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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 – Síntese 

2003-2009, com as principais ações desenvolvidas pelo Governo do Estado do Amazonas, a 

fim de subsidiar a elaboração da Mensagem Governamental a ser apresentada à Assembléia 

Legislativa do Estado – ALE, por ocasião da abertura dos trabalhos legislativos de 2010. 
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RESUMO 
 

 

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

onde foram destacadas as principais ações desenvolvidas pelo Governo Estadual, no qual 

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

 
EDUCAÇÃO BÁSICA 
 

O cenário educacional no Estado do Amazonas hoje se encontra em posição mais 

favorável, considerando todos os desafios enfrentados durante o período 2003-2009 pelo 

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

- SEDUC, que trabalha incessantemente para oferecer à sociedade amazonense uma educação 

cada vez mais aprimorada e que corresponda aos anseios e necessidades dos seus cidadãos.  

No ano de 2003, início da atual gestão, as ações até então desenvolvidas pela 

SEDUC, apresentavam o seguinte cenário: 

 
ENSINO FUNDAMENTAL - 2003 

AÇÕES DESENVOLVIDAS QUANTIDADE 

Matrícula inicial - capital e interior 329.702 
Aquisição de Livros Didáticos/PNLD 155.307 
Kit escolar para aluno – distribuído 331.255 
Kit escolar para professor – distribuído 9.613 
Fardamento escolar (calça e camisa) distribuído 322.236 
Vagas para o ensino fundamental 4.590 

Fonte: SEDUC  

ENSINO MÉDIO - 2003 

AÇÕES DESENVOLVIDAS QUANTIDADE 

Matrícula inicial - capital e interior 152.106 
Kit escolar para aluno – distribuído 154.786 
Kit escolar para professor – distribuído 3.823 
Fardamento escolar para alunos (calça e camisa) distribuído 145.047 
Alunos beneficiados com escolas de Tempo Integral 1.250 
Laboratório de Ciências 15 
Laboratórios de Informática/PROINFO 101 
Implementação de Bibliotecas Escolares 161 

Fonte: SEDUC  

 

EDUCAÇÃO ESPECIAL - 2003 

AÇÕES DESENVOLVIDAS QUANTIDADE 

Kit escolar para professor – distribuído 138 
Kit escolar para Aluno -  distribuído 1.138 
Entidades beneficiadas 11 

Fonte: SEDUC  
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EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS – EJA – 2003 

 

AÇÕES DESENVOLVIDAS  QUANTIDADE 

Candidatos Atendidos em Exames de Suplência 663 
Kit escolar para Aluno – distribuído 4.781 
Kit escolar para Professor – distribuído 909 
Kits/Fardamento Escolar – (calça e camisa) 47.760 

Fonte: SEDUC  

 
DIVERSOS – 2003 

 

AÇÕES DESENVOLVIDAS QUANTIDADE 

Participação de alunos nos Jogos Estudantis do Amazonas - JEAs  8.000 
Participação de alunos na Semana da Pátria e do Amazonas  5.200 
Número de servidores da SEDUC 29.755 

Fonte: SEDUC  

 
FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA DE PROFESSORES E FUNCIONÁRIOS – 2003 

 

AÇÕES DESENVOLVIDAS QUANTIDADE 

Formação Inicial de professores (graduação, plenificação) 1.084 
Formação Continuada de Professores (Pós-graduação, mestrado, cursos, oficinas, 
seminários e outros) 9.854 

Formação de servidores 563 
Formação de professores da Educação Especial 227 
Formação de professores da Educação Escolar Indígena 416 
Formação de Professores e Gestores da Educação de Jovens e Adultos 12 
Professores com Curso Superior 3.764 

Fonte: SEDUC  

 

O Governo do Estado vem implementando várias ações direcionadas aos setores 

estratégicos do sistema estadual da educação, o que contribuiu para melhorar os resultados 

dos indicadores educacionais constantes do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – 

IDEB e Índice de Desenvolvimento da Educação do Amazonas – IDEAM, colocando o 

Estado do Amazonas em um patamar educacional superior ao que se encontrava 

anteriormente. Comprovando isso, deve-se registrar com otimismo que a rede estadual de 

ensino ultrapassou o índice de 3,3 projetado para 2007 pelo Ministério da Educação e Cultura 

- MEC, equiparando sua média ao esperado ainda para 2013. 
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ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA – IDEB – 2005/2007 

UNIDADE DA FEDERAÇÃO NÍVEL/ETAPAS DE ENSINO 2005 2007 

Fundamental Séries Iniciais 3,8 4,2 
Fundamental Séries Finais  3,5 3,8 BRASIL 
Ensino Médio 3,4 3,5 
Fundamental Séries Iniciais 3,0 3,4 
Fundamental Séries Finais  3,2 3,4 NORTE 
Ensino Médio 2,9 2,9 
Fundamental Séries iniciais 3,1 3,6 
Fundamental Séries Finais  2,7 3,3 AMAZONAS 
Ensino Médio 2,4 2,9 

Fonte: MEC/INEP/SEDUC/DEPLAN/GEPIE  
 

Na busca pela melhoria dos indicadores da educação, o Governo do Estado do 

Amazonas implantou em 2008 o Sistema de Avaliação do Desempenho da Educação do 

Amazonas - SADEAM, que objetiva ter um contínuo monitoramento do sistema educacional, 

bem como subsidiar a gestão institucional no que se refere às definições de políticas 

educacionais para possíveis correções de distorções desse processo. No SADEAM foi 

construído o Índice de Desenvolvimento da Educação do Amazonas – IDEAM com o objetivo 

de possibilitar uma visão mais integrada do desenvolvimento educacional do Estado, o qual 

está em consonância com o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – IDEB, cujo 

primeiro resultado foi apresentado em 2009. 
ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DO AMAZONAS – IDEAM - 2008 

UNIDADE DA FEDERAÇÃO NÍVEL / ETAPAS DE ENSINO ÍNDICE EM 2008 

Fundamental Séries Iniciais 3,5 

Fundamental Séries Finais  2.8 AMAZONAS 

Ensino Médio 2.2 
Fonte: CESPE UnB/SEDUC/DEPLAN/GEPIE.  

 

Em continuidade às políticas de melhoria da educação, no que tange ao Acesso 

Escolar, o Poder Executivo vem, estrategicamente, garantindo a criação de novas vagas para 

o Ensino Fundamental e Médio, a partir de estudos de georreferenciamento que identificam as 

demandas da população em idade escolar, bem como demandas reprimidas que não tiveram 

oportunidade na idade devida. 

O Ensino Médio Presencial Mediado por Tecnologias desenvolvido pelo Centro 

de Mídias de Educação do Amazonas, constante do Programa Acesso Escolar, foi ampliado 

em todos os municípios do Estado, criando novas vagas para oportunizar maior acesso e 
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inclusão das populações residentes nas comunidades rurais dos municípios do Estado do 

Amazonas. 

Na esteira dessas preocupações, o Executivo Estadual procurou transformar os 

espaços escolares existentes, tornando-os mais confortáveis e favoráveis ao processo ensino–

aprendizagem, construindo novas escolas com padrão arquitetônico adequado. 

Neste processo, atividades físicas, desportivas e culturais desempenham tamanha 

importância, que a SEDUC, consciente desta realidade, vem beneficiando suas escolas com a 

construção e reforma de quadras poliesportivas modernas, cujo espaço ocupa uma 

elevada importância na interação escola-comunidade, com atividades lúdicas e eventos 

socioculturais diários. 

O Governo do Estado, em consonância com a Lei de Diretrizes e Bases – LDB, 

estabelece 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 e outras atividades diversificadas complementares. 

A rede estadual de ensino atualmente oferece um total de 13 escolas de Tempo 

Integral, beneficiando 4.473 alunos, sendo 2.655 alunos do Ensino Fundamental e 1.818 

alunos do Ensino Médio. 

Outra ação que merece destaque, refere-se à Política de Valorização, com a 

formação inicial e continuada dos servidores da educação da capital e interior nas diversas 

áreas do conhecimento, bem como as diversas premiações de incentivo à melhoria da 

educação. Esta última, denominada Premiação por Mérito do Desempenho Educacional, 

criada pelo Governo do Estado, estabelece o pagamento do 14º e 15º salários aos profissionais 

das escolas que atingem as metas preestabelecidas pela SEDUC. 

Para a realização e consolidação de suas ações, o Plano Plurianual - PPA 2008-2011 

da SEDUC foi elaborado com a construção de novos programas e ações, a fim de contribuir 

para a melhoria da organização das atividades educacionais, estruturados a partir de estudos e 

diagnósticos situacionais que revelaram novas realidades e demandas, alinhados ao Plano de 

Desenvolvimento da Educação – PDE do Governo Federal. Os programas desenvolvidos pela 

SEDUC em 2009, constantes do referido PPA – 2008-2011 obtiveram os seguintes resultados: 

O Programa Aprender para a Vida busca garantir o desenvolvimento da Educação 

Básica, por meio de ações efetivas por parte do Governo Estadual, tendo por princípio 

fundamental a aprendizagem significativa do aluno. 
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Ações de apoio ao desenvolvimento da formação integral do aluno foram 

implementadas nos últimos sete anos com insumos e suportes pedagógicos ao Ensino 

Fundamental, Ensino Médio e outras modalidades, conforme o quadro a seguir: 

AÇÕES REALIZADAS PELA SEDUC NO PERÍODO 2003-2009 
Continua 

AÇÕES 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009* 

Matrícula inicial – 
capital e interior 
(Fundamental) 

329.702 319.164 318.544 317.006 296.796 300.988 197.392 

Aquisição de Livros 
Didáticos/PNLD 
(Fundamental) 

155.307 29.780 370.000 55.093 518.397 41.138 944.249 

Kit escolar para aluno – 
distribuídos 
(Fundamental) 

331.255 332.624 320.957 318.047 110.067 290.000 187.340 

Kit escolar para 
Professor, distribuído 
(Fundamental) 

9.613 149 15.929 4.300 265 1.753 6.485 

Alunos da zona rural 
beneficiados com 
Transporte Escolar 
(Fundamental) 

- - - 17.563 14.981 25.593 7.639 

Fardamento escolar 
(calça e camisa) 
distribuído 
(Fundamental) 

322.236 697.386 612.226 318.047 -- 824.146 173.755 

Alunos beneficiados 
com escolas de Tempo 
Integral (Fundamental) 

- - - - 370 1.834 2.655 

Aquisição de carteiras 
escolares 
(Fundamental) 

- 50.000 25850 20.000 50000 60.000 9.085 

Aquisição de 
computadores 
(Fundamental) 

- - 15 650 32 1.220 1.638 

Vagas novas para o 
Ensino Fundamental 4.590 13.440 1.440 12.660 - 25.940 - 

Alunos beneficiados 
com Merenda Escolar – 
PREME (Fundamental)

- 231.415 189.403 256.067 194.843 275.266 278.953 

Matrícula Inicial - 
capital e interior 
(Médio) 

152.106 159.646 150.523 152.605 141.027 148.725 149.255 

Aquisição de Livros 
Didáticos (Médio) - 483.800 1.488.000 9.028 859.736 9.087 60.689 

Kit escolar para aluno - 
distribuídos  (Médio) 154.786 169.215 150.523 152.605 95.506 159.650 94.403 

Kit escolar para 
Professor - distribuídos 
- Médio 

3.823 - 7.610 - 7261 10.502 3.738 

Alunos da zona rural 
beneficiados com 
Transporte Escolar 
(Médio) 

- - - - - - 40.045 
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AÇÕES REALIZADAS PELA SEDUC NO PERÍODO 2003-2009 
Continua 

AÇÕES 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009* 

Fardamento Escolar 
para alunos (calça e 
camisa) distribuído 
(Médio) 

145.047 323.310 240.000 152.605 - 484.580 100.580 

Alunos beneficiados 
com escolas de Tempo 
Integral  (Médio) 

1.250 920 1.839 1.923 1.340 927 1.818 

Ampliações, reformas 
e reequipamentos de 
escolas 

- - 34 116 128 22 23 

Construção e reforma 
de Quadras - - 3 7 9 16 4 

Construção de 
escolas- padrão 12 
salas 

- - 15 48 33 12 13 

Construção de núcleo 
do Projeto Jovem 
Cidadão 

- - - - - - 14 

Construção de CETIs - - - - - - 11 
Fonte: SEDUC 
* Resultados parciais (até setembro de 2009). 

 

No Ensino Fundamental, foram realizadas atividades de urgência social, tais como: 

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

Resistência às Drogas e Violência – PROERD; Juventude Consciente, Projeto Doe Vida, 

Sorriso Nota Dez, Produzindo Saúde, Prevenção de Endemias, envolvendo aproximadamente 

87.232 alunos. 

Foram realizados Exames de Suplência para 1.314 candidatos jovens e adultos, 

para que todos tivessem a oportunidade de concluir seus estudos e inserir-se no mercado de 

trabalho. 

Importante se faz destacar a adesão de 50.000 alunos do Ensino Médio ao simulado 

do Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM, que envolveu professores e técnicos da 

Educação, bem como a relevância da Reunião da Sociedade Brasileira para o Progresso da 

Ciência - SBPC realizada em Tabatinga com a participação de 293 Docentes com Projetos 

Científicos.  

Durante as comemorações da Semana da Pátria, 9.556 alunos da Rede Estadual de 

Ensino participaram ativamente do evento em todas as atividades realizadas, que contou 

também com a presença expressiva da comunidade. 
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Valorização e Formação do Profissional da Educação 

 

O programa Valorização e Formação do Profissional da Educação busca oferecer 

cursos de formação inicial e continuada a todos os docentes e não docentes do sistema 

estadual de ensino, objetivando a melhoria de sua prática educativa. 

Com este objetivo, neste ano foram realizados Cursos de Formação Continuada para 

15.963 profissionais da educação básica em todos os municípios incluindo a capital, 

tematizando as seguintes áreas do conhecimento: Mídias Aplicadas à Educação, Língua 

Espanhola; Ciências e Matemática; Linguagens e suas Tecnologias, Gestão, Planejamento e 

Avaliação; Relação Interpessoal; Educação Infantil. 

A ação visando a Formação de Professores da Educação Escolar Indígena 

constituiu-se 716 professores para atuarem nas comunidades indígenas dos seguintes polos: 

Autazes, Barreirinha, Maués, Borba, Humaitá, Manicoré e Parintins. 

Oferecer formação a seus docentes, embora seja um trabalho hercúleo, é essencial 

para o alcance das metas da SEDUC. Por essa razão, envidou esforços na busca de parcerias 

significativas que muito contribuíram para o melhoramento de seus indicadores. Abaixo, 

segue quadro com destaque à capacitação dos servidores e respectivos resultados: 

 
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES – 2003-2009 

TIPO DE FORMAÇÃO 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009* 

Formação Inicial de professores 
(graduação, plenificação) 1.084 8.638 806 - - 711 530 

Formação Continuada de Professores 
(Pós-graduação, mestrado, cursos, 
oficinas, seminários, e outros 

9.854 4.041 7.760 13.673 11.084 43.012 15.963 

Formação de servidores 563 563 2.621 - - 500 - 
Formação de professores de acordo 
com a proposta curricular do 
Programa de Correção do Fluxo 
Escolar dos Anos Iniciais e finais. 

- - - - - 2.900 - 

Formação de professores da 
Educação Especial 227 484 702 - 855 239 409 

Formação de professores da 
Educação Escolar Indígena 416 518 1.324 1.839 2.230 610 716 

Formação de Professores e Gestores 
da Educação de Jovens e Adultos 12 188 - 46 1.222 102 - 

Técnicos da Educação Escolar - 
Indígena Capacitados - - 70 - 105 140 - 

Professores com Curso Superior 3.764 3.851 3.931 3.754 - - - 
Servidores da SEDUC capacitados 
em cursos oferecidos pela SEAD - - - - 6 70 270 

Fonte: SEDUC  
* Resultados parciais coletados até setembro. 
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Seguem elencados alguns projetos de formação realizados em parceria com o 

Ministério da Educação: 

Proinfantil - participaram do curso 1.143 professores dos seguintes municípios: Anamã, 

Barreirinha, Autazes, Fonte Boa, Jutaí, Japurá, Maraã, Maués, Novo Airão, Novo Aripuanã, 

Nhamundá, Tonantins, Itacoatiara, Boa Vista do Ramos, Japurá, Lábrea, Manaquiri, Nova 

Olinda do Norte, Pauini, Uarini e Coari; 

Projeto Pro-letramento – Realização do Curso de Formação Inicial de Professores da 

Educação Infantil em 51 municípios, com carga horária de 120 horas, beneficiando 2.350 

cursistas; 

English For You - foram atendidos 776 cursistas na modalidade presencial, atendendo 

gestores, pedagogos, docentes e administrativos; 

Mídias Aplicadas à Educação - foram beneficiados 1.439 professores em 29 municípios; 

O Programa GESAC – Governo Eletrônico – Serviço de Atendimento ao Cidadão, do 

Governo Federal GESAC - capacitou 239 pessoas em 4 municípios. 

 

Otimização da Gestão Educacional 

 

Visando efetivar ações de aperfeiçoamento da Gestão da Rede Estadual de Ensino, o 

programa Otimização da Gestão Educacional, vem utilizando as tecnologias de informação 

e comunicação, mapeando e formalizando os processos e/ou ações, com vistas ao efetivo 

funcionamento do sistema educacional e à qualidade dos serviços oferecidos. As atividades 

executadas neste programa focaram a ampliação e integração dos sistemas informatizados 

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

tecnológicos como ferramenta de ensino e aprendizagem. 

 

Cidadania para Todos/Projeto Cidadão 

 

O Programa Cidadania para Todos/Projeto Cidadão, que tem como finalidade a 

redução das taxas de analfabetismo no Estado, bem como a inclusão social do cidadão, vem 

proporcionando a melhoria da qualidade de vida das populações que não tiveram acesso à 

escola na idade adequada e as que se encontram em áreas de risco social, realizando o Projeto 
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Jovem Cidadão, beneficiaram 95.049 alunos, 81.238 famílias, atuando em 138 escolas da 

rede estadual de ensino.  

O Projeto Rede Cidadã Digital atuou em 112 escolas, beneficiando 4.624 alunos e 

comunitários com serviços nos laboratórios de informática nas escolas, durante os sábados.  

 
PROJETO REDE CIDADÃ DIGITAL E JOVEM CIDADÃO - 2003 – 2009 

 
NÚMERO DE ATENDIMENTOS 

PROJETOS E/OU AÇÕES 
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009* 

Projeto Rede Cidadã Digital (escolas 
atendidas) - - 1.555 3.136 2.040 2.503 4.624 

Projeto Rede Cidadã Digital – (escolas 
atendidas) - - 35 40 58 68 112 

Projeto Jovem Cidadã – (alunos beneficiados) - - - - 3.000 40.000 95.049 

Projeto Jovem Cidadão – (escolas atendidas) - - - - 4 72 138 

Projeto Jovem Cidadão – (famílias 
beneficiadas) - - - - 5.000 38.000 81.238 

Cidadãos Atendidos no Projeto Escola 
Cidadã (Fundamental) - 699 - 2.127 - 22.527 - 

Escolas do Projeto Jovem Cidadão - - 35 40 58 68 112 
Fonte: SEDUC  
* Resultados parciais coletados até setembro. 

 

Acesso Escolar e Melhoria do Espaço Físico 

 

Este programa é destinado aos alunos da educação básica e tem como objetivo 

expandir o acesso e melhorar as condições de oferta na rede física das escolas, por meio de 

ações de reforma, climatização, construção, ampliação, construção e reforma de quadras 

poliesportivas para fins de multiuso.  

Obras de reforma e construção realizadas em 2009: 

 Conclusão de 11 Escolas padrão e 16 em fase de execução, possibilitando a criação de 

25.940 novas vagas para o Ensino Fundamental e Médio; 

 Construção de 1 escola e reforma de 3, nas comunidades indígenas de Cucuí, Maturacá, 

Taraquá e Palmeira do Javari, por meio de convênio do Governo do Estado com o 

Exército Brasileiro;  
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 Reforma geral, ampliação, climatização e implantação de rede lógica para acesso à 

Internet realizadas em 57 escolas, visando a melhoria da qualidade do espaço físico. 

Destas, 17 já foram entregues, beneficiando 17.280 alunos. 

 Construção e reforma de 13 quadras poliesportivas na capital e interior, beneficiando 

alunos, pais e comunitários que participam das atividades educativas e socioculturais. 

 
 

EVOLUÇÃO DAS AÇÕES REALIZADAS NA REDE FÍSICA / 2005-2008 

ANOS 
LOCAL ESPECIFICAÇÃO 

2005 2006 2007 2008 2009* TOTAL 
Reformas de Escola 8 54 37 9 18 128 
Construções de Escolas 5 3 6 4 10 28 
Construção e Reforma de Quadras 1 4 4 15 14 38 
Diversos – Climatização/perfuração de 
poços e outros - - - - 11 11 

Construção de Centro de Educação, 
Tecnologia e Informação - CETI  - - - - 14 14 C

A
PI

T
A

L
 

Construção de Núcleos do Projeto 
Jovem Cidadão - - - - 27 27 

Reformas de Escola 26 62 91 13 21 213 
Construções de Escolas 10 45 27 8 20 110 
Construção e Reformas de Quadras 2 3 5 1 16 27 

IN
T

E
R

IO
R

 

Diversos - Climatização/perfuração de 
poços e outros - - - - 10 10 

Implementação de Biblioteca 21 28 58 20 - 126 
Instalação Laboratórios de Ciências 30 10 17 33 - 90 

 Fonte: Assessoria de Engenharia da SEDUC. 
 * Resultados parciais coletados até setembro. 

 

Ensino a distância 

 

Ações de expansão do Ensino Médio Presencial com Mediação Tecnológica, 

realizadas pelo Centro de Mídias de Educação do Amazonas, contribuíram para a ampliação 

da oferta de vagas em 1.000 comunidades, criando 700 salas de aula, totalizando 25.000 vagas 

nos 62 municípios, permitindo a inclusão e permanência dos jovens em suas localidades, 

inclusive oferecendo, como suporte, o transporte escolar. 

Como indicação da eficácia de sua proposta educativa, o Centro de Mídias de 

Educação do Amazonas recebeu o Prêmio e-Learning 2008-2009, Learning Impact 

Awards 2009, na Espanha, e Wise Awards 2009, no Qatar, conferindo-lhe, desta forma, 

status de referência Nacional e Internacional em Educação a Distância no Estado do 

Amazonas. 
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EXPANSÃO DO ENSINO MÉDIO PRESENCIAL MEDIADO POR TECNOLOGIA – 2007-2009 

ANO  MUNICÍPIOS COMUNIDADE N.º DE SALAS ALUNOS 
ATENDIDOS 

2007  
(Implantação) 42 334 260 10.000 

2008 62 700 524 17.000 
2009 62 1.000 740 25.000 

Fonte: Centro de Mídias. 

 

Merenda Escolar 

 

O Programa Zona Franca Verde vem executando políticas de desenvolvimento 

sustentável que reduzem as desigualdades inter-regionais e valorizam e promovem o homem 

do interior, contribuindo para a diminuição do êxodo rural. 

Participando diretamente dessa política de governo, a SEDUC agiu 

significativamente nas ações de aquisição de gêneros alimentícios para a Merenda Escolar 

(PREME), destinada ao Ensino Fundamental da capital e interior, beneficiando 278.953 

alunos.  

ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR, POR PROGRAMAS  

ALUNO ESCOLA 
PROGRAMA 

Capital Interior 

TOTAL 
DE 

ALUNOS Capital Interior 
NÍVEL DE 
ENSINO MUNICÍPIO 

PNAE 184.889 126.927 311.816 205 255 Fundamental 

PNAE 82.145 51.926 134.071 30 108 Médio 
54 

PEJA 10.328 11.756 22.084 60 93 EJA –Fund. 

PEJA 6.094 9.363 15.457 42 56 EJA –Médio 
52 

PREME 184.889 32.668 217.557 Fundamental 

PREME 82.145 17.995 100.140 
205 69 

Médio 
18 

PNAP 39 62 101 03 4 Pré-Escola 4 

PNAC 100 - 100 01 - Creche 1 

PNAI - 8.266 8.266 - 14 Fundamental 
e Médio 

3 

Programa Mais 
Educação 27.948 - 27.948 104 - Fundamental 

e Médio 
1 

Fonte: Gerência de Merenda Escolar/SEDUC 
PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar), PREME (Programa de Regionalização da Merenda Escolar), PNAP (Programa 
Nacional de Alimentação da Pré-Escola) PNAC (Programa Nacional de Alimentação Escolar de Creche), PNAI (Programa Nacional de 
Alimentação Indígena).  
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Educação Ambiental no Contexto Amazônico 
 

O Governo do Estado do Amazonas, preocupado com a questão ambiental, vem 

desenvolvendo uma série de ações objetivando a conscientização dos jovens e adolescentes 

quanto a preservação ambiental, como as Conferências Infanto-Juvenis pelo Meio Ambiente 

realizadas nas escolas, transformando nossos alunos em protagonistas de ações 

ambientalmente corretas, intervindo decisiva e positivamente nas realidades locais.  

É assim que o Governo do Estado, vai delineando uma nova paisagem para o 

Amazonas: à medida que universaliza e consolida o Ensino Fundamental e Médio, promove 

com o mesmo afinco a Educação de Jovens e Adultos, a Educação Especial e a Educação 

Indígena.  

 

Benefícios, Avanços e Investimentos 

EVOLUÇÃO DAS AÇÕES REALIZADAS - 2003-2009 

AÇÕES DESENVOLVIDAS 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009* 
Aquisição de kits de 
Laboratórios de Ciências - - - - 108 33 - 

Laboratório de Ciências 15 15 15 26 16 38 23 
Laboratório de Matemática - - - - - - 30 
Laboratórios de Informática – 
PROINFO 101 108 114 134 187 255 361 

Implementação de Bibliotecas 
Escolares 161 164 157 161 58 20 387 

Fornecimento de alimentação 
para alunos das escolas de 
Tempo Integral 

- - - 1.022 - 944 - 

Fornecimento de alimentação 
aos alunos indígenas - - 7.211 4.022 5.524 4.369 8.266 

Publicação de obras 
produzidas por professores 
indígenas (exemplares) 

- - - - - 5.000 18.000 

Candidatos atendidos em 
Exames de Suplência 663 2.248 4.339 4.833 3.117 29.837 1.314 

Aquisição de Livros Didáticos - - - 204.310 - 39.200 - 
Kit escolar para aluno – 
distribuído 4.781 59.156 58.174 59.795 33.536 60.002 22.548 

Kit escolar para Professor – 
distribuído 909 - 1.320 - 1.800 1.498 18.000 

Kits/Fardamento Escolar – 
(calça e camisa) 47.760 92.034 116.348 59.795 - 54.069 61.115 

Fornecimento de alimentação 
aos alunos da EJA - - 32.670 36.053 86.169 28.000 31.924 

Participação de alunos nos 
JEAs 8.000 10.000 12.000 12.000 10.000 - - 

Participação de alunos na 
Semana da Pátria e do 
Amazonas 

5.200 6.700 8.000 10.000 10.000 10.000 9.556 

Fonte: SEDUC 
* Resultados parciais coletados até setembro. 
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EDUCAÇÃO PROFISSIONAL  

 

Com o objetivo de elevar a Geração de Emprego e Renda, o Governo do Estado, 

vem realizando por meio do Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (CETAM), uma 

série de cursos profissionalizantes cuja formatação se adéqua de acordo com a realidade de 

quem o solicita, seja município, empresa, grupos populacionais etc. essas ações relacionadas à 

oferta de Educação Profissional no Estado do Amazonas e atingiu marcas relevantes, tanto no 

número de cidadãos atendidos quanto na variedade de cursos disponibilizados, alcançando os 

61 municípios do interior do Estado do Amazonas, além da cidade de Manaus. 

 

Cursos Técnicos e de Especialização Técnica 

 

Nos cursos técnicos de nível médio, as ações do Governo Estadual beneficiaram um 

total de 18.983 pessoas atendidas em 415 turmas, das quais 70% dessas são no interior do 

Estado. 

 

AÇÕES DOS CURSOS TÉCNICOS DE NÍVEL MÉDIO POR CALHA DE RIO 

 

 
Fonte: CETAM, 2009. 

 

Os cursos de Educação Profissional Técnica de nível médio oferecidos em 9 dos 12 

eixos tecnológicos pré-estabelecidos pelo Ministério da Educação (MEC), com a 

disponibilização de 50 cursos profissionalizantes. 
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Nestes seis anos verifica-se o crescimento do Estado do Amazonas na oferta de 

vagas de cursos técnicos, que saiu da 17ª. posição em 2005 para a 6ª. posição em 2008, no 

ranking de oferta de vagas, considerando números absolutos. No entanto, se for considerado o 

número de habitantes por vaga, o Estado do Amazonas saiu da inexpressiva oferta de uma 

vaga/2.477 habitantes em 2005 para a marca de uma vaga/405 habitantes em 2008, o que o 

colocou em 3º. lugar na ofertas de vagas de cursos técnicos por habitante, ficando atrás apenas 

de São Paulo (375 habitantes/vaga) e Rio Grande do Sul (338 habitantes/vaga). Deve-se 

ressaltar que o Governo do Estado contribuiu com 87,3% (7.200 vagas) destas vagas que 

foram oferecidas por meio do CETAM. 

As vagas de cursos técnicos disponibilizadas pelo Governo do Estado do Amazonas, 

colocaram o Estado do Amazonas em situação de destaque na região Norte, com a oferta de 

vagas acima do dobro em relação à soma dos demais estados da região Norte, conforme se 

pode observar no quadro a seguir:  
VAGAS OFERTADAS NOS ESTADOS DA REGIÃO NORTE - 2005-2008 

 

        Fonte: MEC, 2008. 
 

ALUNOS FORMADOS E EM FORMAÇÃO NOS CURSOS TÉCNICOS  

E DE ESPECIALIZAÇÃO TÉCNICA - 2008 

DESCRIÇÃO MANAUS INTERIOR 
Cursos Técnicos (50 cursos distintos) 39 31 
Municípios atendidos 1 61 
Alunos formados 2.321 7.858 
Alunos em formação 3.858 4.946 
Total de atendimento 6.179 12.804 

TOTAL GERAL 18.983 
Especialização Técnica (8 cursos distintos) 8 3 
Municípios atendidos 1 16 
Alunos formados 360 404 
Alunos em formação 0 60 
Total de atendimento 360 464 

TOTAL GERAL 824 
             Fonte: Censo de Educação Profissional MEC, 2008. 

ESTADOS 2005 2006 2007 2008 

Acre 1.352 1.003 859 1.572 
Amapá 570 522 218 453 
Amazonas 1.349 5.813 7.247 8.247 
Pará 3.626 1.707 2.028 1.338 
Rondônia 105 0 386 122 
Roraima 67 0 0 0 
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Em seis anos o Governo do Estado do Amazonas promoveu especialização técnica 

para 764 profissionais de nível médio nos cursos de Instrumentação Cirúrgica, Urgência e 

Emergência, Terapia Intensiva de Adultos, Terapia Intensiva Pediátrica, Terapia Intensiva 

Neonatológica, Enfermagem do Trabalho e Monitores de Vídeo e TV Digital. Atualmente, 

mais de 60 técnicos estão em formação. 

 

Cursos de Qualificação Profissional 

  

A oferta de Qualificação Profissional contempla mais de 300 cursos distintos em 

Manaus e no interior do Estado, executados nos 5 Centros de Convivência instalados em 

Manaus, na Escola de Educação Profissional Padre Stélio Dálisson, na Escola de Formação 

Profissional em Saúde Enfermeira Sanitarista Francisca Saavedra e no Instituto Benjamin 

Constant; em Tefé, na Escola de Educação Profissional Irmã Ofélia; em Itacoatiara, na Escola 

Oficina de Marcenaria e na Escola de Educação Profissional Moysés Israel; em Tabatinga, no 

Centro de Treinamento Profissional do Alto Solimões – CTP-SOL. Nas demais cidades no 

interior do Estado, os cursos de qualificação profissional são ofertados em parceria com as 

Prefeituras Municipais, outras unidades escolares da Rede Estadual de ensino e órgãos da 

Administração Pública Estadual. 

Algumas ações do Governo do Estadual promovem o aumento da empregabilidade 

para uma parcela da população que, historicamente, é excluída do mercado de trabalho, como 

é o caso dos cursos de Informática para Deficientes Visuais e de Cabeleireiro para as Detentas 

do Complexo Penitenciário Anísio Jobim e da Cadeia Pública Raimundo Vidal Pessoa. 

Em Manaus, as obras de reforma e ampliação da Escola de Educação Profissional 

Padre Stélio Dállison, situada no bairro de São Jorge, foram concluídas em novembro de 

2009, porém, a escola ainda não foi inaugurada oficialmente. 

Todas as ações relacionadas à Qualificação Profissional de trabalhadores realizadas 

no ano de 2009 em mais de 300 cursos distintos, resultaram no atendimento a 44.169 

cidadãos, sendo 38.040 na capital e 11.469 no interior do Estado. Essas ações foram 

integradas às do Programa de Governo Jovem Cidadão, cuja área de abrangência se estendeu 

para mais 4 municípios do interior do Estado (8 municípios ao todo), sob a coordenação do 

Conselho de Desenvolvimento Humano do Estado do Amazonas.   

Em 2009, foram qualificados na Escola de Educação Profissional José Márcio 

Ayres, 148 alunos no município de Tefé; 904 alunos no Centro de Treinamento Profissional 
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de Tabatinga; e mais 560 alunos nos cursos ofertados na Escola de Educação Profissional 

Moysés Israel, no município de Itacoatiara. 

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

outros órgãos do Poder Executivo Estadual, para capacitação dos servidores públicos, onde 

foram ofertadas 19.565 vagas das quais, 4.167 em 2009, em parceria com as Secretarias de 

Estado da Fazenda (SEFAZ), de Planejamento e Desenvolvimento Econômico (SEPLAN), de 

Saúde (SUSAM), de Administração e Gestão (SEAD), Ouvidoria do Estado, Fundação de 

Vigilância Sanitária (FVS). Nesta ação destacam-se as atividades desenvolvidas com a 

Secretaria Executiva do Conselho de Desenvolvimento Sustentável da Região Metropolitana 

de Manaus (SRMM), onde foram capacitados 32 cidadãos em Gestão Pública. 

Foram realizadas ainda parceria com outras instituições, tais como o Exército 

Brasileiro, Superintendência Regional do Trabalho e Emprego (SRT) e Assembléia 

Legislativa. 

Outra ação que merece destaque na ação de Qualificação Profissional é o Projeto 

CETAM na Empresa, criado em 2006, que conta com a participação direta do Centro da 

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

(ABRH-AM). Neste projeto já foram capacitados no chão de fábrica 27.208, sendo 21.766 

colaboradores efetivos e 5.442 profissionais em busca de emprego. A satisfação expressa 

pelos colaboradores, empresários e comunitários é constante e enfatiza o pioneirismo em nível 

nacional do Governo do Estado do Amazonas na efetiva qualificação profissional de 

trabalhadores para diversos setores do mercado de trabalho. 

 
ALUNOS ATENDIDOS EM CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - 2004 - 2009 

 
NÚMERO DE ALUNOS 

ANOS 
Capital Interior 

2004 3.639 2.763 

2005 3.711 8.131 

2006 10.350 5.788 

2007 18.425 6.304 

2008 45.879 14.165 

2009 36.907 12.420 

TOTAL 114.704 44.773 
                           Fonte:CETAM. 
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As ações de Educação Profissional também se fizeram presentes na participação em 

diversos eventos, tais como o 61° Encontro da Sociedade Brasileira para o Progresso da 

Ciência – SBPC, 5° Feira Internacional da Amazônia – FIAM, 6ª Semana Nacional de 

Ciência e Tecnologia; e 9° Congresso Amazônico de Gestão de Pessoas - Associação 

Brasileira de Recursos Humanos (ABRH). 

Outra atividade relevante foi a denominada Portas Abertas, quando todas as 

unidades do CETAM foram mobilizadas para oferecer serviços gratuitos relacionados aos 

cursos ofertados, a fim de promover a divulgação das atividades desenvolvidas em cada curso. 

Assim, foram oferecidos cortes de cabelo, massagem, palestras nas áreas de informática, 

segurança do trabalho, medição de nível de glicose no sangue, avaliação nutricional, entre 

outras. 

 

Inclusão Digital 

 

O Programa de Inclusão Digital destinado aos alunos da Rede Estadual de Ensino e 

à comunidade em geral, atendeu nos últimos seis anos 69.396 cidadãos, sendo 39.012 na 

capital e 30.384 no interior do Estado.  

Este programa já atendeu cidadãos em mais de 30 municípios, dentre os quais se 

destacam: Boca do Acre, Amaturá, Barreirinha, Tabatinga, Rio Preto da Eva, Tefé, Benjamin 

Constant, Carauari, Atalaia do Norte, Presidente Figueiredo, Lábrea, Pauiní, Manacapuru, 

Parintins, Nhamundá, Itacoatiara, Careiro Castanho, Eirunepé, Envira, Itapiranga, Iranduba, 

Santa Izabel do Rio Negro e Silves, além de Manaus. 

Em novembro de 2009, o Governo do Estado do Amazonas, por meio do Conselho 

de Desenvolvimento Humano (CDH) e CETAM, certificou 3.894 alunos deste programa em 

evento realizado na Arena Amadeu Teixeira.  
EVOLUÇÃO DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL – 2005-2009 

 

                                 

 

 

 

 

 
 

                             Fonte: CETAM, 2009. 
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Dentro desta ação, pode-se destacar o Projeto Rede Cidadã Digital, do Governo do 

Estado do Amazonas, que foi criado com o objetivo de proporcionar à comunidade o 

aprendizado necessário para interagir no mundo digital. 

 

Educação Profissional a Distância 

 

O Governo do Estado do Amazonas, considerando a necessidade de formação de 

professores e alunos para a utilização de ferramentas de Ensino a Distância, realizou, os curso 

de Formação para Tutoria em Educação a Distância e o curso de “Como ser estudante de 

Educação a Distância” financiados pelo projeto Escola Técnica Aberta do Brasil E-TEC 

BRASIL, inserido dentro do programa Brasil Profissionalizado do Ministério da Educação - 

MEC. 

Esta vertente educacional subsidia a busca constante do Governo do Estado pela 

inovação, visando o pleno atendimento da qualificação profissional, integrando a inclusão 

digital (programa de governo) com a educação, disponibilizando para a população 

amazonense a Escola de Educação Profissional a Distância CETAM-EAD, que possui um 

Ambiente Virtual de Aprendizagem na qual a ação educacional é potencializada por meio do 

acesso à internet. 

 

Beneficiados com os Programas do Cetam 

 

Seguem os números de atendimentos realizados pelo Cetam, ano a ano, nos cursos de 

qualificação profissional, técnicos e de inclusão digital, conforme quadro a seguir: 

 
BENEFICIADOS NOS PROGRAMAS - 2006-2009 

ANOS Nº DE BENEFICIADOS 

2004 6.402 

2005 18.596 

2006 31.702 

2007 40.177 

2008 93.588 

2009 90.036 

TOTAL GERAL 274. 099 
                           Fonte: Cetam. 
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Concursos e Processos Seletivos 

 

A ação de Concursos e Processos Seletivos contempla todas as atividades 

pertinentes à realização de processos de seleção e concursos públicos organizados e 

executados pelo Governo do Estado por meio do CETAM. 

Em 2009 foram realizados 18 Processos Seletivos e concursos na capital e interior 

para ingresso em diversos cursos e carreiras, para as seguintes entidades: Corpo de 

Bombeiros, Prefeitura Municipal do Careiro, Fundação de Televisão e Rádio Cultura do 

Amazonas (FUNTEC), na Polícia Civil, Curso de Piloto Privado de Helicóptero da Secretaria 

de Estado de Segurança Pública, Simulado SEDUC, Processo seletivo de professores da 

capital e interior SEDUC, Processo seletivo de engenheiros e arquitetos, Processo seletivo 

simplificado da Secretaria de Estado de Cultura (SEC), Processo Seletivo do Curso de 

Graduação – Licenciatura Intercultural Indígena (UEA), Processo Seletivo Análise de 

Curriculum (Amaturá), Processo Seletivo Simplificado para Análise de Curriculum para 

Auxiliar de Serviços Gerais, Barqueiros e Digitadores (Silves), Análise de Curriculum 

(Careiro da Várzea), Processo Seletivo Simplificado para Análise de Curriculum – para 

Professores (Silves), Processo Seletivo Análise de Curriculum – Tutores a Distância e Tutores 

Presenciais – CETAM, Processo Seletivo Análise de Currículo para o Projeto CETAM-EAD 

– Jovem Cidadão Capital/Interior – CETAM, Processo para os Cursos Técnicos ano letivo 

2010 – CETAM, Processo Seletivo para os Cursos Técnicos ano 2009 Capital/Interior- 

CETAM. 

 

Cursos de Capacitação e Qualificação Oferecidos à População 

 

O CETAM atua na oferta de trezentos cursos de qualificação profissional e quase 50 cursos 

em nível técnico.  

 

Cursos de Especialização Técnica oferecidos pelo CETAM 

 

Terapia Intensiva Pediátrica; Terapia Intensiva de Adultos; Terapia Intensiva Neonatológica; 

Enfermagem do Trabalho; Urgência e Emergência; Instrumentação Cirúrgica; Monitores de 

Vídeo e TV Digital. 
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ENSINO SUPERIOR 

 

Com foco nas vocações regionais e atendimento à demanda gerada pelo 

desenvolvimento do Estado e pelo mercado de trabalho, o Governo do Estado adotou um 

plano que permitisse não apenas seu crescimento gradativo, mas também o uso de métodos 

alternativos, tal como a oferta cíclica de cursos e turmas, possibilitando que, segundo dados 

oficiais do Governo Federal em 2009, a Universidade do Estado do Amazonas – UEA se 

tornasse a quinta maior Universidade Pública do Brasil em número de matrículas, 

encontrando-se 19º posição, o que significa que 25% de todas as vagas da Região Norte 

pertencem à UEA. 

Por meio de seu sistema mediado, foram graduados mais de 16 mil da Rede Pública 

de Ensino, sendo 13 mil deles em municípios do interior, em um esforço de logística jamais 

visto na história do Amazonas. 

 

Área de Abrangência da UEA 

 

Atualmente, sua atuação se estende a uma área geográfica de 62 municípios, ou seja, 

atinge todo o estado do Amazonas, dispondo de uma estrutura multicampi, já dispondo 

incluisive de 16 campi em cidades estratégicas do interior do Estado. e parte definitivamente 

para consolidar o campus universitário da Capital. A universidade integrada num sistema 

multicampi tem, como seu maior desafio, a manutenção dessa complexa e dispendiosa 

estrutura que necessita cada vez mais da atenção, no que tange à gestão orçamentário-

financeira e acadêmico-administrativa. 

 

Novos Projetos 

 

 A construção de um grande hospital de ensino com 328 leitos e um campus 

urbano, formando um complexo com área total de 44 mil metros quadrados, além de outro 

campus na Região Metropolitana, são as próximas ações do Governo do Estado do Amazonas 

planejadas para a ampliação da atuação da Universidade.  

O hospital de ensino vai abrigar as Faculdades de Saúde: Medicina, Enfermagem e 

Fisioterapia (esta última a ser implantada). A Faculdade de Odontologia permanece no 

complexo recém-inaugurado na Policlínica Odontológica, com previsão de implantação de 

uma faculdade de farmácia no mesmo local. Na mesma área, funcionarão as faculdades de 
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Ciências Humanas, hoje descentralizadas em três unidades (Escola Normal Superior, Escola 

de Artes e Turismo e Escola de Ciências Sociais). 

 

UEA Metropolitana 

 

Tendo em vista a ampliação de atividades na Região Metropolitana de Manaus, em 

função da expansão da Capital através da construção da ponte Manaus-Iranduba, o Governo 

planeja também a edificação de um campus metropolitano, provavelmente em Manacapuru, 

para atender a demanda de formação de estudantes dos municípios do entorno da Capital. 

 

Pós-gradução X Pesquisa Avançada 

 

Na pesquisa avançada, a Universidade obteve mais uma significativa conquista no 

início de 2009, quando passou a sediar o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico, composto por pesquisadores da Universidade de São Paulo (USP), Max Planck 

Institute for Chemical Ecology (Alemanha), Universidade Federal do Ceará, Massachusetts 

Institute of Technology, Cornell University e Columbia University (EUA), Weizmann 

Institute of Science (Israel), Instituto Butantã (SP) e Station Biologique (França) fazem parte 

do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia (INCT) de Energia, Ambiente e 

Biodiversidade, sediado na UEA. 

Os programas de pós-graduação estão beneficiando mais de 6.400 alunos em 30 

cursos Stricto Sensu e 68 cursos Lato Sensu, num total acima de 5 mil vagas criadas desde a 

implantação de seu primeiro curso de pós-graduação. São 39 novos programas em parceria 

com as mais renomadas instituições de pesquisa do Brasil. São mais de 3 mil projetos de 

pesquisa e outros 700 de iniciação científica, com foco na compreensão da nossa realidade 

peculiar, nos biomas amazônicos e sua influência sobre os sistemas produtivos, além de 

projetos de pesquisas avançadas executadas em parceria com instituições brasileiras da 

França, Alemanha, Estados Unidos e Cuba. 

Também a partir de 2009, a Universidade do Estado passou a integrar uma grande 

rede de pesquisas sobre questões do gênero, com a implantação de um curso de pós-graduação 

em Políticas Públicas, Gênero e Diversidade. O curso visa atender a uma das metas propostas 

pelo Pacto Nacional pelo Enfrentamento à Violência Contra a Mulher.  
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Formação e Valorização de Profissionais de Educação - PROFORMAR 

 

Com a graduação da segunda turma do Programa de Formação e Valorização de 

Profissionais de Educação (Proformar), o Governo do Estado antecipou os prazos 

estabelecidos no Plano Nacional de Educação e atingem a totalidade dos professores da rede 

púbica de ensino. No total, foram capacitados mais de 16 mil professores em duas etapas do 

curso. O programa é uma das iniciativas vencedoras do prêmio Objetivos de Desenvolvimento 

do Milênio Brasil 2007 (Prêmio ODM Brasil 2007), que teve como tema “Um Prêmio para 

Quem Trabalha por um Brasil Melhor”, com 1.062 iniciativas inscritas, tendo a Universidade 

Estadual sido a única iniciativa premiada na região Norte, na categoria instituições. 

 

Vestibular 2009  

 

A exemplo dos anos anteriores, o Vestibular continua sendo realizado nos 62 

municípios do Amazonas e a Lei de Cotas, preservada. A logística foi proposta no sentido de 

não prejudicar os estudantes amazonenses, podendo ser optativo o uso do Enem, sendo 

aproveitado em 20% ou, descartado, se a nota do vestibular for maior que a do Enem ou, 

ainda, se o candidato não houver feito o exame. A nota do Enem será utilizada para compor a 

nota final da primeira etapa (Prova de Conhecimentos Gerais) e, caso esta seja menor que a 

nota do candidato na prova de Conhecimentos Gerais, será descartada.  

 A UEA aumentou em quase 19% o número de vagas ofertadas no concurso 

Vestibular 2009, num total de 4.667. Deste, 204 vagas são destinadas aos indígenas, 3.230 aos 

cursos no interior do Estado e 1.437, à capital. Outra novidade foi o acréscimo de oito novos 

cursos. Além dos cursos já executados por meio do programa de Formação Científica e 

Tecnológica nos municípios das áreas protegidas, como é o caso da Tecnologia em Gestão de 

Turismo e da Tecnologia em Produção Pesqueira, será ministrado o curso de Ciências 

Econômicas, a ser ofertado agora em 15 municípios; Direito, em Parintins; Licenciatura em 

Biologia e a extensão da Licenciatura em Matemática aos municípios do interior; além do 

curso de Teatro, na Capital. 
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Capacitação 
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Itacoatiara. Desde o ano de 2005 já entregou mais de 700 profissionais ao mercado de 

trabalho local. 

Um dos programas mais inovadores é o de Formação Científico-Tecnológica das 

populações dos municípios das áreas protegidas do Estado do Amazonas. Ele define 

abordagens de cursos tecnológicos por vocações regionais, com o objetivo de formar recursos 

humanos para empreendimentos diretos na produção local. São cursos superiores de 

Tecnologia ligados às cadeias produtivas de 28 municípios localizados em Reservas de 

Desenvolvimento Sustentável (RDS) e uma Área de Proteção Ambiental (APA). 

