3.562.436,71 386.746,97 10,86% 349.183,68 9,70%
  2.1 FTI 600.000.000 554.760.528,29 469.737.898,08 85.022.630,21 18,10% 45.239.471,71 -7,54%
  2.2 UEA 277.000.000 230.984.499,70 198.908.477,72 32.076.021,98 16,13% 46.015.500,30 -16,61%
  2.3 FMPES 136.000.000 116.000.638,48 99.652.004,04 16.348.634,44 16,41% 19.999.361,52 -14,71%

TIPO DE RECEITA
RECEITA PREVISTA NO 

ORÇAMENTO 2012

RECEITA REALIZADA ATÉ OUTUBRO RESULTADO NAS VARIAÇÕES

2012 2011
2012 X 2011 ARRECADADO X ORÇADO 
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III – PRODUÇÃO LEGISLATIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