O programa é uma proposta de educação, cultura e tecnologia, respeitando os 

princípios estabelecidos pela lei que instituiu a Política Estadual de Mudanças Climáticas, 

Conservação Ambiental e Desenvolvimento Sustentável do Amazonas.  

Fazem parte desse programa os cursos superiores de Tecnologia em Gestão 

Ambiental (Carauari, Itamarati, Itapiranga, Lábrea, Novo Aripuanã, São Paulo de Olivença e 

São Sebastião do Uatumã), Tecnologia em Produção Pesqueira (Fonte Boa, Japurá, Juruá, 

Maraã e Uarini – a partir do Vestibular de 2009, está sendo oferecido nos municípios de São 

Gabriel da Cachoeira, Presidente Figueiredo e Maués), Tecnologia em Alimentos (Anori, 

Apuí, Beruri, Jutaí e Tapauá), Tecnologia em Saneamento Ambiental (Barcelos, Coari e 

Codajás), Tecnologia em Turismo Ecológico (Borba e Manicoré), Tecnologia em Gestão de 

Turismo (a partir do Vestibular de 2009, em Parintins e Tabatinga), Tecnologia em 

Construção Naval (Novo Airão), Tecnologia em Arqueologia (Iranduba) e Química (São 

Gabriel da Cachoeira).  

Para a execução dos projetos que compõem o programa, foram consideradas as 

potencialidades socioeconômicas, as formas históricas de sobrevivência e a demanda liberada 

pelo ensino médio dos municípios. Estes fundamentos norteiam os aspectos teórico-

metodológicos focados na formação do cidadão com vistas à sustentabilidade, 

aproveitamento, uso e defesa dos recursos naturais, melhoria da qualidade de vida e, 

principalmente, geração de emprego e renda para os municípios do interior do Estado. 

 

Estrutura Física 

 

Para fazer frente à demanda de pesquisas, o Governo do Estado estruturou uma 

cadeia de laboratórios temáticos em todas as unidades da UEA, como forma de suporte aos 

cursos de graduação, a exemplo dos laboratórios de química natural e do Projeto Arquimedes. 

Além da instalação dos laboratórios de Biologia e Matemática, na Escola Normal Superior, o 
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Projeto disponibiliza incentivo financeiro para a construção dos laboratórios de Física, 

Química e Informática, que funcionarão no prédio do Instituto de Educação do Amazonas 

(IEA). 

 

Adequação ao Crescimento 

 

Para dar suporte a expansão, da Universidade Estadual realizou mais de 30 

intervenções físicas em unidades da capital. No interior, foram executadas obras de reforma e 

ampliação nos Núcleos de Ensino Superior de Boca do Acre, Carauari, Coari, Eirunepé, 

Maués, Manacapuru, nos Centros de Parintins, Tefé e Itacoatiara. Descrição das obras 

realizadas no exercício, por município: 

 

Parintins - Obras de ampliação do prédio, foram iniciadas no município de Parintins, orçadas 

em R$ 3 milhões, onde serão acrescentadas mais quatro salas de aula, um auditório para 320 

pessoas, mais um laboratório de informática, com capacidade para 66 computadores, sala de 

professores e Centro Acadêmico. Isso dentro da estrutura atual do prédio, que tem forma de 

H. Além disso, serão construídos, ainda, mais 7 blocos: Administrativo, outro bloco com mais 

3 salas de aula e um laboratório de Geografia, Meio Ambiente e Turismo; mais uma área de 

lazer; um bloco Pedagógico com seis coordenações de curso, salas para projetos especiais, de 

equipamentos eletroeletrônicos, arquivo geral, depósito geral e reprografia; outro bloco com 

mais cinco laboratórios; um bloco com um moderno Centro de Processamento de Dados. Por 

último, outro bloco com mais um Centro de Convivência, duas áreas de estacionamento para 

motocicletas e duas áreas para bicicletas e um para automóveis, com guarita de segurança. 

Lábrea - Inauguradas as novas instalações da unidade de Lábrea na região sul do Amazonas. 

O Centro conta com 10 salas de aula, laboratório de pesquisas, laboratório de Informática, 

Centro de Processamento de Dados, sala de reprografia, sala de coordenação, sala de 

professores, recepção, área de convivência e estacionamento. 

Itacoatiara - Foram realizadas obras de ampliação do Centro de Estudos Superiores, com 

instalação de subestação, pintura do prédio, construção de chapéu de palha na área de 

convivência, construção de bancadas e serviço de instalação elétrica, hidrossanitária e lógica 

de 6 laboratórios, reforma e adequação da instalação elétrica do prédio e manutenção e pintura 

da Casa do Estudante. 

Novo Aripuanã - O Núcleo de Ensino Superior da Universidade do Estado do Amazonas 

iniciou seu funcionamento com um total de 100 alunos, dos quais, 50 matriculados no Curso 
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Superior de Tecnologia em Gestão Ambiental e outros 50 em Licenciatura Intercultural 

Indígena, cadeira que teve início em outros 51 municípios. A nova unidade tem capacidade 

para 300 alunos. O novo campus é formado por um complexo de 10 edificações, num total de 

mais 1,2 mil m2 de área edificada, com capacidade para 300 alunos. Em duas edições do 

Programa de Formação e Valorização de Profissionais de Educação – PROFORMAR foram 

graduados 164 profissionais da rede pública no município. Na área de alfabetização, 2.757 

alunos foram atendidos no período de 2003 a 2008 pelo programa  

Tefé – O Estado concluiu a ampliação do Centro Estudos Superiores de Tefé, localizado no 

Bairro de Jerusalém, que praticamente dobrou a sua área construída de 1.834 m2 para 3.356 

m2. Com um orçamento de R$ 1.436.185,56, a nova configuração do centro conta com 15 

salas de aula, Laboratórios de Informática, Física, Química, Biologia e uma Biblioteca. As 

salas de aulas, biblioteca e demais dependências contam com recursos tecnológicos que 

incluem Internet e Intranet. Na área externa, há um Centro de Convivência Coberto com palco 

para apresentações e lanchonete. A obra do prédio incluiu ainda a ampliação da Secretaria, 

além da construção de um bloco com sala de professores, almoxarifado e uma para a 

Coordenação de Cursos de Graduação e Pós-graduação. Para maior segurança dos 

laboratórios de Biologia e Química, foi construído um depósito para colação de produtos 

químicos. Atualmente, o campus de Tefé tem 1.354 alunos matriculados nos seguintes cursos 

de Graduação: Licenciatura em Geografia, Matemática, Biologia, Letras – Língua Portuguesa, 

Química, História e Física, Normal Superior, Pedagogia e Licenciatura/Bacharelado em 

Educação Física e Licenciatura Intercultural Indígena. Na área de Pós-Graduação, o centro 

tem 160 alunos matriculados em quatro cursos de especialização: em Ensino da Matemática 

na Educação Básica e no Ensino Superior; Educação de Jovens e Adultos; Gestão Ambiental 

e Metodologia do Ensino da Língua Inglesa. 

 

Reescrevendo o Futuro 

 

Desenvolvido pelo Governo do Estado, por intermédio do Conselho de 

Desenvolvimento Humano (CDH), Universidade do Estado do Amazonas, Secretaria Estadual 

de Educação, e com a parceria das Secretarias Municipais de Educação e Ministério da 

Educação, o projeto foi criado com o objetivo de diminuir o índice de analfabetismo 

registrado no Amazonas. 

Criado em 2003, o programa já atendeu 199 mil pessoas, tendo alfabetizado 

108.698, incluindo 5.539 indígenas (2003 a 2009) de 340 etnias de 21 municípios. O 
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atendimento até o final deste ano está previsto para mais 40.740 pessoas. Dos 62 municípios 

do Amazonas, 44 receberão o selo do Ministério da Educação de “Municípios Livre do 

Analfabetismo” e 18 o selo de “Município Alfabetizador”, por atenderem mais de 50% dos 

analfabetos em sua jurisdição. O analfabetismo já foi totalmente erradicado nas zonas urbanas 

de 37 municípios. 

O programa registra um índice de aproveitamento de 73% (alunos alfabetizados), 

com uma evasão de 7% e 20% de não alfabetizados, alcançando municípios e etnias, 

conforme destaque abaixo: 

 

 Municípios com analfabetismo erradicado (Zona Urbana e Rural): Alvarães, Anamã, 

Beruri, Boa Vista do Ramos, Guajará, Itamarati, Manaquiri, Nhamundá, Silves, São 

Sebastião do Uatumã, Uarini e Urucurituba. 

 Municípios com analfabetismo erradicado (Zona Urbana): Apuí, Barreirinha, 

Benjamin Constant, Boca do Acre, Caapiranga, Careiro Castanho, Careiro da Várzea, 

Eirunepé, Envira, Humaitá, Ipixuna, Iranduba, Itapiranga, Japurá, Maués, Novo Airão, 

Pauiní, Presidente Figueiredo, Rio Preto da Eva, Santa Isabel do Rio Negro, São Gabriel 

da Cachoeira, São Paulo de Olivença, Tapauá, Urucará, Amaturá, Anori e Tonantins. 

 Etnias indígenas beneficiadas (desde 2003): Apurinã, Arara, Arapaso, Baniwa, Baré, 

Cambari, Cuiawi, Deni, Desana, Havaí, Jamamadi, Kaixana, Kambeba, Kanamari, 

Kokama, Kubeo, Kuripaco, Kulina, Marubo, Mayuruna, Miranha, Miriti-Tapuya, Maku, 

Mura, Pira-Tapyua, Sateré-Mawé, Tariana, Tikuna, Tucum, Tukano, Tuyuka, Wanano, 

Werekena, Yanomami.  

 Selo Município Alfabetizador conferido pelo Ministério da Educação e Cultura 

(MEC) - Municípios que atenderam 50% dos analfabetos do local: Apuí, Barcelos, 

Boca do Acre, Carauari, Careiro Castanho, Coari, Fonte Boa, Humaitá, Japurá, Jutaí, 

Manacapuru, Manicoré, Maraã, Nova Olinda do Norte, Santa Isabel do Rio Negro, São 

Paulo de Olivença, Tapauá, Tefé. 

 Selo Município Livre do Analfabetismo -  Municípios com menos de 4% de 

analfabetos: Alvarães, Amaturá, Anamã, Anori, Atalaia do Norte, Autazes, Barreirinha, 

Benjamin Constant, Beruri, Boa Vista do Ramos, Borba, Caapiranga, Canutama, Careiro 

da Várzea, Codajás, Eirunepé, Envira, Guajará, Ipixuna, Iranduba, Itacoatiara, Itamarati, 

Itapiranga, Juruá, Lábrea, Manaquiri, Manaus, Maués, Nhamundá, Novo Airão, Novo 

Aripuanã, Parintins, Pauiní, Presidente Figueiredo, Rio Preto da Eva, Santo Antonio do 
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Içá, São Gabriel da Cachoeira, São Sebastião do Uatumã, Silves, Tabatinga, Tonantins, 

Uarini, Urucará, Urucurituba. 

 
PROGRAMA REESCREVENDO O FUTURO/ALUNOS ALFABETIZADOS / 2003-2009 

ANOS / NÚMERO DE ALUNOS 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

TOTAL 

DE ALUNOS 

25.050 32.000 25.050 22.818 23.404 22.527 40.740 191.589 
         Fonte: UEA. 

 

APROVAR - O maior Pré-Vestibular Gratuito do Brasil 

 

Criado para oportunizar aos concluintes e aos que já concluíram o Ensino Médio, 

notadamente àqueles menos favorecidos, a chance da tão sonhada vaga no ensino superior, o 

Aprovar - pré-vestibular gratuito oferecido pelo Governo do Estado, adquiriu uma nova 

característica ao adequar-se ao calendário escolar das redes pública e privada, de modo a 

permitir que seus alunos possam prestar outros concursos, quer seja em universidades 

públicas ou privadas, e até mesmo de outras instituições. 

Antes direcionado especialmente para o concurso vestibular da UEA, o Aprovar teve 

o seu projeto pedagógico ampliado, tendo como foco esse novo público-alvo. A modernização 

e adequação do projeto vão ao encontro de uma nova realidade que se apresenta aos jovens 

diante da dinâmica do mercado de trabalho e, ainda, o esforço em atender às demandas 

impulsionadas pelas vocações regionais. 

Diretrizes basilares da política educacional do Estado, a democratização e qualidade 

do ensino são levadas a termo em projetos que vão da alfabetização à pós-graduação, com 

enfoque especial no oferecimento dos meios de acesso ao ensino superior.  

O Aprovar utiliza estratégias baseadas em recursos tecnológicos modernos, 

veiculando aulas pela televisão, rádio e Internet, com apoio do material didático impresso 

(apostilas), distribuído, semanalmente, para os estudantes nas escolas estaduais de Ensino 

Médio do interior do Estado e da Capital e nas unidades do Pronto Atendimento ao Cidadão 

(PACs) da Capital. 

As mídias utilizadas são articuladas entre si e, por conseguinte, o aluno deve ser 

orientado a organizar seus estudos de modo a privilegiar a imprescindível associação das 

aulas pela tevê e pelo rádio ao material didático impresso. As apostilas constituem a base 

fundamental do aluno para um adequado acompanhamento do curso, uma vez que, 
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isoladamente, cada mídia não comporta sozinha o conjunto de argumentações e orientações de 

estudo que constituem a unidade de sentido de cada aula. 

Testes aplicados gratuitamente simulam as condições do vestibular, oferecendo aos 

alunos uma oportunidade de checar os conhecimentos e discutir as questões, resolvidas pelos 

professores das respectivas disciplinas. 

 

UnATI – Universidade Aberta da Terceira Idade 

 

Além de pontuar a política de atenção ao idoso colocada em prática pelo Governo do 

Estado, a Universidade Aberta da Terceira Idade vem contribuindo de forma efetiva para a 

formação de novos profissionais em várias áreas, para prestação de serviços eficientes aos 

idosos, atuando como núcleo da ciência do envelhecimento. Em um ano de atividades, a 

unidade chega ao interior do Estado e contabiliza mais de 2 mil atendimentos na capital, com 

a oferta de cursos profissionalizantes e atividades ligadas ao bem-estar do idoso. 

A UnATI contribui para formação de recursos humanos avançados para órgãos e 

entidades que lidam com a temática do idoso, tendo capacitado 140 profissionais, com uma 

turma de mais 70 alunos em andamento. Além disso, a UnaTi realiza pesquisa inédita sobre 

Longevos no município de Maués. 

 

Amigos da Saúde 

 

Realizado em parceria com o CDH e a Secretaria Estadual de Saúde, o projeto 

Amigos da Saúde chega a sua quarta etapa com cerca de 2,5 mil pessoas atendidas por dia em 

35 unidades de saúde, esclarecendo dúvidas e orientando, principalmente, as pessoas que vêm 

do interior. Os acadêmicos da UEA que atuam no programa, também realizam palestras de 

orientação e pesquisa de satisfação para verificar a qualidade dos serviços prestados à 

população.  

 

Telemedicina 

 

Criado por iniciativa da Universidade do Estado do Amazonas e Universidade de São 

Paulo - USP, com o apoio do Conselho Federal de Medicina, Ministério da Saúde e 

Ministério das Comunicações, o Polo de Telemedicina da Amazônia configura-se como uma 
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importante ferramenta pedagógica para a formação dos futuros médicos e como instrumento 

de apoio às políticas públicas de saúde. 

Com um projeto de ampliação dos atuais 22 para 100 pontos nos próximos dois anos, 

o Polo de Telemedicina da Amazônia consolida-se como ferramenta das atividades de 

teleducação interativa e teleassistência, aumentando o suporte em segunda opinião e evitado 

deslocamentos desnecessários de pacientes do interior do Estado para a capital. 

Em Manaus, o Polo de Telemedicina desenvolve atividades de telessaúde nas 

seguintes unidades: Hospital Universitário Francisca Mendes (Cardiologia), Fundação 

Hospital Adriano Jorge (Clínica Médica, Clínica Cirúrgica e Ortopédica e 

Otorrinolaringologia), Fundação Alfredo da Mata (Dermatologia) e Centro Psiquiátrico 

Eduardo Ribeiro (Psiquiátrico); e Hospital de Aeronáutica de Manaus (apoio geral às 

unidades do interior). 

Em 2008, o polo sediado na Escola Superior de Ciências da Saúde da UEA atendeu, 

por meio de teleconsultas, 302 pacientes. Ao todo, foram visitados 34 municípios nos quais 

foram instalados 22 pontos.  

 

Investimentos 

 

2004 2005 2006 2007 2008 2009

Escola Superior de Tecnologia - EST             7.239.619,34                  60.170,38                  29.764,07                126.667,94               7.456.221,73 
Clínica Odontológica da UEA             5.252.196,95            1.913.941,55            3.116.156,37             603.420,26            4.624.028,65            2.474.551,06             17.984.294,84 
Escola Normal Superior - ENS                 105.653,75             348.208,70                  453.862,45 
Escola Superior de Ciências da Saúde - ESA             4.123.560,37            1.707.278,03                505.729,15                119.143,82               6.455.711,37 
Escola Superior de Ciências Sociais - ESO           1.177.557,22               1.177.557,22 
Escola Superior de Artes e Turismo - EAT                 86.352,75                     86.352,75 
Clínica Odontológica (Conjunto Celetramazon).                        710,53                          710,53 
Reitoria da UEA                 64.451,65                    7.900,00                     72.351,65 
Núcleo de atendimento Odontológico ao Paciente 
Especial - NAOPE

                61.950,52                     61.950,52 

Revitalização do entorno do Teatro Amazonas -             1.500.000,00               1.500.000,00 
Total    18.221.740,94     3.681.389,96     3.651.649,59      951.628,96     4.996.242,58     3.746.361,03     35.249.013,06 

Centro de Estudos Superiores de Tefé - CEST                 688.255,40            1.436.185,56                541.537,52               2.665.978,48 

Centro de Estudos Superiores de Tabatinga - CESTB               632.160,97                157.520,38                  789.681,35 

Centro de Estudos Superiores de Itacoatiara - CESI               176.725,60                654.622,69             154.378,42                531.735,79               1.517.462,50 
Centro de Estudos Superiores de Lábrea           1.817.922,77             305.089,08               2.123.011,85 
Centro de Estudos Superiores de São Gabriel da 
Cachoeira

              815.919,58                217.798,70               1.033.718,28 

Centro de Estudos Superiores de Parintins - CESP           1.162.450,68            2.582.062,98               3.744.513,66 
Núcleo de Ensino Superior de Novo Aripuanã - UEA               345.798,39                286.653,44                  632.451,83 
Núcleo de Estudos Superiores de Presidente 
Figueiredo.

          1.608.239,39               1.608.239,39 

Total                 688.255,40                808.886,57            2.630.065,84             459.467,50            4.292.090,00            5.236.292,03             14.115.057,34 
Total Geral           18.909.996,34            4.490.276,53            6.281.715,43         1.411.096,46            9.288.332,58            8.982.653,06             49.364.070,40 

Capital

Interior

Unidade

OBRAS ‐ EVOLUÇÃO

 Ano 
Total

 
Fonte: UEA. 
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ENSINO DE GRADUAÇÃO 
 

A Pró-Reitoria de Ensino de Graduação desenvolveu atividades que marcaram o 

crescimento na oferta de novos cursos de graduação, com o acréscimo de 1.000 vagas, tais 

como: 

 Curso de Ciências Econômicas em 15 municípios; 

 Curso de Tecnologia em Agroecologia no município de Itacoatiara; 

 Curso de Tecnologia em Gestão de Turismo nos municípios de Parintins e Tabatinga; 

 Curso de Teatro, de Tecnologia em Automação Industrial e de Tecnologia em Análise e 

Desenvolvimento de Sistemas em Manaus. 

 

Os cursos abaixo ofertados, aumentaram um contingente de 1.350 vagas, conforme 

descritos: 

 

 Biologia nas unidades da UEA em Lábrea e Manacapuru; 

 Direito, no Centro de Estudos Superiores de Parintins; 

 Matemática, em 21 (vinte e um) municípios; 

 Tecnologia em Produção Pesqueira, em São Gabriel da Cachoeira, Presidente Figueiredo e 

Maués. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                           Fonte: UEA. 
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GRAU DE TITULAÇÃO DO CORPO DOCENTE 

GRAU DE 

TITULAÇÃO 
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Doutor 26 50 83 106 115 140 174 183 

Mestre 84 133 222 272 290 284 383 413 

Especialista 109 173 243 347 376 417 473 458 

Graduado 15 26 33 28 44 41 54 47 

TOTAL 234 382 581 753 825 882 1.084 1.101 
Fonte: UEA. 
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Cursos de Graduação 

Os cursos de graduação são ofertados nas modalidades de ensino presencial, 

presencial modular contínuo, presencial modular mediado contínuo e presencial modular 

mediado de recesso.  

O ano letivo na UEA é constituído de dois semestres letivos regulares. Nos cursos de 

oferta regular no Estado de regime letivo semestral, as disciplinas correspondentes são 

oferecidas concomitantemente em cada semestre, obedecendo aos turnos e períodos 

estabelecidos na estrutura curricular de cada curso. Quanto aos cursos de engenharia de 

modelo cooperativo, a oferta de disciplinas segue regime letivo quadrimestral regulamentado 

para esses cursos. Nos cursos modulares, cada disciplina é oferecida durante 4 horas diárias, 

uma de cada vez, de acordo com a carga horária pré-estabelecida. 

 

Cursos de Graduação Presenciais 

Os cursos de graduação na modalidade presencial são ofertados em Manaus na 

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

Ciências Sociais, Escola Normal Superior e Escola Superior de Artes e Turismo, e nos 

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

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

Superiores de Itacoatiara. 

Programa de Apoio à Iniciação Científica – PAIC 

 

O Programa de Apoio à Iniciação Científica – PAIC, financiado na sua totalidade 

pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas – FAPEAM, iniciou suas 

atividades no ano de 2003 com uma cota de 170 (cento e setenta) bolsas. Durante o período de 

2003 a 2009 o PAIC implementou 1.550 (um mil quinhentos e cinqüenta) bolsas de Iniciação 

Científica distribuídas para as Escolas da capital e para os Centros do interior. 
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Produção Científica 

 

A produção científica nos últimos seis anos é representativa, destacando-se a 

produção bibliográfica com a  publicação de artigos completos em periódicos, publicação de 

capítulos de livros e publicação de livros. 

Estão cadastrados no International Standard Book Number (ISBN), Editora da UEA,  

97 livros publicados por professores/pesquisadores, como alguns que se seguem: 

 
LIVROS PUBLICADOS / 2004-2009 

ANO QUANTIDADE 

2004 1 
2005 4 
2006 37 
2007 43 
2008 12 
2009 9 

TOTAL 106 

                               Fonte: UEA. 
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EXTENSÃO E ASSUNTOS COMUNITÁRIOS 

 

Atua no apoio aos estudantes da capital e interior do Estado, com os benefícios a 

seguir:  

 

Benefício Alimentação, Transporte e Moradia são concedidos aos alunos oriundos do 

interior do Estado do Amazonas comprovadamente carentes. Primeiramente é feita a 

solicitação de documentação e em seguida, a análise da documentação. Cada aluno solicitante 

passa por uma entrevista social para que seja emitido o parecer a respeito de cada solicitação. 

A partir daí, caso haja necessidade, o aluno entra em uma lista de espera para aguardar 

receber o beneficio que foi deferido ou passa a recebê-lo no mês seguinte. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
                             Fonte: UEA. 
                             Nota: * O beneficio alimentação passou a ser concedido ao município de Itacoatiara em 2005 e o 

município de Tefé passou a receber nos mês de outubro de 2009. 
 
 
 
 
Bolsa Monitoria um benefício oferecido pela Universidade do Estado do Amazonas - UEA 

no intuito de atender a necessidade de alunos portadores de deficiência visual. Esse benefício 

é disponibilizado por meio do pagamento de bolsas a outros alunos que ajudam os acadêmicos 

que apresentam deficiência visual no desenvolvimento de suas atividades curriculares. O 

quadro abaixo mostra em dados quantitativos os alunos beneficiados com este projeto.  
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METAS PARA 2010 
 

 Concluir o Curso Superior de Tecnologia em Agroecologia em Parintins e realização dos 

dois primeiros períodos do mesmo curso em Itacoatiara;  

 Implantar o Curso Superior de Tecnologia em Arqueologia em mais um município do 

Estado ou de Especialização em Arqueologia até o fim de 2010; 

 Formar 350 profissionais (Tecnólogos) capazes de viabilizar soluções tecnológicas e 

competitivas, para o desenvolvimento da cadeia produtiva do pescado, atendendo aos 

interesses da comunidade onde estiver inserida. Elaborar, executar, monitorar e/ou 

acompanhar pesquisas e produções no âmbito tecnológico, alem de atender as demandas 

do mercado de trabalho promovendo a interação entre ciência, tecnologia e produção de 

tecnologia pesqueira; 

 Apresentar trabalhos científicos no XIII Congresso de Ciências do Desporto e Educação 

Física dos Países de Língua Portuguesa; 

 Publicar on-line da Revista do Curso de Licenciatura em Educação Física “O Curupira”; 

 Publicar livros didáticos. 

 Capacitar com carga horária mínima 50 servidores em cursos de informática básica e 

avançada.  

 Construir hospital de ensino com 328 leitos. 

 Consolidar campus urbano. 

 Construir campus da região metropolitana – UEA Metropolitana. 

 Implantar curso de fisioterapia. 

 Implantar curso de farmácia. 

 Consolidar Faculdade de Ciências Humanas. 

 Implantar cursos de pós-graduação onde destacamos os de Políticas Públicas, Gênero e 

Diversidade. 
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SAÚDE 
 

 

O Governo do Estado tem investido maciçamente na área da Saúde, principalmente 

na melhoria da infraestrutura, ampliação da oferta de serviços e aperfeiçoamento da gestão, 

objetivando reduzir as iniquidades quanto à oferta de serviços, tanto na Capital quanto no 

Interior, especialmente em relação aos serviços de Média e Alta Complexidade. 

Objetivando produzir melhorias importantes nos indicadores de saúde, mais 

especificamente nas ações voltadas para a redução da taxa de mortalidade infantil e neonatal, 

o Governo do Estado assinou acordo com o Ministério da Saúde, cuja meta é reduzir em 10% 

o índice de mortalidade infantil em 2009 e em 2010, deve ser cumprida pelos 62 municípios 

amazonenses, garantindo, de forma homogênea, melhor qualidade de vida para crianças 

menores de 1 ano e queda no número de mortes nesta faixa etária. A meta geral proposta pelo 

Ministério da Saúde é a queda de 5% nos índices de morte durante os anos de 2009 e 2010. 

No Amazonas, a meta foi dobrada em função dos resultados alcançados nos últimos anos, 

onde a redução anual da mortalidade neonatal (crianças até 28 dias) tem sido em média de 

4,1%. Em relação à mortalidade infantil (até 1 ano de idade), a queda anual vem sendo de 

3,7%, estando muito próximos dos 5%, razão pela qual o Governo Estadual pactuou com os 

municípios, em encontro com os prefeitos amazonenses no início de 2009, que a meta no 

Estado será reduzir os óbitos em 10% ao ano. 

Ações de impacto estão sendo priorizadas pelo Estado com vistas ao alcance das 

metas, dentre as quais, estão a melhoria da estrutura de assistência materno-infantil com 

ampliação do número de leitos, criação de UTIs pediátricas e maternas, bem como o incentivo 

ao aleitamento materno e atendimento humanizado. 

Destaca-se ainda no ano de 2009 a continuidade das ações de saúde realizadas em 

parceria com as Forças Armadas, Organizações Não Governamentais – ONGs, com o Pronto 

Atendimento Itinerante (PAI), coordenado pelo Conselho de Desenvolvimento Humano – 

CDH e Secretaria de Estado da Assistência Social e Cidadania – SEAS, além das ações 

diretas desenvolvidas pelas redes de unidades próprias e contratadas que prestam serviços ao 

Serviço Único de Saúde – SUS. 

Dentre as várias atividades desenvolvidas, ressaltam-se as seguintes: 
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Complexo Regulador do Amazonas 

 

O Governo do Estado do Amazonas, em parceria com a Prefeitura de Manaus, 

efetuam adesão à Política Nacional de Regulação, implantando o 1º Complexo Regulador 

Regional.  

A política prevê a implantação de cinco complexos com abrangência nos 62 

municípios do Estado, a fim de dar suporte à reestruturação do processo de descentralização 

das ações e serviços de saúde e às funções de gestão e gerenciamento.  

O significado aplicado ao termo regulação é amplo e está relacionado a todos os 

aspectos de monitoração e autorização do funcionamento de atividades de saúde, procurando 

com isso melhorar o acesso e a qualidade desses serviços. Neste quesito, importa aqui 

destacar os Complexos Reguladores e, particularmente, o do Amazonas, que estão voltados à 

regulação assistencial, com uma atuação bastante específica e concreta da relação do usuário 

com os serviços de saúde. 

Atualmente, o processamento do Sistema de Regulação - SISREG envolve 292 

Estabelecimentos Assistenciais de Saúde (EAS), 32 especialidades médicas, totalizando 

149.137 consultas/mês. Entretanto, o processo regulatório, nesse período experimental, está 

sendo aplicados apenas aos procedimentos de alta complexidade, a saber, os exames de 

tomografia, ressonância magnética, cintilografia e densitometria óssea, em grande parte 

realizados pelos prestadores privados.  

 

Rede de Serviços de Assistência Ambulatorial em Manaus integrada ao Complexo 

Regular 

 

De acordo com dados do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES), 

estão cadastrados 419 Estabelecimentos Assistenciais de Saúde (EAS) no município de 

Manaus, dos quais se destacam 243 unidades básicas de saúde, 39 laboratórios, 23 clínicas 

especializadas, 21 policlínicas e 20 postos de saúde, localizados na área rural de Manaus. 

Do total cadastrado na capital estão integrados ao Complexo Regulador mais de 85% 

de EAS ambulatoriais que realizam procedimentos de média e alta complexidade. Da rede 

identificada no SISREG como solicitante participam as unidades básicas de saúde, os postos 

de saúde e os prontos-socorros e as próprias centrais de regulação que, em conjunto 

respondem por mais de 65% da rede ambulatorial e possuem mais de 95% dos 

estabelecimentos integrados à regulação.  Em relação à rede de referência para atenção 
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especializada, classificada como executante, como as policlínicas/ambulatórios, hospitais 

geral e especializado, centro de atenção psicossocial e unidade de apoio diagnóstico, 

representam 24,5%. Desse universo, os grupos de estabelecimentos com maior integração ao 

SISREG são as policlínicas e as unidades de apoio diagnóstico, onde se incluem os 

laboratórios de análises clínica, com mais de 90%.  

Chama-se a atenção para a situação das clínicas especializadas e, principalmente, 

dos hospitais geral e especializado que apresentam variações percentuais entre 55% e 73%, 

uma vez que são os estabelecimentos que dispõem de teto para ofertar os procedimentos 

especializados de maior complexidade.  

 

Central de Medicamentos – CEMA 

 

Em 2009, a CEMA realizou a revisão do padrão de medicamentos e produtos para a 

saúde de todas as unidades de saúde da rede estadual, tanto da Capital quanto do interior. Esta 

ação teve um impacto de aproximadamente 30% a menos no catálogo do e-compras, levando 

em consideração que alguns itens descritivos tinham a mesma finalidade, e outros, porque 

estavam obsoletos no mercado, principalmente nos produtos para saúde.  

 

Conselho Estadual de Saúde/CES 

 

O Conselho Estadual de Saúde do Amazonas – CES-AM é um órgão de instância 

colegiada e deliberativa e de natureza permanente de controle social do SUS no Estado. 

Dispõe de Comitês, Comissões e Câmaras Técnicas que auxiliam seus membros nas tomadas 

de decisão pertinentes às áreas afins: Comissão Estadual de Saúde Mental/CESMA, Comitê 

Estadual de Prevenção do Óbito Materno e Infantil, Comitê Estadual de Aleitamento Materno, 

Comitê Estadual de Saúde Bucal, Comitê Estadual de Saúde Ocular, Câmara Técnica de 

Financiamento, Câmara Técnica de Gestão, Política e Planejamento, Câmara Técnica de 

Recursos Humanos, Comitê Estadual de Saúde da Pessoa Idosa, Comissão Estadual de 

Comunicação e Informação em Saúde, Comissão Intersetorial de Saúde do Trabalhador – 

CIST.  

Em 2009 o CES/AM realizou 10 reuniões ordinárias, 6 extraordinárias, e uma 

reunião itinerante em Manacapuru, com a participação de 80 pessoas; reunião Plenária 

Estadual de Conselhos de Saúde, em Manaus, para um público de aproximadamente 200 

pessoas; uma Oficina Regional de Orçamento e Financiamento, destinada a estimular os 
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conselheiros de saúde na apropriação de conhecimentos sobre Planejamento, Controle, 

Monitoramento e Avaliação e Fiscalização dos Recursos da Saúde, com a participação de 150 

pessoas; Oficina de capacitação de secretários administrativos dos conselhos municipais de 

saúde de Boa Vista do Ramos, Itacoatiara, Manacapuru, Nova Olinda do Norte, Novo Airão, 

Rio Preto da Eva, Silves, Urucurituba, Presidente Figueiredo, Urucará, Manaquiri, Autazes, 

Boa  Vista do Ramos, Barcelos, Careiro da Vázea, Itamarati e Iranduba, da qual participaram 

30 pessoas.  

Uma das ações mais relevantes em 2009 foi a realização da Caravana em Defesa do 

SUS, evento de âmbito nacional, destinado ao lançamento da Campanha de Defesa do SUS 

como Patrimônio Cultural, Social e Imaterial da Humanidade; a defesa da Regulamentação da 

Emenda Constitucional 29, com mobilização de cerca de 600 pessoas; e o Fórum sobre o 

Programa de Aceleração do Crescimento - PAC e os Impactos Ambientais na Saúde dos 

Trabalhadores: Trabalho, Ambiente e Saúde, realizados em Manacapuru, que contou com um 

público de 300 pessoas e teve como produto a Carta de Manacapuru, documento cujo objetivo 

é incentivar uma consciência política no processo de trabalho, na preservação do ambiente 

sustentável e na conservação da saúde, reorientando novas práticas no campo da saúde. 

 

Comissão Intergestores Bipartite/CIB/AM 

 

A Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas, juntamente com Comissão 

Intergestora Bipartiti- CIB/AM, realizou em agosto do ano de 2009 a I Oficina para o 

Fortalecimento da CIB/AM, que contou com a participação de Técnicos da Secretaria de 

Estado de Saúde, COSEMS/AM, Membros do Colegiado e convidados, totalizando 50 

participantes. 

 

Gestão do Trabalho e Educação Permanente em Saúde 

 

No que tange às ações pela área de Gestão de Recursos Humanos, destacam-se: 

 

Desenvolvimento da Política de Concessão de Campos de Estágio Curricular 

Obrigatório na Rede Assistencial de Saúde – SUSAM na capital, abrangendo 2.679 alunos 

de Ensino Superior e 1.519 alunos de Ensino Médio Técnico; e atendimento extra à 

Programação de Estágio Curricular Obrigatório de 1.075; 
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Participação de 1.032 servidores em eventos de capacitações nas áreas meio e fim, 

oferecidos pela Secretaria de Estado de Administração – SEAD e Secretaria de Estado de 

Planejamento e Desenvolvimento Econômico – SEPLAN; 

 

Elaboração do Plano Estadual de Educação Permanente – 2009, para implementação da 

Política Nacional de Educação Permanente em Saúde e aplicação dos recursos financeiros 

liberados fundo a fundo; 

 

Realização de Processo Seletivo Simplificado – PSS objetivando a contratação de 138 

Médicos Especialistas e 16 Cirurgiões Dentistas Especialistas para atendimento nas 

Policlínicas e nos Centros de Atenção Integral à melhor idade - CAIMIs e Hospitais; 

 

Realização de 2 Processos Seletivos Simplificados para a Contratação de 225 

Profissionais Médicos para atender às necessidades das Unidades de Saúde da Capital e 

interior do Estado; 

 

Nomeação de 1.271 concursados para a SUSAM e 227 concursados para as Fundações, 

perfazendo um total de 1.498. 

 

Concurso Público 

 
Em 2005 o Governo do Estado, realizou concurso público com a finalidade de suprir 

o quadro de profissionais nas Unidades de Saúde, conforme quadro abaixo: 

CONCURSO PÚBLICO - 2005 

LOCAL 
ESPECIFICAÇÃO 

Capital Interior 
TOTAL  

Vagas Oferecidas 6.036 2.603 8.639 

Nomeados 5.422 644 6.066 

 Empossados 4.375 571 4.946 
                 Fonte: DGRH/SUSAM. 
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Gestão Estratégica e Participativa – ParticipaSUS 

 

Foi realizado um Seminário Estadual que atingiu um público de 312 participantes, 

dentre os quais se fizeram representar os movimentos sociais legitimados, o controle social e a 

sociedade civil, tendo como produto a Agenda de Compromisso do Estado do Amazonas. 

 

Farmácias Populares 

 

Foram implantadas em fevereiro de 2005, por meio de convênio entre o Governo do 

Estado do Amazonas e a Fundação Oswaldo Cruz – FIOCRUZ, tendo como intervenientes o 

Ministério da Saúde – MS. A FIOCRUZ é responsável pela aquisição e distribuição de 

medicamentos e equipamentos, logística e assistência técnica, e o Governo do Estado, por 

intermédio da SUSAM, pelo gerenciamento das farmácias, sendo 5 em Manaus e uma em 

Coari. 

Cada unidade recebe do Ministério da Saúde um recurso de custeio que pode ser 

usado para reforma e manutenção, sendo R$ 50.000,00 para instalação (reforma e adaptação) 

e R$ 10.000,00 por mês para manutenção, repassado fundo a fundo, e o excedente é de 

responsabilidade da SUSAM.  

Os medicamentos são vendidos a preço de custo e a movimentação financeira 

decorrente da disponibilização dos produtos é registrada em um sistema informatizado e 

controlado pela FIOCRUZ, sendo o valor arrecadado diariamente depositado na conta única 

do Tesouro Nacional. 

O programa dispõe de 71 tipos de medicamentos, os quais chegam a ser 95% mais 

baratos do que os preços praticados em outras farmácias.  

 

Planejamento do SUS – PlanejaSUS – 2007 a 2009 

 

 Realização no Hotel da Vinci da Oficina Macrorregional de Planejamento em Saúde das 

Regiões Norte e Centro Oeste, em parceria com a Secretaria de Planejamento e 

Orçamento do Ministério da Saúde, no período de 17 e 18 de abril de 2008; 

 Realização de Curso de Planejamento ministrado pela Universidade Federal da Bahia, 

capacitando 60 técnicos das secretarias municipais e estadual, tornando-os aptos a 
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trabalhar com o sistema PlanejaSUS, visando o planejamento integrado das 3 esferas de 

gestão da saúde; 

 Realização em março de 2009 do Encontro de Gestores Municipais de Saúde, com o 

objetivo de promover o acolhimento aos Secretários Municipais de Saúde do Estado do 

Amazonas, com foco naqueles que iniciam na gestão da Saúde Publica municipal, 

alinhando de forma tripartite em torno de conceitos, diretrizes e metas, visando obter 

resultados efetivos para saúde no Estado do Amazonas. O evento contou com a 

participação de 58 municípios. 

 

Política Nacional de Humanização – PNH  

 

No ano de 2009 foram executadas atividades voltadas à formação de apoiadores 

institucionais, com a finalidade de capacitar trabalhadores para desenvolver ações de 

humanização que venham ajudar a superar os desafios importantes que ainda se apresentam 

para o SUS, como acolhimento resolutivo, valorização dos trabalhadores da saúde, formação 

de vínculos entre os trabalhadores, gestores e usuários dos serviços, trabalho em redes de 

saúde, co-responsabilidade nos processos de gestão, dentre outros. Nesse sentido foram 

capacitados aproximadamente 230 trabalhadores das unidades de saúde do Estado na capital.  

Destacamos ainda o trabalho realizado pelo Projeto “Amigos da Saúde” também em 

33 unidades de saúde do Estado, nas quais se encontram implantados os Grupos de Trabalho 

de Humanização que muito tem contribuído para a humanização no atendimento e nas 

relações de trabalho. 

 

Financiamento em Saúde 

 

Seguindo uma tendência dos últimos 6 anos, o Estado do Amazonas figura em 1º 

lugar quanto à aplicação de recursos próprios na saúde, aplicando em média 21,5% de seus 

recursos, ultrapassando em muito o determinado pela Emenda Constitucional n.º 29 que 

estipula em 12% a obrigatoriedade de aplicação dos estados brasileiros em saúde. 
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RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS EM SAÚDE - ESTADOS DA REGIÃO NORTE 
2003-2008 

 
PERCENTUAL APLICADO/ANO 

UF 
2003 2004 2005 2006 2007 2008 

MÉDIA 

Rondônia 10,54 11,42 12,11 12,1 12 12,78 11,76 
Acre 12,96 12,48 12,05 13,77 13,82 14,34 13,4 

Amazonas 20,37 21,15 20,78 23,47 22,17 19,21 21,51 
Roraima 13,26 11,53 12,77 13,22 13,64 14,95 13,14 

Pará 10,31 12,04 12,41 12,74 12,61 12,77 12,07 
Amapá 14,99 14,14 11,31 12,93 13,74 13,91 13,37 

Tocantins 11,32 12,02 12,05 13,52 14,74 13,79 12,98 
Fonte: Sistema de Informação Orçamento Público em Saúde - SIOPS / Ministério da Saúde. 
Nota: Percentual Mínimo para área de Saúde, segundo EC 29 é 12%. 
 

 
A seguir, observa-se a participação das esferas com recursos oriundos do Estado e da 

União: 
 

EVOLUÇÃO DOS GASTOS DA SAÚDE NO AMAZONAS – 2006-2009  
R$ 1,00 

FONTE 2006 % 2007 % 2008 % 2009* % 

Tesouro 
Estadual 877.484.067 79,9 996.424.878 81,29 947.565.635 78,51 1.298.267.787 76,23

Tesouro 
Federal/SUS 213.148.353 19,41 222.185.525 18,12 248.932.470 20,63 383.415.946 22,51

Convênios 6.779.675 0,62 6.398.745 0,52 9.805.616 0,81 20.992.080 1,23 

Outros 727.409 0,07 822.684 0,07 568.304 0,05 397.025 0,02 

TOTAL 1.098.139.504 100 1.225.833.839 100 1.206.872.025 100 1.703.072.840 100 
       Nota: Dados atualizados até 12/11/09 - Fonte: Fundo Estadual de Saúde – FES. 

 

 

Atenção à Saúde 

 

Programa de Atenção Integral ao Deficiente – PAID - atendimentos e concessões 

realizadas no período de 2007 a 2009 somam 7.933 atendimentos e 715 concessões, resultado 

de ações desenvolvidas em parceria com o Conselho de Desenvolvimento Humano – CDH. 

Programa de Hipertensão Arterial e Diabetes Mellitus - implantado nos 62 municípios do 

interior do Estado, recebendo apoio da Coordenação Estadual no que se refere à alimentação 

do Sistema de Informações em Hipertensão e Diabetes – SISHIPERDIA, no sentido de 

subsidiar o planejamento das ações de prevenção e  aquisição de medicamentos essenciais 

para o controle dessas doenças. 
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Programa Saúde do Trabalhador – o Governo do Estado do Amazonas, por intermédio do 

Centro de Referência Estadual em Saúde do Trabalhador - CEREST/AM, vem norteando suas 

ações com o objetivo de implementar ações de promoção e proteção à saúde do trabalhador, 

assim como a recuperação e a reabilitação dos trabalhadores submetidos aos riscos e agravos 

advindos das condições de trabalho. Com relação às metas do Plano Estadual de Saúde 2009, 

foram executadas e estão em fase de execução as seguintes ações: 

 Conclusão da coleta de dados da pesquisa sobre a Prevalência do Estresse em 

profissionais da rede pública municipal e estadual de saúde de Manaus. 

 Monitoramento e assessoria aos Centros de Referência Regionais de Saúde do 

Trabalhador Manaus e Tefé. 

 Capacitação para 30 profissionais de saúde responsáveis pelos Núcleos de Saúde do 

Trabalhador – NUSAT já implantados.  

 Capacitação para 60 profissionais de saúde das unidades sentinela para implementação das 

notificações referentes aos agravos de transtorno mental relacionado ao trabalho, PAIR, 

LER/DORT, acidentes graves, fatais e com crianças e adolescentes. 

 Realização do Fórum sobre o PAC e os Impactos Ambientais e da Saúde do Trabalhador, 

realizado no município de Manacapuru, com 260 participantes. 

 Projeto de Capacitação da Atenção Básica do Estado do Amazonas.  

 Pesquisa sobre Prevalência de disfonia em professores da rede pública municipal e 

estadual de Manaus.  

 Prevenção do distúrbio de voz em professores.  

 Curso de Formação a Distância de Agentes do Controle Social na área de saúde do 

trabalhador.  

2005

2006

2007

2008

23811

31710

38621

42507

10913

14717

17582

19145
Números de Hipertensos e Diabéticos Cadastrados no AM 

HIPERTENSOS DIABÉTICOS
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 Projeto de Prevenção ao Trabalho Infantil nas Escolas Estaduais e Municipais de Manaus. 

 

Programa de Atenção à Saúde da Criança - em 2009, foi elaborado o Projeto de 

Implantação de Comitês de Prevenção do Óbito Materno e Neonatal em nove municípios com 

população acima de 80 mil habitantes, como uma das ações estratégicas de forte impacto para 

a melhoria do sistema de registro desses óbitos, enfatizando que a redução da mortalidade 

materna e neonatal no Amazonas é ainda um desafio para os serviços de saúde e a sociedade 

como um todo, e que a subnotificação e o sub-registro das declarações das causas dos óbitos 

dificultam o real monitoramento do nível e da tendência da mortalidade materna e infantil.  

Coeficiente de Mortalidade Infantil - retrata a condição de vida e saúde de uma população, 

sendo um dos mais utilizados, para avaliar se o acesso e a qualidade de ações e serviços 

oferecidos são suficientes para garantir a atenção necessária em todos os níveis de atenção. 

 

Ao longo dos anos, os indicadores demonstram que a mortalidade infantil vem 

decaindo, mesmo considerando que estes não refletem, nem retratam fidedignamente a 

realidade desses dados, já que nos confrontamos com o dilema da subnotificação e do sub-

registro de nascimento, problemas que podem ter como origem as dificuldades de registro do 

óbito em cartório, existência de cemitérios irregulares ou falta de conhecimento da população 

sobre a importância da declaração de óbitos, dentre outros. Essa redução se deve basicamente 

em virtude da melhoria das condições de saúde das gestantes e das crianças com menores de 
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um ano de idade e da ampliação de serviços no Estado, contribuindo para um diagnóstico 

mais qualificado, bem como a presença de serviços de referência para o tratamento e 

reabilitação, inclusive com a melhoria da informação alimentada nos sistemas oficiais. 
PRINCIPAIS CAUSAS DE ÓBITOS 

 
 

No Amazonas, o alto índice de mortalidade infantil, no que tange às afecções 

perinatais, é um problema a ser enfrentado, necessitando do envolvimento de todos os 

segmentos, bem como trabalhar a sensibilização dos profissionais da área de saúde para uma 

resposta de forma mais efetiva a problemática. 

A ação de vacinação para as crianças tem contribuído para reduzir a 

morbimortalidade por doenças imunopreveníveis, melhorando a qualidade de vida, mantendo 

a erradicação da poliomielite, o controle do sarampo, a síndrome da rubéola congênita e da 

febre amarela urbana. Outro fator importante para a redução da taxa de mortalidade infantil 

são as ações focadas no aleitamento materno, destacando que o Amazonas possui um Banco 

de Leite Humano – BLH na Maternidade Ana Braga, o maior do Brasil; 1 BLH em fase de 

implantação, ainda no ano de 2009; 1 BLH previsto para funcionar na Maternidade Municipal 

Moura Tapajós, o que aumentará a quantidade de leite coletado e pasteurizado no Estado, para 

que venha suprir a necessidade do município de Manaus. 
 

PRODUÇÃO TOTAL DOS BANCOS DE LEITE HUMANO NO ESTADO – 2007-2009 

INDICADORES 2007 2008 2009 

Volume de leite coletado (ml) 1.282,4 1429,9 1.044,5 
Número de doadoras 474 998 850 
Número de crianças beneficiadas 1.525 2.192 1.660 
Número de atendimentos às nutrizes 970 2.316 1.663 
Fonte: Susam. 
Nota: Dados de 2009 de janeiro a setembro. 
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Programa de Atenção à Saúde da Mulher - Foram priorizadas as ações contidas no 

documento do Pacto pela Saúde, como a redução da mortalidade materna/infantil, onde o 

Estado do Amazonas estabeleceu a meta de Redução da Mortalidade Infantil em 10% em 

2009 e 2010. Direcionadas pelas diretrizes do processo de descentralização e municipalização, 

a área estratégica estadual de saúde da mulher caminhou em 2009 pelas vias da cooperação 

técnica, buscando junto aos municípios superar desafios e fragmentações nos serviços, 

mediante a busca da organização de uma rede regionalizada e hierarquizada e da qualificação 

da gestão. 

Como um ganho substancial nas ações da área, a integração das ações da Atenção 

Básica e a Vigilância em Saúde proporcionou a agregação das ações com a ida de técnicos a 

vários municípios do Estado.  

Seguem elencadas, as principais realizações da área estratégica de saúde da mulher: 

 Monitoramento do desempenho e resultado por meio dos sistemas de informações SIM, 

SINASC e SISPRENATAL, dos municípios em relação à atenção à Saúde da Mulher;  

 Promoção junto a hospitais e maternidades da criação e/ou implementação das Comissões 

Hospitalares de Investigação do Óbito Materno e Infantil, no sentido de oferecer 

instrumentos de análise de indicadores que possibilitem um diagnóstico da real situação 

da atenção obstétrica e neonatal para subsidiar a elaboração de estratégias que possam 

intervir na redução destas mortalidades; 

 Coordenação da Visita da Comitiva Internacional do Governo do Haiti, onde o Estado do 

Amazonas foi referenciado pelo Ministério da Saúde pela efetividade de sua Rede de 

Prevenção contra a Violência Doméstica e Sexual, com a participação de vários técnicos 

do Haiti e do Ministério da Saúde que visitaram a Rede; 

 Realização e coordenação do evento “Parteiras Tradicionais: Inclusão e Melhoria da 

Qualidade da Assistência prestada por Parteiras Tradicionais no SUS”, com a criação de 

um Centro Colaborador no Estado do Amazonas; 

 Criação de um Banco de Dados para Cadastramento das Parteiras Tradicionais do Estado 

(hoje temos cadastradas 548, com o perfil socioeconômico e social das mesmas); 

 Apoio técnico às maternidades do Estado na implantação e implementação da Política de 

Humanização do Parto e Nascimento, com enfoque na lei do Acompanhante; 

Programa Estadual de Saúde do Sistema Penitenciário - a Área Técnica de Saúde no 

Sistema Penitenciário coordena a organização da Atenção Básica de saúde em suas unidades 

prisionais, garantindo atendimento da população penitenciária nos serviços do Sistema Único 
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de Saúde (SUS). O principal objetivo é a inclusão da população penitenciária, que está em 

torno de 4.157 homens e 295 mulheres (dados de setembro de 2009), nos serviços existentes 

no SUS.  

Resultados alcançados: 

 Cadastramento de uma Equipe de Saúde no Sistema Penitenciário, localizada na Unidade 

Prisional do Puraquequara (requisito necessário para a qualificação do Estado do 

Amazonas ao Plano Nacional). 

 Implantação do 1º Laboratório de Diagnóstico da Tuberculose em sistema prisional do 

Brasil; 

 Cadastramento da Unidade Prisional de Puraquequara no Cadastro Nacional de 

Estabelecimento de Saúde; 

 Cadastramento da população carcerária da Unidade Prisional de Puraquequara no cartão 

SUS; 

 Articulação junto à Secretaria Municipal de Saúde do município de Manaus para 

atendimento nos presídios com menos de 100 detentos; 

 Constituição da equipe de monitoramento do Plano Operativo do Sistema Penitenciário do 

Estado do Amazonas; 

 Capacitação da equipe de saúde no Sistema Penitenciário, em diagnóstico de HIV, em 

parceria com a área Técnica de DST/AIDS e Secretaria de Justiça;  

 Pactuação com o Hospital Universitário Getúlio Vargas para atendimento de cirurgias 

eletivas junto à população prisional: 

 Participação no mutirão de saúde, em conjunto com a SEMSA/Manaus, no presídio 

semiaberto masculino; 

 100% de cobertura vacinal nas unidades prisionais do Estado; 

 100% de cobertura de exames preventivos de controle do câncer do colo uterino. 

 Regularização do atendimento odontológico no Hospital de Custódia e Tratamento 

Psiquiátrico. 

Programa de Controle da Tuberculose - Implantado em 100% dos municípios do Estado do 

Amazonas e em 83,1% das Unidades Básicas de Saúde (UBS). Para o desenvolvimento das 

ações, foram capacitados, nos últimos 3 anos, um total de 2.960 profissionais de nível médio e 

3.950 de nível superior.  

Dentre as atividades relevantes executadas em 2009, destacam-se a implantação do 

cultivo para diagnóstico de Tuberculose nos municípios de São Gabriel da Cachoeira e 



 61

Tabatinga e a implantação do Centro de Diagnóstico no Sistema Penitenciário, Cadeia 

Raimundo Vidal Pessoa, em Manaus, sendo um projeto piloto para o Brasil, que terá 

contribuição importante no diagnóstico precoce. 

Saúde Bucal - dentre as ações de promoção e proteção à saúde, registra-se a fluoretação das 

águas; educação em saúde, de acordo com o processo saúde-doença da cavidade bucal; 

higiene bucal supervisionada, visando o aprendizado correto pelo indivíduo; aplicação tópica 

de flúor para a prevenção e controle da cárie dentária, por meio da utilização de produtos 

fluorados; ações de recuperação, por meio do diagnóstico e tratamento de doenças bucais e 

ações de reabilitação das consequências das doenças de origem bucal para a reintegração do 

indivíduo ao seu ambiente social e sua atividade profissional.  

Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - São estabelecimentos de saúde, 

classificados como Clínica Especializada ou Ambulatório de Especialidade, preparados para 

oferecer, no mínimo, os seguintes serviços: Diagnóstico bucal, com ênfase no diagnóstico e 

detecção do câncer de boca; Periodontia especializada; Cirurgia oral menor dos tecidos moles 

e duros; Endodontia; e Atendimento a portadores de necessidades especiais. O tratamento 

oferecido nos CEOs é uma continuidade dos trabalhos realizados pela Rede de Atenção 

Básica e, no caso dos municípios que estão na Estratégia Saúde da Família, pelas equipes de 

saúde bucal.  

Os municípios que apresentam esses centros são: Parintins (Tipo II), São Gabriel da 

Cachoeira (Tipo II), Maués (Tipo I), Boca do Acre (Tipo II), Iranduba (Tipo II), Lábrea (Tipo 

I), Tefé (Tipo II), Itacoatiara (Tipo II) e Manaus (Tipo II e III). Em Manaus, estão em 

funcionamento três CEOs, sendo dois do Tipo II e um do tipo III.  

Os municípios de Presidente Figueiredo, Rio Preto da Eva, além da Universidade 

Estadual do Amazonas (UEA) apresentam, cada um, a sua respectiva resolução na CIB 

aprovada, aguardando apenas portaria e incentivo financeiro para implantação de Centros de 

Especialidades Odontológicas – CEO. 

Além dos CEOs, existem os Laboratórios Regionais de Próteses Dentária (LRPD) 

credenciados ao SUS, que estão em funcionamento nos seguintes municípios: Parintins, São 

Gabriel da Cachoeira, Maués e Tefé. Já o município de Lábrea conta com um LRPD em pleno 

funcionamento, porém, sem o incentivo do SUS, por não estar credenciado. Os municípios de 

Iranduba e Boca do Acre apresentam todo o equipamento de LRPD, mas ainda não estão em 

funcionamento por estarem em processo de credenciamento, assim como o citado município 

de Lábrea. 
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A inserção das Equipes de Saúde Bucal (ESB) na Estratégia da Saúde da Família 

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

bucal. Existem dois tipos de ESB: - Modalidade I: composta por Cirurgião-Dentista (CD) e 

Auxiliar em Saúde Bucal (ASB); - Modalidade II: composta por CD, ASB e Técnico em 

Saúde Bucal (TSB). De acordo com os dados do SIAB (março, 2009), o Estado do Amazonas 

apresentava 41,38% da população total do Estado coberta com as 280 Equipes de Saúde Bucal 

implantadas. Dessas, 248 equipes eram de Modalidade I e 32 equipes correspondem à 

Modalidade II. Atualmente, o Estado totaliza 292 Equipes de Saúde Bucal (260 de 

Modalidade 1 e 32 de Modalidade 2), sendo que dessas, 17% encontram-se na Capital e 83% 

no interior.  

 
Nota: Evolução do número de Equipes de Saúde Bucal implantadas nos anos de 2007, 2008 e 2009. 
Fonte: SIAB, 2007 (dezembro), 2008 (outubro) e 2009 (agosto). 

 

No Amazonas existem 506 Equipes de Saúde da Família (ESF) implantadas. A 

proporção de ESB/ESF é de 0,57, ou seja, para cada ESB há 1,73 ESF implantada. 

 

Saúde do Idoso - segundo dados do Datasus/2009, no Estado do Amazonas, onde a 

população residente é de 189.028 idosos, muitas iniciativas têm surgido no sentido de 

promover e alicerçar o fortalecimento da saúde dos idosos na lógica de envelhecer com 

dignidade, por meio de ações intersetoriais, envolvendo além da Saúde, as áreas Social, de 

Educação e Segurança Pública. Neste sentido, foram revitalizados os 3 CAIMIs, buscando 

atender parte dos direitos estabelecidos na Política Nacional do Idoso e Pacto pela Saúde. A 

Atenção Integral à Saúde do Idoso tem sido somada às diversas ações que são oferecidas 
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pelos Centros de Convivência, Centro de Proteção Integral em Defesa das Pessoas Idosas, 

Universidade Aberta para a Terceira Idade – UNATI/UEA, Delegacia do Idoso, dentre outros. 
 

Rede Assistencial 
 

Leitos – O SUS tem cadastrados no CNES um total de 5.501 leitos (set/2009), contando-se 

entre prestadores de serviços públicos e privados. Observando-se o comparativo do número de 

leitos SUS existentes entre os anos de 2003 a 2009, constata-se uma ampliação na oferta geral 

dos leitos em cerca de 23%. A evolução de números de leitos SUS está abaixo demonstrada, 

segundo especialidades: 

 
CNES - HOSPITALAR - LEITOS DE INTERNAÇÃO SUS – AMAZONAS – 2003-2009 

ANOS 
ESPECIALIDADES 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Cirúrgicos 1.212 1.029 1.189 1.248 1.253 1.309 1.307 
Clínicos 1.286 1.269 1.409 1.403 1.497 1.554 1.578 
Complementares 82 82 307 343 212 390 399 
Obstétrico 788 1.011 973 1.005 1.007 1.028 1.079 
Pediátrico 951 1.018 993 989 985 969 964 
Outras Especialidades 154 164 156 153 154 156 154 
Hospital/DIA 0 0 10 18 18 20 20 

TOTAL 4.473 4.573 5.037 5.159 5.126 5.426 5.501 
Fonte: CNES/MS. 
 

Do total de 5.501 leitos cadastrados em 2009, cerca de 70% são leitos de unidades 

da administração estadual. O Governo do Estado tem investido nos últimos anos na 

ampliação desses leitos, conforme o quadro a seguir, que apresenta a variação de leitos de 

internação dos hospitais estaduais, por especialidade. 
 

LEITOS DE INTERNAÇÃO SUS, POR ESPECIALIDADE – UNIDADES ESTADUAIS – 2005/2009 
ANOS TIPOS DE LEITOS POR 

ESPECIALIDADE 2005 2009 

VARIAÇÃO DE 
LEITOS 

2005/2009 

INDICATIVO DE 
VARIAÇÃO % 

Cirúrgicos 674 765 91 > 13,50 
Clínicos 991 1.138 147 > 14,83 
Complementares (UTI) 242 304 62 > 25,62 
Pediátricos 729 749 20 > 2,74 
Obstétricos 638 690 52 > 8,15 
Outras especialidades 150 147 -3 < -   2,00 

TOTAL 3.424 3.793 369 > 10,78 
Fonte: CNES/MS 
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Entre as especialidades, destaca-se o crescimento de 25,6 % dos leitos 

complementares, onde está configurada a preocupação da gestão estadual do SUS com a 

saúde materna infantil, haja vista que tais aumentos correspondem a investimentos em UTI 

adultos e neonatal, principalmente nas maternidades. 

 

Produção de Serviços - Com relação às internações hospitalares, demonstra-se a seguir o 

número de internações por especialidades em todo o estado do Amazonas, englobando todos 

os prestadores vinculados ao SUS. O ano de 2009 apresenta uma queda no quantitativo de 

todas as internações, com exceção da Psiquiatria, o que entre outros fatores pode ser 

consequência da melhoria no atendimento ambulatorial, evitando assim as internações. 

 
INTERNAÇÕES REGISTRADAS POR ANO DE COMPETÊNCIA – 2003-2009 

ANOS 
ESPECIALIDADES

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Clínica cirúrgica 29.937 32.566 32.153 35.070 36.480 35.485 32.369 
Obstetrícia 62.023 60.121 63.113 67.504 66.744 54.755 50.754 
Clínica médica 29.003 34.315 38.055 39.446 39.707 40.961 36.392 
Psiquiatria 620 780 967 741 730 676 747 
Tisiologia 191 307 333 341 258 130 163,5 
Pediatria 28.237 31.846 34.476 35.162 35.699 31.784 27.155 

TOTAL 150.011 159.935 169.097 178.264 179.618 163.791 147.579 

Fonte: SIH/SUS/Datasus/MS. 
Nota: Os dados de 2009 foram estimados 
 

Outro aspecto que demonstra avanços, é que no Estado do Amazonas, conforme 

preconizado pelo SUS, o setor público é o maior prestador de serviços, ficando o 

prestador privado como complementar. Considerando a série histórica de 2003 a 2009, nota-

se que a participação do serviço privado no atendimento hospitalar vem reduzindo, em 

comparação com o serviço público.  

 
INTERNAÇÕES REGISTRADAS POR ANO DE COMPETÊNCIA – 2003-2009 

ESFERA 
ADMINISTRATIVA 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Público 117.906 137.632 149.164 159.076 164.178 150.679 137.681 
Privado 32.105 22.303 19.933 19.188 15.440 13.112 9.899 

TOTAL 150.011 159.935 169.097 178.264 179.618 163.791 147.579 

Fonte: SIH/SUS/Datasus/MS.  
Nota: Os dados de 2009 foram estimados 
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QUANTIDADE DE PROCEDIMENTOS APRESENTADOS - 2003-2009 

Fonte: SAI/SUS/DATASUS/MS; DERCAV/SUSAM 
Nota: Os dados de 2009 foram estimados 
 

Os atendimentos ambulatoriais em todo o Estado também vêm crescendo ao longo 

dos últimos 7 anos, conforme registros do Sistema de Informações Ambulatoriais do MS-

SIA/SUS.  

A seguir estão demonstrados os procedimentos ambulatoriais realizados pelos 

prestadores de serviços em todos os níveis de atenção à saúde, por esfera administrativa, 

destacando-se os procedimentos com finalidade diagnóstico, onde se encontram 

principalmente os exames de Patologia Clínica  e os exames de Imagenologia. 
 

PROCEDIMENTOS APRESENTADOS POR ANO DE PROCESSAMENTO – 2003-2009 
Continua  

ESFERA 
ADMINISTRATIVA 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Público Federal 972.786 958.615 1.151.142 897.775 745.391 777.300 770.376 

Público Estadual 14.790.566 15.037.497 17.520.592 15.863.009 18.066.584 21.262.385 25.123.736

Público Municipal 11.587.904 13.787.691 15.985.465 18.213.555 22.303.233 28.055.794 26.531.688

Privado, com fins 
lucrativos 3.024.276 2.917.023 3.154.923 3.034.819 3.026.140 3.390.565 3.893.063 

 

ANOS 
ESPECIFICAÇÃO 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Ações de promoção 
e prevenção em 
saúde 

9.455.741 8.718.675 9.595.029 9.696.430 12.196.165 10.170.861 9.434.391 

Procedimentos com 
finalidade 
diagnóstica 

8.811.416 10.073.447 11.376.009 11.962.072 13.026.613 19.408.940 20.749.881

Procedimentos 
clínicos 8.991.577 9.822.808 12.950.741 11.969.267 14.370.183 18.046.431 19.682.065

Procedimentos 
cirúrgicos 268.623 345.253 387.208 432.947 470.547 1.631.882 1.579.064 

Transplantes de 
orgãos, tecidos e 
células 

123 412 1.002 24.931 31.515 38.654 48.936 

Medicamentos 1.105.425 1.704.157 1.639.457 2.293.786 2.089.231 1.592.110 3.235.214 
Órteses, próteses e 
materiais especiais 45.246 46.124 57.735 45.747 49.397 37.998 50.943 

Ações 
complementares da 
atenção à saúde 

2.228.340 2.723.197 2.648.569 2.518.952 2.873.347 3.158.532 2.196.175 

TOTAL 30.906.491 33.434.073 38.655.750 38.944.132 45.106.998 54.085.408 56.976.668
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PROCEDIMENTOS APRESENTADOS POR ANO DE PROCESSAMENTO – 2003-2009 
Conclusão. 

ESFERA 
ADMINISTRATIVA 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Privado optante pelo 
SIMPLES 152.757 420.529 512.826 473.769 503.302 82.030 106.289 

Privado, sem fins 
lucrativos 301.548 194.629 121.734 162.053 156.902 196.885 152.807 

Filantrópico, com 
CNAS válido 61.479 118.089 209.068 299.152 305.446 320.449 398.711 

Sindicatos 15.175 - - - - - - 

TOTAL 30.906.491 33.434.073 38.655.750 38.944.132 45.106.998 54.085.408 56.976.668

Fonte: Ministério da Saúde - Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS (SIA/SUS); DERCAV/SUSAM 
Nota: Dados de 2009 foram estimados. 

 

Dos procedimentos de Média e Alta Complexidade Ambulatorial, segue abaixo 

quadro relativo à participação das Unidades da Esfera Estadual na realização dos serviços em 

2008 e 2009, com destaque para a rede pública estadual que tem contribuído com a maioria 

significativa destes procedimentos em todos os grupos considerados. 
 

PRODUÇÃO AMBULATORIAL DO SIA/SUS – QUANTIDADES APRESENTADAS POR GRUPO DE 
PROCEDIMENTOS 2008/2009 – AMAZONAS 

 
ANOS 

2008 2009* 
GRUPO DE 

PROCEDIMENTO Total 
Amazonas 

Total US 
Estaduais 

Participação 
US Estaduais 

(%) 

Total 
Amazonas 

Total US 
Estaduais 

Participação 
US 

Estaduais 
(%) 

Ações de Promoção 
e Prevenção em 
Saúde 

216.422 209.363 96,74 542.235 514.797 94,94 

Procedimentos com 
finalidade 
diagnóstica 

18.217.506 10.322.200 56,66 19.668.474 11.890.785 60,46 

Procedimentos 
Clínicos 7.165.010 5.691.261 79,43 8.194.667 6.531.503 79,70 

Procedimentos 
Cirúrgicos 500.118 445.438 89,07 584.991 524.172 89,60 

Medicamentos 1.592.110 1.592.110 100,00 3.235.214 3.235.214 100,00 

TOTAL 27.691.166 18.260.372 65,94 32.225.580 22.696.470 70,43 

Fonte: SIA/SUS/Datasus/MS. 
* Dados referentes a 2009 estimados a partir de setembro. 
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Expansão da Rede Assistencial 

 

Objetivando expandir a oferta de serviços especializados, no período de 2003 a 

outubro de 2009, o Governo do Amazonas investiu na construção, reforma e ampliação de 

unidades de saúde na Capital e interior do Estado.  

Nos quadros a seguir estão descritas as obras inauguradas e as em execução na 

Capital e interior. 

 
OBRAS INAUGURADAS NA CAPITAL – 2003 – 2009 

Continua  

ANO UNIDADES INAUGURADAS INVESTIMENTO 
(R$) 

Maternidade Azilda Marreiro 828.597,01 
Maternidade Balbina Mestrinho – Laboratório/UTI 100.412,55 
Hospital Dr. Geraldo da Rocha 313.614,80 
Spa Zona Sul * 
PAM – Codajás * * 
Adriano Jorge * * 

2003 

TOTAL 1.242.624,36 
Maternidade Ana Braga 1.817.829,22 
Maternidade Ana Braga – Banco de Leite * * 
Maternidade Alvorada 74.852,09 
Hospital Dr. Geraldo da Rocha 832.024,10 
Complexo 28 de Agosto 661.053,51 
Spa Eliameme Rodrigues Mady 1.809.072,94 
Policlínica Antônio Aleixo 72.700,00 
Policlínica Zeno Lanzini 146.461,02 
Policlínica Cardoso Fontes 766.717,16 
Policlínica Gilberto Mestrinho (Pam Centro) 146.400,00 
Caimi Ada Viana 145.088,14 
Adriano Jorge – Banco de Olhos * * 
Hemoam * * 
CAPs Santa Etelvina 398.623,09 
Complexo Regulador 135.952,52 

2004 

TOTAL 7.006.773,79 
Maternidade Nazira Daou 197.998,50 
Hospital Getúlio Vargas 251.447,71 
Complexo 28 de Agosto 729.676,22 
SPA Joventina Dias 1.381.652,65 
P. A. Humberto Mendonça 832.252,50 
Policlínica João Dos Santos Braga 696.081,53 
Farmácia Popular – Av. 7 De Setembro 113.252,50 
Farmácia Popular – Grande Circular 55.000,00 
FCECON – Quimioterapia / Ambulatório/ Imagenologia * * 
Susam 367.451,13 

2005 

TOTAL 4.624.812,74 
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OBRAS INAUGURADAS NA CAPITAL – 2003 – 2009 
Conclusão. 

ANO UNIDADES INAUGURADAS INVESTIMENTO 
(R$) 

Maternidade Alvorada 252.988,57 
Hospital Francisca Mendes 264.624,99 
Complexo 28 de Agosto 261.237,50 
P.S. Dr. Platão Araújo – Zona Leste 21.034.671,83 
SPA São Raimundo 8.486.690,87 
SPA Dr. José Lins – Redenção 13.390.246,37 
Policlínica Gilberto Mestrinho (Pam Centro) 1.702.126,58 
Farmácia Popular Santa Etelvina 69.766,02 
FCECON 33.826.981,71 
CAPs Santa Etelvina 285.293,54 

2006 

TOTAL 79.574,627,98 
Spa Zona Sul 120.127,66 
SPA e Policlínica Danilo Correa 1.507.993,75 
Policlínica Cardoso Fontes 149.809,60 
Susam 113.984,54 
Centro de Referência à Saúde do Trabalhador – CEREST 442.934,79 

2007 

TOTAL 2.334.850,34 
SPA e Policlínica Danilo Correa 6.852.610,96 
Caimi Paulo Lima 256.366,71 
Caimi Ada Rodrigues Viana 226.032,73 
Caimi André Araújo 245.370,89 
Caic Paulo Xerez 186.542,89 
Farmácia Popular Cidade Nova 135.129,63 
Farmácia Popular da Compensa 39.485,09 
Susam 188.307,62 
Centro de Reabilitação Ex-Hansenianos 546.415,39 
Complexo Regulador 223.574,67 

2008 

TOTAL 8.899.836,58 
Maternidade Ana Braga 2.631.961,95 
Hosp/Mat/SPA  Chapot Prevost 4.729.810,39 
P.S. João Lúcio 22.676.523,12 
Complexo 28 de Agosto 54.163.232,37 
SPA Coroado (QUALISUS) 2.638.272,41 
SPA Coroado - Estado 1.313.056,08 
Policlínica Codajás 762.399,54 
Policlínica Gilberto Mestrinho  (Pam Centro) 19.101.683,09 
Caic Edson Melo 661.043,09 
Caic Afrânio Soares 661.430,89 
Caic Moura Tapajós 637.538,89 
Caic Corina Batista 662.165,52 
Caic José Carlos Mestrinho 795.326,03 
Caic Crisólita Torres 677.954,49 
CEMA 2.052.391,25 
CEMA 2.718.565,47 

2009 

TOTAL 116.883.354,58 
Fonte: GEPRO/DELOG/SUSAM. 
* Valores não disponíveis na GEPRO/SUSAM. 
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OBRAS EM CONSTRUÇÃO 

 

UNIDADE VALOR INVESTIMENTO 
R$ 1,00 

Maternidade Balbina Mestrinho 7.992.439,27
Maternidade Nazira Daou 785.013,34
Maternidade 28 de Agosto  33.916.249,26
Hospital Dr. Geraldo da Rocha 2.203.374,64
Hospital Francisca Mendes 2.638.976,05
Ampliação Para P.S. Platão Araújo 30.971.415,87
P.S. da Criança Zona Leste (QUALISUS) 1.258.788,09
P.S. Criança Zona Leste 634.820,45
Ps Criança Zona Sul (QUALISUS) 1.127.730,33
Instituto da Criança do Am  24.506.698,21
Instituto da Criança do Am  30.713.076,76
Caic Alberto Carreira 1.453.936,94
Caic Gilson Moreira 358.572,73
Caic José Contente 634.603,85
Caic Alexandre Montoril 875.092,45
Caic Rubim De Sá 326.127,08
Oficina Ortopédica 169.153,73

TOTAL 140.566.069,05

Fonte: SUSAM 
 
 

 

Adequação da Rede Hospitalar do Interior 
 

O Governo do Estado do Amazonas construiu e equipou 25 Unidades Hospitalares, 

1 Unidade Básica de Saúde e 1 Laboratório de Fronteiras (vinculado à FVS) nos municípios 

do interior. Destas unidades estão em reforma as dos município de: Boca do Acre, Nova 

Olinda do Norte, Guajará e Pauiní.  

Obras de construção em andamento nos seguintes municípios: Santa Isabel do Rio 

Negro; Jutaí; Borba; Tabatinga (SPA e Maternidade); Maués; Barreirinha e Silves. 
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UNIDADES DE SAÚDE INAUGURADAS NO INTERIOR DO ESTADO – 2003-2008 

OBRA EQUIPAMENTOS
BERURI 13 25/9/2008 1.603.584,54R$  511.945,37R$       

OBRA EQUIPAMENTOS
RIO PRETO DA EVA 21 12/11/2007 1.032.265,20R$  458.280,93R$       
MANICORÉ 48 22/8/2007 3.325.789,09R$  1.339.164,45R$    

OBRA EQUIPAMENTOS
CENTRO DE SAÚDE FOZ DO 
CANUMÃ - BORBA - 30/9/2006 - 34.307,32R$         

CODAJÁS 40 28/9/2006 5.042.813,17R$  837.850,74R$       
CARAUARI 40 8/9/2006 749.716,62R$     465.519,95R$       
TONANTINS 20 21/4/2006 1.918.007,97R$  569.643,84R$       
GUAJARÁ 20 27/01/06 1.846.076,17R$  558.717,98R$       

OBRA EQUIPAMENTOS
SANTO ANTÔNIO DO IÇA 20 14/12/05 1.303.029,85R$  509.287,31R$       
CASTANHO 20 04/08/05 986.423,06R$     502.545,39R$       
BOCA DO ACRE 60 02/06/05 2.937.273,22R$  809.554,02R$       
IPIXUNA 20 22/04/05 926.036,20R$     570.430,10R$       
NOVA OLINDA DO NORTE 30 20/03/05 1.462.887,91R$  672.153,69R$       

OBRA EQUIPAMENTOS
UARINI 20 25/01/04 1.449.697,16R$  351.242,28R$       
COARI 80 28/02/04 1.405.553,70R$  1.211.292,00R$    
APUI 40 08/05/04 1.086.321,94R$  1.127.965,98R$    
CANUTAMA 12 23/06/04 1.173.515,61R$  577.023,92R$       
TEFÉ 60 17/07/04 1.835.827,00R$  1.306.629,81R$    
LÁBREA 60 28/10/04 2.441.300,06R$  1.393.824,54R$    

OBRA EQUIPAMENTOS
ITACOATIARA 100 24/05/03 3.541.014,62R$  1.787.695,40R$    
PARINTINS 80 27/06/03 1.708.379,07R$  1.100.186,46R$    
FONTE BOA 60 20/09/03 300.000,00R$     590.696,01R$       
EIRUNEPÉ 80 07/10/03 1.161.380,47R$  951.976,14R$       
IRANDUBA 20 09/12/03 1.303.847,89R$  372.260,84R$       
SÃO SEBASTIÃO DO UATUMÃ  20 15/11/03 1.231.828,32R$  491.966,11R$       
CAAPIRANGA 12 20/12//03 1.117.314,67R$  513.151,28R$       

UNIDADES DE SAÚDE INAUGURADAS NO ANO DE 2008

MUNICÍPIOS Nº DE LEITOS DATA DA 
INAUGURAÇÃO

VALOR INVESTIDO

VALOR INVESTIDONº DE LEITOS DATA DA 
INAUGURAÇÃOMUNICÍPIOS

UNIDADES DE SAÚDE INAUGURADAS NO ANO DE 2005

MUNICÍPIOS Nº DE LEITOS DATA DA 
INAUGURAÇÃO

UNIDADES DE SAÚDE INAUGURADAS NO ANO DE 2007

UNIDADES DE SAÚDE INAUGURADAS NO ANO DE 2004

UNIDADES DE SAÚDE INAUGURADAS NO ANO DE 2003

VALOR INVESTIDOMUNICÍPIOS Nº DE LEITOS DATA DA 
INAUGURAÇÃO

UNIDADES DE SAÚDE INAUGURADAS NO ANO DE 2006
VALOR INVESTIDO

VALOR INVESTIDODATA DA 
INAUGURAÇÃONº DE LEITOSMUNICÍPIOS

MUNICÍPIOS Nº DE LEITOS DATA DA 
INAUGURAÇÃO

VALOR INVESTIDO

 
        Fonte: SEA Interior/SUSAM. 

 

Ampliação da Rede de Urgência 

 

Em 2009 o Governo do Estado envidou esforços no sentido de ampliar a rede de 

urgência, apresentando projeto em parceria com o Ministério da Saúde, para implantação  de 

Unidades de Pronto Atendimento – UPAs, Foram definidas 7 UPAs a serem implantadas, 

sendo 5 UPAS Porte III na capital Manaus, nos Distritos de Saúde Sul (1), Norte (2), Leste (1) 

e Oeste (1)  e 2 UPAS Porte I nos municípios do  interior, sendo uma  em Itacoatiara, e outra 

em Manacapuru. O objetivo é expandir a oferta dos serviços de urgência básica, reduzindo a 

fila de espera nos Prontos-Socorros de maior complexidade. O investimento para construção e 

aparelhamento é da ordem de R$ 40.000.000,00 e a previsão para despesas de custeio está 
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orçada em aproximadamente R$ 100.000.000,00. O funcionamento das unidades está previsto 

para o 1º semestre de 2010. 

A rede de Urgência e Emergência em 2009 foi contemplada com a ampliação do 

Hospital e Pronto-Socorro Dr. João Lúcio Pereira Machado em 19 leitos de UTI, 36 de 

internação e 4 salas de Cirurgia. Nessa reforma, foram adquiridos equipamentos com a 

finalidade de melhorar e agilizar a assistência prestada. 

Em 2010 está prevista uma ampliação significativa de leitos de UTI, pediatria, 

diabetes e centro cirúrgico nas unidades já existentes na rede estadual que estão em reforma 

(Platão Araújo e Complexo 28 de Agosto). Cabe ressaltar a aquisição para o ano de 2010 do 

primeiro Centro de Referência em Emergência Ginecológica, o Instituto da Mulher, 

abrangendo 76 leitos em Obstetrícia e 58 leitos em Ginecologia, bem como, uma enfermaria 

com 20 leitos para o Centro de Tratamento de Queimado (CTQ), ambos no Complexo 28 de 

Agosto que passará de 234 para 528 leitos, distribuídos em Leitos Geral de Urgência e 

Emergência, UTI, Cirúrgico e para queimados. 

 

Tratamento Fora de Domicílio – TFD - no período de 2003 até outubro de 2009 o serviço 

de Tratamento Fora de Domicílio atendeu a 20.232 pacientes e acompanhantes, conforme 

demonstrado no quadro abaixo:  

 

ANOS 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009* TOTAL 

2.028 1.622 2.310 2.710 4.412 4.076 3.074 20.232 
 Fonte: TFD estadual. 
 Nota: Dados referentes até outubro de 2009. 

 

OUTROS SERVIÇOS  

 
Transplantes, Captação e Distribuição de Órgãos - A Central de Notificação, Captação e 

Distribuição de Órgãos – CNCDO/AM, no período de 2002 até outubro de 2009, apresentou 

os seguintes resultados: 141 transplantes de rins e 429 de córnea e, através do Banco de Olhos 

do Amazonas, entre 2004 e outubro de 2009, foram captadas 570 córneas, conforme 

apresentado nos quadros e gráficos abaixo: 
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Evolução de Transplantes de Rim (doador - vivo)
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   Fonte: CNCDO/AM - SUSAM. 
   Nota: Dados até o mês de outubro/2009. 
 

    Fonte: CNCDO/AM - SUSAM. 
     Nota: Dados até o mês de outubro/2009. 

 

 Fonte: CNCDO/AM - SUSAM. 
 Nota: dados até o mês de outubro/2009. 
 
 

Alta Complexidade em Cardiologia - o Hospital Universitário Francisca Mendes – HUFM, 

desde 2005 é referência na alta complexidade em Cardiologia, realizando cirurgias cardíacas 
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eletivas, bem como exames especializados. Possui 129 leitos de internação eletivas e 12 leitos 

de UTI.  

Em fevereiro de 2009, o Hospital Universitário Francisca Mendes completou mil 

cirurgias realizadas em pacientes adultos, evitando a necessidade de tratamento fora do 

domicílio, até então a única alternativa para os que necessitavam ser submetidos a algum tipo 

de cirurgia do coração 

O Hospital Francisca Mendes mantém em funcionamento sete ambulatórios para 

atendimento cardiológico, os de Valvulopatia, Ritmologia, Insuficiência Coronariana e 

Cardiopatia Congênita. Na área de diagnóstico, a unidade oferece diversos serviços 

essenciais, dentre os quais Eletrocardiografia, Ergometria, Cintilografia e Medicina Nuclear.  

As principais metas até 2010 consistem em duplicar o número de cirurgias 

realizadas, o que será possível a partir da construção de uma UTI coronariana com oito leitos, 

garantindo que a atual, com 12 leitos, seja utilizada somente por pacientes submetidos à 

cirurgia e também a realização de cirurgias cardíacas pediátricas e neonatais, e os transplantes 

de coração, para os quais o hospital já começa a preparar a infra-estrutura e a capacitação de 

equipes 

No quadro que segue estão demonstrados os principais procedimentos realizados no 

Hospital Universitário Francisca Mendes no período 2003 a 2009. 

 
PROCEDIMENTOS DE CARDIOLOGIA E EMBOLIZAÇÃO REALIZADOS - 2003 - 2009 

ANOS 
SERVIÇO 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 TOTAL 
Ecocardiograma 167 701 2.333 3.677 2.701 2.180 2.551 14.310 
Teste Ergométrico 0 1.014 779 1.375 1.262 854 616 5.900 
Cateterismo 0 9 596 879 922 728 645 3.779 
Cirurgia Cardíaca 14 17 140 291 308 223 208 1.201 
Embolização 0 0 0 0 0 8 32 40 

   Fonte: HU Francisca Mendes/SUSAM. 

 

Destaca-se, a partir de 2005, o expressivo aumento de realização de Cateterismo e 

Cirurgia Cardíaca, cuja demanda usuária do SUS constituía em enorme fila de espera. 

Registra-se também como avanço importante a realização de embolização, mais recente 

tratamento cirúrgico para os aneurismas que, além de bons resultados, diminui 

consideravelmente os riscos ao paciente. 
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Telemedicina - Com a finalidade de ampliar o acesso a exames e diagnósticos especializados 

no período de dezembro/2008 a outubro/2009 foram realizadas, por intermédio do Hospital 

Universitário Francisca Mendes, 200 consultas de Cardiologia para os municípios de Parintins 

e Novo Aripuanã; e 30.000 exames laudados a distância para os 27 municípios abrangidos 

pelo serviço, a saber: 

 

ANO MUNICÍPIOS 

2008 
Coari, Eirunepé, Humaitá, Itacoatiara, Lábrea, Manacapuru, Manicoré, Maués, Nova 
Olinda do Norte, Parintins, Presidente Figueiredo, São Gabriel da Cachoeura, São 
Paulo de Olivença, Tabatinga e Tefé. 

2009 Alvarães, Borba, Benjamin Constant, Careiro Castanho, Guajará, Iranduba, Itapiranga, 
Ipixuna, Novo Aripuanâ, Tapauá, Uarini e Novo Airão. 

 

O Estado tem como meta para 2010 ampliar o serviço de videoconferência para os 

municípios de Humaitá, Benjamin Constant, Itacoatiara e Coari, e implantar o Tele ECG – 

eletrocardiograma, nos municípios de Apuí, Atalaia do Norte, Barcelos, Barreirinha, Beruri, 

Boca do Acre, Carauari, Santa Izabel do Rio Negro, Santo Antônio do Içá e Rio Preto da Eva. 

Parintins já está com essa cobertura de telemedicina.  

 

Assistência Domiciliar e Programas Comunitários - Ações relevantes de saúde foram 

desenvolvidas por intermédio dos Programas Escola Cidadã e Governo Cidadão, mutirões de 

saúde e outros eventos, conforme quadro a seguir: 
ATENDIMENTOS REALIZADOS – 2009 

DESCRIÇÃO QUANTIDADE 

Projeto Escola Cidadã 2.615 
Projeto Governo Cidadão 3.259 
Mutirão 1.636 
Eventos 10.012 

TOTAL 17.522 

Fonte: Gerência de Assistência Domiciliar e Programas Comunitários. 

 
Ações de fundamental importância na área da saúde foram desenvolvidas pelas 

Fundações vinculadas à Secretaria de Saúde do Amazonas, conforme destaque abaixo: 
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FUNDAÇÃO ADRIANO JORGE 
 

 
A Fundação Hospital Adriano Jorge – FHAJ conta com uma força de trabalho 

formada por 1.000 trabalhadores, administra cinco Programas de Residência Médica e é 

Referência em Traumato-Ortopedia; possui 279 Leitos Hospitalares e 12 de UTI. 

Em 2009, merecem destaque as ações que propiciaram benefícios para usuários que 

estavam no aguardo de cirurgias de alta complexidade: Projeto Suporte firmado entre o 

Ministério da Saúde/Governo do Estado/Instituto de Traumatologia e Ortopedia/INTO para 

trazer tecnologia e novas técnicas para a realização de procedimentos cirúrgicos de alta 

complexidade. No total, foram realizados 35 procedimentos, sendo executada a primeira 

artroscopia bilateral de quadril e aquisições de equipamentos de UTI e outros de suporte 

avançado. 

Abaixo, segue destaque para outros acontecimentos importantes: 

 

 Realização de ações extraordinárias de saúde no horário noturno, visando otimizar a 

capacidade ociosa do centro cirúrgico, beneficiando diretamente 360 pacientes com 

cirurgias ortopédicas de joelho; 

 Além das ações na área de Ortopedia e Traumatologia, foi criado o terceiro turno para dar 

apoio aos Pronto-Socorros em cirurgia geral, o qual beneficiou diretamente 1.048 

pacientes; 

Outro projeto de impacto foi o lançamento do projeto POSSO AJUDAR, o qual tem 

como objetivo prestar atendimento aos usuários de serviços de saúde com respeito e 

dignidade, nas perspectivas da Política Nacional de Humanização - PNH, com acolhimento e 

relacionamento interpessoal no âmbito institucional, valorizando a qualidade no atendimento, 

a inovação das soluções encontradas e o compromisso com resultados positivos a alcançar.  

Na assistência à saúde, no período de 2003 a 2009 a FHAJ realizou mais de 

3.291.868 atendimentos, sendo 546.593 Consultas Especializadas, 31.546 Cirurgias de Média 

e Alta Complexidade, 46.273 Internações, 520.050 Procedimentos de Fisioterapia, 1.191.748 

Exames de Análises Clínicas, 689.933 de Imagem e Grafia (Radiodiagnóstico, Tomografia 

Computadorizada, Ressonância Magnética, Eletrocardiograma, Ultrassonografia e outros 

procedimentos, os quais envolvem órteses (material de síntese cirúrgica) e próteses, num total 

de 1.084. Destacam-se ainda 263.308 atendimentos distribuídos entre as ações de Psicologia e 

Serviço Social; e 1.333 taxas externas e captação de córnea. 
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O quadro a seguir demonstra uma série histórica referente à produção de serviços.  
 

ANOS 
PRODUÇÕES DE SERVIÇOS 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Cirurgias 2.169 3.969 4.397 4.453 5.688 4.898 5.972 
Internações 3.100 6.410 8.153 7.666 6.085 6.650 8.209 
Consultas especializadas 67.331 89.069 78.949 75.424 79.323 76.225 80.272 
Fisioterapia - 41.515 68.700 63.793 78.011 80.411 187.620 
Analises Clinicas - 210.500 149.900 188.798 166.117 179.978 296.455 
Serviços Sociais - - 21.700 18.700 73.735 28.345 78.065 
Psicologia - - 6.200 5.400 10.410 4.092 16.661 
Fonte:Same-Fhaj. 

 
Com a certificação da FHAJ como hospital de ensino, se fez necessária a promoção 

de eventos científicos regulares, a fim de congregar os três pilares de atuação institucional, 

que são a assistência, o ensino e a pesquisa.  A I Jornada Científica foi um marco histórico de 

grande importância, não somente devido à participação da comunidade, mas, sobretudo, pela 

troca de experiência que resultou na melhoria do Sistema Único de Saúde.  

 

Pesquisas científicas  

 

 Levantamento de dados da morbimortalidade em clínica geral de um hospital em Manaus; 

 Perfil histopatológico e epidemiológico dos tumores de parótida operados na FHAJ; 

 Análises dos erros de medicação em um hospital de Manaus; 

 Índice de idosos submetidos à artroplastia de quadril na FHAJ.  

 

Capacitação 

 

No período de 2007 a 2009 foi possível a conclusão da Residência Médica de 28 

especialistas e 35 médicos residentes em formação. 

Visando a melhoria dos serviços, foram capacitados 624 servidores em todos os 

níveis e 275 empossados no período de 2005 a 2009.  
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METAS PARA 2010 

 

 Implementar a Política Nacional de Humanização na FHAJ (sem custo); 

 Reorganizar a estrutura física para melhor atender às Assessorias e Departamentos de 

Assistência Médica e Ensino e Pesquisa; 

 Concluir o sistema de gestão hospitalar iDoctor; 

 Reformar o prédio para abrigar 23 novos consultórios médicos.  

 
 
FUNDAÇÃO ALFREDO DA MATTA 

 
 

A Fundação Alfredo da Matta – FUAM, na busca contínua da melhoria da qualidade 

de seus serviços, traçou como visão, ser reconhecida pela excelência da assistência, ensino, 

pesquisa e extensão em hanseníase, dermatologia e DST/Aids. 

A atual gestão implantou novas atividades com vistas à prestação de serviço com 

maior qualidade e mais humanizado. Iniciou o processo de implantação do Sistema de Gestão 

da Qualidade ISO 9001:2008, tendo como política atender às necessidades da população, 

buscando a melhoria contínua dos processos; atender aos requisitos aplicáveis; promover o 

desenvolvimento de seus servidores; e analisar periodicamente os seus objetivos e metas. 

Em 2009, a Fundação atendeu à demanda referenciada pelas unidades de saúde da 

rede pública e à demanda espontânea dos casos de Dermatologia Geral e de Doenças 

Sexualmente Transmissíveis.  

O gráfico que segue demonstra a evolução dos atendimentos realizados.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                 Fonte: Serviço SUS/Deplanof/FUAM 
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Na área de Ensino, a Fundação ofereceu residência médica em Dermatologia, 

reconhecida pelo Ministério de Educação e Cultura – MEC e credenciado pela Sociedade de 

Dermatologia, com duração de três anos, em convênio com a Universidade Federal do 

Amazonas – UFAM e Universidade do Estado do Amazonas – UEA. A Fundação Alfredo da 

Mata é campo de estágio para médicos residentes em Obstetrícia e Ginecologia, bem como 

residentes em dermatologia do Hospital Universitário Getúlio Vargas - HUGV/UFAM. 

Foi firmado protocolo de intenções de atividades técnico-científicas com a 

Asociación Sanatorio San Francisco de Borja-Fontilles, organização sem fins lucrativos com 

sede em Valência, na Espanha, visando à promoção e execução de pesquisas científicas, 

desenvolvimento tecnológico, encontros científicos relacionados à dermatologia geral e 

sanitária, bem como às Doenças Sexualmente Trasmissíveis/HIV e a capacitação de recursos 

humanos.  

No período de 2003 a 2009 foram realizados vários cursos em Hanseníase e em 

DST/Aids, conforme quadro que segue:  
CURSOS REALIZADOS – 2003-2009 

ANO QUANTIDADE FUNCIONÁRIOS PARTICIPANTES 
RANKING/METAS 

DE TREINAMENTO 
DA SEPLAN 

2003 19 64 188 *** 
2004 46 111 695 *** 
2005 34 131 452 *** 
2006 32 92 504 *** 
2007 28 67 339 3º 
2008 21 210 299 11º 

2009* 16 195 279 11º 
Fonte: Fundação Alfredo da Matta – FUAM. 
* Dados até outubro. 
Nota: No Numero de participantes pode haver interseção, pois os funcionários podem fazer mais de um curso.  

 

No campo da pesquisa foram desenvolvidos estudos em pesquisa clínica, 

laboratorial, operacional, sócio-antropológica, epidemiológica, alternativas terapêuticas, 

validação de testes laboratoriais, aplicação do georreferenciamento, dentre outras, que estão 

colaborando para aumentar a eficácia das políticas públicas em saúde no Estado.  

O fator impulsionador das pesquisas em 2009 foi a implantação de programas de 

incentivo à pesquisa firmados com o apoio da Fapeam, tais como o Programa de 

Desenvolvimento Científico Regional (DCR), Amazonas Sênior e Programa de Apoio à 

Iniciação Científica do Amazonas (PAIC). O impacto destes programas já foi sentido com o 
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aumento de 92% da produção científica da FUAM, comparando o ano de 2009 com 2008, 

conforme gráfico abaixo: 

 

 
Fonte: Departamento de Ensino e Pesquisa/UFAM 
 

Dentre vários projetos desenvolvidos, destaca-se o Projeto de Resistência 

Medicamentosa nos pacientes de hanseníase por meio de técnica simplificada de Biologia 

Molecular desenvolvida por pesquisadores japoneses e pioneiros no Brasil. Neste projeto 

estão sendo investigados pacientes atendidos na Fundação Alfredo da Matta e pacientes do 

Estado de Roraima, de modo a avaliar a resistência medicamentosa em dois Estados 

pertencentes à região Amazônica, considerada uma das regiões que mais concentram casos da 

doença.  

Para reforçar a estrutura de ensino e pesquisa, investimentos tem sido realizados na 

modernização da biblioteca e auditório, bem como na instalação de um moderno laboratório 

de biologia molecular. 

Em 2009 foram desenvolvidas atividades de prevenção de DSTs com o projeto de 

testes rápidos de sífilis, em parceria com a Organização Mundial de Saúde, capacitando 

técnicos e avaliando os custos do uso de novas técnicas de diagnósticos laboratoriais nos 

municípios de Tabatinga, São Gabriel da Cachoeira, Manacapuru, Manaus e Boa Vista/RR. 

Destaca-se que nas duas últimas décadas, a hanseníase vem apresentando declínio no 

número de casos no Estado do Amazonas (Ministério da Saúde), fruto das ações contínuas e 

oportunas do Governo do Estado do Amazonas. O Amazonas passou do 1º para o 16º lugar, 

apesar de encontrar-se na Região Amazônica que concentra 40% dos casos do Brasil.   
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A Fundação Alfredo da Matta propôs uma metodologia diferente da utilizada nos 

anos anteriores, com o objetivo de validar este resultado e identificar indicadores que 

acelerem a eliminação da hanseníase em nosso Estado. 

Esta estratégia consistiu em ações prioritárias, tais como: 

 

 Articulação com as organizações não governamentais, entidades governamentais e civis 

(Movimento de Reintegração dos Hansenianos - MOHAN, Fundação para Controle da 

Hanseníase no Estado do Amazonas - FUNDHANS, Marinha, Pastoral da Criança e 

Sociedade Brasileira de Hansenologia - SBH), para que participem do desenvolvimento da 

proposta de trabalho “Fortalecer o serviço local”; 

 Manutenção de uma rede de referência e contrarreferência de complicações, utilizando o 

recurso da telemedicina e orientações via telefone para todo o Estado; 

 Assessoria para os municípios na elaboração de seu plano de ação, segundo seu perfil 

endêmico e sua capacidade operacional; 

 Desenvolvimento de ferramentas e procedimentos adequados para lidar, nos serviços 

integrados, com as questões relacionadas às incapacidades/deficiências físicas e 

reabilitações em Hanseníase; 

 Encaminhamento de resultados de exames (histopatologia, BAAR) com orientações de 

conduta; Projeto de distribuição espacial dos casos de hanseníase na área da tríplice 

fronteira amazônica; 

 Realização de curso de sistema de informação em hanseníase – SINANNET. 

Ressalta-se que em conjunto com o Governo Federal desenvolve ações de resgate da 

cidadania, dentre as quais, a que instituiu pensão especial para pessoas atingidas pela 

hanseníase e que foram isoladas compulsoriamente em hospitais-colônia. Nesse sentido, a 

FUAM enviou 220 processos e vem dando todo o apoio no sentido facilitar o acesso das 

pessoas atingidas pela Hanseníase que buscam documentação que comprove a internação 

compulsória, providenciando e enviando os documentos solicitados a fim de que o benefício 

seja concedido. 

 



 81

FUNDAÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 

 

 
A mortalidade infantil é um indicador importante, que reflete as condições 

socioeconômicas em um país. Diversos fatores podem ter contribuído para a queda da 

mortalidade infantil, dentre os quais s destacam: redução das doenças infecciosas, 

especialmente as imunopreveníveis que tiveram vacinas introduzidas recentemente, como a 

vacina contra haemophilus ; importante redução das diarréias como causa de óbito, resultando 

numa maior queda da mortalidade no período pós-neonatal e na infância como um todo; e a 

melhoria das condições ambientais e nutricionais da população. 

O Coeficiente de Mortalidade Infantil do Amazonas vem sendo considerado baixo 

nos últimos anos, segundo parâmetro utilizado pelo Ministério da Saúde, o qual classifica 

com menos de 20 óbitos em menores de um ano por mil nascidos vivos. A evolução desse 

indicador no período aqui analisado tem demonstrado um declínio substancial, seja no Estado, 

passando de 21,54/1000 nascidos vivos para 15,66, ou mesmo na Capital, que foi de 21,25 

para 15,28/1000 óbitos em menores de um ano por mil nascidos vivos. Tal evolução positiva 

está demonstrada a seguir. 
 

COEFICIENTE DE MORTALIDADE INFANTIL EM MANAUS E INTERIOR – 2003 - 2008 

NASCIDOS VIVOS N.º DE ÓBITOS < 1 ANO COEF. P/ 1.000 NASC. VIVOS
ANOS 

Estado Capital Interior Estado Capital Interior Estado Capital Interior 

2003 70.751 37.463 33.288 1.524 796 728 21,54 21,25 21,87 
2004 71.345 36.967 34.378 1.332 628 704 18,67 16,99 20,48 
2005 73.488 38.022 35.466 1.346 674 672 18,32 17,73 18,95 
2006 75.769 38.675 37.094 1.362 648 714 17,98 16,76 19,25 

2007(*) 73.030 37.425 35.605 1.140 591 549 15,61 15,79 15,42 
2008(*) 72.734 38.154 34.580 1.139 583 556 15,66 15,28 16,08 
Fonte: NUSI/ - FVS/AM; População: IBGE / Ministério da Saúde 
Nota: (*) Informações de óbitos 2007 e 2008 - Sujeitos a revisão. ( Atualizado em 07/04/09)   
 

Morbidade 

 

Controle da Malária no Amazonas – 2006-2009 

 

No controle e prevenção da Malária, principal endemia do Estado, com a elaboração 

e execução do Plano Plurianual de Prevenção e Controle da Malária no Amazonas - 2007-

2010 foram alocados, a partir de 2007, investimentos bastante significativos pelo Governo do 

Estado do Amazonas, em todos os municípios, refletindo no declínio acentuado do número de 
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casos em 2008 em relação à 2007, com uma redução de 63.980 casos. Considerando o número 

de casos confirmados até setembro de 2009 em relação ao mesmo período de 2008, verifica-se 

também uma redução de 31,25% na ocorrência de casos no Estado.  
 

CASOS DE MALÁRIA NO ESTADO DO AMAZONAS – 2006-2009 

ANOS 
MESES 

2006 2007 2008 2009 

Janeiro 15.669 13.400 10.875 6.835 

Fevereiro 10.877 13.313 9.268 5.346 

Março 13.563 17.621 9.930 5.761 

Abril 13.118 17.407 11.527 6.821 

Maio 17.593 17.481 11.968 10.655 

Junho 16.896 20.380 13.788 12.747 

Julho 21.754 23.720 16.671 12.376 

Agosto 25.138 24.714 17.793 10.265 

Setembro 19.201 18.582 13.711 8.612 

Outubro 14.635 14.421 9.195 ... 

Novembro 13.397 11.205 7.676 ... 

Dezembro 11.722 10.711 6.581 ... 

TOTAL 193.563 202.955 138.983 79.418 

                     Fonte: FVS. 
                     Nota: O total de 2009 é a soma dos valores ate o mês de setembro. 
 

 

Controle da Dengue no Amazonas – 2002/2009 
 
 

O controle da Dengue tem sido exitoso, à medida que a última grande epidemia 

ocorreu em 2001 com o registro de 19.827 casos, com destaque ainda para o ano de 2003 na 

ocorrência de 3.554 casos confirmados no Estado. A partir de 2004, se verifica um declínio 

significativo, com um número de casos confirmados no Estado de 566 em 2006. Em 2007, 

verificou-se um acréscimo acima de 100% dos casos, alcançando 1.708 casos confirmados.  

Em 2008, houve um surto epidêmico da doença com 8.507 casos confirmados, 

debelado com a execução da I Operação Impacto de Controle à Dengue, desenvolvida no 

período de fevereiro a maio de 2008 de forma integrada pelo Governo do Estado e Prefeitura 

de Manaus, com apoio das Forças Armadas e dos setores da indústria, comércio e construção 

civil. Em 2009, foi realizada a Operação Impacto II, no período de janeiro a abril. Até o 

presente momento, foram registrados 938 casos confirmados, o que representa uma redução 

de 92% dos casos em relação a 2008.  
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Casos de Dengue no Amazonas – 2002-2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                      Nota: * Dados parciais 
 
 

Atividades Relevantes 
 

Destacam-se as iniciativas consideradas estratégicas e as ações de Vigilância em 

Saúde implantadas e implementadas em 2009 que, certamente, são responsáveis por terem 

influenciado o impacto positivo no controle das doenças e agravos no Estado do Amazonas, 

ressaltando:  

 Elaboração, aprovação e em execução o “Planejamento Estratégico da FVS-AM para o 

período de 5 anos (2009-2014); 

 Em execução o processo de implantação da Gestão de Qualidade ISO 9001:2008, na 

Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas; 

 Pactuação e monitoramento dos Indicadores do Pacto pela Saúde da Atenção Básica - 

SISPACTO da Vigilância em Saúde do MS, com os 62 municípios; 

 Monitoramento das ações referentes à Programação das Ações de Vigilância em Saúde- 

PAVS do MS nos 27 municípios certificados, 2008/2009; 

 Elaboração e aprovação na Comissão Intergestores Bipartite dos Diagnósticos de Saúde 

referentes aos municípios do SIS-FRONTEIRA, subsidiando a locação de recursos 

financeiros pelos municípios de fronteiras internacionais no Estado do Amazonas; 

 Realização do 3º Seminário de Avaliação das Ações de Vigilância em Saúde do Estado do 

Amazonas - 2009, em Manaus, com a entrega do troféu Ney Bahiense Lacerda aos 

destaques municipais nas áreas de Vigilância em Saúde; 

 Implementação do Plano Plurianual de Vigilância e Controle da Malária - PPACM 2007-

2010, em Manaus e nos 50 municípios prioritários, responsáveis por 95% dos casos de 

malária no Estado; 
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 Implementação do Plano de Prevenção e Controle da Dengue em Manaus e nos 24 

municípios prioritários; 

 Atualização do Plano de Contingência do Amazonas para o enfrentamento de uma 

Pandemia de Influenza; 

 Implantação da Vigilância epidemiológica e controle da Doença de Chagas e Hantavirose 

no Amazonas; 

 Elaboração e execução do Plano de Contingência para os Atingidos Pelas Cheias e 

Vazantes dos Rios; 

 Capacitação de 4.232 servidores da FVS, sendo 1.038 para profissionais de nível superior 

e 3.194 para profissionais de nível médio e auxiliar, nas áreas de Vigilância em Saúde, na 

capital e no interior do Estado; 

 Realização do Processo Seletivo visando a contratação de 1.441 Agentes de Controle de 

Endemias para o quadro funcional da FVS; 

 Elaboração do Boletim Epidemiológico - BIM EP- 2008, disponibilizando aos municípios, 

para subsidiar a Gestão de Políticas de Saúde Pública, Planejamento e avaliação das 

ações; 

 Desenvolvimento das ações de Vigilância em Saúde e controle das doenças e agravos, no 

projeto do GASODUTO Coari-Manaus. 

 Avaliação do Sistema de Mortalidade-SIM, no Estado do Amazonas; 

 Avaliação da qualidade do diagnóstico de malária no Estado do Amazonas; 

 Impacto do uso de mosquiteiros impregnados e melhoria habitacional no controle da 

malária- Projeto JABOTE; 

 Uso de mosquiteiros impregnados com inseticidas em larga escala em comunidades do 

Amazonas - USAID; 

 Susceptibilidade da população aos diferentes sorotipos do vírus da dengue na cidade de 

Manaus. 

 

Resultados Impactantes 

  

 Redução de 36.113 (31,25%) casos da Malária registrados no período de janeiro a 

setembro de 2009, em relação ao mesmo período de 2008; 

 Interrupção do processo epidêmico de Dengue, com a redução de 6.642 (92%) de casos 

de Dengue em Manaus e de 7.010 (88%) de casos de dengue registrados no Estado, no 

período de janeiro a setembro 2009, quando comparado ao mesmo período em 2008;  
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 Implantação da Vigilância epidemiológica e controle da Influenza A pelo vírus H1N1 

no Amazonas; 

 Realização do Inquérito Soroepidemiológico para Hepatite, nos municípios de Itacoatiara 

e Eirunepé; 

 Manutenção da erradicação da Poliomielite e Febre Amarela Urbana; 

 Redução dos índices de morbimortalidade por doenças imunopreviníveis; 

 Manutenção da eliminação do número de casos de Sarampo; 

 Manutenção da Raiva, Rubéola Congênita e Tétano Neonatal, sem registros de casos 

desde os anos de 2003 até setembro de 2009. 
 

AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, SANITÁRIA E AMBIENTAL – 2009 
 Continua 

AÇÃO PRODUTO 
Vigilância Epidemiológica 

Doses aplicadas das vacinas para controle das doenças imunopreveníveis 2.509.220 doses 
Investigações de casos no Estado 5.957 casos 
Investigações de surtos nos municípios 13 municípios 

Vigilância Sanitária 
Inspeções Sanitárias de alto, médio e baixo risco em estabelecimentos de 
Produtos e Serviços, no Estado. 7.807 inspeções 

Implantação do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária – SINAVISA 6 municípios 
Análises dos Planos de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde 
(PGRSS). 69 planos 

Vigilância Ambiental 
Doenças de Transmissão Vetorial 

Identificação e eliminação de focos e/ou criadores de Aedes aegypti nos 
imóveis 786.751** 

Realização de exames para diagnóstico da malária no Estado 866.615 exames 
Tratamento de pacientes no Estado 91.646 pacientes 
 

AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, SANITÁRIA E AMBIENTAL – 2009 
Conclusão. 

AÇÃO PRODUTO 
Riscos não Biológicos 

Implementação da Vigilância Ambiental relacionada à Qualidade da Água 
para Consumo Humano 48 municípios 

Controle de Zoonoses 
Vacina antirrábica animal (rotina) - janeiro a junho de 2009 Manaus- 1.503/Interior- 499 
Vacina antirrábica – cães e gatos (1ª campanha) Interior- 153.153 
Monitoramento da situação epidemiológica da raiva no Estado 398 exames laboratoriais de cães 

LACEN 
Exames laboratoriais de Saúde Pública 84.975 exames 

Malária – 28.203 lâminas 
Revisão de Lâminas de malária e tuberculose para avaliar a qualidade leitura

Tuberculose- 933 lâminas 
Supervisões no Estado. 160 supervisões 
Fonte: FVS/SUSAM; dados parciais de janeiro a setembro de 2009.  
* Dados parciais de janeiro a abril 2009. 
 ** Dados parciais de janeiro a junho de 2009. 
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Metas Estabelecidas na Vigilância em Saúde - 2010 
 

 
 Realizar inspeções sanitárias em 80% dos estabelecimentos cadastrados. 

 Inspecionar 100% das Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPD) cadastradas. 

 Vacinar 95% dos menores de um ano com a vacina por tetravalente. 

 Realizar a visita de seis ciclos em imóveis para a identificação e eliminação de focos e/ ou 

criadores de aedes aegypti em imóveis. 

 Reduzir em 30% de casos novos da malária, em relação ao número de casos do ano 

anterior. 

 Manter a redução de 2%, no mínimo, dos óbitos confirmados em Manaus por febre 

hemorrágica da dengue. 

 Encerrar oportunamente 80% dos casos notificados de doenças de notificação compulsória 

(DNC).  

 Investigar oportunamente 80% as doenças exantemáticas.  

 Confirmar por sorologia 75% dos casos de Hepatites B e C , notificados. 

 Construir e equipar a estrutura física da sede da FVS-AM; 

 Construir e equipar o LACEN; 

 Construir e equipar a Unidade da Rede de Frios em Manaus; 

 Construir e equipar 3 Unidades Descentralizadas de Saúde da Vigilância em Saúde- 

UDES VS em 3 municípios pólos; 

 Reformar o Almoxarifado da FVS-AM. 

 Implantar a Gestão Estratégica de Recursos Humanos; 

 Aprovar o Plano de Cargos, Carreiras e Salários- PCCS; 

 Revitalizar os Sistemas de Informação em Saúde; 
 

 

FUNDAÇÃO HEMOAM 

 

 

A Fundação de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas (HEMOAM) ampliou 

suas linhas de pesquisa, envolvendo maior número de pesquisadores e estudantes e passou a 

ser referência como Instituição que tem crescido nas ações de ensino e pesquisa no Estado do 

Amazonas e fora dele. Cinco novos mestres e dois doutores foram formados nos últimos 12 

meses. Atualmente alguns funcionários e bolsistas estão cursando o mestrado e doutorado.  
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Em 2006 conquistou o Prêmio Qualidade do Amazonas - PQA na categoria prata 

para o programa de Atendimento ao Cliente – HEMOSAC e em 2007 conquistou também o 

prêmio PQA na categoria ouro quando concorreu com a Modalidade Processo: 

Desenvolvimento e Implementação do Planejamento Estratégico da Fundação Hemoam como 

Ferramenta de Gestão. 

O Governo do Estado, por meio da Lei nº 3425, de 27 de agosto de 2009, criou a 

Fundação Hospital HEMOAM com capacidade para 80 leitos, sala de transfusão 20 leitos, 

sala de quimioterapia 20 leitos, refeitório, com previsão de construção e equipamento para o 

hospital na ordem de 8 milhões de reais. 

 

Outros Benefícios, Avanços e Investimentos, no período de 2003 a 2009 

 

 Em parceria com o Hospital Francisca Mendes iniciou o projeto de implantação de células 

tronco. 

 Inauguração do Laboratório de Histocompatibilidade (HLA) de tecido inter e enter vivos. 

 Capacitação em Transplante de Medula Óssea de profissionais do Hemoam. 

 
CURSOS DE CAPACITAÇÃO E/OU QUALIFICAÇÃO – 2003-2008 

ANO QUANTIDADE BENEFICIADOS 

2003 13 18 
2004 13 131 
2005 26 349 
2006 23 217 
2007 20 127 
2008 36 121 

 Fonte: FHEMOAM. 

 

O HEMOAM, responsável pela coleta, análise e distribuição de sangue no Estado, 

atende as unidades de saúde da rede pública e privada da capital e do interior, contando com a 

colaboração voluntária de doadores eventuais e regulares. É certificado como Centro de 

Referência em Hemoglobinopatia da região Norte. As coletas de sangue são realizadas na 

sede e no Posto de Coleta da Maternidade Ana Braga, ou em empresas, escolas, igrejas, 

comunidades e praças públicas, com o suporte de uma Unidade Móvel. Prestou serviços de 

excelência à população amazonense, recebendo acima de 60 mil doações anual, resultando em 

produção de hemocomponentes, exames imuno-hematológicos e sorológicos, entre outros. No 
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interior do Estado, suas ações estão sendo desenvolvidas em 50 Agências Transfusionais, com 

a mesma qualidade dos serviços oferecidos pelo Hemocentro Coordenador. 

 
Hematologia 
 

O HEMOAM trata as doenças graves do sangue, incluindo-se as hemoglobinopatias 

(anemias falciforme, talassemias), coagulopatias (hemofilia, doença de Von Willwbrand) e 

doenças oncohematológicas, a exemplo de leucemias e linfomas, oferecendo tratamento 

multidisciplinar, envolvendo atendimento médico-ambulatorial, internação, urgência 24 horas 

e apoio social, além de atendimento odontológico, fisioterapêutico e psicológico. 

Em 2003 foram efetuados 92.924 procedimentos em hematologia e até setembro de 

2009 foram contabilizados um total de 185.644. A Fundação possui 22 leitos, atendendo 

assim demandas reprimidas. O número de pacientes internados anualmente no Hemoam saiu 

de 2.044 no ano de 2003 para 5.370 no ano de 2009. 

 
SERVIÇOS PRODUZIDOS 2003 – 2009 

Continua  

SERVIÇOS 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009* 

HEMOTERAPIA 
Exames Sorológicos realizados em 
amostras de sangue de doadores da 
Capital e do Interior 

405.691 417.338 412.969 409.695 401.121 402.219 311.801

Exames Confirmatórios de 
Sorologia em amostras de sangue de 
doadores da Capital e do Interior 

450 1.282 655 620 566 616 527

Exames Imunohematológios 163.863 172.314 158.946 169.503 96.660 110.013 110.629
Atendimento Serviço Social – 
Doador 90.548 124.854 74.612 95.728 79.635 73.033 66.011

Hemocomponentes produzidos 129.329 124.001 117.314 124.477 111.087 121.516 175.410
Doações Aptos e Inaptos 64.537 69.360 64.364 65.277 64.055 64.986 58.041

HEMATOLOGIA (APOIO AO PACIENTE) 
Atendimento ambulatorial na área 
médica 21.099 29.434 28.209 33.349 31.352 29.519 24.806

Atendimento Quimioterápico  3.764 4.201 4.812 5.633 4.557 4.227 2.420
Atendimento Transfusional 10.593 15.489 13.506 8.846 7.956 7.720 7.075
Atendimento de Enfermagem  47.904 85.635 108.876 191.306 205.079 177.973 124.741
Atendimento Odontológico  1.388 1.330 1.422 2.131 1.620 1.541 4.961
Atendimento Serviço Social – 
Paciente 3.387 3.712 4.687 3.460 3.673 4.894 7.518

Atendimento Psicológico  2.599 3.631 4.417 4.494 3.821 4.578 5.711
Atendimento Fisioterápico 2.190 2.495 2.541 3.160 3.981 10.730 8.412
Sub-Total 92.924 145.927 168.470 252.379 262.039 241.182 185.644

INTERNAÇÕES 
Número de Internações  - 2.044 3.769 5.264 5.950 5.928 5.370
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SERVIÇOS PRODUZIDOS 2003 – 2009 
Conclusão.  

SERVIÇOS 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009* 

EXAMES SOROLÓGICOS EM PACIENTES 
Exames Sorológicos realizados em 
amostras de Sangue de pacientes da 
Capital e do Interior 

34.181 47.120 32.120 22.136 23.011 50.777 79.048

Exames Confirmatórios de 
Sorologia em amostras de sangue de 
pacientes da Capital e do Interior 

382 514 335 244 175 228 210

Sub-Total 34.563 47.634 32.455 22.380 23.186 51.005 79.258
LABORATÓRIO DE APOIO 

Exames realizados pelo laboratório 
de análises 279.591 334.301 337.966 423.871 451.605 406.971 510.584

           Fonte:FHEMOAM. 
           Nota: (*) Projeção baseado na produção de janeiro a setembro de 2009. 

 

A Fundação, em parceria com órgãos financiadores, desenvolveu 41 projetos de 

pesquisa em 2009, dentre os quais se destacam: caracterização da resposta Imune Humoral e 

celular, determinação dos mediadores inflamatórios e corpúsculos lipídicos em doadores  de 

sangue infectados com o vírus da hepatite C; avaliação dos parâmetros bioquímicos e 

fisiológicos finais dos concentrados de plaquetas randômicos produzidos na Fundação de 

Hematologia e Hemoterapia do Amazonas (HEMOAM); viabilidade do teste de solubilidade 

para detecção de hemoglobina S (HbS) em doadores de sangue; análise virológica, 

imunológica e epidemiológica associadas com infecção resolvida versus infecção persistente 

entre doadores de sangue com marcadores sorológicos para Hepatite C - estudo de 

seguimento.  

 

FUNDAÇÃO DE MEDICINA TROPICAL 

 
 

A Fundação de Medicina Tropical do Amazonas (FMTAM) é referência em 

Doenças Tropicais e Infecciosas, atendendo preferencialmente os pacientes referidos por 

outras Unidades de Saúde da capital e do interior do Estado. Progressivamente, a cada ano, a 

clientela hospitalar da FMTAM é constituída por pacientes portadores do vírus HIV, com 

complicações. No nível ambulatorial, a clientela é diversificada desde a síndrome febril que 

absorve todas as doenças que têm início com quadro febril, calafrios, astenia, às provocadas 

por complicações hepáticas, encefálicas e todas as transmitidas por vetores.  

As atividades de assistência foram desenvolvidas em regime ambulatorial e 

hospitalar, com apoio diagnóstico e terapêutico. 
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ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES REALIZADOS 
2004 – 2009 

Continua 
ESPECIFICAÇÃO DO 

ATENDIMENTO 2004 2005 2006 2007 2008 2009(*) 

Atendimento Básico 175.369 190.362 137.984 126.372 131.475 58.969 
Consultas Médicas 101.679 117.865 83.483 107.292 109.404 52.285 
Procedimentos Laboratoriais  515.383 567.447 513.221 662.753 641.133 559.837 
Acidentes por animais 
Peçonhentos 226 157 128 156 153 105 

Exames para diagnóstico da 
malária 110.034 114.165 66.032 66.285 49.627 24.676 

Testes sorológicos na Virologia  16.144   35.737 45.520 31.235 32.569 25.676 
Atendimento Dermatológico 68.569  76.237 85.249 59.532 40.402 25.310 
Atendimento Odontológico - - 1.019 917 670 121 
Hospital Dia (**) - - - - 457 2.391 
Internações 2.077 2.019 1.124 1.414 1.203 1.055 
Fonte: FMTAM 
(*) até o mês de setembro 2009 
(**) passou a funcionar a partir de 2008. 

 

O Laboratório de Análises Clínicas da Fundação de Medicina Tropical é totalmente 

automatizado para hematologia e bioquímica e funciona como suporte básico para todo o 

trabalho de assistência, realizando exames de hematologia, bioquímica, bacteriologia, 

imunologia, urianálise, parasitologia, anatomia patológica, banco de sangue, carga vital, 

CD4/CD8, cultura (dermatologia), eletrocardiograma, endoscopia, malária, micologia, PPD, 

retossigmoidoscopia, ultrassom, virologia (dengue) e sorologia para hepatite, num total de 

662.753 exames no ano de 2007 e 890.882 em 2008. 

Várias ações de melhoria foram realizadas no período de 2003 a 2009, no sentido de 

prestar serviços de qualidade à população, conforme quadro a seguir: 
 

SERVIÇOS REALIZADOS – 2003/2009 
Continua 

ÁREA ATIVIDADE 

Reforma do Auditório de 104 lugares 
Reforma do Laboratório de Bacteriologia e Anatomia 
Patológica Reformas da Infraestrutura 

Reforma da Unidade Hospitalar 
Construção do Ambulatório de Dermatologia 
Construção do Hospital Dia 
Construção do Laboratório de Entomologia 
Construção do Necrotério e Salas de Necropsias 
Construção do Laboratório de Biotecnologia para diagnóstico e 
pesquisas em Doenças Endêmicas 
Construção da Enfermaria de Pesquisa Clínica 
Construção da nova farmácia hospitalar 

Obras 

Construção da Enfermaria de Dermatopatologia 
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SERVIÇOS REALIZADOS – 2003/2009 
Conclusão. 

ÁREA ATIVIDADE 

Contratação de Pessoal Empossados os concursados do concurso de 2003 
Instituído o Programa Doutor Sênior com o apoio da FAPEAM 
Instituído o Programa Bolsa BIAEP interna e externa 
Instituído o Doutorado no Programa de Pós-Graduação em 
Doenças Tropicais e Infecciosas 
Ampliado o número de Bolsistas PAIC 
Ampliado o Campo de Estágio para a UNINILTON LINS e 
UNINORTE 
Ampliado em 60% as publicações científicas em Revistas 
Indexadas 

Pesquisa, Ensino e Pós-Graduação 

A FMT-AM foi reconhecida formalmente pelo Ministério da 
Educação como Instituição de Ensino 

Fonte: FMTAM. 
 

 
Merece destaque, entre as ações implementadas, a instituição do mestrado e 

doutorado no Programa de Pós-Graduação em Doenças Tropicais e Infecciosas. O Mestrado 

foi iniciado em 2002 e obteve conceito 3 da CAPES, enquanto o Doutorado, iniciado em 

2006, obteve conceito 4. Desde a criação dos cursos foram selecionados 117 alunos (89 de 

Mestrado e 24 de Doutorado); destes, 52 já concluíram o mestrado.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
                                  Fonte: FMTAM 
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                                        Fonte: FMTAM 
 

 

 

Além do mestrado e doutorado, também são disponibilizados à população e aos 

servidores, vários cursos oferecidos nas áreas específicas da FMT-AM.  
 

CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO – 2003 - 2009 

CATEGORIA 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009(*) 

Cursos oferecidos 13 08 28 34 19 16 08 
Nº de participantes 1.303 650 2.309 1.926 2.472 1.788 514 
Fonte: FMTAM 
* Dados referentes até setembro de 2009. 

 

Os investimentos realizados em equipamentos, essenciais para o sucesso das ações e 

programas desenvolvidos, são apresentados no quadro abaixo: 
 

INVESTIMENTOS REALIZADOS – 2003 - 2009 

ANO VALOR 
R$ 1,00 

2004 763.026,01 
2005 262.494,59 
2006 294.591,54 
2007 1.044.348,32 
2008 2.431.294,84 
2009 718.083,35 

TOTAL 5.513.838,65 
                             Fonte: FMT/AM. 
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Por ser uma instituição Certificada pelo Ministério da Saúde, a Fundação precisa 

cumprir requisitos técnicos estabelecidos em legislação.  Assim sendo, atua no modelo dos 

programas e ações sociais do MS em benefício da população, com destaque abaixo para os 

principais Programas desenvolvidos.  
 
Programa DST/AIDS – dirigido a pessoas acometidas por doenças sexualmente 

transmissíveis e portadores do vírus HIV.  

 
Programa Hospital Dia – dirigido aos pacientes cuja permanência no ambiente hospitalar 

não ultrapasse de 8 a 12 horas. Atende pacientes com HIV para receber medicação especial, 

pacientes com leishmaniose, para prescrição no leito e outras situações como nas biópsias 

hepáticas quando há a necessidade de observação em ambiente hospitalar. 

 

Programa de Malária – a FMTAM é uma das unidades de atenção e de registro (Sistema 

SIVEP) para que o Ministério da Saúde possa acompanhar em tempo real o status da malária 

em todo território nacional. 
 

Programa Centro de Referência para Imunobiológicos Especiais – CRIE - é um 

programa relacionado ao uso de Imunobiológicos dirigido a crianças com excepcionalidades, 

promovendo a vacinação especial dessas crianças. 
 

PROGRAMA CENTRO DE REFERÊNCIA PARA IMUNOBIOLÓGICOS ESPECIAIS – 2003 - 2009 

ANOS 
DISCRIMINAÇÃO 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009* 
Crianças Atendidas 910 913 1.445 1.643 1.830 3.220 3.227 

Fonte: FMTAM. 
* Dados até setembro 2009. 

 

A Fundação firmou cooperação técnica com instituições Espanholas, Holandesas, 

Portuguesas e Alemãs. Alguns projetos estão sendo desenvolvidos em parceria com 

pesquisadores e docentes de Granada, Barcelona, Valência, Lisboa, Berlin, Hamburg e 

Amsterdam.  

Uma pesquisa clínica com nova droga para tratamento da leishmaniose está em 

curso, financiada em parte pela FINEP e pelo Laboratório internacional fabricante da droga. 

Esse projeto é uma parceria internacional importante para o Brasil e, em especial, para a 

Amazônia. 
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Está sendo desenvolvido um projeto com o Centro de Medicina Tropical de Vitória-

ES na área de treinamento de pessoal para técnicas de Proteína C Reativa  Ultrassensível - 

PCR, diagnóstico de tuberculose e outros. Por meio das parcerias com instituições 

universitárias de vários estados brasileiros, a Fundação recebe estudantes de medicina, 

finalistas ou residentes para cumprir estágio de 30, 60 ou 90 dias. Foram 113 estudantes nessa 

categoria que aqui permaneceram recebendo todo o apoio institucional, inclusive moradia. 

No ano de 2005 foi realizado Concurso Público para ampliação do quadro de 

servidores da FMT-AM, conforme quadro abaixo: 

NÍVEL 
TOTAL  

DE 
CARGOS 

Nº VAGAS  
CONCURSO 

TOTAL DE 
NOMEAÇÕES 
PARA POSSE 

Superior 13 69 80 
Médio 4 56 98 
Auxiliar 5 39 26 
Elementar 4 30 45 

                                           Fonte: FMTAM. 
 

Desde 2006 a FMT-AM vem buscando reduzir mensalmente os gastos com energia 

elétrica, o que oportunizou uma redução de 28,6% na perspectiva anual. Mês a mês, o 

consumo varia de acordo com a demanda.  

O consumo de combustível foi reduzido em 38% com a melhor ordenação do uso 

dos veículos. Gastos com medicamentos e com exames de laboratório foram reduzidos 

expressivamente com o disciplinamento implantado na realização dos exames e dispensação 

de medicamentos apenas para os pacientes atendidos na FMT-AM.  
 

DEFINIÇÃO DE METAS DE QUALIDADE NA GESTÃO HOSPITALAR PARA 2010 
 

INDICADOR VALOR DE 
REFERÊNCIA - 2006 METAS-2010 

ATENÇÃO A SAÚDE 

Taxa de Mortalidade Institucional 6,2 Reduzir 18% 
5,0 

Taxa de Infecção Hospitalar 11,92 Reduzir em 30% 
8,34 

Número de Protocolos Clínicos 
Implantados 0 4 

% de Notificação de Doenças de 
Notificação Compulsória (Internados) 88% 100% 

GESTÃO HOSPITALAR 
Cumprimento das Ações do Plano 
Estratégico 67% Elevar para 

85% 
Tempo Média Permanência de 
pacientes internados 15,3 Reduzir 20% 

11,6 

Taxa Ocupação Hospitalar 90,67 Elevar para 
98,0 

Fonte: FMTAM. 
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FUNDAÇÃO CECON 

 
 

A Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas - FCECON 

tem como finalidade exclusiva prestar serviços de saúde na área de Oncologia em todos os 

níveis de assistência hospitalar e ambulatorial, inclusive os serviços de atendimento móvel de 

urgências, como também ampliar e intensificar as atribuições voltadas para o 

desenvolvimento de atividades de ensino, pesquisa e capacitação de recursos humanos. 
 
 

PRINCIPAIS AÇÕES DESENVOLVIDAS 
 

 
CONSULTAS REALIZADAS, POR CATEGORIA PROFISSIONAL  

2006-2009 

2006 2007 2008 2009* ACUMULADO 
ESPECIFICAÇÃO 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

Médicas 58.312 69,9 71.470 69,0 75.558 69,2 71.064 65,7 27.6404 68,4

Enfermagem 5.264 6,3 5.330 5,1 5.420 5,0 7.479 6,9 23.493 5,4

Serviço Social 16.112 19,3 21.382 20,7 21.200 19,4 21.607 20,0 80.301 19,8

Odontologia 1.972 2,4 3.094 3,0 3.292 3,0 3.452 3,2 11.810 2,8

Fonoaudiologia 218 0,3 329 0,3 812 0,7 1.216 1,1 2.575 0,5

Psicologia 1.222 1,5 1.235 1,2 2.184 2,0 2.228 2,1 6.869 1,6

Nutrição 352 0,4 677 0,7 718 0,7 1.184 1,1 2.931 0,6
TOTAL 83.452 100,0 103.517 100 109.184 100,0 108.230 100 404.383 100

Fonte de Dados: FCECON. 
Nota: Dados referentes aos meses de out/nov/dez/ de 2009 são projetados; em cumprimento as orientações determinadas pelos auditores, esta 
casa deixou de atender a demanda de pacientes não oncológicos que resultou na redução de consultas e consequentemente redução nos 
procedimentos. 

 
Exames Complementares de Apoio Diagnóstico 
 
 

O Laboratório de Análises Clínicas realiza uma variedade de exames em torno de 

100 tipos diferentes a cada mês. Os mais relevantes são os de verificação da creatinina, sódio, 

glicose, ureia, hemograma, contagem de plaquetas e potássio. 
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Total de exames complementares realizados por serviço.
 FCECON - 2006 - 2009
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Análise clínica¹ Anat.patológica Citopatologia² Imagenologia Endoscopia

2006 2007 2008 2009  
  Fonte: FCECON. 

 
 

TRATAMENTOS AMBULATORIAIS NÃO CIRÚRGICOS 
 

Total de procedimentos realizados por unidade de tratamento.
 FCECON - 2006 - 2009

3476

4246

10934

112158

5116

4351

11948

90146

5670

4446

12701

105892

3257

10008

11796

37852

Terapia da Dor
(proc./visitas)

Hemoterapia(transfusões)

Quimioterapia

Radioterapia

2006 2007 2008 2009  
  Fonte: FCECON. 
  *Dados referentes aos meses de out/nov/dez/ de 2009 são projetados. 
 

 

O serviço de terapia da dor e cuidados paliativos é composto por uma equipe 

multidisciplinar que realiza em média 60 visitas domiciliares mensais, além dos atendimentos 

ambulatoriais, buscando uma melhor sobrevivência dos pacientes que necessitam de 

medicamentos para alivio de dor e cuidados paliativos, como a troca de sonda, curativos entre 

outros, objetivando oferecer uma melhor qualidade de vida aos pacientes fora de possibilidade 

terapêutica (FPT). 
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TOTAL AMBULATORIAL - 2006 – 2009 

 

2006 2007 2008 2009* ACUMULADO 
ESPECIFICAÇÃO 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

Novos inscritos 4.510 0,7 4.848 0,7 5.101 0,7 4703 0,6 19162 0,7

Consultas totais 83.452 13,7 103.517 14,0 109.184 14,1 108230 14,3 404383 14,0

Exames complementares 256.448 42,0 335.640 45,4 329.238 42,5 370633 49,1 1291959 44,9

Out.proced.ambulat. 134.882 22,1 184.115 24,9 201.546 26,0 208253 27,6 728796 25,3

Trat. amb.não cirúrgicos 130.814 21,4 111.561 15,1 128.709 16,6 62913 8,3 433997 15,1

TOTAL 610.106 100 739.681 100 773.778 100 754.732 100 2.878.297 100
Fonte de Dados: FCECON. 
Nota: Dados referentes aos meses de out/nov/dez/ de 2009 são projetados. 
 
 

ATIVIDADES HOSPITALARES - FCECON 2006 – 2009 

Total de procedimentos realizados por unidade de treinamento.
 FCECON - 2006 - 2009
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  Fonte: FCECON. 
  Nota: Dados referentes aos meses de out/nov/dez/ de 2009 são projetados. 
 
 

Ensino e Pesquisa 

 

A área de Ensino e Pesquisa tem como objetivo tornar-se referência no Estado do 

Amazonas nas atividades de oncológicas e assim, contribuir para o reconhecimento da 

Fundação CECON como um centro de excelência nos serviços prestados à população 

amazonense. Neste sentido, tem sido incentivada a realização de atividades de ensino de 

graduação e pós-graduação (lato sensu e scricto sensu), e pesquisas nas áreas de oncologia 

médica, enfermagem, farmácia, psicologia, assistência social, fisioterapia e áreas técnicas 

administrativas afins, contribuindo para o desenvolvimento técnico-científico da Fundação.      

Por meio da Comissão de Residência Médica (COREME), estão sendo acompanhadas e 
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supervisionadas as atividades práticas e teóricas de quatro residentes concursados e mantidos 

pela Fundação, na especialidade de  Cirurgia Oncológica, e serve como campo de estágio  no 

módulo de oncologia de outros hospitais ( Francisca Mendes, Ana Braga, Nilton Lins, 

Adriano Jorge e Getulio Vargas) nas residências de cirurgia geral, ginecologia, ortopedia, 

clínica médica e medicina da família, todos supervisionados por médicos especialistas da 

instituição. 

 

Prevenção e Controle do Câncer 

 

Na área de controle do câncer de colo uterino, foram realizados treinamentos para 

coleta do exame do papanicolaou, uniformizações de normas laboratoriais para cirurgias de 

alta frequência do colo uterino, mobilização social e gerencial para coordenadores municipais, 

além de implantar o Viva Mulher – Colo Uterino em 20 UBSs da capital e interior. Neste 

período foi dado início a distribuição de kits ginecológicos descartáveis. Foi implantado o 

sistema de informação em câncer de mama - Sismama em clínicas radiológicas credenciadas 

ao SUS/AM. Organização da rede de serviços em 62 municípios. Implantação do programa de 

controle do tabagismo e outros fatores de risco de câncer em municípios, órgãos públicos, 

escolas e empresas privadas, por meio de treinamentos, campanhas e supervisão. 
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SEGURANÇA PÚBLICA  
 

 

O Governo do Estado do Amazonas, iniciou o processo de reestruturação do Sistema 

Integrado de Segurança Pública, composto pela Secretaria de Estado de Segurança Pública – 

SSP, Polícias Civil e Militar, Corpo de Bombeiros Militar, Departamento Estadual de 

Trânsito do Amazonas – DETRAN-AM e Subcomando de Ações de Defesa Civilo a partir de 

2003, com a aquisição de equipamentos de alta tecnologia, viaturas e armamentos modernos e 

específicos para a atividade policial, reforma, ampliação e construção de prédios para a 

atuação integrada das polícias Civil e Militar. 

A ação mais significativa para o sistema se concretizou com a criação da 

Secretaria-Adjunta de Inteligência (Seai), do Instituto Integrado de Ensino (Iesp) e da 

Corregedoria-Geral da Segurança Pública. A política de segurança estadual entende que sem 

um agente policial bem formado, um aparato de inteligência autônomo, e um sistema eficaz e 

independente de fiscalização da atividade policial, as instituições não trarão a resposta 

satisfatória esperada pela sociedade. 

A valorização do policial é outro aspecto importante para o Governo do Estado. O 

profissional é merecedor de especial atenção, desde a seleção para ingresso nas polícias, com 

formação acadêmica e constante capacitação profissional, até a assistência médico-

psicossocial, programas sociais para seus familiares, plano de salários, com data-base, cargos 

e carreira. A realização de concursos públicos revitalizam os quadros e combatem a 

sobrecarga de funções e atividades. 

Dentre os mais de 50 cursos oferecidos gratuitamente aos servidores do sistema de 

Segurança Pública, inclusive de graduação e pós-graduação, cabe destacar os seguintes: 

Gerenciamento de crise, Tiro defensivo, Direitos Humanos, Filosofia de polícia comunitária, 

prevenção às drogas, Local de crime, Retrato falado, Direção defensiva, Defesa pessoal e uso 

da força, Noções de primeiros socorros, Chefia e liderança, Gestão de pessoas, Segurança 

VIP, Gestão de segurança pública. 

A criação do Programa Jovem Cidadão dentro do plano de revitalização da 

segurança pública, e o fortalecimento dos já existentes, como o Previne, Proerd, Pró-Vida, 

Formando Cidadão e Galera Nota 10, são exemplos da preocupação do Governo Estadual 

em evitar que crianças e adolescentes enveredem para o mundo do crime. Trata-se de uma 

aposta no futuro do Amazonas, com a compreensão de que a prevenção é o melhor caminho. 
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Nos últimos sete anos, pelo menos 600 mil jovens já foram alcançados por esse braço social 

da segurança pública, tornando-se multiplicadores da mensagem junto à escola, à família e à 

comunidade. 

Na extensão da atenção social ao cidadão, o Governo do Estado criou dentro do 

Programa Ame a Vida, o Núcleo de Atendimento Diferenciado nos distritos integrados e 

delegacias da capital, o que representa uma estrutura inédita para o serviço policial, com 

psicólogo e assistente social para atender demandas específicas. O resultado é que pelo menos 

50% do atendimento das ocorrências foram absorvidos por esses profissionais, desafogando o 

trabalho policial. 

A implantação de tecnologias de última geração para a atividade policial é outro 

ganho ímpar para o Estado, como a cobertura de Manaus com 232 câmeras eletrônicas; o 

monitoramento de viaturas por GPS; rede-rádio das polícias de alta capacidade; o mais 

moderno simulador virtual para treinamento de tiro; o melhor equipamento de interceptação 

telefônica da área de inteligência; a última palavra em bloqueio de ligações de celular nos 

presídios; banco de dados do Sistema Automatizado de Identificação - AFIS para 

identificação digital; delegados e comandantes militares com notebooks e telefones 

funcionais; competente coleta de informações policiais com o Infopol; linhas diretas com o 

Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops) para os taxistas e condomínios; 

laboratório de genética forense, que é referência na região Norte, e telecentro, com os 

melhores cursos do país oferecidos aos policiais via internet e videoconferência. 

Inédita também é a criação da Diretoria Integrada de Operações Aéreas (Dioa), 

unidade que nasce com três helicópteros e três aviões, e pilotos formados pioneiramente pelo 

Iesp em Manaus. 

Outra aposta do Governo do Estado foi na atuação conjunta das polícias com 

órgãos municipais, estaduais e federais para melhor combater o crime. Várias operações de 

sucesso saíram do colegiado do Gabinete de Gestão Integrada (GGI), que regularmente se 

reúne para deliberar e executar os planos de interesse da segurança pública. Mais do que isso, 

essa visão integradora já está sendo implantada nos municípios, com exemplos bastante 

frutíferos em Parintins (festival folclórico dos bois bumbás), Itacoatiara (Fecani) e 

Manacapuru (festival das cirandas). 

Os benefícios proporcionados pelo sistema de Segurança Pública alcançam todo o 

Amazonas, sendo por isso de difícil mensuração a abrangência do atendimento individual. 

Contudo, pode-se inferir um número a partir do que é realizado pelas unidades básicas dessa 

rede na capital, como um distrito integrado ou delegacia. Em média, por mês, pelo menos 3,7 
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mil pessoas foram atendidas pela Delegacia Interativa desde a sua criação, em 2006, numa 

média de 126 por dia. Nas demais delegacias e Distritos Integrados de Polícia (DIP), esse 

número é de cerca de 100 pessoas diariamente. No somatório em todo o Estado, pelo menos 

3,5 mil pessoas procuram presencialmente algum órgão da segurança pública em busca de 

algum atendimento. Isso não inclui as chamadas para o disque 190/emergência policial, 

193/bombeiros e 181/denúncia, que têm média de 500 ocorrências diárias. 

Objetivando a melhoria da prestação de serviços à sociedade, foram realizados os 

seguintes cursos e concursos públicos: 

 
CURSOS DE QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO / SERVIDORES ATENDIDOS – 2003 - 2009 

 

Fonte: SSP. 

 
CONCURSOS PÚBLICOS– 2003-2009 

INSTITUIÇÃO 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Total  

Polícia Militar 1.000 - - - - 1.093 580 2.673 

Polícia Civil - - 43 - - 16 1.010 1.069 

Corpo de Bombeiros - - - - - - 1.239 1.239 

TOTAL 1.000 - 43 - - 1.109 2.829 4.981

  Fonte: SSP. 

 

Investimentos  

 

No sistema de segurança pública houve diversos investimentos dentre os quais se 

destaca  o  Reaparelhamento das polícias, aquisição de viaturas, armas, aeronave, 

câmeras, embarcações, informática, equipamentos diversos entre outros, conforme quadro 

abaixo: 

 

ÓRGÃO 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

PM, PC, Bombeiro e Detran 330 575 402 1.584 1.818 3.148 2.195 

SSP 0 0 0 2 19 45 54 

TOTAL 330 575 402 1.586 1.837 3.193 2.249 
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INVESTIMENTOS NO SISTEMA DE SEGURANÇA PÚBLICA – 2003-2009 

 

ANO VALOR 
(Em milhões de R$) 

2003 8,14 
2004 6,70 
2005 15,80 
2006 15,51 
2007 41,28 
2008 23,21 
2009 25,87 

TOTAL 136,51 

                Fonte: SSP. 
                   Nota: Recursos do Governo do Estado e Federal. 

 

 

Com relação à política de redução de custos praticada pelo Governo do Estado, 

destacam-se a economia de 30% a 40% na aquisição de viaturas, armas, munições e 

equipamentos, e também na contratação de serviços de manutenção de sistemas operacionais. 

Outros exemplos são a implantação da rede lógica de informática dos DIP, aquisição do 

projeto Infopol, compra do Simulador de Tiro, dos helicópteros, da plataforma do Corpo de 

Bombeiros, do sistema de monitoramento das Câmeras, do Bloqueador de Celular, e outros. 

Um controle mais eficiente do consumo de combustíveis também ajuda o Estado a 

reduzir seus gastos com a SSP em até 50%, o mesmo se verificando no pagamento de 

passagens aéreas e de diárias. 

A implantação da ISO 9001:2008/Gestão da Qualidade, com conclusão prevista 

para março de 2010, também concorrerá para que os produtos e serviços prestados pela 

Secretaria sejam mais racionais, evitando desperdício de energia elétrica, água, papel, internet 

e telefone. 

O Prêmio de Incentivo ao Cumprimento de Metas de Segurança Pública, 

aprovado pela Assembléia Legislativa por meio da Lei n.º 3.472, de 24/12/2009, .a será 

concedido aos servidores civis e militares integrantes do Quadro de Pessoal das Polícias Civil 

e Militar, em efetivo exercício, com o objetivo de garantir a melhoria da qualidade dos 

serviços de segurança e a redução dos índices de criminalidade no Estado  

O Prêmio será concedido em forma de pagamento do 14.º salário, quando os 

indicadores de produtividade e resultado atingirem a meta de 15% de aumento, ou redução, 

conforme o caso; e pagamento do 15.º (décimo quinto) salário, quando os indicadores de 

produtividade e resultado atingirem a meta de 30% de aumento, ou redução, conforme o caso. 
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A premiação será anual, paga no mês de janeiro do ano subsequente mensurado, e 

destinada somente aos servidores civis e militares com vínculo ativo em efetivo exercício. 

 

POLÍCIA CIVIL 

 

Investimentos na Polícia Civil no período de 2003 a 2009 

 

Efetuou-se a compatibilização geográfica das áreas de atuação das Polícias Civil e 

Militar, dividindo-se o território da cidade de Manaus em quatro zonas: Norte, Sul, Leste e 

Oeste. Em cada zona, foi implantada uma Unidade Seccional da Polícia Civil, que atuará em 

conjunto com o comando operacional da Polícia Militar da respectiva área, tanto em assuntos 

de Segurança Pública quanto no planejamento de ações integradas, como o trabalho integrado 

entre as polícias Civil e Militar, com criação dos Distritos de Polícia Integrados – DIP. 

Os comandos integrados das Seccionais (civil e militar) passaram a atuar como 

gestores de suas respectivas áreas de competência: a Polícia Militar exercendo a função da 

polícia ostensiva, coibindo e enfrentando a atividade delituosa; a Polícia Civil 

desempenhando sua função de polícia judiciária, principalmente, nas ações de investigação, 

identificação e detenção dos autores de delitos, bem como colhendo evidências para a 

produção de provas materiais para inquéritos e processos da Justiça. 

 
Implantação das Unidades Policiais 
 

 
Instalada em 2006 em um “Ferry-Boat”, a Delegacia Especializada em Prevenção 

e Repressão aos Crimes Cometidos nas Áreas Portuárias e Fluviais tem atendido a 

população que freqüenta a área portuária. Os serviços oferecidos à comunidade por esta 

unidade policial são os de expedição de documentos e o atendimento de ocorrências policiais 

referentes aos crimes cometidos nas áreas portuárias e fluviais da cidade de Manaus. A 

especializada também atua como suporte para as operações fluviais na capital e no interior e 

percorre as comunidades adjacentes de Manaus, visando à redução dos níveis de 

criminalidade nas áreas portuária e fluvial. 

Nesse sentido, o Governo do Estado do Amazonas disponibilizou ao cidadão ainda 

em 2006, uma ferramenta ágil para o registro de ocorrências policiais nos casos de furtos e 

extravio de documentos, via internet. Trata-se da Delegacia Interativa, que proporciona ao 

usuário acessar o site: www.delegaciainterativa.am.gov.br e obter o Boletim de Ocorrências 
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devidamente autenticado em tempo real, permitindo, deste modo, uma maior praticidade e, 

consequentemente, a redução do fluxo de pessoas nos Distritos Policiais. 

A Delegacia Interativa dispõe de rede lógica de informática que interliga os Distritos 

Integrados de Polícia e as Unidades de Polícia Militar e Corpo de Bombeiros, possibilitando 

melhor utilização dos recursos humanos e materiais. A implantação da Delegacia Interativa 

faz parte de mais uma ação do Governo do Estado no processo de modernização do aparato 

policial, teve como investimento cerca de R$ 3.000.000,00 (Três Milhões de Reais).  

De acordo com os dados demonstrados abaixo, no período de agosto de 2006 a 

outubro de 2009, a Delegacia Interativa registrou 147.523 ocorrências, confirmando o sucesso 

desta implementação do Governo Estadual.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           Fonte: Delegacia Interativa 
                           Nota: Os valores de produtividade de 2006 referem-se ao período de agosto a dezembro, e os de 2009 ao período janeiro a 

setembro. 
 
 

Em 2007 houve a implantação do Laboratório de DNA, decisivo para obtenção de 

várias provas materiais irrefutáveis na identificação de autores e vítimas de delitos. O 

investimento nesse projeto foi de quase R$ 2 milhões, fruto de convênio entre a Secretaria de 

Segurança Pública - SSP e a Secretaria Nacional de Segurança Pública – SENASP, do 

Ministério da Justiça. A unidade de Manaus está inserida entre os cinco laboratórios 

instalados em todo o país como resultado da parceria federal e estadual.  

Todos os equipamentos que compõem o moderno laboratório, promovem a 

elucidação dos casos e já vem sendo usado nos trabalhos da Polícia Civil, estando em plenas 

condições de realizar uma série de exames a partir de vestígios em local de crime, como os 

oriundos de sangue, sêmen, cabelo, músculo, ossos e dentes.  
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O Amazonas e a Região Norte ganharam uma valiosa contribuição para o trabalho 

da polícia científica. Os peritos criminais da Polícia Civil do Amazonas (quatro mestres em 

Biologia e Bioquímica) estão plenamente capacitados para o serviço, assim como para 

orientar os policiais e delegados quanto aos laudos expedidos. O principal equipamento do 

laboratório é o seqüenciador de DNA, capaz de realizar exames minuciosos nas amostras 

colhidas em local de crime. Esse aparelho determina com precisão e riqueza de detalhes todos 

os elementos genéticos de um indivíduo, facilitando assim a identificação de criminosos.  

 
 
Delegacia Especializada de Crimes Contra o Idoso – DECCI 
 
 

O Governo do Estado do Amazonas, entregou em 2007 a toda a população da 

terceira idade, o novo Centro Integrado de Proteção e Defesa da Pessoa Idosa. Na estrutura 

localizada na Rua do Comércio, bairro do Parque Dez, zona Centro-Sul, funciona a Delegacia 

Especializada de Crimes Contra o Idoso - DECCI, administrada pelo Departamento de Polícia 

Metropolitana - DPM, que passa a investigar os crimes cometidos contra as pessoas da 

terceira idade e oferecendo atendimento diferenciado ao idoso. 

 

Delegacia Especializada em Crimes contra o Turista – DECCT 

 

Instalada em 2007 nas dependências do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, na 

zona Oeste de Manaus, a Delegacia conta com um efetivo formado por um delegado titular e 

um delegado adjunto, escrivães e investigadores especializados para atender aos turistas que 

foram vítimas de crimes. 

 
 
Sistema Automatizado de Identificação - AFIS 
 
 

O Estado do Amazonas utiliza o Sistema Automatizado de Identificação – AFIS na 

área criminal, tendo aproximadamente 15.000 identificados. O sistema é essencial na solução 

de crimes, pois, na perícia do local de crime, são coletadas impressões ou fragmentos de 

impressão digital e inseridos no banco de dados para comparação digital.  

O Instituto de Identificação já conseguiu elucidar vários casos por meio deste 

sistema, visto que este elimina a duplicidade de identificação, pois, armazena dados 

biográficos (nome, filiação, e outros), dados quanto inquéritos (acusação e processo), e dados 
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biométricos (fotos, impressões digitais e assinatura). Dentro do campo de imagem é possível 

obter foto frente, foto perfis e foto de cicatrizes e tatuagens que o indiciado possa possuir. 

 
 
Sistema Integrado de Informações Policiais – INFOPOL 

 
 

O sistema Infopol implantado em 2007 integra o Banco de Dados das unidades das 

Polícias Civil, Militar e Corpo de Bombeiros, além do Detran; é capaz de gerar estatísticas 

atualizadas e em tempo real sobre os procedimentos policiais (boletim de ocorrência, termo 

circunstanciado de ocorrência e inquérito policial), armazenando informações quanto aos 

autores, co-autores, modus operandi, mandados de prisões, tipos, locais causas e horários de 

delitos. O cruzamento e análise destes dados facilitam o trabalho policial em determinada 

circunscrição da cidade, otimizando tempo, recursos físicos, financeiros e humanos. 

 
Projeto Ame a Vida  
 

O projeto oferece serviço de plantão psicológico, por meio de 1 Assistente social e 1 

Psicólogo em cada Distrito de Polícia Integrado, Delegacias Especializadas de Atendimento a 

Mulher, Proteção à Criança e ao Adolescente, Homicídios e Sequestros e Atendimento ao 

Idoso. 

 
Concursos Públicos  
 

Em 2005 foi realizado concurso público para provimento de 25 vagas no cargo de 

perito criminal e, em 2009 um novo concurso público para provimento de vagas no Plano de 

Carreiras e Cargos da Polícia Civil, totalizando 1.010 vagas. 
CONCURSO, POR CARGOS E NÚMERO DE VAGAS – 2009 

CARGOS VAGAS 

Delegado 100 
Investigador 500 
Escrivão 290 
Perito Criminal 80 
Perito Legista 35 

TOTAL 1.010 
    Fonte: Polícia Civil. 
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                                       Fonte: Polícia Civil. 

 
 
Capacitação de Pessoal a Distância 
 
 

Os Policiais Civis atualmente possuem a possibilidade de treinamento constante a 

distância, por meio do Programa Segurança e Educação ao Alcance de Todos - SEAT, 

implementado mediante firmação de Convênio com a SENASP. 

Os cursos foram realizados no Telecentro, que funciona no prédio do Instituto de 

Identificação Aderson Conceição de Melo. O SEAT tem como objetivo informar, formar, 

atualizar e especializar, gratuitamente, os operadores de Segurança Pública do Brasil.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                           Fonte: Polícia Civil. 
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Desempenho de Atribuições 
 

DEMONSTRATIVO DE PROCEDIMENTOS LEGAIS – 2003-2009 

ANO 
PROCEDIMENTOS 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Ocorrências Registradas 84.465 97.151 124.304 143.987 167.685 181.572 88.357 
Inquéritos Policiais 
Instaurados 6.628 6.053 5.819 7.246 7.266 8.041 5.580 

Termos Circ. de 
Ocorrência Instaurados 21.082 16.475 14.716 15.320 12.403 13.410 7.484 

Mandados de Prisão 
Cumpridos 495 532 550 566 693 655 561 

Pessoas Recolhidas à 
Penitenciária 1.936 2.093 2.433 3.123 4.405 4.082 3.522 

Auto de Investigação 
Social 21.082 1.732 1.841 1.895 2.010 2.316 1.429 

TOTAL 135.688 124.036 149.663 172.137 194.462 210.076 106.933 

Fonte: Polícia Civil. 
 

ATENDIMENTO DE OCORRÊNCIAS - 2009 
 
 

   Fonte: Instituto de Criminalística. 

 
 

ESPECIFICAÇÕES OCORRÊNCIAS 
ATENDIDAS 

Suicídio 6 
Homicídio 82 
Cadáver/Feto/Ossada Encontrados 296 
Acidente de Trânsito (Tráfego) 1.545 
Dano Imóvel 1.095 
Furto/Roubo Imóvel 171 
Incêndio Imóvel 3 
Furto de Energia 111 
Vistoria de Veículo 1.122 
Vistoria Chassi 56 
Reconstituição 9 
Crime Ambiental 1 
Outros Plantões 2 
Constatação  2.058 
Laudo Definitivo de Drogas 4.884 
Procedimentos Laboratório de DNA 5 
Armas de Fogo / Arma Branca  550 
Setor de Documentoscopia  71 
Setor de Peças de Crime  108 
Pirataria / Informática / Fonética 119 

TOTAL 12.294 
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CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO AMAZONAS 
 
 

Possui 597 Bombeiros Militares e está presente nos municípios de Manaus, 

Itacoatiara, Manacapuru, Parintins, Tefé e Tabatinga, sendo que a maioria de seu efetivo, que 

representa 83%, encontra-se na capital. 

A partir de 2009, adquiriu também nova responsabilidade com a criação das 

Unidades de Pronto Atendimento – UPAs, pelo Governo do Estado do Amazonas, havendo 

com isso necessidade de realização de concurso público para preenchimento de vagas que 

foram abertas para suprir a demanda destas Unidades. 

O concurso estabeleceu um total de 1.239 vagas assim distribuídas: Médico 

Clínico Geral (117), Pediatra (67), Ortopedista (18), Dentista (42), Enfermeiro (107), 

Farmacêutico (42), Assistente Social (42). As UPAs serão sete, sendo cinco em Manaus e 

mais duas no interior – uma em Manacapuru e outra em Itacoatiara. 

Foram montados mais três postos de atendimento contra incêndio; ao todo são 11 

postos espalhados. Estas unidades cumprem as mais variadas atividades, como o combate a 

incêndio, resgate, prevenção aquática, mergulho, e outras. 

Nos municípios do Interior realizou a prevenção nos mais variados eventos que 

fazem parte dos calendários de festas, tais como: Festival de Parintins, Festival de Ciranda, 

Festa da Laranja, Festa do Cupuaçu, Festa do Guaraná, Festa do Leite e outros.  

Viaturas, embarcações e equipamentos foram adquiridos para agilização e melhoria 

dos serviços prestados pelo Corpo de Bombeiros. 

As Unidades da Capital executaram atividades de prevenção, combate a incêndio, 

busca e salvamento, atendimento a socorro de emergência e defesa civil, além de atividades 

previstas em lei. Até outubro de 2009 foram registrados mais de 300 focos de incêndio em 

Manaus, 620 salvamentos; e 1700 serviços prestados em diversas áreas. 

 

Capacitação  

 

Na área de capacitação profissional promoveu-se a formação de 19 turmas de 

Brigada de Incêndio com 332 brigadistas formados, além de outros cursos e estágios, dentre 

os quais se destacam os cursos de Mergulho Autônomo, Formação de Sargento, Planejamento 

Estratégico, Salvamento em Altura, Indicadores de Desempenho, entre outros.  
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CURSOS OFERECIDOS À POPULAÇÃO NO PERÍODO DE 2003 A 2009 

ANO CURSO PÚBLICO ALVO TOTAL 
2005 Projeto Bombeiro-Mirim Zona Leste 50 
2006 Projeto Bombeiro-Mirim  Zona Leste 50 
2007 Treinamento de Salvamento Aquático  Rio Preto da Eva 30 

Prédios residenciais e comerciais 233 
Instituições públicas 310 Treinamento em Brigada de Incêndio  
Instituições privadas 43 

2008 

Treinamento de Brigada de Incêndio Florestal   (P. Figueiredo, Iranduba, Manacapuru, Novo Airão) 500 
Instituições Públicas e Privadas 575 

2009 Treinamento em Brigada de Incêndio  
Prédios residenciais e comerciais 346 

TOTAL 2.137 
Fonte: Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas. 

 

CURSOS DE FORMAÇÃO E ESPECIALIZAÇÃO – 2004-2009 

ANOS NÚMERO DE CURSOS BOMBEIRO MILITAR 
BENEFICIADO 

2004 5 232 
2005 5 162 
2006 7 109 
2007 4 7 
2008 8 55 
2009 8 122 

TOTAL 37 687 
             Fonte: Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas. 
 
Recursos Humanos  
 

NÚMERO DE SERVIDORES – 2003-2009 
PERÍODO 

ESPECIFICAÇÃO 
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Coronel 2 5 4 4 6 8 7
Tenente Coronel 5 4 10 11 10 9 10
Major 11 11 2 4 3 7 6
Capitão 4 7 8 11 14 8 7
1º TENENTE 11 6 3 3 13 16 16
2º TENENTE 2 8 15 20 20 17 25
Aspirante Oficial  -  -  - 10 8 8 - 
Aluno Oficial  -  -  - - -  -  1
Aluno Oficial  -  - 10 8 1 1 - 
Aluno Oficial  - 10 8 1  - -  - 
Subtenente 7 8 8 12 8 5 8
1º SARGENTO 13 17 14 18 18 14 11
2º SARGENTO 21 16 18 15 4 1 1
3º SARGENTO 99 98 131 221 227 221 215
Cabo 63 96 69 59 48 44 44
Soldado 1 152 118 110 62 50 46 45
Soldado 2  - - - - -  -  - 
Soldado 3  - 143 278 228 210 202 201
Aluno Soldado  -  -  -  -  -  - - 

TOTAL 390 547 688 687 640 607 597
Fonte: Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas. 
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Ações Realizadas 
 

OCORRÊNCIAS ATENDIDAS – 2003-2009 
 

NATUREZAS DE 
MAIOR VULTO 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 (1) 

Salvamento, Busca e 
Resgate 3.100 243 348 2.540 263 2.142 1.527 

Serviços Prestados / 
Bombeiros 2.715 3.098 5.082 4.525 3.560 499 417 

Incêndios 975 935 1.283 1.200 767 715 1.193 
Ocorrências 
Administrativas 18 32 53 61 227 31 46 

Deslocamento de VTR 
sem necessidade 14 - - - - - - 

Rebelião 1 - - - - - - 
Atendimento Pré-
hospitalar - 978 653 432 721 220 129 

Acidentes - 582 1.110 735 1.523 652 417 
Ação de Prevenção - 575 708 691 1.067 1.186 625 
Ocorrências sem 
atuação - 518 519 114 1.409 985 517 

Ação de Defesa Civil - - - 3 - - - 
Explosões - - - 1 - - - 

TOTAL 6.823 6.961 9.756 10.302 9.537 6.430 4.871 
Fonte: Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas. 

(1) Dados referentes até outubro. 

 
 
AÇÕES DE DEFESA CIVIL 
 
 

O Governo do Estado com o objetivo de atuar na prevenção e respostas a desastres, 

preparação para emergências criou o Subcomando de Ações de Defesa Civil, que faz parte do 

Sistema Estadual de Defesa Civil- SIEDEC, permitindo ampliar a atuação da Coordenadoria 

Estadual de Defesa Civil, trazendo benefícios e segurança, principalmente à população do 

interior. 

O Subcomando é o primeiro do Brasil a fazer parte de uma Lei estadual de 

Mudanças Climáticas, instituída no Amazonas por meio da Lei n°. 3.135 de 05 de julho de 

2007, criada para estabelecer planos de ações de prevenção aos efeitos adversos à mudança 

global do clima. Essa mudança gerou novas atribuições, entre elas: 

 
 Segurança de aeroportos nos municípios, na área de infraestrutura; 

 Política de segurança de transporte de produtos químicos e biológicos; 

 Adaptação das populações ribeirinhas às mudanças climáticas; 

 Instalação de cinco Coordenadorias Regionais de Defesa Civil, sendo a primeira na 

capital, que será responsável pela Região Metropolitana de Manaus; 
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 Criação de um Centro de Monitoramento Ambiental. 

 Avaliação do Plano de Contingência para a abertura das comportas da Hidrelétrica de 

Balbina.  

 
Em 2009, atuou na coordenação do transporte de 22 fontes radioativas de cobalto 60 

(CO-60) que encontravam-se no irradiador industrial da empresa desativada TECH-ION 

INDUSTRIAL BRASIL S/A, para o Centro de Tecnologia das Radiações – CTR, do Instituto 

de Pesquisas Energéticas e Nucleares de São Paulo- IPEN-SP. 

Atuou ainda, no plano emergência às vítimas da maior enchente que se tem registro 

no Amazonas, levando ajuda humanitária a aproximadamente 83 mil famílias. Em parceria 

com as Coordenações Municipais de Defesa Civil, cadastrou e distribuiu mais de 60 mil 

cartões magnéticos no valor de R$ 300,00, como parte do Programa Estadual S.O.S 

enchente. 

 

 

POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO AMAZONAS 

 

 

Com o advento da decisão da FIFA, definindo os Estados subsedes do evento 

futebolístico no Brasil, o Governo do Estado por meio da Polícia Militar do Amazonas 

antecipou-se na elaboração do seu Plano Estratégico de Segurança, a fim de atender às 

especificações determinadas por meio de diagnóstico realizado no município de Manaus. Não 

obstante, este Plano representa um trabalho singular e pioneiro dentre todas as polícias, cujos 

Estados foram escolhidos para sediar a Copa 2014, significando um marco histórico em 

gestão e planejamento estratégico na Corporação. 

O Plano Estratégico da Copa das Confederações - 2013 e Copa do Mundo - 2014, 

em Manaus, realizado no âmbito da Polícia Militar do Amazonas, é um esboço de como se 

pretende trabalhar durante o evento, constituindo-se numa ferramenta que visa melhorar o 

emprego da PMAM, caracterizado pela contemplação de programas e projetos que atendam às 

expectativas políticas, institucionais, sociais e comunitárias por segurança pública antes, 

durante e após a Copa do Mundo de Futebol de 2014, posto que os trabalhos desenvolvidos na 

manutenção da ordem pública e enfrentamento à criminalidade, por meio da integração dos 

diversos órgãos que compõem o Sistema de Defesa Social, ficarão como um legado para a 

Instituição e para o povo amazonense. 
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Os Programas e seus respectivos projetos infra relacionados compõem o 

Planejamento Estratégico da Polícia Militar 2008-2013, cujo portfólio reúnem um total de 18 

programas, destes, 7 programas e 27 projetos são voltados para a operacionalidade, e 11 

programas e 45 projetos voltados para a gestão da Corporação, objetivando avançar a PMAM 

técnica e taticamente na prestação de serviço de segurança pública, potencializando sua 

missão constitucional. 

Os programas e projetos estão divididos em dois grandes eixos - o operacional e o 

administrativo -, assim especificados: 

 

Programa de Prevenção da Violência 

 

 Projeto Polícia Cidadã - implantar, na modalidade de policiamento a pé, a utilização de 

armamento não letal no policiamento ostensivo, com a formação de policiais militares nos 

conhecimentos de polícia comunitária, direitos humanos, relações interpessoais e 

sociologia urbana; 

 Projeto Linha da Vida - reduzir o número de ocorrências de trânsito por embriaguez no 

volante, durante a realização de grandes eventos, em parceria com organizações 

governamentais, não-governamentais e sociedade organizada, objetivando desenvolver um 

trabalho preventivo, por meio da massificação de ações responsáveis e de boas condutas 

no trânsito, junto aos condutores de veículos; 

 Projeto Guia Cívico - capacitar jovens em situação de risco para atuarem nos espaços 

urbanos, antes e durante a Copa do Mundo de 2014, contribuindo para sua melhor 

inserção profissional e promoção da inclusão social, os quais passarão a contar com 

ferramentas de trabalho adicionais para uma futura atuação profissional; 

 Projeto Rede Educativa - reduzir o número de registros de ocorrências de menor 

potencial ofensivo e, consequentemente, de lavraturas de Termo Circunstanciado de 

Ocorrências, por intermédio de ações educativas em parcerias com organizações 

governamentais, não-governamentais e sociedade organizada (grupos religiosos), 

objetivando desenvolver um trabalho preventivo, por meio da massificação de ações 

responsáveis e de boas condutas junto ao público alvo; 

 Projeto PROERD Pais - oferece curso de prevenção às drogas e a violência direcionada 

à comunidade, visando à redução dos índices de criminalidade na Região Metropolitana 

de Manaus, a fim de proporcionar maior segurança durante o período da Copa de 2014; 
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 Projeto Vitória Régia - alfabetizar crianças e educar ambientalmente crianças e 

adolescentes da rede pública de ensino. 

 

Programa Excelência Operacional 

 

 Projeto Redistribuição do Efetivo Operacional (Capital e Interior) - redistribuir o 

efetivo da PMAM, em conformidade com a necessidade de cada município do interior e 

bairros da capital; 

 Projeto de Criação do Sistema de Comando e Controle - estabelecer normas e 

orientações gerais sobre os princípios, conceitos básicos e características gerais do 

Sistema de Comando e Controle da Polícia Militar do Amazonas, quando da realização de 

uma operação em determinada região urbana ou rural, em um evento público, ou ainda, 

em apoio ao gerenciamento de um evento crítico, permitindo, desta forma, um emprego 

operacional lógico do efetivo e dos meios; 

 Projeto Pleno Atendimento Policial ao Cidadão - implantar normas e orientações gerais 

sobre os princípios, conceitos básicos e características do Termo Circunstanciado de 

Ocorrência - TCO para sua execução pelos policiais militares; 

 Projeto Implantação do Procedimento Operacional Padrão - UOP - implementar um 

sistema de padronização dos procedimentos policiais militares operacionais e 

administrativos; 

 Projeto Redivisão das Áreas de Atuação das UOPs da RMM e do Interior - 

desenvolver nova divisão territorial, considerando a Região Metropolitana de Manaus e o 

Plano de Revitalização da Segurança Pública do Governo do Estado, de forma a 

potencializar o policiamento ostensivo geral e facilitar o acesso da população às Unidades 

de Polícia. 

 

Programa Polícia Verde 

 

 Projeto Coleta Seletiva - promover uma cultura de coleta seletiva e destinação correta 

dos resíduos sólidos, classificados por produto (papel, vidro, plástico, madeira, devolução 

de pilhas, baterias, lâmpadas, resíduos oleosos, e outros) em todos os setores da PMAM; 

 Projeto Consumo Sustentável - promover uma cultura de uso sustentável da água, 

energia, combustíveis e de produtos e serviços ambientalmente corretos na PMAM; 
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 Projeto Segurança Ambiental - contribuir para a preservação e conservação do meio 

ambiente no Estado do Amazonas, por meio de parcerias e ações integradas; 

 Projeto Implementação do Policiamento de Jet Ski - realizar o policiamento ostensivo 

preventivo/repressivo urbano, no âmbito fluvial, com Jet ski, objetivando potencializar a 

atividade operacional, aumentando sua capacidade individual para fazer frente aos índices 

de violência, acidentes náuticos nas aquavias e possibilitar à população a sensação de 

segurança desejada. 

 

Programa Operação de Segurança e Gerenciamento de Crise e Incidentes nas Copas 

 

 Projeto Sistema de Gerenciamento de Crises e Incidentes - implantar um sistema de 

gerenciamento de crises para agir em ocorrências não convencionais; 

 Projeto de Criação do Centro de Comando e Controle de Operações de Segurança 

da Copa - criação de Centro de Comando e Controle de Operações da Copa; 

 Projeto Sistema de Captura e Transmissão de Imagens em Tempo Real por 

Helicóptero - dotar a Polícia Militar do Amazonas de meios tecnológicos adequados para 

um melhor desenvolvimento de suas atividades com vistas à preservação e manutenção da 

Ordem Pública e do Meio Ambiente, por intermédio de um sistema de captura de imagens 

e áudios em tempo real, a serem capturados e transmitidos por helicóptero ao Centro de 

Comando ou Operações, ou ainda, aos Órgãos de Segurança Pública do Governo do 

Estado do Amazonas, a fim de oferecer um Policiamento Ostensivo de Excelência à 

população amazonense e turistas brasileiros e estrangeiros em visita ao Estado. 

 

Programa Cidadania 

 

 Projeto Responsabilidade Social – Doando Talentos - incentivar os inúmeros talentos 

existentes na Corporação, pelo aproveitando de dons artísticos em apresentações voltadas 

para o público interno e externo da PMAM durante a realização de eventos programados, 

a fim proporcionar entretenimento e aproximação da Polícia Militar com a Comunidade; 

 Projeto Potencialização dos Serviços Sociais - potencializar todos os mecanismos 

destinados à promoção psicossocial da clientela interna da Polícia Militar, incluindo 

dependentes, com o fim de melhoria da auto-estima e qualidade de vida dos milicianos e 

familiares. 
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Programa Integração 

 

 Projeto Ouvindo a Sociedade - criar a Ouvidoria da Polícia Militar do Estado do 

Amazonas dentro da Estrutura Organizacional como órgão de Assistência e 

Assessoramento; 

 Projeto Mobilização Social - criar a Assessoria de Assuntos Comunitários como órgão 

de Assistência e Assessoramento. 

 

Programa de Otimização do Comando de Policiamento Especializado 

 

 Projeto de Implantação, Estruturação e Ampliação da Unidade RAIO - implantar a 

Unidade de Resposta Rápida, Apoio e Intervenção Operacional - RAIO, atendendo às 

demandas de operações especiais com artefatos explosivos e de pronta resposta às 

fronteiras e calhas dos rios; 

 Projeto de Otimização de Controle de Distúrbios Civis - capacitar e equipar 

aproximadamente 350 policiais militares, a fim de cumprir missões de controle de 

distúrbio civil em todo o estado do Amazonas; 

 Projeto de Otimização do Policiamento Montado - otimizar o policiamento montado 

oferecido à população manauara, com a capacitação e treinamento de policiais militares, 

dentro e fora do estado, assim como promover a aquisição equipamentos, armamentos, 

viaturas e equinos; 

 Projeto de Otimização de Policiamento com Cães - capacitar, qualificar e equipar 

aproximadamente 110 policiais militares, a fim dar suporte na execução de missões 

operacionais em que se faz necessário o apoio de cães; 

 Projeto de Implantação de Unidade Móvel de Gerenciamento de Crises - melhorar a 

capacidade de resposta da Polícia Militar em situações de crises. 

 

Programa Gestão pela Qualidade 

 

 Projeto Implantação da ISO 9001:2008 - criação de normas padrões e ajustes nas ações e 

processos, de forma a melhorar o desempenho operacional e administrativo; 

 Projeto Implantação da ISO 14000:2004 - controlar os impactos significativos sobre o 

meio ambiente e melhorar continuamente as operações e atividades; 
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 Projeto Implantação do Programa 8S - apresentar uma metodologia prática para a 

reorganização da PMAM, buscando uma mudança de mentalidade, de atitude e 

comportamental e, consequentemente, aumentar a qualidade, produtividade e eficiência do 

serviço prestado. 

 

Programa Reestruturação Física da PMAM 

 

 Projeto Revitalização da Infraestrutura das UOPs da RMM e Interior - Melhorar as 

condições das instalações das UOPs já existentes na capital e no interior, bem como 

construir novas unidades; 

 Projeto Construção do Complexo Administrativo - elaborar o projeto de engenharia e 

arquitetura do Complexo Administrativo que irá abrigar toda a estrutura física do Comando 

Geral da Polícia Militar e um auditório em nível de centro de convenções; 

 Projeto Implantação do Hospital da Polícia Militar - implantar o HPM em instalações 

modernas e com equipamentos necessários para o atendimento de qualidade aos Policiais 

Militares, Bombeiros Militares e seus dependentes; 

 Projeto Criação do Presídio Militar - articular, junto à SEINF, o projeto de construção 

do Presídio Militar para abrigar os Policiais e Bombeiros Militares que forem apenados por 

desvios de conduta; 

 Projeto Implantação do Quartel BPAmb - Implantar o Quartel do Batalhão de 

Policiamento Ambiental em instalações modernas, amplas, eficientes e ecologicamente 

corretas; 

 Projeto Implantação do Quartel do RAIO - Implantar a Unidade de Resposta Rápida e 

Apoio e Intervenção Operacional - RAIO em instalações modernas, amplas e tecnicamente 

eficientes, que atendam às necessidades da tropa especializada em questão; 

 Projeto Implantação da Cia PCães - Implantar o Quartel da Companhia de Policiamento 

com Cães em instalações modernas, amplas e tecnicamente eficientes, que ofereçam 

condições não somente de capacitar o efetivo, como também de adestrar os cães; 

 Projeto Reforma e Ampliação da Creche Infante Tiradentes - Reformar e ampliar as 

instalações físicas da creche Infante Tiradentes de forma a atender com maior eficiência e 

qualidade as crianças dependentes dos policiais militares e comunidade; 

 Projeto de Reforma e Ampliação da DPS - Reformar e ampliar as instalações físicas da 

DPS, a fim de atender, com maior eficiência e qualidade, os policiais militares, 
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dependentes e comunidade, bem como potencializar todos os mecanismos destinados à 

promoção psicossocial, buscando a melhoria da auto-estima e qualidade de vida. 

 

Programa Gestão do Conhecimento 

 

 Projeto Criação do SIPOM - Implantar um sistema atualizado de informação de 

segurança pública do macroambiente para o suporte das ações das unidades administrativas 

e operacionais da PMAM; 

 Projeto ECAP para a Copa do Mundo de 2014 - Implantar política educacional de 

padronização, treinamento e capacitação com o objetivo de preparar os policiais militares 

para a Copa das Confederações em 2013 e Copa do Mundo em 2014; 

 Projeto Gerenciamento de Crise - Melhorar a capacidade de resposta da Polícia Militar 

em situações de crise; 

 Projeto Gestão do Uso da Informação na PMAM - Fomentar melhorias no sistema de 

intranet da PMAM; 

 Projeto EAD na PMAM - Implantar o Ensino a Distância na PMAM, de forma a 

proporcionar ao efetivo do interior as mesmas oportunidades dispostas ao efetivo da 

Capital, no que tange à padronização de conhecimentos básicos e procedimentos policiais. 

 

Programa Passagem para a Inatividade 

 

 Projeto Morar Bem - viabilizar a construção e reforma de moradias, bem como concessão 

de terrenos para os policiais militares em processo de aposentadoria/inatividade, por meio 

de parcerias, convênios, acordos e promoção governamental; 

 Projeto Inatividade Saudável - proporcionar ao Policial Militar, bem como aos seus 

dependentes, assistência à saúde física e mental durante o processo para inatividade do 

miliciano, garantindo-lhe a possibilidade de uma inatividade saudável; 

 Projeto Salário Prêmio - premiar o Policial Militar pelos anos de serviços prestados à 

Corporação, desde que cumpra todas as etapas do Programa Passagem para Inatividade. 
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Operacionalidade 

 

 

No campo operacional, a Força Tática foi descentralizada, passando a apoiar os 

Comandos de Policiamentos de Áreas de acordo com a necessidade das unidades; a ampliação 

da atuação na área ambiental, por intermédio do Comando de Policiamento Ambiental – 

CPAmb criado em 2008; e Criação do Batalhão de Resposta Rápida e Intervenções 

Operacionais - RAIO,  para fazer frente às demandas de policiamento especializado contra o 

crime organizado, antiterrorismo, anti-bombas e policiamento de fronteiras, com as 

especificidades a saber:  

 

Comando de Policiamento Ambiental - Batalhão de Policiamento Ambiental – BPAmb - 

denominado Batalhão Amazonas, possui um efetivo de 84 Policiais Militares Especializados 

em Policiamento do Meio Ambiente, atuando diuturnamente no combate aos ilícitos 

ambientais. O Batalhão utiliza-se de todos os processos e modalidades disponíveis, 

patrulhando todas as ruas, rodovias, estradas vicinais, ramais, rios, lagos, igarapés, realizando 

barreiras, postos de abordagem, busca e identificação de veículos, pessoas, e produtos de 

origem animal e florestal em todo território do Estado do Amazonas. 
 

 
Batalhão R.A.I.O - Batalhão de Resposta Rápida, Intervenção e Apoio Operacional (RAIO) 

é uma tropa policial especial de ocupação, saturação e pronta resposta ao clamor público e 

defesa social, tendo como missão específica, restabelecer a tranquilidade pública afetada por 

incidência criminal pontual e/ou eventual.  

Atuará em todo o Estado do Amazonas, realizando operações policias de defesa 

social, ações especiais, ambientais, contra-terrorismo, patrulhamento de alto risco, operações 

policiais especiais, operações aeropoliciais, intervenções em incidentes com artefatos 

explosivos, em situações de crise e em repressão qualificada ao crime organizado. Atua ainda 

em operações conjuntas ou integradas, com um grupo constituído por integrantes da Polícia 

Civil do Estado do Amazonas e do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas, em 

conformidade com as competências de cada órgão, viabilizando o ciclo completo de polícia 

na celeridade dos procedimentos policiais e a eficácia das ações policiais. 
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Operações em Eventos Festivos 
 

A PMAM se faz presente em todos os Eventos Festivos do Estado do Amazonas, a 

fim de cumprir seu papel constitucional de assegurar a paz social e manutenção da ordem 

pública, atuando nos municípios de Apuí, Autazes, Barcelos, Beruri, Borba, Careiro, 

Castanho, Coari, Codajás, Humaitá, Itacoatiara, Manacapuru, Manaus, Maués, Parintins, 

Presidente Figueiredo e Rio Preto da Eva. 

 
Valorização Profissional 

 
Foram qualificados 2.065 policiais militares, dentre oficiais e praças, nos diversos 

Cursos e Estágios oferecidos dentro e fora do estado, visando à capacitação e qualificação dos 

profissionais de segurança pública, de forma a oferecer uma prestação de serviço técnica e de 

qualidade. 

Com o intuito de potencializar a prestação de serviço oferecida à comunidade 

durante os grandes eventos constantes no calendário festivo do Estado, tais como Festival 

Folclórico de Parintins, Festa de Santo Antônio de Borba, Festa do Guaraná, Festival da 

Canção de Itacoatiara e outros, foram qualificados 828 policiais militares por meio do Estágio 

de Capacitação e Aperfeiçoamento Policial – ECAP. Quanto aos cursos de formação e 

aperfeiçoamento obrigatórios da PMAM, como exigência de qualificação ao posto ou 

graduação seguinte, foram capacitados 227 Praças e 23 Oficiais. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                          

                              

                                         Fonte: PMAM. 
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Visando complementar os quadros de Oficiais e Praças da PMAM, foram incluídos e 

formados em 2008/2009 mais de 1.000 novos policiais militares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                        Fonte: PMAM. 

 

Operações Especiais 

 

Com a finalidade de promover o intercâmbio de informações em operações 

especiais, a fim de preparar os policiais militares para eventos de grande porte, como a Copa 

do Mundo em 2014 no Brasil, o Amazonas foi palco do 1º Simpósio Internacional de 

Operações Especiais. O evento, presidido pelo Comandante Geral da PMAM, reuniu 

aproximadamente 300 policiais militares oriundos dos diversos estados do país, tendo sido 

proferida palestra com representantes da Alemanha, França, Colômbia, Israel e África do Sul. 

O Amazonas foi palcoA Polícia Militar do Amazonas foi palco do 1º Simpósio Internacional 

de Operações Especiais, 

 

Comunicação 

 

No campo da comunicação social, foram utilizados importantes instrumentos para 

divulgação das ações e operações da Polícia Militar. O Programa Policia Presente e a 

Revista da Polícia fazem parte dos avanços institucionais implantados. A revista da polícia, 

foi projetada para ser editada durante os dois semestres, tendo a missão de destacar a 

Instituição com toda a sua estrutura. 

 



 122

Recursos Humanos 

 

Com a visão de ser “referência nacional como Instituição de preservação da ordem 

pública e do meio ambiente”, no período de 2003 a 2009, incluiu e qualificou em seus 

quadros 2.909 policiais militares, conforme abaixo: 

 
TABELA DE INCLUSÃO EVOLUTIVA 2003/2009 

 
ESPECIFICAÇÃO 2003 2004 2005 2008 2009 

Aluno Soldado 197 199 590 1004 919 
Aluno Oficial - - - 110 - 

TOTAL 197 199 590 1114 919 
                    Fonte: Diretoria de Pessoal/PMAM. 

 

Promoções efetivadas 
 

Foram promovidos ao posto ou graduação seguinte 664 policiais militares, dentre 

Oficiais e Praças, conforme demonstram os gráficos abaixo: 
   

 

 Fonte: PMAM.                                                                                                      Fonte: PMAM 

 

Investimentos 

 

Os investimentos do Governo do Estado foram crescentes, no intuito de 

potencializar o policiamento, por meio da melhoraria da prestação de serviços, tais como: 

Intensificação do Policiamento Ostensivo, Capacitação dos Profissionais de Segurança 
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Pública, Policiamento Metropolitano, Reestruturação do Programa Formando Cidadão, 

Reaparelhamento da Cavalaria, Canil, Unidades de Polícia da Capital, Unidades 

descentralizadas de Polícia, Embarcações (botes de patrulhamento, lancha de ação rápida e 

Delegacia Fluvial), bem como Telecentro e Viaturas. 
 

INVESTIMENTOS – 2003-2009 

ANOS VALOR 
R$ 1,00 

2003 5.055.538,60 
2004 2.402.951,65 
2005 7.853.557,60 
2006 12.669.236,86 
2007 18.183.030,17 
2008 7.959.897,59 
2009 14.582.323,86 

TOTAL 68.706.536,33 
                     Fonte: PMAM. 

 
Outras Realizações 
 
 

O sistema de Segurança Pública, em parceria com outros órgãos do Governo do 

Estado, realiza o acolhimento do cidadão por meio de programas sociais (Previne, Jovem 

Cidadão, Formando Cidadão, Pró-Vida, Galera Nota 10) que objetivam prevenir a 

ocorrência de violência e criminalidade. Os principais mecanismos usados pelas coordenações 

desses programas para atingir o cidadão são palestras, seminários, exposições, semanas, 

feiras, visitas, cursos de extensão universitária, fóruns estaduais, conferências, mutirões 

sociais, orientação e encaminhamento para tratamento, distribuição de material pedagógico, 

palestras, Ação Global, workshops, convenções e outros.  
 

POPULAÇÃO ATENDIDA COM CURSOS, PALESTRAS E OUTRAS ATIVIDADES – 2003-2009 

ANO 
PROGRAMA  

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Jovem Cidadão* 0 0 0 0 0 61.000 172.500 
Proerd 28.000 30.100 30.400 30.800 31.000 31.400 31.800 
Previne 737 5.976 1.422 1.194 911 2.007 2.415 
Pró-Vida 0 0 0 7.233 16.948 10.132 5.391 
Formando Cidadão 550 600 640 700 800 850 1.002 
Galera Nota 10 900 980 1.200 1.200 1.200 1.303 1.303 

TOTAL 30.187 37.656 33.662 41.127 50.859 106.692 214.411 
Fonte: SSP. 
Nota: Não foi possível localizar informações sobre o Pró-Vida anteriores a 2006. 
* O Jovem Cidadão foi criado no segundo semestre de 2007. Os números de 2008 contemplam os dados dos meses restantes de 2007 
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Metas da Polícia Militar para 2010 
 
 

O alicerce da reestruturação e revigoramento do sistema de Segurança Pública já está 

implantado até 2009. A partir de 2010, todo o planejamento será focado na consolidação 

dessa estrutura, notadamente nas instituições de ensino, correição e inteligência, conforme 

especificação a seguir:  

 Criar cursos de mestrado e doutorado em segurança pública para os policiais; 

 Recompor os efetivos das polícias; 

 Adquirir novos equipamentos de tecnologia atualizada, como o sistema de identificação 

biométrica de presos; 

 .Intensificar o projeto de preparação do Estado para a Copa do Mundo de 2014, que 

envolve a modernização do Ciops, ampliação do sistema de inteligência, realização de 

concursos para ampliação dos quadros das instituições do sistema, cursos de recapacitação 

e atualização para os policiais, com ênfase em cursos de idiomas para a polícia turística; 

 Modernizar a perícia forense; 

 Estender o plano de revitalização Ame a Vida para a Região Metropolitana de Manaus; 

 Implanta o Projeto Pefron visando combate às drogas na região de fronteira do Amazonas, 

em parceria com o Governo Federal, instalando postos móveis em todas as áreas que 

servem de porta de entrada para o tráfico de drogas. 

 

 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO – DETRAN 

 
 

Algumas ações implantadas pelo Governo do Estado, por intermédio do DETRAN 

merecem destaque pela inovação e repercussão positiva na sociedade, a exemplo da criação 

do Programa de Incentivo à 1ª Habilitação Gratuita, implantado inicialmente nos 

municípios do interior do Estado; e a implantação do controle de presença digitalizada dos 

candidatos na área de treinamento das horas/aulas de direção, contribuindo para a segurança e 

transparência da fiscalização. 

Outras ações também foram importantes na agilização e melhoria dos serviços 

prestados, a saber: 

 Criação do Setor de Entrega de Certificado de Registro e Licenciamento Anual - CRLV, 

com o objetivo de dar celeridade à entrega dos documentos de veículos; 



 125

 Novas instalações mais amplas do posto DETRAN-AM, no PAC Alvorada; 

 Entrega de novas instalações para a Perícia e Companhia de Trânsito – CIATRAN; 

 Obras e reformas de construção civil: Manaus – Construção do Complexo de 

Treinamento de Direção Veicular;  

 Educação para o trânsito junto à comunidade de várias formas: palestras em Escolas, 

Empresas e Centros Comunitários; Campanhas Educativas com distribuição de folders, 

cartazes e panfletos.  

 Sinalização Viária Vertical e Horizontal desenvolvida em Manaus, priorizando áreas de 

grande fluxo para facilitar a veiculação de veículos e pedestres. Este mesmo 

procedimento foi feito em rodovias de domínio estadual e nos municípios do Estado; 

 Criação de identificação visual de educação de trânsito; 

 Aquisição de bafômetros; 

O DETRAN-AM consolidou a descentralização, por meio da implementação dos 

seus serviços nos postos de Pronto Atendimento ao Cidadão – PACs, a qualificação e a 

transparência em suas atividades administrativas, bem como as ações gestoras que reduzam 

acidentalidade nos municípios e rodovias.  

Quanto ao aspecto de melhoria dos serviços prestados, foi capacitado no período de 

2006 a 2009, um total de 178 servidores, bem como, oferecidos à população vários cursos, 

quais sejam: Intrutor de Formação de Condutores, Atualização e Aperfeiçoamento em 

Legislação de Trânsito para Instrututor de CFC, Examinador de Trânsito, Diretor de Ensino e 

Atualização para renovação de Carteira Nacional de Habilitação com 108.000 participantes de 

2005 a 2009. 

 
INVESTIMENTOS – 2003-2009 

ANO VALOR 
R$ 1,00 

2003 166.688,09 
2004 564.752,54 
2005 4.484.607,04 
2006 1.636.315,09 
2007 790.988,90 
2008 4.718.313,00 
2009 3.355.922,00 

TOTAL 15.717.586,66 
                   Fonte: Detran. 



 126

SINALIZAÇÕES IMPLANTADAS – 2003-2006 

ANO 
ESPECIFICAÇÃO 

2003 2004 2005 2006 

Sinalização Vertical 

Placas / Painéis 2.009 567 1.656 782 

Sinalização Horizontal 

Pintura – Metro Linear  250.292 107.600 555.180 130.806 

Sinalização Auxiliar  

Tachinhas - Unidade 370 35 890 650 

Defensas – Metro Linear 200 420 - - 

Implantação de controle semafórica 10 10 1 2 
Fonte: Detran/AM. 

 

Ações ou Programas 

 

 Detran nas Escolas – Palestras e Teatro de fantoches; 

 Palestras em Empresas; 

 Palestras em Universidades; 

 Blitz Educativa nos cruzamentos, em Manaus; 

 Atendimento aos municípios do estado do Amazonas com palestras em escolas e 

associações, Teatro de fantoches, blitz educativa e distribuição de material educativo; 

 Campanhas educativas – Carnaval, volta às aulas, Páscoa, Dia do Trabalhador, Festival 

Folclórico de Parintins, Dia do Motorista, Dia do Motociclista, Dia da Criança e Natal. 

 Participação em SIPAT e Feira da Cidadania em Empresas; 

 Semana Nacional de Trânsito – Atividades Diversas: exposição, jogos educativos, corrida, 

blitz, e outros; 

 Atividades Educativas em órgãos públicos, associações e Igrejas; 

 Escola Cidadã; 

 Ação Global; 

 Curso de mecânica de salto alto – comemoração ao Dia Internacional da Mulher. 
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JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS 
 
 

No início de 2003, o Sistema Prisional vivia um momento caótico com rebeliões, 

fugas e superlotação das Unidades Prisionais, causando um aglomerado nas delegacias, fato 

que desencadeava maior número de fugas e desrespeito à dignidade das pessoas privadas de 

liberdade. A Secretaria de Justiça e Direitos Humanos – SEJUS administrava 8 Unidades 

Prisionais na capital - Cadeia Pública Desembargador Raimundo Vidal Pessoa, Unidade 

Prisional do Puraquequara, Complexo Penitenciário Anísio Jobim – Regime Fechado, Colônia 

Agroindustrial COMPAJ Semiaberto, Casa do Albergado de Manaus, Hospital de Custódia de 

Manaus e regimes prisionais para tratamento ambulatorial ou psiquiátrico, Penitenciária 

Feminina de Manaus e 8 unidades no interior - Unidade Prisional de Coari, Unidade Prisional 

de Itacoatiara, Unidade Prisional de Manacapuru, Unidade Prisional de Maués, Unidade 

Prisional de Parintins e Unidade Prisional de Tefé. 

No município de Tabatinga, que é rota do tráfico internacional de drogas, não existia 

uma Unidade Prisional. Os presos de justiça eram custodiados em uma delegacia com 

capacidade para 14 internos e um excedente de aproximadamente 120 internos em condições 

precárias. 

Com o objetivo de minimizar esta situação, o Governo do Estado iniciou em 2003 a 

remodelagem da Área de Justiça e Direitos, com a terceirização da Unidade Prisional do 

Puraquequara e o Complexo Penitenciário Anísio Jobim - Regime Fechado, que passaram a 

ser administradas por empresas de segurança prisional, otimizando a segurança interna das 

Unidades e o tratamento prisional dos internos; em 2005, foi inaugurada a Unidade Prisional 

de Tabatinga com capacidade para 108 internos de todos os regimes prisionais, de ambos os 

sexos, solucionando o déficit de vagas e acomodações para os internos. 

Em 2006 foi inaugurado o Instituto Penal Antônio Trindade – IPAT, seguindo os 

padrões de presídios de segurança máxima, com capacidade para 496 internos provisórios, 

administrado também por empresa terceirizada, resolvendo a superlotação da Cadeia Pública 

Desembargador Raimundo Vidal Pessoa; e a inauguração em 2008 da Brinquedoteca, para 

melhor atender aos familiares dos internos do Complexo Penitenciário Anísio Jobim – 

COMPAJ. 

Buscando a excelência no atendimento ao preso, no período de 2003 a 2009 o 

Estado investiu cerca de R$ 3 milhões na equipamentação do Complexo, conforme quadro a 

seguir: 
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INVESTIMENTO – 2003-2009 

ANO VALOR  
R$ 1,00 

2003                 1.282.204,42  

2004                      24.310,00  

2005                    473.400,20  

2006                    672.049,89  

2007                      15.153,90  

2008                    560.604,00  

2009                      59.545,00  

TOTAL                    3.087.267,41  
                                                      Fonte: SEJUS 

 

 

Para um melhor desempenho de suas atividades junto à população carcerária, foram 

capacitados 4.106 servidores no período de 2003 a 2009, conforme quadro abaixo: 

 
SERVIDOR CAPACITADO – 2003 - 2009 

ANO SERVIDOR 
CAPACITADO 

2003 126 
2004 548 
2005 348 
2006 124 
2007 466 
2008 798 
2009 496 

TOTAL 2.906 

    Fonte: SEJUS 

 

Atualmente, a Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos - SEJUS busca 

assegurar a integração e operacionalização das metas previstas e ganhos de eficiência e 

eficácia no cumprimento do objetivo principal, que é a reintegração dos detentos à sociedade. 

Em conjunto com os demais setores envolvidos, desenvolve atividades, firma 

convênios e parcerias com a iniciativa privada, órgãos estaduais e federais, o que lhe permite 

a inclusão da mão de obra de detentos no mercado de trabalho, dando notoriedade às ações 

implementadas com respaldo em princípios legais e assecuratórios dos direitos humanos. 

Os projetos implantados em presídios têm como objetivo o desenvolvimento de 

habilidades, senso de responsabilidade, disciplina e compromisso com atividades laborais e 

ocupacionais, incentivo da criatividade nas atividades alternativas e sustentáveis, promovendo 
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o resgate dos vínculos familiares, da cidadania, dignidade, valores e auto-estima. Visam, 

também, incentivar relações interpessoais, oportunizando ao preso a preparação para uma 

futura reinserção social e ocupando os internos com atividades práticas, objetivando o lucro e 

minimizando o ócio.  

No intuito de beneficiar o tratamento prisional e a ressocialização dos internos, várias 

parcerias foram firmadas com empresas privadas e órgãos do estado do Amazonas, tais como: 

A empresa ARCOMA, que emprega 20 internos do regime semiaberto; o SESI/SENAI, que 

ministra cursos profissionalizantes, tais como corte e costura e de cabeleireiro, para as internas 

da Penitenciária Feminina; a SEPROR, que ministra cursos profissionalizantes na área de 

produção e plantio; e SEDUC, que ministra alfabetização, ensino fundamental e ensino médio 

na Escola Estadual Giovanni Figlioulo, para os internos que não possuem escolaridade. 

As principais ações de melhoria realizadas, beneficiando o Sistema Penitenciário do 

Estado, estão relacionadas a seguir:  

 Criação da Escola de Administração Penitenciária - convênio celebrado com o Ministério 

da Justiça – 2009, com investimento de R$ 164.340,64; 

 Implantação do Projeto de Cultivo de Hortaliças em Casas de Vegetação – via convênio 

celebrado com o Ministério da Justiça – 2009, com investimento de R$ 230.642,32; 

 Criação do Conselho Estadual de Defesa da Mulher; 

 Inauguração do Centro de Diagnóstico Dr. Carlos Augusto Bonfim Borborema, no dia 5 

de fevereiro de 2009, na Cadeia Pública Desembargador Raimundo Vidal Pessoa, 

destinado à realização de exames de tuberculose e testes rápidos de HIV, para a população 

carcerária; 

 Aprovação do Plano Estadual de Saúde do Sistema Penitenciário do Estado do Amazonas 

nos Conselhos Estadual, Municipal e Bipartide de Saúde; 

 Qualificação do Estado do Amazonas no Plano Nacional de Saúde do Sistema 

Penitenciário, em conformidade com a Portaria Interministerial 1.777/2003, do Ministério 

da Saúde e Ministério de Justiça; 

 Elaboração do Plano de Cargos, Carreiras e Salários dos Servidores da Secretaria de 

Estado de Justiça e Direitos Humanos; 

 Cadastramento da Unidade Prisional do Puraquequara no Cadastro Nacional de 

Estabelecimentos de Saúde – CNES; 

 Cadastramento da Unidade Prisional de Itacoatiara, inaugurada em novembro de 2009, no 

Plano Estadual de Saúde do Sistema Penitenciário; 
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 Aquisição de 6 viaturas para transporte de presos para utilização em várias Unidades 

Prisionais da Capital – via convênio celebrado com o Ministério da Justiça – 2009, com 

investimento de R$ 588.000,00; 

 Aquisição de 1 Pick Up Frontier e 6  veículos, tipo passeio, para a Sede da SEJUS; 

 Aquisição de equipamentos para aparelhamento do Instituto Penal Antônio Trindade” com 

investimento de R$ 984.763,46; 

 Aquisição de 56 computadores para a Sede da SEJUS e Sistema de Informações 

Penitenciárias Nacional – INFOPEN, nas unidades prisionais da Capital e do interior. 

 Adesão ao INFOPEN GESTÃO, que irá proporcionar melhorias no sistema de cadastro de 

internos, interligando as informações cadastrais com um banco nacional de dados, com 

sede em Brasília evitando, desta forma, a duplicidade de cadastro e, por meio de 

biometria, facilitar na identificação dos internos evitando falsidade ideológica; 

 Construção de 4 Guaritas de Segurança, no Instituto Penal Antonio Trindade; 

 Ampliação da Unidade Prisional do Puraquequara, com a construção de um pavilhão 

destinado a visitas íntimas, oficinas de trabalho e salas de aula; 

 Em fase de licitação, a construção das seguintes unidades: Unidade Prisional em Manaus, 

com capacidade para 568 presos provisórios, visando atender o crescimento da população 

prisional; Unidade Prisional de Tefé; e Unidade Prisional de Maués, ambas com 

capacidade para 120 presos provisórios; 

 Criação da Assessoria de Inteligência, da Corregedoria e da Ouvidoria, mediante Lei nº 

3376, de 4 de junho de 2009. Convênios com a Universidade Paulista – UNIP e 

Universidade Anhanguera, para estágios no âmbito da Secretaria de Justiça; 

 Convênio com a Indústria de Reciclagem de Fibras da Amazônia Ltda., para ocupação da 

mão de obra de internos; 

Com a ampliação do número de vagas no sistema penitenciário, a implantação de 

projetos sociais e a consolidação de parcerias público-privadas e intersetoriais, a partir de 

2006 o Estado não registrou nenhuma ocorrência de rebeliões ou motins nas Unidades 

Prisionais, sendo que em 2003 foram registradas mais de 4 rebeliões e vários motins nas 

unidades por diversos motivos que, no decorrer dos anos, foi decrescendo em função da 

melhoria de estruturação do Sistema Prisional. 

Com o resultado dessas ações várias pessoas ou famílias foram beneficiadas, o que 

está demonstrado no quadro que segue: 
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AÇÕES DESENVOLVIDAS E NÚMERO DE FAMÍLIAS BENEFICIADAS – 2003 – 2009 

FAMÍLIAS BENEFICIADAS/ANO 
DESCRIÇÃO 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Entrega de Cestas Básicas      183      462    360     750    600     750 1.350 
Entrega de kit madeira        30 - - - - - -
Encaminhamentos para 
Programas Sociais (outras 
Secretarias) 

       61        80      45 -      54       49      48 

Atendimento social 
(encaminhamento 
médico/jurídico/psicológico, 
visitas domiciliares e outros) 

     200      302    232      274    304     271    263 

Encaminhamento para Cursos 
Profissionalizantes (SEMTRA) -        58 - - - - -

Entrega de Brinquedos aos 
Filhos dos Internos do Sistema 
Prisional de Manaus 

...   1.514 ...      900 1.000     800    520 

Beneficiados com a Ação de 
Crédito da AFEAM - -      21        85      21  - - 

Encaminhamento para Cursos 
Profissionalizantes (SEBRAE) - -      21 - -  - - 

Encaminhamento para Cursos 
Profissionalizantes (SENAI) - - -        88      26       16      24 

Atendidos pelo Programa de 
Acompanhamento de Egressos 
e Familiares do Sistema 
Prisional (UEA) 

- - -      120 -  - - 

Participação em Palestras 
Informativas  - -- -      150       215 - 

Encaminhamento para 
Emprego (SINE) - - - -          9         12        11 

Participam de Projetos de 
Ressocialização (SEJUS) - - - - -       227      452 

TOTAL        474    2.416     679    2.217  2.164   2.340  2.668 
Fonte: SEJUS. 

 

 

A SEJUS possui departamentos vinculados em sua estrutura, que têm como missão 

promover e garantir os mais diversos direitos da pessoa humana. São eles: Departamento de 

Proteção e Orientação ao Consumidor – PROCON, Departamento Estadual de Direitos 

Humanos – DEDH e Departamento Estadual Antidrogas – DEAD.  
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PROTEÇÃO E ORIENTAÇÃO AO CONSUMIDOR  

 

O Governo do Estado expandiu a Unidades de Atendimento ao Consumidor de 4 

para 7, sendo 1 na sede do Serviço de Proteção ao Consumidor e 6 em Postos localizados em 

PACs. O PROCON do Amazonas é o único no Brasil que desenvolve suas atribuições em 

parceria com o Poder Judiciário, situação efetivada com a instalação da Vara do Consumidor 

no 2º andar do prédio do Órgão. 

De acordo com os levantamentos estatísticos atuais, em 2009 o número de 

atendimentos registrados superou os de 2008, atingindo aproximadamente 34 mil 

consumidores, dos quais, cerca de 70% tiveram seus pleitos plenamente resolvidos. O grande 

avanço consistiu na integração via WEB (Sindec), com o Sistema Nacional de Defesa do 

Consumidor.  

 
ATENDIMENTOS REALIZADOS – 2003 - 2009 

ANOS 
ATIVIDADE 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Atendimentos 11.014 14.512 21.604 24.004 27.758 33.333 34.000 

       Fonte: SEJUS / Procon. 

 

Além do atendimento regular, desenvolve uma atividade que é de extrema 

importância para a proteção do consumidor, trata-se das ações voltadas à educação para o 

consumo, desenvolvidas por meio de palestras, seminários, encontros e distribuição de 

material informativo. Tais ações foram desenvolvidas no ano corrente com a seguinte 

intensidade: Participação na 16.ª Edição da Ação Global, atividade realizada pela Rede Globo 

de Televisão e o Sesi;  Participação na Atividade Atendimento Remoto, ação desenvolvida 

pela Philips; Participação da Feira da Cidadania, ação desenvolvida pela Showa do Brasil 

Ltda.; Participação na atividade denominada 1.º Encontro de Mobilização Social, evento 

realizado pela Amazonas Energia; Participação no evento denominado Dia da Construção 

Civil no Amazonas, realizado pelo Sindicato da Indústria da Construção Civil do Amazonas; 

Participação na 3.ª Edição do Programa ESBAM pela Cidadania. Nesta linha de atividades, o 

Departamento de Atendimento ao Consumidor realizou 2 palestras, sendo uma na Escola 

Estadual Professor Ruy Alencar e outra na Escola Estadual Teresa Tupinambá.   
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Participou ainda, de todas as edições da ação de Governo denominada Escola 

Cidadã. Em 2009, foram efetivados 803 atendimentos e distribuídos 3.000 folders voltados à 

orientação do consumidor. 

 

COMBATE AO USO DE DROGAS 

 

O Governo Estadual, por meio Conselho Estadual de Entorpecentes do Amazonas- 

CONEN/DEAD desenvolve um conjunto de ações e esforços na busca de soluções aos 

problemas do uso indevido de drogas. 

Com as atividades de prevenção foram atendidos profissionais, lideranças 

comunitárias, estudantes e multiplicadores, perfazendo o total de 290 pessoas. 

Projetos importantes envolvendo os órgãos tiveram resultados positivos nas ações de 

mobilização social, tais como: 

 

Projeto Volante – Realização de ações socioeducativas em eventos de mobilização 

comunitária, com abordagem e entrega de material educativo em escolas, empresas, 

instituições públicas e privadas, buscando atingir vários segmentos da sociedade com 

informações sobre o suo abusivo ou indevido de drogas, atingindo crianças, adolescentes, 

profissionais e pais de família. 

Concurso Estadual de Cartazes - lançado na reunião de gestores da SEDUC foi realizado 

trabalho nas escolas para seleção dos ganhadores em nível estadual, com posterior remessa os 

trabalhos para a Secretaria Nacional sobre Drogas, concorrendo ao concurso Nacional, 

atingindo diretamente 5.600 estudantes da rede pública de ensino. 

III Jornada de Redução a Demanda de Drogas - Realizado com o objetivo de criar um 

grupo de trabalho em parceria com órgãos estaduais e municipais e organizações da sociedade 

civil, para elaboração de um diagnóstico situacional das ações e propostas de prevenção e 

tratamento sobre drogas no Amazonas, com abrangência para os temas de reinserção social e 

redução de danos, que sirva para subsidiar a discussão sobre a Política Estadual Sobre Drogas, 

durante o V Seminário de Prevenção do Uso Indevido de Drogas. Participaram do evento 84 

profissionais das áreas de assistência social, saúde, justiça, educação, voluntários e 

conselheiros do CONEN. 

XI Semana Nacional Sobre Drogas - No evento, houve a apresentação dos alunos 

vencedores dos primeiros lugares de cada série do VIII Concurso Estadual de Cartazes, 
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realizado em 2009 para estudantes de 2ª ao 6ª ano do Ensino Fundamental de Escolas Públicas 

e Privadas com o tema “Prevenção do Uso de Drogas na Família”. Os cartazes premiados 

ficaram em exposição no hall dos Correios no período de 19 a 26.06.2009 para visitação 

pública. Estiveram presentes ao evento aproximadamente 90 pessoas que receberam a 

mensagem da semana e o folder “O que é Drogas”. Foi realizada a mobilização comunitária 

em várias áreas da Manaus Moderna, onde foram feitas abordagens com entrega de material 

informativo sobre os danos causados pelo uso do álcool e outras drogas. Na semana do evento 

foram realizadas atividades nas escolas da rede estadual de ensino com filmes pertinentes à 

temática das drogas, objetivando favorecer a conscientização de professores e alunos para a 

prevenção do uso de drogas. 

Projeto V Seminário de Prevenção do Uso de Drogas - O evento contou com cerca de 470 

pessoas, entre profissionais de organizações públicas federais, estaduais e municipais, bem 

como membros de instituições religiosas, representantes de organizações não governamentais, 

lideranças comunitárias e comunidade em geral, que participaram dos debates, garantindo o 

sucesso da promoção. 

Palestras e Oficinas Temáticas – Foram realizadas 51 palestras com abordagens 

direcionadas de acordo com o público alvo, sobre as causas e conseqüências do uso indevido 

de drogas, levando conhecimento e formas de prevenção para crianças, jovens, famílias, 

lideranças comunitárias, estudantes e profissionais de várias áreas. 

Capacitação para Multiplicadores em Prevenção às Drogas - Na Reunião Regional da 

Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência – SBPC, realizada no município de 

Tabatinga, foi realizado o minicurso “Efeitos das Drogas no Sistema Nervoso Central”. O 

público alvo atingido foi 45 pessoas, entre profissionais e estudantes universitários. Outros 

cursos importantes foram dirigidos aos profissionais da saúde, da educação e agentes 

multiplicadores de informações preventivas sobre drogas.  

Atendimento Individual – foram realizados 315 atendimentos psicoterápicos a pessoas com 

problemas decorrentes de uso abusivo/dependência de drogas, oriundas de demanda 

espontânea e encaminhada por outras instituições. 

Terapia Comunitária - Vara de Excussões Penais de Medida e Pena Alternativa - foram 

realizadas 17 sessões de terapia comunitária para usuários de drogas beneficiários de 

medidas/pena alternativa; e realizadas 27 sessões de terapia comunitária para Internas do 

Sistema Penitenciário Feminino da Cadeia Pública Raimundo Vidal Pessoa. 

 



 135

AÇÕES DESENVOLVIDAS – 2003 – 2009 

ESPECIFICAÇAO  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Atendimento individual em prevenção do 
uso de drogas 97 103 113 238 274 130 290

Atendimento individual em dependência de 
drogas 85 90 23 191 146 112 315

Projeto Terapia Comunitária (sessões de 
terapia de grupo) - - - 447 106 473 498

Projeto Volante – ações em eventos de 
mobilização social 1.384 10.965 3.309 3.620 9.021 5.378 7.242

Palestras educativas sobre uso de drogas 2.224 3.160 1.917 - 2.464 4.378 4.620
Capacitação de multiplicadores em 
prevenção sobre drogas 195 186 155 62 -  - - 

Projeto Concurso de cartazes 5.000 5.000 5.000 5.000 -  - - 
Projeto Concurso de cartazes 5.000 5.000 5.000 5.000 -  - - 
 Projeto Semana Nacional sobre Drogas  30.000 32.000 18.600  25.000   16.078  10.000  35.000 
Projeto Jornada de Redução de Demanda de 
Drogas 60 - - - -  - - 

Projeto Seminário de Prevenção as Drogas 560 - - - -  - - 
Projeto Fórum Estadual sobre Drogas - - 600 - -  - - 
Projeto Fórum Regional Sobre Drogas - 474 - - -  - - 
Ações de apoio e/ou instalação de 
Conselhos Municipais sobre Drogas 60 - 910 1.000 210  - 290 

Ação interinstitucional de enfretamento ao 
uso de drogas em áreas indígenas - - 500 - -  - - 

Palestras com usuário em recuperação e 
familiares - - - - -  492 496

Capacitação de multiplicadores em 
prevenção sobre drogas - - - - 81 124 332

Projeto Jornada de Redução de Demanda de 
Drogas - - - - -  - 80

Projeto Seminário de Prevenção as Drogas - - - - -  - 478
Projeto Concurso de cartazes -  - - 5.300 5.500 5.600

TOTAL 44.665 56.978 36.127 40.558 33.680 26.587 55.241 

Fonte:SEJUS 
 

 

DIREITOS HUMANOS 

 

O Governo Estadual implantou o Centro de Referência, com objetivo de promover 

atendimento jurídico e psicológico à população amazonense, contribuindo desta forma para a 

diminuição da violação dos direitos da pessoa humana no Estado do Amazonas. Dentre as 

ações realizadas, merecem destaque: 

 Palestra no Centro de Convivência da Família Padre Vignólia, abordando a temática 

“Homofobia e Centro de Referência”; 
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 Palestra Universidade Federal do Amazonas – UFAM, com o tema: “O Papel do Estado 

na Defesa dos Direitos Humanos dos Homossexuais”; 

 Lançamento da Cartilha da Cidadania LGBT – Liberdade e Respeito com tiragem de 

10.000 exemplares; 

 Campanha “Não à Homofobia” nos shoppings de Manaus, com coleta de assinaturas 

eletrônicas de adesão ao Projeto de Lei da Câmara nº.122/2006; 

 II Conferência Estadual de Promoção da Igualdade Racial; 

 II Mutirão da Saúde e Cidadania, em Comemoração ao Dia Internacional das Prostitutas, 

com a distribuição da Lei Maria da Penha, gel lubrificante, preservativo feminino e 

masculino, e folders sobre DSTs; 

 Participação da Caravana da Erradicação do Trabalho Infantil em Iranduba, Manacapuru, 

Novo Airão e Presidente Figueiredo; 

 Palestra Lei Maria da Penha – em várias em órgãos e comunidades da cidade; 

 Abordagem noturna nos pontos de vulnerabilidade de Manaus, entregando material 

preventivo e informativo; 

 Palestra no Seminário Internacional do Equador, com o tema “Sistema de Proteção de 

Direitos Humanos da Criança e Adolescente no Amazonas”; 

Ações Socioeducativas – Realização de Cursos de Qualificação Profissional direcionadas à 

qualificação profissional de Internos e Egressos do Sistema Prisional de Manaus, capacitando-

os para o mundo do trabalho do século XXI, com vistas à reconstrução da cidadania e ao 

resgate dos valores éticos e morais, necessários ao fortalecimento dos laços familiares e ao 

retorno ao convívio social. Dentre essas capacitações, destacam-se os seguintes cursos 

realizados em 2009:  

Beneficiamento de Sementes e Confecção de Biojoias: curso realizado nas dependências da 

Unidade de Regime Fechado Masculino, no Complexo Penitenciário Anísio Jobim, com a 

capacitação de 50 presos na prática da confecção de bijuterias com design amazônico, em 

parceria com o SEBRAE-AM e a ONG Instituto Amazônia; 

Pedreiro de Alvenaria: curso realizado na Unidade de Regime Semiaberto Masculino, com 

carga horária de 200h, certificou 20 alunos na prática da construção civil, em parceria com a 

ONG IPDA; 

Instalador Elétrico Residencial: com carga horária de 200h, o curso capacitou 20 internos 

de Regime Semiaberto do Complexo Penitenciário Anísio Jobim, em parceria com a ONG 

IPDA. 



 137

Imagem Pessoal – Corte e Escova: com duração de 200h, este curso capacitou 20 internas da 

Penitenciária Feminina de Manaus; 

Cultivo Protegido de Hortaliças: capacitação prevista no Projeto Federal Casas de 

Vegetação. Foram capacitados 90 internos de Regime Semiaberto Masculino e 20 internas da 

Penitenciária Feminina. Mais 110 presos de Regime Semiaberto foram preparados para 

trabalhar no cultivo e produção de hortaliças em sistema protegido; 

Gastronomia: 20 presas da Penitenciária Feminina de Manaus foram capacitadas para a 

preparação de doces e salgados, lancheteria e atendimento ao cliente. A realização destas 

oficinas contou com a parceria do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial/SENAC e 

Consulado da Mulher, com duração de 160h; 

Montagem e Instalação de Microcomputadores: capacitou 10 internos da Casa do 

Albergado, em parceria com o Núcleo de Informática do CETAM, com carga horária total de 

80 horas; 

Mulher Empreendedora: realizado nas dependências da Penitenciária Feminina, o curso 

preparou 20 mulheres para a prática do empreendedorismo. O curso foi realizado em parceria 

com o SEBRAE-AM; 

Pequenos Objetos em Madeira: o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial/SENAI 

capacitou 15 presos do Regime Fechado Masculino. O curso com duração de 160h preparou 

este público para a prática de confecção de artefatos de madeira, tais como pratos, copos, 

taças, farinheiras e outros; 

Confecção de Bolsas Ecológicas: em parceria com o SEBRAE-AM, Limaq-Máquinas 

Indústrias e a Empresa REFIAM, foram treinados mais de 70 internos do Regime Fechado 

Masculino - COMPAJ. A realização desta oficina é parte da implantação de uma linha de 

montagem de confecção de bolsas de juta na referida unidade e, futuramente, estará gerando 

emprego e renda para cerca de 50 presos; 

Reciclagem de Garrafas Pet: O SEBRAE-AM, em parceria com o Instituto Amazônia, 

realizou o referido curso no mês de setembro, na Unidade de Regime Fechado Masculino - 

COMPAJ, certificando 50 presos na reciclagem de embalagens plásticas. 

O convênio firmado entre a Secretaria de Estado de Justiça e o Serviço Nacional de 

Aprendizagem Industrial/SENAI proporciona aos egressos do sistema penitenciário e 

familiar, o acesso gratuito aos diversos cursos de qualificação profissional disponíveis em 

suas Unidades e Laboratórios. Informática Básica e Avançada, Operador de Empilhadeira, 

Modelagem e Costura Industrial, Panificação e Confeitaria, Marcenaria, Construção Civil 

(pintor de obras, eletricista, pedreiro, assentador cerâmico, etc.), Mecânica de Motos, 
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Mecânica de Automóveis e Mecânica industrial, eletrônica analógica e digital e Reparador de 

aparelhos de arcondicionado, são alguns dos cursos oferecidos a essa população. Das 40 vagas 

oferecidas pela Instituição neste ano, 30 foram preenchidas por egressos e familiares do 

Sistema Prisional de Manaus.  

Os trabalhos produzidos pelos presos do Sistema Penal foram expostos em locais e 

eventos relacionados a seguir: 

Exposição no I Fórum Cidadão, realizado pela Manaus Energia: foram apresentados os 

trabalhos artesanais produzidos pelos internos do Hospital de Custódia e Tratamento 

Psiquiátrico de Manaus; 

Exposição na Sede da Suframa: foram expostos os trabalhos manuais produzidos por presos 

do Regime Fechado Masculino, Regime Semiaberto e do Hospital de Custódia de Manaus.  

Exposição na Conferência de Segurança Pública: os trabalhos artesanais produzidos por 

internas da Penitenciária Feminina e presos do Regime Fechado Masculino foram expostos e 

comercializados na I Conferência Nacional de Segurança Pública em Brasília-DF; 

Exposição na EXPOAGRO/2009: os trabalhos artesanais produzidos por presos do Regime 

Fechado Masculino e Semiaberto Masculino, na edição 2009 da Feira de Exposição 

Agropecuária. 

Também foram realizadas nas dependências das Unidades Prisionais de Manaus uma 

semana de atividades diversas no âmbito sociocultural, desportivo e religioso, como torneios 

de futebol, dominó, futsal, cultos ecumênicos, apresentações culturais de dança e música, e 

palestras educativas.  

No total, foram realizados 11 cursos profissionalizantes, com a capacitação de 55 

internos de regime fechado feminino, 165 do regime fechado masculino e 150 presos do 

regime semiaberto, totalizando 370 apenados. O aumento do número de cursos oferecidos e 

vagas disponíveis foram de 68%, em comparação aos 220 qualificados durante todo o ano de 

2008 (dados coletados até o mês de setembro de 2009). 

Além dos cursos acima citados, o Governo do Estado, por meio da SEJUS 

proporcionou nos últimos dois anos a capacitação da sociedade na área de Direitos Humanos, 

Cidadania e Combate à Homofobia, tendo beneficiado 120 pessoas em cada ano. 
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SISTEMA PENITENCIÁRIO  

 

As atividades de coordenar e controlar as 9 Unidades Prisionais da Capital e 8 do 

Interior são realizadas por meio de contínua fiscalização dos mecanismos de segurança, 

adotados conforme as fragilidades e vulnerabilidades antes apresentadas, no tocante às 

desarticulações de facções criminosas de alto nível de periculosidade, visando inibir o tráfico 

de entorpecentes, fugas, rebeliões e introdução de objetos ilícitos para o interior das Unidades 

Prisionais, contando com o apoio irrestrito dos órgãos de Inteligência, órgãos da Segurança 

Pública Estatal e Federal. 

Atualmente, as Unidades Prisionais do Estado do Amazonas recebem em média 

16.000 visitantes de internos, sendo aproximadamente 940 visitantes por Unidade Prisional. As 

visitas são realizadas aos finais de semana e datas comemorativas, além de visitas íntimas 

realizadas sob a supervisão da Unidade Prisional. 

A SEJUS possui 145 agentes penitenciários que estão lotados nas Unidades Prisionais 

do Estado do Amazonas, sendo 120 em Unidades de Manaus e 25 em Unidades do interior do 

Estado. 

Nas Unidades terceirizadas, os agentes penitenciários são contratados pela Empresa 

Auxílio Agenciamento Financeiro e Serviços Ltda., de acordo com a necessidade, observando-

se o dimensionamento de pessoal conforme orientações de fontes do Departamento 

Penitenciário Nacional - DEPEN. 

As Unidades Prisionais do Estado do Amazonas possuem enfermarias para pronto 

atendimento de internos, além de psicólogos contratados pela Secretaria de Justiça e Direitos 

Humanos, nos casos de consultas médicas clínicas e especializadas e consultas odontológicas. 

Os internos são encaminhados por meio de escoltas armadas para as unidades de Saúde do 

SUS em cada município do Estado. 

O Sistema Prisional do Estado possui um Hospital de Custódia e Tratamento 

Psiquiátrico para atender casos de internos semi-inimputáveis e inimputáveis.     

A Assistência Jurídica é prestada por meio de advogados, lotados nas Unidades 

Prisionais do Estado do Amazonas, sendo que na Unidade Prisional do Puraquequara, 

Complexo Penitenciário Anísio Jobim e Instituto Penal Antônio Trindade, que são Unidades 

Prisionais terceirizadas, a assistência jurídica é realizada por advogados contratados pela 

Empresa Auxílio Agenciamento Financeiro e Serviços Ltda. e prestam serviço de Defensores 

Públicos. 
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Algumas penitenciárias desenvolveram ações socioeducativas importantes, 

conforme segue: 

 

PENITENCIÁRIA FEMININA 

 

 Palestras Educativas, semanais, em parceria com a SEAS – PFM e CPF; 

 Terapia Comunitária, reuniões semanais, em parceria com o CONEN – PFM e CPF 

 Curso de Gastronomia, em parceria com o SENAC – PFM; 

 Curso de Imagem Pessoal, em parceria com o CETAM e Consulado da Mulher – na PFM; 

 Programação do Dia Internacional da Mulher – PFM e CPF; 

 Programação alusiva ao Dia das Mães – PFM e CPF; 

 Curso Mulher Empreendedora, em parceria com o SEBRAE – na PFM; 

 Programação alusiva à Semana da Presidiária – PFM e CPF; 

 Programação alusiva ao Dia das Crianças – PFM e CPF. 

 

COMPLEXO PENITENCIÁRIO ANÍSIO JOBIM REGIME FECHADO 

 

 Projeto “Transformando, Lixo Gerando Renda” (ANABB – Associação dos Funcionários 

do Banco do Brasil); 

 Cursos de Confecção de Pequenos Objetos em Madeira – SENAI; Beneficiamento de 

Sementes (Confecção de Bijuterias) – SEBRAE; Atendimento Pré-Hospitalar (Primeiros 

Socorros) – ABCAM; Confecção de Bolsas Ecológicas (incluindo o módulo de uso e 

manutenção das máquinas) LIMAQ/SEBRAE; Confecção de Cestaria com materiais 

recicláveis (Garrafa Pets) – SEBRAE. 

 Semana do Presidiário: Gravação ao vivo de DVD Gospel; Grupo terapia (Psicologia); 

Cultos Religiosos na Capela Ecumênica; Festejo das Datas Comemorativas; e Biblioteca. 

 Escola Giovanni Figliuoulo (SEDUC) - Com capacidade para 160 alunos distribuídos em 

dois turnos nos Cursos de Alfabetização, Fundamental e Ensino Médio, funcionando 

também permanentemente o Curso de Informática Básica, disponibilizando 40 vagas 

divididas em dois turnos. 

 NAV - Núcleo de Advocacia Voluntária, convênio firmado com a Faculdade Nilton Lins. 
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 Mutirão do PAC Itinerante, a ser realizado nesta Unidade no atendimento aos internos 

deste COMPAJ – Regime Fechado, em parceria com a Ouvidoria do Estado do 

Amazonas.  

 

CASA DO ALBERGADO 

 

 Curso de Qualificação Profissional, como Informática, Lavagem e Higienização de 

Carros; 

 Palestras sobre DSTs e Tuberculose, com o objetivo de conscientizar e atualizar os 

reeducandos sobre temas abordados no cotidiano; 

 Comemoração do Dia dos Pais, onde foi realizado um Jogo de Futebol na Quadra 

Esportiva, visando incentivar a integração de albergados e beneficiários de penas 

restritivas com a sociedade, em ações que estimulem a conscientização, valorização da 

vida, por meio de atividades culturais, lúdicas e recreativas; 

 I Semana de Humanização da Pena, com intuito de conscientizar os apenados desta 

Unidade os princípios de ressocialização e reeducação, assegurando o respeito à 

dignidade da pessoa humana e aos direitos fundamentais do individuo; 

 Projeto “Criando Consciência, Mudando Atitudes”, apropriando-se do futebol como 

pretexto à arte do cuidado com o próximo. 

 
METAS PARA 2010 

 

 Implantar o Sistema de Monitoramento Eletrônico a distância para os internos do Sistema 

Penitenciário; 

 Transferir presos para presídio federais; 

 Construir o Presídio do município de Tefé; 

 Construir o Presídio do município de Maués; 

 Construir o Presídio do município de Humaitá; 

 Construir o Presídio do município de Manacapuru; 

 Aprovar o Plano de Classificação de Cargos, Carreiras e Remuneração da SEJUS (PCCS); 

 Reformar o Complexo Penitenciário Anísio Jobim, Regime Semiaberto; 

 Reformar o Complexo Penitenciário Anísio Jobim, Regime Fechado; 

 Inaugurar a nova Cadeia Pública em Manaus, com capacidade para 586 internos, 

localizada na BR 174, km 8 (próximo ao Instituto Penal Antônio Trindade – IPAT); 
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 Implantar o Programa de Capacitação e Aperfeiçoamento Profissional dos Servidores da 

SEJUS, já aprovado pelo Departamento Penitenciário Nacional, prevendo 525 vagas em 

cursos presenciais, palestras tradicionais, palestras encenadas e peças temáticas, a serem 

ministrados na Escola de Administração Penitenciária 

 Interligar os postos de atendimento existentes nos PACs. 

 Implementar o Projeto Volante: abordagem individual com distribuição de material 

educativo/informativo sobre o uso indevido de drogas; 

 Realizar a Semana Nacional sobre Drogas; 

 Implementar o projeto Concurso Estadual de Cartazes para alunos de 1ª a 4ª série do 

ensino fundamental da rede pública e particular de ensino; 

 Realizar de cursos de capacitação de multiplicadores para pessoas que lidam com 

atividades de redução da demanda e oferta de drogas; 

 Realizar de seminário e fórum estadual sobre drogas e jornadas; 

 Apoiar à pesquisa sobre a prevalência de uso de drogas no Estado; 

 Realizar Visitas técnicas de monitoramento nas comunidades terapêuticas; 

 Implementar o Projeto Terapia Comunitária no Sistema Penitenciário e Tribunal de 

Justiça; 

 Integrar a Comissão Estadual de Enfrentamento do Uso de Substâncias Psicoativas entre 

Povos Indígenas, sob a coordenação da FEPI e atuação do comitê Municipal de Redução 

de Danos; 

 Integrar a Comissão Técnica Interinstitucional de Enfrentamento ao Abuso e Exploração 

Sexual de Crianças e Adolescentes do município de Manaus – PAIR; 

 Apoiar as ações de mobilização nos municípios, visando à criação dos Conselhos 

Municipais sobre Drogas – COMAD; 

 Realizar visitas técnicas aos municípios que possuem COMADs; 

 Disponibilizar os municípios de material técnico e de divulgação elaborados pelo 

CONEN/SENAD; 

 Realizar visitas técnicas às Varas de Entorpecentes, Polícia Federal e Polícia Civil para 

levantamento e regularização de bens de narcotraficantes; 

 Analisar projetos de instituições que solicitam subvenção do Fundo Estadual sobre 

Drogas; 

 Implantar o Centro de Responsabilização e Educação do Agressor – SARE; 

  Implantar o Programa de Responsabilização e Educação do Agressor – SARE; 
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 Implantar os Conselhos de Enfrentamento à Violência Contra a Mulher nos 62 

municípios; 

 Realizar a 2ª Edição da Mostra de Cinema Estadual e Digital de Direitos Humanos do 

Amazonas; 

 Implantar o Comitê Estadual de Educação em Direitos Humanos; 

 Executar a Oficina de Direitos Humanos e Tráfico de Pessoas; 

 Implantar o Centro de Referência em Atendimento a Vítimas de Violência no Amazonas, 

decorrentes de homicídio, latrocínio e estupro; 

 Realizar a 2ª Edição das abordagens noturnas nos pontos de vulnerabilidade de Manaus, 

entregando material preventivo e informativo; 

 Realizar Seminário de Direitos Humanos e Diversidade Sexual para fortalecimento da 

rede parceira do poder público, na luta pela defesa dos Direitos Humanos e promoção da 

Cidadania; 

 Dar continuidade aos serviços oferecidos pelo Centro de Referência em Direitos Humanos 

de Prevenção e Combate à Homofobia no Amazonas. 

 Executar os seguintes projetos cadastrados em 2009, no SINCOV; 

 Ampliar a estrutura do Departamento de Direitos Humanos; 

 Elaborar o Plano Estadual de Direitos Humanos; 

 Ampliar, divulgar e sensibilizar pessoa idosa, criança e adolescente refugiado e 

solicitante de refúgio, afro-descendentes, caboclo ribeirinho e indígena, nos seus 

direitos, estabelecendo parcerias intersetoriais com os 62 municípios do Amazonas; 

 Fortalecer Instrumentos Informativos sobre os serviços/ações disponibilizados no 

Estado do Amazonas, para atendimento a mulheres vítimas de violência; 

 
ASSISTÊNCIA JURÍDICA GRATUITA 

 

A Defensoria Pública do Estado do Amazonas - DPE, dentre as Instituições do 

Sistema Judiciário, é aquela que possui as atribuições relacionadas ao atendimento integral à 

pessoa de baixo poder aquisitivo, garantindo-lhes ao mesmo tempo o efetivo acesso à justiça, 

inclusão social e cidadania. 

Na busca pela modernização tecnológica e de processos, foi implantado o Sistema 

Themis em diversas unidades, possibilitando maior celeridade nos processos e, portanto, um 

melhor atendimento. 
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Em parceria com o Tribunal de Justiça do Amazonas foi lançado em junho de 2009 o 

Projeto Reeducar, que oferece cursos de capacitação profissional a ex-presidiários 

beneficiados pela liberdade provisória, a fim de reintegrá-los ao mercado de trabalho. 

Dando continuidade às diversas solicitações de Juízes de Direito do Interior do 

Estado, vem contribuindo com o Conselho Nacional de Justiça – CNJ, designando Defensores 

para Comarcas onde não existe a presença do Defensor Público, a saber: Apuí, Alvarães, 

Autazes, Barcelos, Boa Vista do Ramos, Careiro da Várzea, Canutama, Novo Airão, Nova 

Olinda do Norte, Manaquiri, Maraã e Urucurituba. 

Proporcionou ainda a participação de servidores em diversos cursos de capacitação, 

quantificados no quadro a seguir: 
 

SERVIDORES CAPACITADOS – 2004 -2009 

ANO NÚMERO DE 
CURSOS 

SERVIDORES 
CAPACITADOS 

2004 4 7 

2005 2 5 

2006 2 6 

2007 4 4 

2008 21 21 

2009 22 22 

TOTAL 55 65 
        Fonte: DPE 

 

No início de 2003, o Estado contava com 25 Defensores Públicos atuando apenas 

em Manaus, tendo sido realizado um concurso público e empossados 38 Defensores.  

Para 2010 está previsto um novo concurso para suprir a necessidade de 56 comarcas 

do interior do Estado que estão sem Defensoria Pública. 

No quadro a seguir, pode-se observar a atuação nas diversas áreas: 
ATUAÇÃO POR ÁREA – 2003 – 2008 

ÁREA DE ATUAÇÃO 
ANO 

FAMÍLIA CÍVEL CRIMINAL SERVIÇO 
SOCIAL 

TOTAL 

2003 68.936 6.114 7.042 11.417 93.510
2004 97.473 8.838 10.614 11.889 128.814
2005 111.400 18.245 8.783 8.601 147.029
2006 115.581 9.872 6.763 18.053 150.269
2007 150.639 18.883 10.375 10.940 190.837
2008 116.358 14.505 11.241 12.038 154.142

        Fonte: DPE  
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DESENVOLVIMENTO HUMANO: CIDADANIA, ASSISTÊNCIA 

SOCIAL, TRABALHO E RENDA 

 
 

O Governo do Amazonas, desde 2003, implantou projetos inovadores e arrojados, 

com o apoio de uma rede social de órgãos estaduais, em parceria com a iniciativa privada e a 

sociedade civil, comprometidos com a inclusão e a emancipação social de cidadãos que vivem 

abaixo das condições humanas de vida.  

 

DESENVOLVIMENTO HUMANO 

 

O Conselho de Desenvolvimento Humano – CDH foi criado na gestão do 

Governador Eduardo Braga em 2003, e esse foi o período de execução de todos os novos 

projetos implantados e coordenados pelo CDH na área social. Possui papel atuante na 

coordenação e articulação das políticas de promoção social e, com o apoio do Fundo Estadual 

de Desenvolvimento Humano (FDH), busca parcerias entre o Governo do Estado e as 

múltiplas e diferentes organizações da sociedade civil em favor da geração de trabalho/renda, 

como garantia básica para a cidadania e preservação da família, por meio de Organizações 

Não Governamentais (ONGs) e Organizações de Sociedade Civil de Interesse Público 

(OCIPs), as quais trabalham com programas e projetos voltados para geração de emprego e 

renda, inclusão social, capacitação e qualificação para o trabalho e autosustentação 

econômica.  

O CDH tem um formato diferenciado de qualquer outra estrutura de ação social já 

implantada no Estado, com a missão de contribuir para a elevação do Índice de 

Desenvolvimento Humano – IDH, o qual não assiste pessoas temporariamente, mas oferece 

oportunidades e acessibilidade a ações nas áreas da Saúde, Educação, Esporte, Cultura, 

Qualificação para o Trabalho, Segurança Alimentar, entre outras, as quais contribuem para 

um futuro de trabalho, autonomia e dignidade humana. 

Formado por representantes do governo estadual e de vários segmentos da 

sociedade, o CDH coordena a política social do Estado, na articulação das políticas de 

educação, saúde, trabalho, cidadania, assistência social e habitação, bem como na integração 

das ações desenvolvidas por essa rede social formada por diversos órgãos. 
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É desafio do CDH, por meio do FDH - Fundo de Desenvolvimento Humano, 

promover a cidadania por meio da geração de renda, inclusão social e autosustentação de 

entidades que atendem crianças, jovens, idosos, portadores de necessidades especiais e 

indígenas na capital e interior do Amazonas.  

Por intermédio do CDH, o Governo transformou o trabalho social em ações 

articuladas e integradas entre as diversas áreas da administração pública e da sociedade civil. 

Em 6 anos de atuação comprometida com a inclusão e a emancipação social de cidadãos que 

vivem abaixo das condições humanas de vida, o Governo do Estado implantou projetos 

inovadores e arrojados, por meio de uma rede social de órgãos estaduais, em parceria com a 

iniciativa privada e a sociedade civil, e apresenta números concretos desse trabalho 

diferenciado e resultados promissores entre as famílias carentes beneficiadas por seus 

projetos. 

Várias entidades foram atendidas com os projetos financiados pelo FDH, com um 

investimento de R$ 32.800.559,52 (2003 a 2009), sendo R$ 22.485.050,14 para inclusão 

social e R$ 10.315.509,38 destinados à geração de renda, beneficiando um total de 183.589 

pessoas.  
INVESTIMENTOS - 2003 A 2009 

ANO VALOR* 
R$ 1,00 

PESSOAS 
BENEFICIADAS 

2003 2.074.669,28 27.171 

2004 4.819.698,59 24.658 

2005 5.200.192,73 20.018 

2006 7.495.082,44 61.247 

2007 3.031.613,53 24.964 

2008 4.650.787,13 12.746 

2009 5.528.515,82 12.785 

TOTAL 32.800.559,52 183.589 
          Fonte: FDH 
           * Valores referentes a Capital e Interior. 
 

Com estes recursos foram beneficiadas várias entidades. Dentre as conveniadas em 

2009, registra-se:  

Inclusão Social - sociedade São Vicente de Paulo Casa do Idoso; Associação dos Amigos do 

Autista no Amazonas; Centro de Vida Independente; Associação Pestalozzi de Tonantins; 

Associação de Deficientes Visuais; Obra Social Nossa Senhora da Glória - Fazenda 

Esperança; Fundação Gualter de Almeida; Diocese de Parintins - Escola de Áudio 

Comunicação Paulo Mana; Grupo de Apoio a Criança com Câncer; Associação de Pais e 
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Amigos de Excepcionais - APAE MANAUS; e Associação de Apoio às Mulheres Portadoras 

de Câncer - Lar das Marias, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Humaitá; 

Associação Civil Pio Lanteri; Associação Pestalozzi de Boa Vista do Ramos; Associação 

Phelippe Sócias da Comunidade Nova Aliança. 

Geração de Renda - associação dos Produtores Rurais Extrativistas de Borba; Movimento 

Comunitário Vida e Esperança; Associação de Desenvolvimento Rural dos Produtores da 

Comunidade de Santa Maria; Associação Comunitária Rural dos Moradores Agricultores do 

Igarapé Grande; Associação Comunitária Agrícola Unificada Nova Jerusalém, Água Branca e 

Novo Oriente; Associação Indígena Sahuapé da Etnia Sateré-Maué; e Associação 

Comunitária da Comunidade Nossa Senhora do Livramento; Conselho Central da Tribo 

Sateré-Mawé; Associação de Amparo às Mulheres de Iranduba; Associação Comunidade 

Aldeia Marajaí; Central Cultural Águia Dourada; Associação dos Agricultores da 

Comunidade São Sebastião do Cuieiras; Associação Nova Esperança; Associação de 

Desenvolvimento Rural do Membeca. 

Associação dos Produtores Rurais Extrativistas de Borba - fundada em 7 de junho de 

1998, tem o objetivo de desenvolver o espírito comunitário entre os produtores rurais e suas 

famílias, e o desenvolvimento social e econômico. Situada na região do Rio Madeira, atende 

150 famílias, produtores da zona rural do município de Borba, localizados nos assentamentos 

e nas margens dos rios.  Conta com a parceria de dois grandes programas: Programa de 

Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar com Doação Simultânea (Governo Federal) e 

Programa de Subvenção da Borracha (Governo Estadual). A Associação produz anualmente 

250 toneladas de mandioca, cupuaçu, abacaxi, banana, abóbora, macaxeira, pepino e melancia 

e, ainda, 30 toneladas de borracha. Em 2009, foi aprovado em reunião ordinária do Conselho 

de Desenvolvimento Humano - CDH, proposta de cooperação financeira no valor de R$ 

146.500,00, para a aquisição de um caminhão com capacidade para transportar 13 toneladas. 
 

Centro de Vida Independente do Amazonas - fundado em 2005, presta atendimento às 

pessoas com deficiência física. Os Centros de Vida Independente constituem um novo tipo de 

organização para o atendimento à pessoa com deficiência e sua filosofia tem como base, a 

própria pessoa com deficiência assumir o controle de sua vida, exercendo sua plena cidadania. 

Presta assistência social (aquisição de benefícios, intermediação no mercado de trabalho, 

tratamento fora de domicílio, apoio na aquisição de órteses e próteses, materiais de uso diário 

e cestas básicas); atendimento psicológico, fisioterapêutico, estomaterapia e médico, a 60 

deficientes com lesão raquimedular. O Colegiado do CDH aprovou em 2009 a proposta de 
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cooperação financeira no valor de R$ 184.756,00, para a aquisição de um veículo tipo 

microônibus, com capacidade para 15 passageiros, adaptado para cadeirantes e 5 

equipamentos para refrigeração. 

Conselho geral da Tribo Sateré-Mawé é responsável pela integração do povo Sateré-Mawé 

da região do Baixo Amazonas e, para isso, tem procurado meios para promover a melhoria da 

qualidade de vida deste povo, que vive da cultura milenar do guaraná, tendo projeto aprovado 

no valor de R$ 148.000,00 para aquisição de um barco para escoamento da produção agrícola. 

Fazenda da Esperança possui também projetos aprovados pelo CDH e é responsável pelo 

atendimento aos marginalizados (dependentes químicos, alcoólatras, presidiários, portadores 

de HIV, mulheres grávidas e desamparadas), ou qualquer outro grupo que necessite de apoio 

para recuperar sua dignidade humana. 

As entidades com projetos aprovados pelo CDH têm atuação importante na capital e 

interior do Amazonas, atendendo segmentos voltados às pessoas com deficiência, 

dependentes químicos, indígenas, setor primários, entre outros. No período de 2003 a 2009 

foram firmados 85 convênios na capital, no total de R$ 16.015.570,18 e 115 convênios no 

montante de R$ 16.784.989,34 no interior. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      Fonte: FDH. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      Fonte: FDH. 
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CONVÊNIOS - 2003 A 2009 

MUNICÍPIO QUANTIDADE VALOR  
R$ 1,00 

Alvarães 1 120.318,40
Amaturá 2 324.685,03
Anori 2 172.830,50
Apuí 1 147.000,00
Autazes 1 194.951,45
Barrerinha 1 240.109,65
Benjamin Constant 3 222.968,65
Beruri 1 404.356,50
Boa Vista do Ramos 3 595.125,50
Borba 1 146.500,00
Careiro Castanho 6 1.007.865,75
Coari 3 453.510,57
Eirunepé 2 181.127,10
Caapiranga 1 134.000,00
Fonte Boa 1 34.645,44
Humaitá 4 342.466,65
Iranduba 5 454.120,79
Itacoatiara 9 1.353.845,58
Lábrea 8 790.686,81
Manacapuru 6 908.099,10
Manaquiri 2 327.865,75
Manaus 85 16.015.570,18
Manicoré 6 847.769,60
Maués 6 1.341.894,48
Nhamundá 2 372.568,06
Nova Olinda do Norte 2 214.147,00
Novo Atipuanã 1 143.299,45
Parintins 10 1.478.512,62
Presidente Figueiredo 3 172.068,37
Rio Preto da Eva 4 730.101,31
São Gabriel da Cachoeira 5 1.080.898,91
Tabatinga 1 48.000,00
Tapauá 2 232.215,42
Tefé 6 1.128.451,56
Tonantins 3 410.332,09
Urucurituba 1 27.651,25

TOTAL 200 32.800.559,52
             Fonte: FDH. 
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ARTICULAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 
 

 
Objetivando estabelecer e fortalecer a articulação das políticas públicas junto aos 

movimentos populares, sociais e setores emergentes, o Governo do Estado criou em maio de 

2007 a Secretaria de Estado de Articulação de Políticas Públicas aos Movimentos Sociais e 

Populares – SEARP, que vem, desde então, implementando e apoiando eventos de 

capacitação e gestão social, difundindo e ampliando o acesso às políticas públicas nos setores 

e regiões de maior carência ou insuficiência, contribuindo na formulação de políticas 

públicas, promovendo o intercâmbio de experiências, a fim de subsidiar estudos específicos 

para identificação e qualificação de demandas.  

O Governo Estadual vem assessorando o fortalecimento e a capacidade de gestão 

das organizações de base com o apoio de órgãos federais, estaduais e municipais, atuando na 

capital e interior do Estado do Amazonas, acompanhando as organizações na elaboração do 

seu planejamento e execução de suas ações, com destaque para as seguintes: 

 Capacitação de lideranças comunitárias de produtores da agricultura familiar, de 

pescadores e extrativistas dos 37 municípios que compõem o Programa Territórios da 

Cidadania; 

 Articulação visando parcerias, regularização fiscal das organizações, encaminhamento das 

propostas de trabalho e articulação de projetos em 14 municípios e 26 organizações do 

Projeto Corredor Central da Amazônia; 

 Cadastro, assessoramento, atendimento, orientação e articulação junto aos movimentos 

sociais organizados ou não; 

 Articulação e parcerias de implementação de ações de interesse da sociedade civil 

organizada e instituições públicas e privadas do Amazonas; 

 Apoio à dinamização econômica do Território Alto Juruá, com aquisição de equipamentos 

para a cadeia produtiva do pescado; 

 Capacitação de 888 agentes públicos, por meio do convênio com o Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação - FNDE para a melhoria da merenda escolar nos 61 

municípios do Estado; 

 Articulação junto à Caixa Econômica Federal e Ministério das Cidades referente ao acesso 

dos Movimentos Sociais e Populares ao Programa de Moradia Minha Casa, Minha Vida;  

 Mapeamento das comunidades rurais do interior que necessitam de políticas públicas e 

orientação para o desenvolvimento e implementação de projetos para geração de emprego 

e renda. 
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Como metas previstas para 2010, o Governo do Estado trabalhará para aumentar o 

acesso dos movimentos sociais e beneficiários às políticas públicas e programas de governo, 

desenvolvendo um conjunto de atividades de assessoria na capacitação, regularização, 

elaboração de projetos para a obtenção e correta aplicação dos recursos financeiros. 

 

ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 

No desenvolvimento da política de desenvolvimento humano, tem também papel 

fundamental a Secretaria de Estado da Assistência Social e Cidadania - SEAS, órgão 

Gestor da Assistência Social, consolidando o trabalho público governamental e não 

governamental desenvolvido pelas organizações sociais, articulada aos diversos órgãos 

públicos das três esferas de governo. 

Desde 2003, vêm sendo executadas, em conformidade com o Plano Plurianual - PPA 

2008-2011, atividades inseridas para a operacionalização dos quatro Programas de Ação: 

Gestão da Política de Assistência Social; Proteção Social Especial; Cidadania Para 

Todos/Projeto Cidadão; e Universalização do Acesso aos Serviços Públicos.  

Nas ações de Proteção Social Básica foi priorizada a atenção aos indivíduos e 

famílias mais vulneráveis, decorrentes da pobreza, privação (ausência de renda, precário ou 

nulo acesso aos serviços públicos, entre outros), fragilização de vínculos afetivos, relacionais 

e de pertencimento. Deu-se ênfase à Proteção Social Especial, no desenvolvimento humano e 

social e os direitos de cidadania, por meio dos serviços de apoio às mulheres, crianças, 

adolescentes, jovens, idosos, pessoas com deficiência e pessoas que vivem nas ruas, elevando 

a política de seguridade social ao topo da garantia de direitos, proteção e inclusão social. 

O Sistema Único de Assistência Social – SUAS, modelo de gestão descentralizado, 

assegurou comando único das ações e segurança nos serviços prestados. Hoje, é possível 

contar com os serviços prestados pelos 59 Centros de Referência de Assistência Social - 

CRAS distribuídos em 53 municípios e 13 CRAS na Capital. 

O Sistema de Monitoramento e Avaliação mensurou as ações previstas no Pacto de 

Aprimoramento, Plano de Assistência Social e o Plano de Ação Estadual de Capacitação no 

âmbito do SUAS, por meio de acompanhamento, diagnóstico e avaliação. 

Foi implantado o Projeto Criança Cidadã e implementados outros, tais como: 

reforma dos 4 Centros Estaduais da Família - ARAR, 31 de Março, Miranda Leão, e 
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André Araújo - este último ainda em fase de conclusão para ser reinaugurado; 

implementação do Centro Estadual de Convivência do Idoso, Centro Estadual de Convivência 

da Família Pe. Pedro Vignola, entre outros. 

O desenvolvimento das ações contou ainda com a participação direta e efetiva do 

Conselho de Desenvolvimento Humano – CDH, Instituição Dignidade para todos – IDPT e 

Instituto Dom Adalberto Marzi, Fundação Muraki e as parcerias de outros Órgãos Federais, 

Estaduais e Municipais que executam Políticas Públicas, Empresas Industriais e Organizações 

Não Governamentais da Rede Socioassistencial, e com Organizações da Sociedade Civil de 

Interesse Público, potencializadas para o encargo. 

 

Programa Gestão da Assistência Social 

 

A Gestão da Assistência Social priorizou a consolidação e garantia das Políticas de 

Proteção Social, Promoção Social e Inclusão Social, na esfera da Política Pública. No decorrer 

de 2009 intensificou suas ações na implementação dos serviços socioassistenciais, na 

coordenação, execução, controle, avaliação e monitoramento relacionado à evolução e 

sistematização da aplicação dos direitos sociais da grande parcela da população amazonense, 

compartilhando de forma descentralizada e participativa, por meio de Recursos Humanos, 

Planejamento e Orçamento.  

Quanto aos eventos de Capacitação 189 servidores, participaram de 75 eventos quais 

sejam: Cursos de Atualização, Congressos, Seminários, Conferências, Treinamentos, 

Palestras Técnicas e Cursos de Especialização, ensejando aproximadamente a participação de 

41% dos servidores. 

O co-financiamento é a transferência de recursos financeiros do Estado para os 

municípios que cumpriram as condicionalidades de adesão ao SUAS, ou seja, repasse de 

recursos em prol da municipalização dos serviços socioassistenciais executados pela Rede de 

Proteção Social Básica, que deu suporte de acompanhamento e apoio técnico na execução das 

ações, garantindo a sustentabilidade, inclusive, do funcionamento dos 59 Centros de 

Referência da Assistência Social – CRAS dos 53 Municípios inscritos do Estado do 

Amazonas.  

Desta forma, apenas 12 municípios celebraram convênio com esta Secretaria: Apuí, 

Autazes, Barreirinha, Benjamin Constant, Borba, Manaquiri, Nova Olinda do Norte, 

Parintins, Presidente Figueiredo, Santa Izabel do Rio Negro. 
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Os Órgãos Colegiados se compõem em quatro: Conselho Estadual da Assistência 

Social – CEAS; Conselho Estadual de Direitos da Criança e do Adolescente – CEDCA; 

Conselho Estadual do Idoso - CEI e Comissão Estadual Provisória e Atenção aos Direitos da 

Pessoa com Deficiência – CEPADE. Os Conselheiros exerceram suas funções, nas suas 

respectivas instâncias, com o apoio técnico, operacional, logístico ou financeiro vinculado à 

SEAS. 

O Sistema Estadual de Informação, Monitoramento e Avaliação, sistema de 

informação em assistência social, estabelecido pela Norma Operacional Básica/SUAS, por 

meio de sua equipe multidisciplinar, acompanhou os programas e ações de atuação no âmbito 

do SUAS, com a realização de Visitas Técnicas de monitoramento na capital e em municípios 

do interior do Estado, supervisionando e prestando apoio e orientações a Entidades Públicas e 

Organizações Não Governamentais, para verificação da gestão da Política da Assistência 

Social.  

Realizou, ainda, eventos de capacitação em proveito dos atores da Assistência 

Social, por meio de oficinas, cursos, seminários, conferências e outras atividades voltadas 

para o aprimoramento e desenvolvimento profissional, na especificação de atuação do SUAS; 

elaborou o perfil-diagnóstico das Entidades e Organizações Visitadas, tanto na capital como 

no interior do Estado, analisou os dados de forma contínua e sistemática referente aos serviços 

que balizaram as verificações técnicas inerentes à execução da Política da Assistência Social, 

para levantamento dos indicadores sociais e composição do Relatório final. Em 2009, foram 

desenvolvidas as seguintes atividades: 

 

Descentralização de Serviços e Ações Socioassistenciais - foram registrados, convênios 

com 64 ONGs no Programa Manutenção da Rede- PMR, com 31 ONGs na capital e 33 no 

interior, beneficiando um total de 16.659 usuários. No Programa de Enfrentamento à 

Pobreza - PEP, foram conveniadas 15 ONGs, sendo 13 na capital (34.032 usuários) e 2 no 

interior , atendendo 3.360 usuários. 

Vale ressaltar as ações efetivadas pelos Termos de Parcerias acordadas com as 

OSCIPs: Instituto de Desenvolvimento Social Dom Adalberto Marzi e Instituição de 

Dignidade Para Todos – IDPT - A primeira entidade executou 8 Projetos estratégicos do 

Governo do Amazonas, sendo 2 ações da Rede da Mulher (SAPEM e CREAM), enquanto que 

a parceria com a Instituição Dignidade para Todos - IDPT integra os projetos Ame a Vida e 

Jovem Cidadão, inseridos no Programa Cidadania para Todos, e o Projeto  Criança Cidadã, no 

Programa Proteção Social Especial. 
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Projeto Ame a Vida - Apoio aos usuários vulnerabilizados, abrangendo outras áreas de ação 

do governo, integrando os órgãos de segurança por meio de 19 Distrito Integrado de Polícias - 

DIPs que atenderam em torno de 1.646.602 pessoas das zonas Norte, Sul, Leste e Oeste, no 

apoio às mulheres vítimas de violência. Essas ações são resultantes da atuação articulada da 

SEAS com a Secretaria de Estado de Segurança Pública e a Polícia Civil do Estado do 

Amazonas, que somaram esforços para o alcance dos serviços de segurança prestados à 

sociedade na superação de suas demandas e necessidades sociais. Promoveu aos cidadãos 

amazonenses, serviços socioassistenciais, consubstanciadas nas ações voltadas a atendimentos 

psicossociais, orientações familiares quanto à drogadição, exploração sexual, agressão física, 

conflito conjugal, conflito familiar, entre outros, no intuito de humanizar o atendimento dos 

usuários na melhoria da sua qualidade de vida. Promoveu ainda atividades que contribuíram 

na redução dos índices de violência e criminalidade de Manaus, fazendo parte do Plano de 

Revitalização da Segurança Pública. 

 

 

 

 

 

 
             

 

         Fonte: Instituição 

Dignidade para Todos – IDPT/ Projeto AME A VIDA 
 

Projeto Jovem Cidadão - criado de acordo com a Lei nº 3.145 de 29 de junho de 2007, o  

Projeto é uma das medidas de prevenção para o enfrentamento da violência e da 

criminalidade, como meta do Plano Estadual de Revitalização da Segurança Pública, visando 

beneficiar famílias com adolescentes e jovens de 12 a 20 anos regularmente matriculados e 

frequentando a escola pública, por meio da transferência de renda mínima no valor de R$ 

30,00 para famílias com um adolescente e R$ 50,00 para as famílias com mais de um 

adolescente. 

O Projeto, coordenado, conta ainda com o desenvolvimento de ações articuladas, que 

proporcionam atividades no Núcleo Jovem Cidadão e nas Escolas Públicas inseridas, com o 

adequado aproveitamento do tempo livre do público alvo, viabilizando atividades 

sociopedagógicas, culturais, esportivas e qualificação profissional, realizadas no contraturno 
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do horário escolar, com o foco de promover o protagonismo juvenil aos beneficiados, 

reduzindo o índice de repetência, evasão e abandono escolar, além de resgatar os valores 

éticos e morais desses jovens, estimulando-os a uma vida futura com dignidade, por meio do 

fortalecimento da auto-estima, dos laços familiares e comunitários desses usuários. Em 

Manaus, o Projeto foi implantado em 138 Escolas Estaduais com a adesão de 48.486 

adolescentes e jovens, e, no interior, foram trabalhadas 74 Escolas Estaduais nos seguintes 

municípios: Manacapuru (15), Maués (8), Parintins (18), Tefé (13), Benjamin Constant (2), 

Tabatinga (4), Atalaia do Norte (3), Itacoatiara (11), com um total de 94.205 adesões.  

 

    
 
   
  
 
 
   
   
 
  

Fonte: SEAS/Projeto Jovem Cidadão Capital/Interior 
 

Prato Cidadão - Ação social que objetiva assegurar o alimento com qualidade no 

atendimento às pessoas que vivem em situação de insegurança alimentar, com recursos do 

Governo do Estado do Amazonas, em parceria com as empresas privadas do Pólo Industrial 

de Manaus. O Prato Cidadão funciona em 6 Restaurantes Populares no âmbito da capital do 

Estado, sendo um no centro e cinco nos bairros Novo Israel, Jorge Teixeira, São José, 

Compensa e Alvorada, respectivamente. As refeições foram servidas nessas Unidades ao 

preço de R$ 1,00, beneficiando aos usuários com refeições nutritivas, em um ambiente 

agradável e tranquilo, com atendimento fácil e rápido.  
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S.O.S. Cidadão - programa de distribuição diária de sopas para a população residente em 

bairros periféricos, que muitas vezes não tem acesso a uma alimentação. O serviço funciona 

em 3 Unidades de distribuição gratuita de sopas, inseridas na Zona Norte de Manaus, quais 

sejam: Parque São Pedro, Alfredo Nascimento e Rio Piorini, beneficiando pessoas e famílias 

vulnerabilizadas pela pobreza, residentes nessas localidades e em mais 22 comunidades 

adjacentes. Em 2009, a população carente foi beneficiada em 1.231.296 litros de sopas 

servidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assistência Social - informações técnicas, visitas domiciliares às famílias carentes, a fim de 

comprovar a necessidade do usuário e garantir a legalidade do atendimento assim como, 

atendeu pessoas em situação de extrema carência, da seguinte forma: pessoas enfermas e 

portadoras de necessidades especiais; possibilitou o retorno de imigrantes às suas terras de 
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origem; beneficiou 22.240 pessoas com doações de cestas básicas, cadeiras de roda, botas 

ortopédicas e outros. 

Humanização de Famílias - proporcionou condições de melhoria de habitação a 761 famílias 

carentes, por meio de doação de kit madeira e doação de material de construção. 

Cidadania - apoio junto à rede de serviços públicos estaduais, por meio de parcerias, 

provendo meios que disponibilizem prestação de serviços sociais a pessoas e famílias em 

situação vulnerável residentes em Manaus, num total de 1.587 benefícios prestados, tais 

como: alimentação especial, cestas básicas, cadeiras de roda, órteses e próteses, kit madeira, 

fraldas descartáveis e geriátricas, medicamentos, aparelho auditivo, cama hospitalar especial e 

outros). 

Procomunidade - serviços de atendimento à população, com vistas a amenizar as 

necessidades das pessoas e famílias de baixa renda, que vivem em situação de vulnerabilidade 

social, com atendimentos de 1.125 benefícios prestados. 

Coordenação de Serviços Socioassistenciais de Ação Continuada – compõe-se dos 

seguintes Programas Federais: Benefício de Prestação Continuada - BPC, Apoio à Pessoa 

Idosa - API, Proteção à Pessoa Deficiente - PPD, Centro de Referência de Assistência Social - 

CRAS, Programa de Atenção Integral à Família - PAIF, Cadastro Único - CADÚNICO, 

PROJOVEM ADOLESCENTE, e o BOLSA FAMÍLIA, especialmente voltados à assistência 

e promoção social. As ações trataram de atingir especialmente grupos carentes, ampliando as 

oportunidades no atendimento e desempenho das pessoas vulnerabilizadas socialmente. A 

SEAS, como órgão gestor estadual da Política Pública, coordena, apoia e orienta tecnicamente 

os Gestores Municipais Sociais, assim como a monitora e o funcionamento desses programas, 

apesar dos recursos financeiros federais serem repassados diretamente do Fundo Nacional, 

para os Fundos Municipais da Assistência Social. 

Bolsa Família - transferência direta de renda paga às famílias com ganho mensal de R$ 70,00 

até R$ 120,00, por meio de cartão magnético. Para receber os benefícios, as famílias devem 

estar inscritas no Cadastro Único e manter seus filhos na escola com frequência mínima de 

85% e fora do trabalho infantil, manter a vacinação em dia, realizar o pré-natal e acompanhar 

o crescimento e o desenvolvimento das crianças. O Governo Estadual, por meio da SEAS 

coordenou, acompanhou e apoiou tecnicamente o desempenho das ações das Secretarias 

Municipais de Saúde, Educação e Assistência Social dos 62 municípios, perfazendo um total 

de 253.280 de beneficiários, garantindo o acesso das famílias aos serviços e a continuação 

como beneficiários da Bolsa Família no exercício de seus direitos sociais básicos. No decorrer 

de 2009, o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS) reuniram, na 



 158

Capital Federal, gestores municipais e estaduais de Assistência Social, com o objetivo de 

mobilizá-los para o Plano Setorial de Qualificação (PLANSEQ), Bolsa Família, abrindo 

perspectivas de trabalho e emprego, assim como contribuindo para a dignidade da pessoa 

humana. A iniciativa visa promover uma ação de qualificação e inserção profissional deste 

público em obras do Plano de Aceleração do Crescimento (PAC) do setor da construção civil. 

O novo PLANSEQ da Construção Civil pretende atender 185 mil pessoas em 13 regiões 

metropolitanas: Manaus (já está atendendo), Belém, Fortaleza, Recife, Salvador, Belo 

Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, Baixado Santista (SP), Campinas (SP), Curitiba, Porto 

Alegre e Distrito Federal e entorno. Também está prevista a execução em outras regiões, 

como Vitória, Goiânia, Palmas, São Luis, Aracaju, Maceió e Campo Grande. 

 

Programa de Proteção Social Especial 

 

Preconiza as normas e legislações em vigor, no âmbito das Proteções Especiais de 

Alta e Média Complexidade, tendo por base o Sistema Único da Assistência Social – SUAS 

voltado para promover garantias de prevenção e defesa de Direitos Humanos e 

Socioassistenciais; e também de proteger integralmente aos adolescentes em conflito com a 

Lei e de outros segmentos, como idosos e mulheres vítimas de violência, migrantes sem 

renda, que estejam de passagem pela capital do Estado, Combate ao Trabalho Infantil e 

Enfrentamento ao Abuso, Violência e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. 

 

Serviços de Atenção à Mulher – prevenção, assistência e combate à violência, trouxeram 

mecanismos de defesa e direitos conforme a Lei Maria da Penha, artigo 35, a fim de atender à 

demanda expressiva de nossa sociedade de mulheres vítimas de Violência Doméstica e 

Familiar nas áreas social, psicológica, jurídica, saúde, segurança, educação e trabalho, por 

meio da coordenadoria criada e dos serviços implantados desde o ano de 2007. 

 

Serviço de Apoio e Proteção Emergencial à Mulher – Apoio às mulheres vítimas de 

violência doméstica e familiar, visando à humanização no atendimento aos usuários, na busca 

da melhoria da qualidade de vida, além de intervir nas questões sociais existentes e de 

maneira indireta, para atender à demanda de mulheres vítimas de violência. 
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SERVIÇO DE APOIO E PROTEÇÃO EMERGENCIAL Á MULHER - SAPEM 

 
                            Fonte: OSCIP/Instituto de Desenvolvimento Social “D. ADALBERTO MARZI” 

 

Centro de Referência e Apoio à Mulher – Espaço público de referência destinado a garantir 

a integridade física e psicológica de mulheres em risco de vida e de seus filhos (crianças e 

adolescentes) até 16 anos, em situação de violência, com atendimento psicossocial e jurídico 

de mulheres vítimas de violência encaminhadas pela Delegacia Especializada em Crimes 

Contra a Mulher/Vara Maria da Penha, Programas Sociais, Movimentos Sociais ou demanda 

espontânea, promovendo a defesa dos direitos da mulher e responsabilização do agressor e 

dos serviços.  

Casa Abrigo Antonia Nascimento Priante - Esta instituição destina-se a receber mulheres 

em situação de grave violência e seus filhos, por determinação judicial, procedentes dos 

vários bairros de Manaus e dos municípios que compõem sua Região Metropolitana. Abrigo 

de acolhimento e proteção, a partir da demanda, acolheu mulheres, juntamente com seus 

filhos menores de idade, que receberam apoio em especial nas áreas psicossocial e jurídica, de 

forma a contribuir na redução de danos, elevação de auto-estima, ampliação do acesso à 

justiça e à assistência jurídica gratuita, com o prazo de permanência de até 90 dias, totalizando 

em 7.137 atendimentos. 

Centros de Referências Especializados da Assistência Social – CREAS - O Estado do 

Amazonas dispõe de 23 CREAS que prestaram 3.581 atendimentos, disponibilizando serviços 

de Enfrentamento à Violência, ao Abuso e à Exploração Sexual contra Crianças e 

Adolescentes, Orientação e Acompanhamento dos Adolescentes em Cumprimento de Medida 

Socioeducativa de Liberdade Assistida e de Prestação de Serviços à Comunidade, Violência 

contra a Mulher, Idoso e Pessoa com Deficiência, por meio de atendimentos psicossocial 

individual, em grupo, acompanhamentos às Famílias e encaminhamentos diversos, reuniões, 

palestras, ações de mobilizações , sensibilizações e outros. 
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Apoio e Garantias Socioassistenciais para Dependentes Químicos - Atendimentos a 464 

usuários de substâncias químicas, perfazendo um total de 428 encaminhamentos para 

internação nos serviços existentes de apoio comunitário de auxílio ao tratamento a alcoólatras 

e toxicômanos. 

Centro Integrado de Proteção e Defesa de Direitos da Pessoa Idosa – CIPDI - Centro 

atuante na garantia de Defesa e Direitos da Pessoa Idosa, na prestação de serviços e promoção 

de direitos humanos dos idosos, conforme determina o Estatuto do Idoso que se encontra em 

situação de abandono ou vítimas de maus tratos praticados, na maioria das vezes, pelos seus 

próprios familiares. Está localizado em espaço contíguo ao da Delegacia Especializada do 

Idoso. 

PROTEÇÃO E DEFESA DO IDOSO 2008/2009 

 
                   Fonte: CIPDI. 
 

Casa do Migrante Jacamim - Unidade de abrigo temporário de pessoas e/ou famílias 

migrantes, em trânsito, provenientes de outros municípios, estados ou países limítrofes que 

necessitaram de atendimento emergencial ou, para submeter-se a tratamento médico. O 

número de pessoas atendidas foi de 468, incidindo num total de 2.548 atendimentos prestados.  

Projeto Criança Cidadã - foi implantado no ano de 2008 e implementado em 2009 com o 

intuito de disponibilizar proteção integral e especial, de média e alta complexidade, 

direcionada ao atendimento de crianças e adolescentes na faixa etária de 6 a 18 anos que se 

encontram em situação de rua, com risco e violação de direitos, expostos a todas as formas de 

violência, com vínculos familiares e comunitários rompidos. A operacionalização do Projeto 

ocorre por meio de buscas e abordagens realizadas sistematicamente em ruas e outros 

logradouros públicos ou, ainda, em locais estratégicos, onde as crianças/adolescentes 

costumam frequentar, oportunidade em que a equipe técnica se apresenta e expõe as propostas 

e serviços disponibilizados, caso decidam espontaneamente optar em participarem das 

atividades oferecidas. A partir da adesão, os usuários terão a seu dispor a locomoção ao 
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Centro Dia para participarem das atividades desenvolvidas de atendimentos psicossociais, 

atividades lúdicas, oficinas, palestras informativas, esportes, lazer, aulas teatrais e 

acompanhamento família. Durante a noite, aqueles que desejam pernoitar são deslocados à 

Casa de Acolhida. A média de usuários que participaram mensalmente foi de 36 

crianças/adolescentes, embora não sendo efetivamente os mesmos. Apesar do pouco tempo de 

execução, já se evidencia um resultado satisfatório, sendo registrado o retorno ao lar de 14 

adolescentes, dos quais 8 frequentam a escola com periodicidade. 

Implementação do Sistema Estadual de Atendimento Socioeducativo de Adolescente em 

Conflito com a Lei - A ampliação desse Sistema no Estado do Amazonas foi viabilizada por 

meio de recursos oriundos do Governo Federal, com a Formação Continuada dos 

Profissionais para atuarem na Área Socioeducativa, sendo iniciada em Manaus para o público 

que atua na Capital e a Capacitação das Medidas Socioeducativas em Meio Aberto de 

Liberdade Assistida e Prestação de Serviço à Comunidade para os atores que atuam nos 

municípios de Manacapuru, Presidente Figueiredo, Itacoatiara, Coari, Carauari, Maués, 

Borba, Fonte Boa, Tabatinga, Barcelos, Canutama, Parintins, Lábrea e Manaus. É importante 

ainda salientar que no ano de 2009 foi implantado um Centro Socioeducativo no município de 

Tabatinga/AM. Em Manaus, o Governo do Estado priorizou a revitalização dos Centros 

Socioeducativos Senador Raimundo Parente, Assistente Social Dagmar Feitosa e Marise 

Mendes. 

Medidas Socioeducativas em Meio Aberto: Liberdade Assistida e Prestação de Serviços 

Comunitários – Atendimento de 4.748 adolescentes, de ambos os sexos, nos 7 Núcleos 

implantados das seis zonas da cidade de Manaus. No atual exercício foram liberados 483 

adolescentes e 465 efetivos, que deverão permanecer cumprindo sentença em 2010.     

Medida Socioeducativa de Internação – A SEAS disponibilizou para adolescentes que 

estavam em situação de Internação Provisória ou Sentenciados, em Regime de Privação de 

Liberdade, abrigos com ambientes físicos e equipamentos adequados; alimentação, vestuário, 

educação, segurança, saúde, higiene, convivência familiar e atendimentos nas áreas 

psicossociais e jurídica; mantendo interfaces com outras Políticas Públicas e ainda 

viabilizando documentação civil e executado atividades  de educação física, esporte, 

recreação e cultura, cursos/oficinas de capacitação para inclusão produtiva, com escopo de 

priorizar a humanização e também de preparar os usuários para reintegração familiar e 

comunitária.  

A Unidade de Internação Provisória contou com um efetivo de 267 adolescentes, sendo 22 

oriundos de 2008 e 181 que ingressaram em 2009. Desse total, 184 foram liberados ou 
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sentenciados para o cumprimento de medidas e somente 16 deverão permanecer aguardando 

posicionamento jurídico. 

A Unidade de Internação Feminina em 2009 não acolheu nenhuma adolescente. Quanto à 

Medida de Internação do Sexo Masculino, a SEAS manteve o funcionamento das duas 

Unidades devidamente revitalizado, ou seja, o Centro Socioeducativo Senador Raimundo 

Parente e Assistente Social Dagmar Feitosa, que atenderam respectivamente 70 adolescentes, 

sendo 60 advindos de 2008 e 6 admitidos em 2009. Desse total, 7 foram  liberados, restando 

um efetivo de 63 para o exercício seguinte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                      Fonte: DPSE/GEASE 
 

Atendimento de Egressos do Sistema Socioeducativo – O acompanhamento psicossocial de 

adolescentes egressos do Sistema Socioeducativo, no período máximo de 6 meses, caso se 

configurem algumas pendências ou dificuldades na reintegração dos usuários na vida familiar 

e comunitária, se processou de modo eficaz, prestando atendimentos diversificados a 65 

adolescentes, já tendo sido liberados 5, devendo 60 permanecerem frequentando a Unidade 

em 2010. 

Programa Cidadania Para Todos - O Governo do Estado do Amazonas, por meio deste 

Programa, articulou ações interinstitucionais no âmbito da Assistência Social e Cidadania, 

com o objetivo de promover a inclusão social, emancipação, acesso ao pleno exercício da 

cidadania e a universalização de garantias de direitos à população em situação de pobreza e 

vulnerabilidade, contribuindo, deste modo, para a melhoria da qualidade de vida dos usuários, 

oferecendo condições para a família prover suas necessidades básicas. No ano de 2009, em 

continuidade ao desenvolvimento deste Programa, foram proporcionadas ações de Políticas 

Públicas integrantes, disponibilizadas por meio de serviços implementados no sentido de 

atender às necessidades de Proteção Social Básica; Prestação de Atendimento aos Cidadãos, 
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Implementações de Centros Estaduais de Convivências da Família e Concessões de Bolsa 

Auxílio ao Cidadão. 

Projeto Cidadão: Bolsa Auxílio e Núcleo de Apoio ao Cidadão - Este Projeto tem como 

escopo propiciar melhoria da qualidade de vida das camadas populacionais mais 

vulnerabilizadas pela pobreza e demais urgências sociais, por meio da transferência de renda 

mínima, buscando atender as necessidades de proteção social básica, criando oportunidades 

de emancipação sustentada dos grupos familiares beneficiários. Foram atendidas no Núcleo 

de Apoio ao Cidadão-SUL, 1.752 famílias remanescentes do ano de 2008, residentes nos 

bairros de São Jorge, São Raimundo, Vila da Prata, Glória e Jardim dos Barés, na zona Oeste, 

sem a concessão da Bolsa Auxílio. Foi trabalhada a zona Leste, onde foram efetivadas novas 

inscrições e inclusões de 1.188 novas famílias dos Bairros Parque Mauá e Mauazinho, de 

acordo com os critérios estabelecidos pelo Projeto, considerando a avaliação pré-estabelecida 

pelos Coordenadores, com a concessão de 1.173 Bolsas - Auxílio Cidadão, iniciada em 2009.  

Escola Cidadã - ação intersetorial coordenada pela SEAS e CDH, em parceria com outros 

órgãos estaduais, e INSS, Correios, com oferta de serviços nas diversas áreas de políticas 

públicas disponibilizados às camadas sociais vulnerabilizadas. Foram executadas 2 edições 

durante o ano de 2009, viabilizando um total de 16.094 atendimentos diversificados, 

beneficiando as demandas residentes nas localidades e adjacências das escolas onde foram 

realizados tais eventos, mediante a oferta de serviços nas áreas da assistência social e 

cidadania, saúde, meio ambiente, trânsito, esporte, segurança, educação, trabalho entre outras. 

Ações Descentralizadas a Serviço da Cidadania e Governo Cidadão - serviços básicos e 

essenciais para usuários e comunidades carentes que não dispõem de acesso a informações e 

benefícios propiciados por instituições que executam políticas públicas. Foram realizadas 

duas edições do Governo Cidadão, nos bairros e comunidades, o que proporcionou o 

atendimento imediato das reais necessidades dessas comunidades no âmbito da assistência 

social, cidadania, saúde, educação, jurídica e outros, totalizando 20.027 atendimentos no ano 

de 2009. 

 

Implantação e Manutenção dos Centros Estaduais de Convivência da Família 

 

Em cumprimento ao plano de metas do Governo do Estado do Amazonas, foram 

revitalizados os Centros Estaduais de Convivências da Família ARAR, Maria de Miranda 

Leão, 31 de Março e André Araújo, localizados nos bairros do Mutirão, Flores, Japiim e Raiz, 
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respectivamente, com o objetivo de atender o segmento familiar em situação de 

vulnerabilidade, possibilitando melhoria na qualidade de vida do usuário. Nestes Centros, 

foram disponibilizados serviços de atendimentos, em parcerias com outras instituições 

públicas, que proporcionaram a inclusão social, melhoria na auto-estima, inserção no mercado 

de trabalho formal e informal, práticas de esportes, atendimentos sociais e psicológicos, 

desenvolvimento do protagonismo juvenil e, acima de tudo, o fortalecimento dos vínculos 

familiares, afetivos e comunitários. 

Centro Estadual de Convivência da Família Pe. Vignola - Localizado na zona Norte de 

Manaus, especificamente no bairro Cidade Nova, o Governo do Estado do Amazonas 

inaugurou este Centro em dezembro de 2007, disponibilizando atendimentos diversificados, 

em parcerias com outros órgãos, nas áreas da assistência social, cidadania, saúde, cultura, 

esporte e lazer, com atividades regulares de cursos, musculação, hidroginásticas, futevôlei, 

gerontovolei, futebol, ginástica, natação, capoeira, caminhada, basquete, fisioterapia, futsal, 

aeroboi, atendimentos psicossociais, saúde e atividades livres: cinema, dança, show musical, 

teatro, telecentro, palestras educativas bem como todo o apoio logístico, dispondo de espaços 

físicos de excelente estrutura, privilegiando deste modo a população residente nas 

proximidades de sua localização. No ano de 2009, foram prestados os seguintes atendimentos 

no CCF Pe. Pedro Vignola. 

 

Centro Estadual de Convivência do Idoso – CECI - Implantado em 2008, sob a 

coordenação da SEAS e CDH, esta Unidade funciona como um modelo de gestão 

compartilhada, com a finalidade de promover o acolhimento e a convivência de Idosos e 

familiares da comunidade correspondente, assim como da área de abrangência e também de 

outras localidades, por meio de serviços de prevenção, proteção, participação social e, 

principalmente, melhoria da qualidade de vida dos usuários. Desenvolve programas e serviços 

de atenção integral para a garantia de uma vida mais saudável, participativa, moderna, 

produtiva, trabalhando o respeito à dignidade e aos direitos daqueles que se encontram na 

terceira idade, com a oferta de atividades permanentes e eventuais de acordo com as parcerias. 

Capacitação para inclusão produtiva com cursos de informática, culinária, nutrição, 

artesanato, espanhol e inglês, e ainda disponibilização de um Telecentro com uma hora de 

acesso livre em 10 computadores disponibilizados para os usuários. 
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ATENDIMENTOS PRESTADOS NO CECI DE 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                          Fonte: SEAS 

 

Pró Cidadania: Prestação de Serviços Socioemergenciais às Vítimas de Sinistros, 

Fenômenos Climáticos ou de Fatos Adversos - Ação emergencial de atendimento às 

famílias da capital e interior do Estado do Amazonas, vítimas de sinistros ou fatos adversos. 

Ficaram constatados os danos parciais e totais de moradia das famílias causados pelos 

fenômenos da natureza, eventos climáticos causados pela cheia inesperada (alagação), 

sinistros (incêndios), e ainda, as vítimas de naufrágio que precisaram ser resgatadas e 

atendidas com auxílio funeral e translado de corpos. Para esses serviços, foram 

disponibilizados 3.481 benefícios no atendimento a 2.842 famílias e 1.286 usuários. 

 

Atendimento às Puérperas de Baixa Renda - Atendimento às Puérperas de baixa renda da 

cidade de Manaus nas maternidades públicas Alvorada, Ana Braga, Balbina Mestrinho, 

Azilda Marreiros e Nazira Daou, com a oferta de serviços de orientações e informações 

Socioeducativas e apoio socioassistencial, e a doação de kit enxoval de recém-nascido, 

registro de nascimento, transporte de retorno para as suas residências e encaminhamentos para 

outras ações desenvolvidas na comunidade, além de outros serviços que eventualmente se 

fazem necessários.  Em 2009, esta ação beneficiou 8.117 puérperas, com um total de 18.972 

benefícios prestados. 



 166

ATENDIMENTO AS PUÉRPERAS DE BAIXA RENDA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            Fonte: SEAS. 

 

Núcleo Socioassistencial do PAC Porto de Manaus – as atividades dessa unidade, situada 

no Porto Privado de Manaus, são desenvolvidas para atender as demandas de orientação e 

serviços socioassistenciais de Usuários com Deficiência, Idosos, Crianças, Jovens, Migrantes 

e outros, que chegam de várias localidades e que se encontram em situação de vulnerabilidade 

social, com problemas de saúde ou com dificuldade para conseguir transporte para o retorno 

aos seus locais de origem, e ainda garantir aos idosos o direito à meia passagem e/ou 

gratuidade assegurada em lei pelo Estatuto do Idoso. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

                             Fonte:  Pac Porto /SEAS. 
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Programa de Universalização do Acesso aos Serviços Públicos e Programas de Governo 

 
 

O foco deste Programa está direcionado à descentralização de ações, assegurando a 

cobertura de direitos e acesso a serviços, programas, projetos, ações e benefícios que 

contemplem a população do Estado do Amazonas em situação de vulnerabilidade social, 

facilitando e agilizando o acesso às políticas públicas. 

 

Pronto Atendimento Itinerante – PAI - ação prioritária do Governo do Estado, fundamenta-

se na estratégia de mudar o cenário local, promovendo a inclusão social daqueles mais 

necessitados, como trabalhadores rurais e urbanos, pescadores, indígenas, garimpeiros, 

quilombolas, ribeirinhos e outros; considerando as dificuldades geográficas do nosso Estado, 

e ainda, assegurando o acesso às políticas públicas dessa população que vive muitas vezes 

marginalizada pela própria distância. O PAI foi operacionalizado por meio de serviços de 

Consultas Oftalmológicas, Clínica Geral, Odontológica, alguns procedimentos 

Odontológicos, Atendimentos Socioassistenciais, Entregas de Benefícios e Expedições de 

Documentos, utilizando os Barcos PUXIRUM I e II. As atividades contemplaram os 

municípios de BOCA DO ACRE: sede e comunidade Camicuã; PAUINI: sede e comunidades 

Boca Mapiá, Vitória Afogado, Ajuricaba, Praia Teixeira; LÁBREA: sede e comunidades da 

Várzea Grande, Cachoeira do Hilário, Acimã e Paxiúba, Bananal Vandi, Marahã, Bananal 

Branco; CANUTAMA: sede e comunidades: Carmo, Pacadaru, Belo Monte e Ribeirão; 

TAPAUÁ: sede e comunidades Foz Tapauá, Boca do Jacaré, Beabá, Novo Supiá, São 

Sebastião, Arumã, Pinheiros, Paricã Tubá, Itapuru, Cuianã e Surara; ATALAIA DO NORTE: 

sede; BENJAMIN CONSTANT: sede e comunidade Filadélfia; TABATINGA: sede e 

comunidades Cumariaçu, Terezinha III e Praia Fátima, beneficiando as comunidades 

extremamente vulneráveis. 

Vale ressaltar que, entre os serviços acima citados pela execução, está o acesso ao 

Registro de Certidão de Nascimento, que já vem sendo operacionalizado desde o ano de 2003, 

foi intensificado com a adesão da Campanha da Mobilização Nacional pela Certidão de 

Nascimento e Documentação Básica que o Governo Federal lançou em 2007. No ano de 2009 

foram realizados 165.575 atendimentos, conforme quadro: 
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                       Fonte: SEAS. 

 

Pronto Atendimento ao Cidadão – PAC – Em 2003 contava com quatro postos. 

Atualmente, presta serviços por meio dos 7 postos, realizando uma média de 12.000 

atendimentos/dia, o que significa um número muito superior de serviços, já que o usuário do 

PAC busca os serviços ofertados de bancos, correios, água, luz, telefone, expedição de 

carteira de identidade e outros, distribuídos nos PACs São José, Compensa, Cidade Nova, 

Alvorada, Porto, Educandos e Manacapuru, o primeiro no interior do Estado, inaugurado em 

29 de novembro de 2008. 

Além dos serviços oferecidos pelos PACs, são desenvolvidas ações sociais 

intituladas de PAC Itinerante. É uma nova experiência já consagrada nas unidades fixas. 

Foram atendidas 60 pessoas em Manairão – Manacapuru, 229 em Novo Airão, 3.503 em 

Caapiranga, 1.961 em Anamã e 5.000 na Comunidade São José dos Campos, em Manaus. 

O Programa de Inclusão Digital, funcionando nos sete postos do PAC, atende 318 

pessoas mensalmente. Com o início em 2005, atende uma média de 6.332 alunos, uma média 

de 1.200 alunos por ano, sendo que em 2009, o número alcançado já passa de 2.000 pessoas 

treinadas. A expectativa para 2010 é a implantação de mais três PACs no interior e a 

revitalização de três na capital; ampliação para a oferta de 900 vagas no programa de 

Inclusão. 

Durante o período de 2003 a 2009, foram atendidas 205.241.400 pessoas em 

344.991.204 serviços, conforme quadro a seguir: 
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ATENDIMENTOS E SERVIÇOS REALIZADOS NOS PACs - 2003 – 2009 

 

ANO PESSOAS ATENDIDAS SERVIÇOS 
EXECUTADOS 

2003 30.399.912 38.500.764 

2004 26.244.312 45.945.816 

2005 25.676.448 47.622.456 

2006 25.563.528 46.896.528 

2007 28.578.384 53.658.384 

2008 35.264.820 58.861.908 

2009 33.513.996 53.505.348 

TOTAL 205.241.400 344.991.204 
                                Fonte: Ouvicom/AM. 
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DEMONSTRATIVO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
 

METAS ATINGIDAS/ANO Meta 
Prevista GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ESPECIFICAÇÃO DA AÇÃO 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

  
Adequação, Revitalização, Ampliação e 
Capacitação de RH 

Nº de Servidores Capacitados --- --- --- --- 136 294 177 180 

 
Monitoramento Nº de Visitas realizadas --- ---- ---- 161 261 217 98 170 

 
Co-Financiamento e Apoio Técnico na 
Execução de Ações de Proteção Social Básica 

Nº de Municípios Contemplados ---- ---- ---- ---- ---- 18 12 62 

 
Apoio à Implementação dos Órgãos 
Colegiados de Direitos e Políticas Sociais 

Nº de Atividades Realizadas ---- ---- ---- 13 11 1.218 543 880 

PMR 
(Nº de Pessoas Atendidas) 11.313 14.463 14.123 13.604 16.786 20.303 16.354 17.000 

ABRIGOS 
(Nº de Pessoas Atendidas) 120 120 120 120 305 305 305 305 

PEP 
(Nº de Pessoas Atendidas) ---- ---- 43.634 48.632 36.622 56.156 37.392 44.480 

Descentralização de Serviços e Ações 
Socioassistenciais 
 

CUNHATÃ E CURUMIM 
(Nº de Pessoas Atendidas) 3.290 2.955 2.415 2.660 ---- --- ---- ---- 

Descentralização de Serviços e Ações 
Socioassistenciais 
(Proteção Social Básica Oscip “Dom Adalberto 
Marzi”) 

Projeto 1: PRATO CIDADÃO/ 
Restaurantes Populares 
(Nº de Atendimentos) 

---- ---- ---- 840.000 206.967 204.277 139.728 210.00 
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DEMONSTRATIVO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
Continuação 

METAS ATINGIDAS Meta 
Prevista 

GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ESPECIFICAÇÃO DA AÇÃO 
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Projeto 2: S.O.S. CIDADÃO / Sopão 
(Nº de Atendimentos) 

 
---- ---- ---- 300.000  200.509  207.099 168.045 218.00 

Projeto 3: ASSISTÊNCIA SOCIAL 
(Nº de Pessoas Atendidas) 

 
---- ---- ----  16.761 24.576   7.038 22.240 25.000 

Projeto 4: HUMANIZÃÇÃO DE 
FAMÍLIA 

(Nº de Pessoas Beneficiadas) 
 

---- ---- ----  4.191 1.238   2.635 3.805 4.500 

Projeto 5: CIDADANIA 
(Nº de Benefícios Prestados) 

 
---- ---- ---- 69.352 15.141 3.994 1.439 3.000 

 
Descentralização de Serviços e Ações 
Socioassistenciais 
(Proteção Social Básica Oscip 
“Dom Adalberto Marzi”) 

 

Projeto 6: PROCOMUNIDADE 
(Nº de Benefícios Prestados) 

 
---- ---- ---- ---- 8.355 7.609 831 5.000 

OSCIP/IDPT  
Projeto 1: AME A VIDA 

(Nº de Atendimentos) 
 

---- ---- ---- ---- 1.185 
 

107.560  
  

140.156 150.00 

Coordenação da Revisão do Benefício 
de Prestação Continuada – BPC 

(Nº de Pessoas Atendidas) 
 

9.358 5.096 10.220 10.220 57.534 62.573 515.067 ---- 

Programa de Apoio à Pessoa Idosa – 
API 

(Nº de Pessoas Atendidas) 
 

2.253 2.253 2.253 2.253 2.253 2.253 2.253 ---- 

 
Coordenação de Serviços Socioassistenciais de 
Ação Continuada (Programas Federais) 
 
 Programa de Proteção à Pessoa 

Deficiente – PPD 
(Nº de Pessoas Atendidas) 

 

1.314 1.314 1.314 1.314 1.314 1.314 1.314 ---- 
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DEMONSTRATIVO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
Continuação 

METAS ATINGIDAS Meta 
Prevista 

GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ESPECIFICAÇÃO DA AÇÃO 
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

CADÚNICO 
(Nº de Pessoas Atendidas) ---- ---- ---- ---- 220.865 309.874 342.158 ---- 

BOLSA FAMÍLIA 
(Nº de Pessoas Atendidas) ---- ---- ---- 203.067 219.002 223.815 253.280 ---- 

PRO JOVEM 
(Nº de Jovens Atendidos) ---- ---- ---- ---- ---- 10.910 8.775 ---- 

AGENTE JOVEM 
(Nº Pessoas Atendidas) 650 1.350 1.900 1.900 1.900 1.625 ---- ---- 

SENTINELA 
(Nº Pessoas Atendidas) 220 530 1.030 1.150 1.500 ---- ---- ---- 

Programa de Erradicação do 
Trabalho Infantil – PETI 
(Nº de Pessoas Atendidas) 

13.181 14.766 15.476 16.116 17.353 17.461 10.243 ---- 

Coordenação de Serviços Socioassistenciais de 
Ação Continuada (Programas Federais) 
 

 
 

Programa de Atenção Integral às 
Famílias – PAIF / Centros de 

Referência de Assistência Social – 
CRAS 

(Nº de Famílias Atendidas) 

1.500 7.800 8.400 22.056 18.250 --- 4.563 ---- 
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DEMONSTRATIVO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
Continuação 

METAS ATINGIDAS Meta 
Prevista VIVENDO COM DIGNIDADE / PROTEÇÃO 

SOCIAL ESPECIAL ESPECIFICAÇÃO DA AÇÃO 
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

 
Implantação de Centros de Referência 
Especializada da Assistência Social – CREAS 
 

Usuários Atendidos ---- ---- ---- ---- ---- ----- 3.326 3.500 

Enfrentamento ao Abuso, Violência e 
Exploração Sexual de Crianças e 

Adolescentes 
(Nº de Vitimizados) 

 

---- ---- ---- ---- ----- 293 1.366 400 

Centro Integrado de Proteção e Defesa 
da Pessoa Idosa – CIPDI 

(Nº de Atendimentos) 
 

---- ---- ---- ---- 3.010 6.055 6.984 7.000 

Atendimentos de Dependentes 
Químicos 

(Nº de Pessoas Atendidas) 
 

---- ---- ---- ---- ---- 531 464 550 

Garantia de Defesa de Direitos e de  
Proteção Social 

Manutenção da Casa do Migrante 
Jacamim 

(Nº de Migrantes Atendidas) 
 

439 637 454 503 562 804 468 540 

Rede de Proteção a Mulher 
Oscip “Dom Adalberto Marzi” 

Projeto 7: Serviço de Apoio e Proteção 
Emergencial a Mulher - SAPEM 

(Nº de Mulheres Atendidas) 
 

---- ---- ---- ---- 23 3.420 4.990 5.000 

Rede de Proteção à Mulher 
Oscip  
“Dom Adalberto Marzi” 

Projeto 8: Centro Estadual de 
Referência e Apoio à Mulher - 

CREAM 
(Nº de Pessoas Atendidas) 

 

---- ---- ---- ---- ---- 173 1.154 1.027 

Oscip “Instituto Dignidade Para Todos” 
Projeto 2: Criança Cidadã 

(Nº de Crianças e Adolescestes 
Atendidas) 

---- ---- ---- ---- ---- ---- 36 40 
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DEMONSTRATIVO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
Continuação 

METAS ATINGIDAS Meta 
Prevista CIDADANIA PARA TODOS (PROJETO 

CIDADÃO) ESPECIFICAÇÃO DA AÇÃO 
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Projeto Cidadão Nº de Famílias 2.600 4.000 6.035 4.102 2.484 1.752 1.173 2.000 

Governo Cidadão Nº de Atendimentos ---- ---- 83.384 67.047 14.155 24.677 20.027 30.000 

Escola Cidadã Nº de Atendimentos 26.381 32.400 56.910 30.772 416.855 30.639 16.094 40.000 

31 DE MARÇO/ANDRÈ 
ARAÚJO/ ARAR /MARIA DE 

MIRANDA LEÃO/THOMÉ DE 
MEDEIROS RAPOSO 

(Nº de Atendimentos) 

120.000 142.000 186.000 304.062 217.319 152.318 210.994 250.000 
Implantação e Manutenção de Centros 
Estaduais de Convivência da Família 

PADRE PEDRO VIGNOLA 
(Nº de Atendimentos) ---- ---- ---- ---- 3.000 324.398 195.816 260.000 

Implantação e Manutenção de Centros 
Estaduais de Convivência do Idoso 

CECI 
(Nº de Atendimentos) ---- ---- ---- ---- ---- 113.610 374.003 380.000 

Atendimento Socioeventuais 
(Nº de Pessoas Atendidas) 64.275 25.056 273.439 921.956 33.940 39.423 14.526 20.000 

Pró-Cidadania Prestação de Serviços 
Socioemergenciais ás Vítimas de 

Sinistros e Fatos Adversos 
(Nº de Pessoas Atendidas) 

---- ---- ---- ---- ---- 9.341 1.286 --- 
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DEMONSTRATIVO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
Continuação 

METAS ATINGIDAS Meta 
Prevista CIDADANIA PARA TODOS (PROJETO 

CIDADÃO) ESPECIFICAÇÃO DA AÇÃO 
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Atendimentos às Puérperas de 
Baixa Renda 

 (Nº de Puérperas Atendidas) 
14.987 10.931 11.785 9.726 19.479 12.043 7.038 9.000 

 
Núcleo Socioassistencial do PAC 

Porto de Manaus  
(Nº de Pessoas Atendidas) 

6.200 7.406 9.656 14.804 14.314 14.234 12.060 14.500 Pró-Cidadania 

 
RENDAMAZ 

 (Pessoas Atendidas) 
1.854 ---- 758 1.196 ---- ---- ---- ---- 

Oscip /Idpt 
 

Projeto 3: JOVEM CIDADÃO 
 (Nº de Bolsas pagas) ---- ---- ---- ---- 2.745 38.651 354.313 360.000 

METAS ATINGIDAS Meta 
Prevista PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ESPECIFICAÇÃO DA AÇÃO 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

LIBERDADE ASSISTIDA/PSC 
(Nº de Adolescentes Atendidos) 1.300 1.259 3.224 3.243 1.286 779 593 407 

SEMILIBERDADE 
(Nº de Adolescentes Atendidos) 20 169 283 154 85 55 39 25 

INTERNAÇÃO 
(Nº de Adolescentes Atendidos) 240 746 1.728 1.151 622 106 104 90 

Garantia de Defesa de Direitos e de  
Proteção Social 

EGRESSO 
(Nº de Adolescentes Atendidos) ---- ---- ---- 47 79 20 36 19 
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DEMONSTRATIVO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
 

Conclusão 

METAS ATINGIDAS Meta 
Prevista 

UNIVERSALIZAÇÃO DO ACESSO AOS 
SERVIÇOS PÚBLICOS E PROGRAMAS DE 

GOVERNO 

ESPECIFICAÇÃO DA 
AÇÃO 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Pronto Atendimento Itinerante - PAI  (Nº de Atendimentos) 65.531 183.418 468.896 416.600 28.675 228.323 233.338 260.000 

Nota: Nos primeiros 4 meses de 2009 não houve edição. 
 
 
 

INVESTIMENTOS EM EQUIPAMENTOS – 2003 a 2009 
 

INVESTIMENTOS TOTAL 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS 
5.038.794 0 82.739 354.553 256.419 1.251.953 671.164 2.421.966 

Secretaria de Estado da Assistência Social e Cidadania 1.685.716 0 24.821 169.208 148.683 284.792 190.060 868.152 

Fundo Estadual da Assistência Social - FEAS 2.729.152 0 27.296 177.813 99.746 516.566 455.921 1.451.810 

Fundo Estadual da Criança e do Adolescente – FECA   623.926 0 30.622 7.532 7.990 450.595 25.183 102.004 



 177

TRABALHO E RENDA 

 

Sem perder o foco do emprego e geração de renda, o Governo do Estado do Amazonas 

incentiva todos os movimentos sociais e revitaliza o artesanato como forma atuante de renda, com 

a dinamização da Central de Artesanato Branco e Silva, a participação em feiras nacionais e a 

criação de novos postos de venda, colocando o artesão e sua produção em linha direta com a 

massa salarial interessada. 

Criando a ponte entre a informalidade e a formação de novas empresas, por meio da 

Secretaria de Estado do Trabalho - SETRAB, com seu braço avançado NAE – Núcleo de Apoio ao 

Empreendedor – registrou, com todas as exigências legais de funcionamento, centenas de 

empresas, gerando, cada uma, a média de quatro empregos, o que permitiu mais trabalhadores com 

carteira assinada no mercado. 

Presidindo a Comissão Estadual do Emprego – COEMP, formada por representantes 

sindicais e Central de Trabalhores, estabelece as políticas de trabalho, de qualificação e ações de 

acordo com as necessidades identificadas no universo de relações trabalhistas. 

Outra ação importante foi o registro de empresas do Programa Fique Legal, que 

significou a legalização das terras, o fomento do respeito ao meio ambiente, e, dentro destes 

parâmetros, a legalização de empresas voltadas para o aproveitamento da madeira em móveis, 

artesanato ou em toras serradas por metro, para abastecer as movelarias de dezenas de municípios. 

Com os olhos voltados para o mercado, evitou o drama do desemprego em massa durante 

a crise, executando o Programa Bolsa Qualificação, e participa como instrumento de habilitação 

do pescador do Seguro Defeso, deslocando equipes para os municípios determinados, na cota de 

atendimento junto com a Superintendência Regional do Trabalho. Para os municípios, com análise 

de cada local, identifica as necessidades de qualificação e monta as estruturas necessárias, direta 

ou por meio de entidades parceiras, evitando que investimentos deixem de ser realizados por falta 

de pessoal qualificado.  

Outro trabalho que atinge 10 mil jovens de 18 a 29 anos, em três etapas, é o 

PROJOVEM, atualmente executado em 8 municípios, com 5.000 educandos que, em 18 meses, 

além do ensino fundamental, estarão aptos para entrarem no mercado de trabalho, resgatando o 

tempo perdido por situações diversas. As duas outras etapas serão de 3.500 e, logo após, mais uma 

turma de 1.500 jovens. 

A organização do Terceiro Setor, uma organização de trabalhadores e trabalhadoras que 

produzem renda informal, é uma das ações que chegou a inspirar a criação da Frente Municipalista 
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do Terceiro Setor, gerando a consciência do trabalho integral, com associativismo e 

cooperativismo que dá acesso a recursos, programas e benefícios sociais, num ciclo de pessoas da 

agricultura, serviços, artes, cultura e criação que atinge centenas de milhares de pessoas. 

Programa Promoção do Trabalha - atua nas ações de Intermediação de Mão de Obra, 

Qualificação Profissional e Seguro Desemprego, cujo objetivo é oportunizar emprego e trabalho à 

população economicamente ativa. 

Intermediação de Mão de Obra – resultados desta ação: inscreveu no seu banco de dados 23.929 

novos cadastros, encaminhou ao mercado de trabalho 35.771 cidadãos, colocou no mercado de 

trabalho 7.334, captou 14.834 vagas no ano de 2009. 

Qualificação Profissional - tem como finalidade principal a capacitação de trabalhadores 

desempregados, subempregados em situação de vulnerabilidade econômica e social, criando 

condições de maior empregabilidade. Esta ação qualificou 714 trabalhadores no ano de 2009. 

Atuando no universo das parcerias produtivas de recursos humanos, nas escolas fundamentais e 

nas universidades, buscou a soma de atividades de entidades do comércio e da indústria, que 

trabalham para seus clientes personalizados, como o SESC, SENAC, Sindicato da Construção 

Civil, Sindicato dos Metalúrgicos CDLM e Universidade Tecnológica do Varejo – UTV, para 

contabilizar a qualificação na linha especificada do mercado, conseguindo um número 

significativo de trabalhadores e trabalhadoras no emprego, como atestam as ocupações 

preenchidas na grande reversão da crise. 

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. O Seguro Defeso é benefício 

correspondente a quatro salários mínimos, o que facilita a composição da renda familiar para os 

pescadores artesanais nesse período.  

Repetindo o trabalho de habilitação dos pescadores no período do Defeso, que vai do dia 

15 de novembro a 15 de março do ano subseqüente, o Governo do Estado credenciou 8 mil 

pescadores em 22 municípios, deslocando equipes e encaminhando os beneficiários para receber o 

recurso, por meio do Cartão Cidadão, nas agências da Caixa Econômica ou nas Loterias. O mesmo 

número de pescadores teve acesso ao Seguro, injetando dinheiro no município durante o tempo em 

que a pesca é proibida. Este trabalho significa a circulação de 16 milhões de reais, nos 22 

municípios atendidos.  
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Em 2009, foram atendidos no Seguro-Desemprego 205.900 cidadãos, sendo que 84.970 

destes foram habilitados ao benefício conforme gráfico abaixo: 

 
HABILITADOS AO BENEFÍCIO DO SEGURO-DESEMPREGO – 1999-2009 

 
Fonte: SETRAB. 

 

Programa Amazonas Empreendedor - tem como objetivo fomentar a criação de micro e 

pequenas empresas com vistas à geração de oportunidades de trabalho e renda, e tem como ações 

principais as que seguem: 

  Núcleo de Apoio ao Empreendedor – NAE atendeu 1.036 clientes, destes formalizou 631 

empresas. 

Revitalização da Artesania Amazonense - implementação de ações, diretrizes e 

estratégias com vistas a desenvolver o artesanato como alternativa econômica. A Central de 

Artesanato cadastrou 639 artesãos entre novos e recadastrados, produziu 76.282 peças artesanais, 

recebeu 35.693 visitantes, movimentou R$ 760.376,50 no ano com a comercialização de 69.258 

peças artesanais.  

 

Carteira do Trabalho e Previdência Social –CTPS – convênio com o Ministério do Trabalho e 

Emprego para emissão de CTPS na sua sede e também nos postos de atendimento 

descentralizados, como em postos do interior do Estado. 

 

Bolsa Qualificação – O Governo do Estado ativou este programa, evitando a demissão sumária de 

3.011 trabalhadores de linhas de produções que ficaram paralisadas. O Programa 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 
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direitos previdenciários, podendo ser chamados tão logo o processo produtivo pleno das empresas 

seja reiniciado, como ocorreu em todos os casos. 

 

Feiras e Renda - estimulando o artesanato como fonte de renda, o Amazonas participou de seis 

feiras nacionais, onde foram abertas portas de negociações importantes que resultam numa grande 

demanda da arte local, proporcionando o aumento de artesãos. Atualmente o Amazonas conta com 

96 mil artesãos, sendo 20 mil cadastrados no Programa do Artesanato do Amazonas que tem como 

carro chefe a Central de Artesanato Branco e Silva. Para a divulgação mais forte do artesanato 

coma marca do Amazonas, o Estado, depois de enviar um projeto à INFRAERO, está conseguindo 

um espaço amplo e bem posicionado no novo aeroporto de Manaus. Neste espaço, serão expostas 

as peças de artesanato e terão a presença de artesãos, e indígenas, que obedecerão a um sistema de 

rodízio para que o visitante tenha um contato direto com as pessoas que fazem o artesanato e 

podem contar o processo, e a forma de fabricação, bem como, qual é a matéria prima utilizada. 

 

FOMENTO AO TRABALHO E RENDA 

 
O Governo do Estado, por meio da Agência de Fomento do Estado do Amazonas - 

AFEAM, instituição responsável pelo fomento das atividades consideradas estratégicas para o 

desenvolvimento do Estado, tem adotado uma política eficiente no que se refere ao apoio aos 

empreendimentos considerados prioritários para a economia amazonense, atuando nos principais 

setores econômicos e em todos os seus eixos de desenvolvimento, além de assegurar recursos 

técnicos e financeiros principalmente para as micro e pequenas empresas do Estado. 

Enquanto em 2003 eram realizadas 22.624 operações, no total de R$ 169.548.397,10, 

correspondendo a 64.509 ocupações econômicas geradas e/ou mantidas, em 2009 o Governo do 

Estado realizou, 69.521 operações no valor de R$ 420.144.785,82, correspondentes a 195.851 

ocupações econômicas geradas e/ou mantidas, demonstrando a evolução das atividades de 

fomento. 

Objetivando identificar os fatores e/ou obstáculos que dificultam o fortalecimento dos 

segmentos produtivos entre as principais atividades econômicas do Estado, foram formuladas 

proposições e estabelecidas linhas de ação para subsidiar a criação de programas de crédito 

voltados para o aproveitamento das oportunidades identificadas, com a oferta de taxas atrativas, 

dentre os quais se destacam: 

Programas com Fonte de Recursos do FMPES (Fundo de Desenvolvimento das Micro e 

Pequenas Empresas do Estado do Amazonas): AFEAM /PROFIRENDA; AFEAM/Procidadania; 
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AFEAM /FMPES Rural; AFEAM /FMPES – Indústria/Comércio/Serviços; AFEAM/Vida Nova; 

Cartão Zona Franca Verde – Rotativo; Cartão Zona Franca Verde – Máquinas e Equipamentos; 

Conversão de Veículos Automotores ao gás natural veicular Zona Franca Verde - Gás Verde; 

Programa de Módulos de Produção para  Desenvolvimento Econômico Familiar – PROMDEF; 

Programa de Fomento à Utilização de Sistema de  Irrigação para a Agricultura Familiar – 

IRRIGAR; Programa de Microcrédito destinado à  reintegração ao Trabalho e Renda  dos 

Apenados e ex-Apenados da Capital(masculino e femenino) – Reintegrar; Programa Plantar o 

Futuro. 

Programas com Fonte de Recursos Próprios: AFEAM/Agrícola;  AFEAM/Industrial; 

AFEAM/Serviços; AFEAM/Comércio; Programa de Financiamento aos Servidores Públicos do 

Estado – PROFIP;  Produção e Giro; Crédito simplificado;  PRÓ-MUNICÍPIOS. 

Programas com Fonte de Recursos do FTI (Fundo de Fomento ao Turismo, Infraestrutura, 

Serviço e Interiozação do Desenvolvimento do Estado do Amazonas): Programa de apoio ao 

Turismo no Interior do Amazonas – PROINTUR ; Programa de Produção de Aves e Ovos  do 

Estado do Amazonas – PROAVES; Programa de Produção de Grãos no Cerrado Amazonense - 

PROGRÃOS; Programa Cama e Café da Manhã; Programa de Apoio a Produção e 

Industrialização de Fibras  Vegetais do Estado do Amazonas – PROFIBRA; Programa de Pesca e 

Piscicultura - PROPEIXE; Programa de Agricultura, Pecuária e Agroindústria - PROAGRI; 

Programa de Desenvolvimento Florestal Sustentável - PROFLORESTA. 

Programas com Fonte Recursos do BNDS ( Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico 

e Social): BNDES Automático; FINAME Máquinas e Equipamentos; FINAME Agrícola; 

Programa de Apoio aos Municípios-PRÓ-Municípios. 

Programas com Fonte de Recursos do Orçamento do Governo do Estado: Programa de 

Incentivo ao Uso do Calcário na Correção de Solos – PROCALCÁRIO; Programa de Incentivo ao 

Uso do Calcário na Correção e Outros Corretivos de Solos - PROCALCÁRIO. 

O Governo do Estado também vem se destacando na busca pelo crescimento econômico 

local, no apoio a todos os empreendedores do Amazonas, de qualquer atividade econômica e porte, 

tanto na Capital quanto no interior, tendo investido no período de janeiro a outubro de 2009, R$ 

72,7 milhões. Foram realizadas, até então, 113 ações de crédito, sendo 39 em Manaus e 74 nos 

municípios do interior, representando 100% de atendimento em todo o Estado. Isso resultou em 

exatas 6.728 operações contratadas, com a expectativa de haver gerado e/ou mantido 19.552 

ocupações econômicas. 
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Em Manaus, o setor terciário foi o que mais recebeu investimentos, com um total de 851 

operações de crédito e recursos de R$ 24,4 milhões. Os setores secundário e primário obtiveram, 

juntos, 258 contratos de financiamentos, totalizando R$ 21,6 milhões.  

O setor primário, mesmo com os rios Solimões, Negro e Amazonas recebendo um 

excessivo volume de águas, o que proporcionou uma cheia superior à ocorrida no ano de 1953, 

ocasionando alagamento de áreas utilizadas para a produção agrícola e pecuária, foi o que 

consumiu maior parcela dos investimentos em 2009, com atuações por meio de Ações Itinerantes 

de Crédito, Feiras e Exposições Agropecuárias, assim como atendimentos específicos às atividades 

prioritárias em todos os municípios do interior, com a aplicação de R$ 16,5 milhões na contratação 

de 3.289 operações de crédito direcionadas ao cultivo da mandioca, pesca artesanal, pecuária 

custeio, infraestrutura pecuária, aquisição de animais, fruticultura, malva e outros. Os 

empreendimentos na área de comércio e serviços representaram a segunda maior parcela de 

beneficiados no interior, com 1.806 operações contratadas e investimento de R$ 6,6 milhões de 

estivas em geral, restaurantes e lanchonetes, bens de informática, salão de beleza, confecção, 

oficinas mecânicas e outros. O setor secundário ocupou o terceiro posto, com R$ 3,6 milhões 

liberados em 524 operações direcionadas para a confecção, artesanato, panificação, cozinha 

industrial e outros. 

 

Financiamentos a Empreendimentos de Médio e Grande Porte 

 

Com o objetivo de incentivar a ampliação de mercado, a segurança e o fortalecimento do 

setor, a geração de novos empregos e principalmente a manutenção dos existentes, o ano de 2009, 

mesmo com a tônica de crise e pós-crise econômica internacional, e até muito em função desta, 

pela necessidade de confiança das instituições de crédito, foi marcado pela entrada da Agência na 

concessão de financiamentos para indústrias de bens finais ou terceirizadas do Polo Industrial de 

Manaus – PIM. Nesse intuito, por orientação do Governo do Estado, mesmo atuando 

tradicionalmente com o foco direcionado para o apoio aos micros e pequenos empreendedores, 

aplicou aproximadamente R$ 37 milhões em empreendimentos de relevância para o PIM, 

bem como em outros importantes empreendimentos para a economia de Estado, abrindo assim, a 

possibilidade de fomentar em 2010 outros médios e grandes projetos, tanto do PIM quanto de 

outros setores. 
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Custeio Emergencial Pecuário 

 

Sensível à situação enfrentada pelos pecuaristas, tanto durante a cheia quanto no período 

da vazante, o Governo do Estado, criou alternativas capazes de evitar a perda de parte dos 

rebanhos bovinos e bubalinos do Amazonas e, consequentemente, a escassez dos produtos de 

origem bovina no mercado interno, principalmente em Manaus. Assim, foi criado um Programa 

de Custeio Emergencial Pecuário destinado aos pequenos e médios pecuaristas dos 

municípios de Anori, Autazes, Barreirinha, Boa Vista do Ramos, Careiro Castanho, Careiro da 

Várzea, Iranduba, Itacoatiara, Itapiranga, Manacapuru, Manaquiri, Manaus, Maués, Nhamundá, 

Nova Olinda do Norte, Parintins, Rio Preto da Eva, São Sebastião do Uatumã, Silves, Urucará e 

Urucurituba. Utilizando recursos do Fundo de Apoio às Micro e Pequenas Empresas e ao 

Desenvolvimento Social do Estado do Amazonas – FMPES, esse programa tem como principal 

objetivo o custeio da aquisição de insumos (alimentos concentrados, complexo vitamínico, 

medicamentos e sais minerais) que são usados na alimentação dos animais. Apresenta como 

vantagem a subvenção econômica de 50% sobre o saldo devedor do financiamento, tornando-se 

assim viável ao público alvo. Foram beneficiados 1.458 pecuaristas com o aporte de R$ 

10.368.223,66. 

 

Programas Específicos 

 

A Agência ainda conta com produtos específicos, criados especialmente para o 

atendimento das necessidades de algumas classes-alvo, como: Reintegrar, programa criado 

através de convênio com a SEJUS, especialmente para os apenados e ex-apenados do Sistema 

Prisional Amazonense, que estejam prestes a serem libertados e que tenham sido capacitados em 

cursos profissionalizantes pela Secretaria; Programa de Módulos Econômicos Familiares – 

Promdef, para implementação de módulos de culturas regionais e espécies florestais que garantam 

sua exploração econômica de forma sustentável; Irrigar, destinado a aquisição de máquinas, 

equipamentos e demais acessórios destinados à captação, condução e distribuição regular de água 

para os cultivos agrícolas, principalmente hortifrutigranjeiros e fruticultura, além de abertura de 

poços artesianos; E o Plantar o Futuro, esse terceiro programa é um crédito especial destinado ao 

setor primário, com o objetivo de proporcionar ao produtor rural, condições mínimas de 

sobrevivência de forma sustentável, por meio de pequenos financiamentos tradicionais para 

culturas de subsistência, agregando-se novas opções que lhes permitam, em curto prazo, auferir 

rendimentos suficientes para a manutenção familiar e, no longo prazo, obter uma razoável 
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poupança em espécies florestais. Com o Plantar o Futuro, a AFEAM mostra que empreender 

também é preservar a vida e incentivar o desenvolvimento. 

Todas as informações estatísticas estão com data base de 31/10/2009. 
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Na busca para aperfeiçoar o padrão de funcionamento da Agência, seja em termos 

administrativos como operacionais, o Governo do Estado, vem realizando investimentos nas áreas 

de gestão organizacional, política de recursos humanos e infraestrutura física. 

No que concerne à capacitação profissional, estabeleceu continuamente programações de 

treinamento modeladas para atender às necessidades da Agência, permitindo aos participantes o 

acesso aos ensinamentos que contribuam para capacitá-los e aprimorá-los no trato das tarefas que 

compete a cada um executar no setor de trabalho em que estão posicionados. No mês de novembro 

próximo passado, foi realizado um concurso público para o preenchimento de 78 vagas do Quadro 

de Pessoal da empresa, estando previsto o início da contratação dos aprovados no primeiro 

trimestre de 2010.  
 

APLICAÇÕES DE RECURSOS POR FONTES – 2003-2009 
R$1,00 

ANOS RECURSOS 
PRÓPRIOS BNDES/FINAME FMPES FTI TOTAIS 

2003 34.000.000 4.312.800 44.400.000 89.600.000 172.312.800
2004 17.000.000 15.000.000 32.000.000 50.000.000 114.000.000
2005 20.000.000 25.000.000 39.705.000 5.344.000 90.049.000
2006 30.000.000 30.000.000 56.000.000 2.800.000 118.800.000
2007 15.000.000 10.992.000 30.000.000 3.800.000 59.792.000
2008 15.000.000 10.000.000 54.000.000 6.000.000 85.000.000
2009 20.813.000 6.390.000 44.371.000          - 71.574.000

TOTAL 
GERAL 151.813.000 101.694.800 300.476.000 157.544.000 711.527.800

  Fonte: AFEAM. 

RECURSOS APLICADOS POR SETOR NO ANO DE 2009 (ATÉ 31/10)

31.030.931,41 
43%

16.966.464,42 
23%

24.728.590,52 
34%

RURAL INDUSTRIA COMERCIO/SERVIÇO
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AGROPECUÁRIA, PESCA E DESENVOLVIMENTO RURAL 
 
  

Nos últimos sete anos, o Governo do Estado, implementou uma série de programas que 

permitiram aos pequenos produtores rurais terem acesso aos benefícios de políticas agrícolas 

direcionadas para o fortalecimento da agricultura familiar. 

Estruturou a política de Defesa Sanitária, Anima e Vegetal, a política de pesca e 

aquicultura, e mais recentemente, a política agrícola, florestal e pecuária. 

Reestruturou o setor primário com a criação da Secretaria de Estado de Produção – 

SEPROR, e a Agência de Agronegócios do Estado do Amazonas (atual Agência de 

Desenvolvimento Sustentável – ADS) e a expansão do Instituto de Desenvolvimento 

Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas - IDAM que passou a atuar em 

todos os municípios, por intermédio de 66 escritórios. 

Com essas ações passou a oferecer melhores condições de vida a milhares de famílias 

que moram e trabalham no campo, criando em muitos casos novas fontes de renda para esses 

produtores que trabalham com técnicas de desenvolvimento sustentável na geração dos alimentos. 

Todos os 62 municípios são atendidos com os serviços de Assistência Técnica e Extensão Rural e 

Florestal (ATER/ATEF).  

 

Assistência Técnica e Extensão Rural e Florestal 

 

Para a prestação desses serviços, o Governo Estadual conta com um Escritório Central e 

66 Unidades Locais, sendo duas Unidades Locais nos municípios de Itacoatiara (sede do 

município e distrito de Novo Remanso), Manacapuru (sede do município e distrito de Vila Rica de 

Caviana), Manicoré (sede do município e distrito de Santo Antonio do Matupi), Lábrea (sede do 

município e no distrito de Nova Califórnia, para atuação no sul desse município) e uma Unidade 

Local nos demais municípios do Estado, conforme podem ser visualizadas no mapa do Amazonas, 

a seguir: 
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O processo de reestruturação e de fortalecimento desses serviços, iniciado em 2003 pelo 

Governo do Estado, oportunizou a ampliação do número de Unidades Locais do IDAM, assim 

como do número de beneficiários atendidos ao longo dos últimos anos. Comparando o ano de 

2009 com o de 2003, verifica-se um crescimento de 69% e 88%, dos números de Unidades Locais 

e público assistido, respectivamente. Aproximadamente, 99% dos beneficiários são agricultores 

familiares e os demais são produtores rurais de médio e grande porte. Em 2009, foram assistidos 

82.602 produtores rurais/agricultores familiares. 

No quadro a seguir, podem ser visualizados os diferentes públicos trabalhados pelos 

serviços de ATER e ATEF. 
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PÚBLICO BENEFICIÁRIO DOS SERVIÇOS DE ATER - 2003 -2009 

2008 2009 
DISCRIMINAÇÃO 

Área (ha) Produção Área (ha) Produção 

905t palmito 245 t palmito Pupunha 3.018 
5.038.000 cachos 

2.670 
3.296 cachos 

Juta/Malva 7.816 11.598t fibras 3.827 5.740 t fibras 

365.983 t colmo 224.187 t colmo 
Cana-de-açúcar 6.049 

3.981t açúcar mascavo
5.248 

1.339 t açúcar mascavo

Guaraná 7.615 766t 6.887 839 t 

Café 5.546 5.510t 4.902 5.882 t 

Sistema Agroflorestal 2.942 0 3.454 0 

Pimenta-do-Reino 169 35 t 59 215 t 

Urucum 93 92t 81 88 t 

Cacau 1.103 1.054t 1.538 1.636 t 

TOTAL 34.351 — 
28.666

— 

           Fonte: IDAM 
  

Capacitação  

 

Capacitação de Técnicos – Para a melhoria contínua dos serviços de ATER, o Governo 

Estadual tem investido na capacitação do Quadro Técnico, notadamente nas temáticas 

relacionadas à administração e gestão pública, gestão de talentos, planejamento governamental e 

orçamento público. 
 
 

CAPACITAÇÃO DE TÉCNICOS DE ATER – 2003 – 2009 
 

RESULTADOS ALCANÇADOS % 
CRESCIMENTO 

DISCRIMINAÇÃO 
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2003/2009 

Eventos de Capacitação  19 25 41 38 85 125 53 178,95 

Técnicos Capacitados 212 202 359 292 586 683 307 44,81 
   Fonte: IDAM 



 189

Capacitação de Produtores Rurais / Agricultores Familiares - O Governo do Amazonas 

tem trabalhado na redefinição de políticas públicas promotoras do desenvolvimento rural 

sustentável, repassando às instituições estaduais a responsabilidade de atuar na esfera local com 

instrumentos, meios e formas, dentro de suas competências, para a melhoria da qualidade de vida 

das populações rurais. Com a utilização de técnicas e métodos participativos, foram promovidos 

196 eventos de diferentes temáticas, contemplando em 2009, um total de 4.352 agricultores 

familiares/produtores rurais capacitados. 

 
NÚMEROS DE CURSOS E DE PRODUTORES RURAIS/AGRICULTORES FAMILIARES CAPACITADOS 

– 2003 - 2009 
 

RESULTADOS ALCANÇADOS % 
CRESCIMENTO 

DISCRIMINAÇÃO 
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2003/2009 

Curso para Produtores 
Rurais 77 190 111 198 165 355 196 154,55 

Produtores Treinados 1.745 3.941 2.271 4.686 3.421 7.394 4.352 149,4 

 Fonte: IDAM 
 

 
CRÉDITO RURAL – Acesso e Qualificação  
 

 
Importante ferramenta de fomento as atividades produtivas dos produtores 

rurais/agricultores familiares, o acesso a esses recursos pelo público beneficiário deve e precisa 

atender aos princípios da oportunidade, suficiência e adequação, bem como a devida obediência às 

Leis Ambientais. 

Para tanto, o Governo do Estado, em parceria com o Governo Federal/Ministério do 

Desenvolvimento Agrário – MDA e os agentes financeiros, Agência de Fomento do Estado do 

Amazonas – AFEAM, Banco da Amazônia e Banco do Brasil, tem trabalhado no sentido de buscar 

alternativas que permitam, não só disponibilizar um maior volume de recursos financeiros para 

programas/linhas de financiamentos no âmbito federal e estadual, a custos menores para os 

produtores rurais/agricultores familiares, mas, também, qualificar e facilitar o acesso a eles, levar 

informações, orientações e esclarecimentos sobre as vantagens e os possíveis riscos relacionados à 

aplicação incorreta desses recursos, fortalecendo, dessa forma, o processo decisório, por parte dos 

interessados, na obtenção do crédito rural. 

Dentre as principais linhas de financiamentos voltadas para o fortalecimento das 

atividades produtivas, destaca-se, no âmbito federal, o PRONAF, por meio das suas diversas 
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linhas de financiamentos e, no nível estadual, o Fundo de Apoio às Micro e Pequenas Empresas e 

ao Desenvolvimento Social do Amazonas – FMPES gerido pela AFEAM, e o PROCALCÁRIO 

que constitui uma das mais importantes iniciativas do Governo do Estado, no sentido do 

aproveitamento de áreas alteradas e de baixa fertilidade em algumas regiões do Estado, 

proporcionando maiores rendimentos nas lavouras, por conta do aumento da produtividade das 

culturas exploradas em áreas com uso deste insumo. 

Nos últimos cinco anos de vigência do PROCALCÁRIO, foi beneficiado no Estado um 

total de 234 produtores rurais/agricultores familiares, com valores da ordem de R$ 4.824.526,00 

para as atividades de fruticultura, grãos, olericultura e pecuária. O programa proporciona aos 

beneficiários, subvenções nos financiamentos com rebates que variam de 60% a 85% no 

pagamento. 

No ano de 2009, os produtores rurais/agricultores familiares das áreas de várzeas tiveram 

prejuízos ocasionados pela perda parcial e/ou total de produção, em função da enchente dos rios, 

que foi a maior já registrada nos últimos anos. À pedido do Governo do Estado, o Governo 

Federal, por meio do Conselho Monetário Nacional, publicou a Resolução n.° 3.732 do Banco 

Central do Brasil, que instituiu a “linha emergencial de crédito” para financiamento de atividades 

das unidades familiares de produção enquadradas no PRONAF. Essa linha de crédito foi utilizada 

em 55 municípios do Estado, incluídos no Decreto Estadual n° 28.628 de 20 de maio de 2009, que 

decretou o estado de emergência. 

Várias outras providências também foram tomadas pelo Governo do Estado, para 

amenizar o sofrimento dessas populações, com destaque para a criação do Programa de Custeio 

Emergencial Pecuário destinado aos pequenos e médios pecuaristas dos 20 municípios mais 

prejudicados com a enchente, visando à suplementação alimentar do rebanho, bem como a 

aplicação de complexo vitamínico e medicamentos. Conquanto, na esfera estadual foram 

elaborados pelo IDAM e contratados pela AFEAM, o quantitativo de 1.444 projetos no valor de 

R$ 10.105.163,00. 

No tocante à linha emergencial de crédito, disponibilizada pelo Governo Federal por 

meio do Banco do Brasil e Banco da Amazônia, foram elaborados pelo IDAM e contratados pelas 

referidas agências financeiras, 7.330 projetos no valor de R$ 14.636.428,00. 

Merece registro, também, o esforço feito na expedição das Declarações de Aptidão ao 

PRONAF – DAP, onde foi possível ampliar de 2.400 para 17.210 a quantidade de DAPs 

eletrônicas inseridas na base de dados da SAF/MDA. Sem essa ação, as operações de crédito 

emergencial e demais linhas do PRONAF não seriam contratadas. Finalmente, no ano de 2009, 

foram contratadas 13.000 operações de créditos na ordem de R$ 38.000.000,00. 
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VALOR DOS PROJETOS CONTRATADOS POR AGENTES FINANCEIROS - 2003 - 2009 

RESULTADOS APROVADOS (R$1,00) AGENTES 
FINANCEIROS 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

AFEAM 11.253.472 15.845.595 18.899.746 20.989.721 15.007.054 7.848.824 16.821.214

BANCO DA 
AMAZONIA 5.168.077 10.515.676 6.765.313 7.988.025 8.778.487 7.140.725 14.417.353

BANCO DO 
BRASIL 46.559 348.000 1.052.639 1.206.246 2.394.474 2.031.267 6.761.433

TOTAL 16.468.108 26.709.271 26.717.698 30.183.992 26.180.015 17.020.816 38.000.000

Fonte: IDAM 

 
FOMENTO E COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE DEFESA 

AGROPECUÁRIA  

 

Apoio no Suprimento de Sementes e Mudas e Outros Insumos 

 

O Governo do Estado, de forma continuada, tem incentivado aos produtores 

rurais/agricultores familiares com o suprimento de sementes, mudas e outros insumos, obedecendo 

à demanda e os anseios das comunidades rurais e a disponibilidade de orçamento do Estado.  

É oportuno registrar que este incentivo, juntamente com as demais ações direcionadas 

pelo Governo, tem sido de fundamental importância para aumento da produtividade e incremento 

da produção da agricultura familiar, bem como tem contribuído com a permanência dessas 

populações no campo. Em 2009 foram adquiridos e distribuídos um total de 5.835,95 kg de 

sementes de hortaliças; 30,95kg de mamão; 56,05kg de maracujá; 205,08t de arroz; 107,40t de 

feijão; 316,57t de milho; 36,9t de malva e 2,7t de juta. 

Outra atividade que merece registro foi a distribuição de 400.000 mudas diversas 

produzidas em viveiros comunitários com a assessoria dos técnicos estaduais das Equipes Locais e 

parceria das Secretarias Municipais de Produção, bem como a distribuição de 300.000 mudas de 

bananeiras resistentes à sigatoka negra das cultivares FHIA-18, THAP MAEO e MARAVILHA, 

com o propósito de minimizar os impactos negativos dessa praga no Estado. 
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COMPRA DE SEMENTES - 2009 
 

CULTURA VARIEDADE QUANTIDADE  
 (KG) 

VALOR UNIT. 
(R$ 1,00) 

VALOR TOTAL 
(R$ 1,00) 

Milho Brs  Saracura 120.000  3,80  456.000,00
Milho Brs Soldamanhã 50.000  3,80  190.000,00
Milho Br 106 125.000  3,90  487.500,00
Milho Cati Verde 25.000  3,80  95.000,00
Feijão Br 3 Tracuateua 70.000  8,90  623.000,00
Feijão Carioquinha 10.000  8,00  80.000,00
Arroz Brs Primavera 130.000  4,10  533.000,00
Hortaliças Diversas 5.614 ...  1.500.000,00
Malva  180.000  11,00  1.980.000,00
Juta  30.000  9,00  270.000,00

TOTAL GERAL 745.614   6.214.500,00
  Fonte: IDAM. 

COMPRA DE MUDAS - 2009 

CULTURA VARIEDADE QUANTIDADE 
(KG) 

VALOR 
UNITÁRIO 

(R$ 1,00) 

VALOR 
TOTAL 
(R$ 1,00) 

Banana Fhia-18 200.000  3,68  736.000,00 
Banana Thap Maeo 200.000  3,68  736.000,00 
Banana Caprichosa 30.000  3,68  110.400,00 
Banana Garantida 30.000  3,68  110.400,00 
Banana Maravilha 60.000  3,68  220.800,00 
Banana Conquista 100.000  3,68  368.000,00 
Banana Pacovan 40.000  3,68  147.200,00 
Banana Prata 15.000  3,68  55.200,00 
Banana Maça 25.000  3,68  92.000,00 
Pupunha  50.000  3,35  167.500,00 
Guaraná  100.000  3,95  395.000,00 
Citrus  30.000  7,35  220.500,00 

TOTAL GERAL 880.000   3.359.000,00 
       Fonte: IDAM. 

 

Distribuição de Equipamentos e Implementos Agrícolas 

 

Em complementação às demais políticas direcionadas para o meio rural, o Governo do 

Estado, distribuiu em 2009, os seguintes equipamentos/implementos agrícolas: 304 grupos 

geradores de 7.5 KVA, 52 grupos geradores de 15 KVA, 36 grupos geradores de 30 KVA, 7.000 

motores à gasolina de 5 e 6 CV, 6.000 rabetas completas, 2.000 fornos para casa de farinha, 1.000 

cevadores tipo catitu, 6.168 Kits ferramenta e 2.012 Kits pescador em 58 municípios do interior do 

Estado. 
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Aspecto importante e estratégico dessa ação refere-se à distribuição dos 392 grupos 

geradores, priorizando atendimento às comunidades/localidades que até então não tinham sido 

beneficiadas pelo Programa Luz para todos, do Governo Federal. 

 

Apoio à Comercialização da Produção Agropecuária, Pesqueira e Florestal 

 

A história dos serviços de ATER no Amazonas mostra que a comercialização sempre foi 

um dos principais entraves das atividades agropecuária, pesqueira e florestal dos produtores 

rurais/agricultores familiares. Nos últimos anos buscou-se a mitigação desses problemas por meio 

da atuação da ADS e de parceria com a CONAB, fazendo uso do Programa de Regionalização da 

Merenda Escolar – PREME e do Programa de Aquisição de Alimentos – PAA respectivamente, 

que tem possibilitado a inclusão de parte dos produtos oriundos da agricultura familiar nos 

mercados consumidores.  

Esses Programas de Governos têm contribuído de forma positiva no fortalecimento das 

organizações de produtores, sobretudo no que diz respeito ao aprendizado e identificação de 

mercados consumidores, nos quais algumas associações/cooperativas iniciaram o processo de 

comercialização de produtos amparados pelos referidos Programas e já migraram para outros 

mercados. 

O Governo Estadual por meio do IDAM tem concentrado esforços no sentido de 

socializar e orientar aos produtores rurais/agricultores familiares, quanto à participação e ao acesso 

a essas políticas públicas, bem como tem incentivado e negociado, junto à municipalidade, a 

realização de feiras do produtor como forma de viabilizar a comercialização de produtos 

provenientes da agricultura familiar no mercado local. 

Outra ação complementar e importante ao processo de comercialização foi a continuação 

do Programa Carteira do Produtor Rural pelo Governo do Estado, com o propósito de minimizar 

as dificuldades enfrentadas pelos produtores rurais/agricultores familiares na comercialização de 

seus produtos e mercadorias. A carteira assegura a compra de insumos e a venda de seus produtos 

diretamente a varejistas e atacadistas. O benefício assegurado por lei proporciona mais ocupação e 

geração de renda nos municípios do Estado. 

No ano de 2009 foram expedidas 4.214 carteiras para produtores rurais/agricultores 

familiares, beneficiando os seguintes municípios: Amaturá, Apuí, Anori, Anamã, Alvarães, 

Autazes, Barcelos, Beruri, Boa Vista do Ramos, Benjamin Constant, Codajás, Careiro, Careiro da 

Várzea, Carauari, Canutama, Envira, Fonte Boa, Guajará, Itapiranga, Iranduba, Ipixuna, Itamarati, 

Itacoatiara, Juruá, Lábrea, Manaus, Manaquiri, Manacapuru, Maraã, Manicoré, Nova Olinda do 
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Norte, Novo Aripuanã, Presidente Figueiredo, Pauini, Rio Preto da Eva, São Gabriel da Cachoeira, 

Santo Antônio do Içá, Silves, Santa Izabel do Rio Negro, São Sebastião do Uatumã, Tapauá, Tefé, 

Tocantins e Urucurituba. 

 

Apoio aos Serviços de Defesa Agropecuária 

 

O Governo do Amazonas, de forma continua e eficiente, tem realizado as campanhas de 

vacinação contra a febre aftosa, cuja ênfase no planejamento e divulgação nos últimos eventos 

oportunizou socializar melhor os prejuízos que esta doença, causada por vírus, ocasiona aos 

rebanhos bovinos e bubalinos do Estado. 

O processo de conscientização junto aos criadores e demais atores envolvidos com a 

pecuária na região, bem como o repasse das vacinas com subsídio de 54% do valor comercial, têm 

contribuído significativamente para a melhoria do índice de cobertura vacinal alcançado nos 

últimos anos. 

A campanha de vacinação para erradicação da febre aftosa, realizada no Estado em duas 

etapas, merece registro, pois depreende grande esforço das equipes técnicas de ATER. O combate 

à febre aftosa no Estado do Amazonas foi fortalecido com a aquisição e distribuição de 

equipamentos para instalar uma rede de frios (refrigerador de vacina, com capacidade para 25 mil 

doses) em 34 municípios, para melhorar o armazenamento, conservação, distribuição e transporte 

das vacinas, facilitando com isso a logística para os demais municípios. Na última etapa da 

campanha de vacinação convencional realizada em 50 municípios, foram vacinados 871.755 

bovinos e bubalinos, atingindo um índice vacinal de 98,25%.  

A campanha oficial de vacinação contra a febre aftosa “Agulha Oficial” foi realizada em 

2009 nos municípios de Autazes, Barreirinha, Boa Vista do Ramos, Careiro da Várzea, Careiro, 

Itacoatiara/Novo Remanso, Manaus, Maués, Nhamundá, Parintins, Rio Preto da Eva e 

Urucurituba. A 1ª Etapa da Campanha oficial foi realizada no período de 16 de fevereiro a 31 de 

março, cujo índice vacinal atingiu 99,51% do rebanho bovídeo. Concomitante à vacinação, foram 

realizados cadastramentos georreferenciados nas propriedades dos criadores.  A 2ª Etapa da 

Campanha Oficial de Vacinação foi adiada para fevereiro de 2010, devido à enchente que alagou o 

sistema de várzea, deixando os rebanhos sem pasto e com fome, e, consequentemente, debilitados, 

não sendo portanto recomendada a aplicação da vacina contra a febre aftosa, fato que 

comprometeu a realização desta etapa em 2009. 
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COMPRAS DE VACINAS - 2009 

VACINA QUANTIDADE  
DOSES 

VALOR UNITÁRIO 
(R$ 1,00) 

VALOR TOTAL 
(R$ 1,00) 

Febre Aftosa 3.000.000 R$ 1,39 R$ 4.170.000,00 

Fonte: IDAM. 

 

Realização de Feiras de Agronegócios Sustentáveis e Exposições Agropecuárias 

 

Exposições e Feiras, além de criar oportunidades de negócios, atraem expositores que 

mostram as novidades tecnológicas voltadas para o setor primário na sua totalidade, desde 

produção vegetal, animal, pesca e aquicultura, agroindústria, artesanatos e outros. Dessa forma, 

vislumbra-se com o evento, propiciar melhoria da qualidade de vida dos produtores, com aumento 

de emprego e renda. Graças ao apoio técnico-financeiro-gerencial proporcionado pelo Governo do 

Estado, esses eventos puderam materializar-se nos municípios de Apuí (Festa do São Pedro 

Boiadeiro); Autazes (Festa do Leite); Barreirinha; Beruri (Festa da Castanha); Careiro Castanho 

(AGROPEC); Manaus (EXPOAGRO); Manicoré (EXPOMANI); Manacapuru (Feira de 

Agronegócios); Parintins (EXPOPIN); Envira (EXPOENVIRA); Humaitá (EXPOHUMA); Rio 

Preto da Eva (Festa da Laranja); São Paulo de Olivença (Feira Agrocultural Paulivense). 
 

INVESTIMENTO – 2003-2009 

VALOR 
R$ 1,00 FEIRAS E 

EXPOSIÇÕES 
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

TOTAL 685.125 325.000 2.126.082 3.467.798 2.329.035 1.842.795 3.171.827

       Fonte: IDAM. 

 

 
ASSISTÊNCIA AS ATIVIDADES AGRÍCOLAS 
 
 

Ressalta-se aqui que a safra 2009/2010 apresenta retração das áreas cultivadas e da 

produção de algumas culturas, em relação à safra anterior, ocasionadas pela maior enchente da 

nossa história ocorrida em 2009. 
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Mandioca 

 
A farinha e outros derivados da mandioca constituem-se como uma das principais fontes 

de alimento das famílias rurais e urbanas do Estado do Amazonas. A cultura da mandioca ocupa o 

primeiro lugar em área plantada e utilização de mão de obra, envolvendo mais de 63.000 

produtores rurais/agricultores familiares, imprimindo a essa cultura um destaque significativo 

como atividade econômica e social das populações rurais. 

A ATER tem direcionado aos produtores rurais/agricultores familiares de mandioca, 

atenção especial, tanto no melhoramento das cultivares utilizadas para o plantio, como na adoção 

de métodos e técnicas de manejo da cultura. Os aspectos de cultivo e beneficiamento de forma 

ainda muito tradicional, têm apresentado preocupações e, consequentemente, providências a fim 

de corrigir práticas ambientalmente predatórias no cultivo, como os plantios itinerantes, assim 

como os cuidados necessários, tanto nas instalações físicas como no processamento, embalagem e 

comercialização. Neste aspecto, vale ressaltar a implantação e acompanhamento de Unidades 

Demonstrativas de Casas de Farinha Higiênicas em vários municípios do Estado, objetivando a 

melhoria da qualidade do produto e melhor preço no mercado. 

Os municípios mais contemplados no decorrer do ano de 2009 foram: Envira, Lábrea, 

Nhamundá, Manicoré, Parintins, Uarini, Autazes, Manaquiri e Tefé. 

 
ÁREAS PLANTADAS E PRODUÇÃO - 2008 - 2009 

2008 2009 
DISCRIMINAÇÃO 

Área (ha) Produção 
(t/farinha) Área (ha) Produção 

(t/farinha) 

Mandioca 97.394 289.517 71.174 213.336 
       Fonte: IDAM. 

 
 

Culturas Industriais 

 

 
O cultivo das culturas industriais se constitui de grande importância social e econômica, 

capaz de gerar ocupação e renda aos produtores rurais/agricultores familiares do Estado. 

Nos últimos anos têm aumentado o número de produtores/agricultores que demandam 

orientações sobre o cultivo da cana-de-açúcar, guaraná e do cacau.  
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O Estado do Amazonas é o maior produtor de fibras (malva e juta) do país. Os cultivos 

dessas culturas estão localizados, principalmente nas várzeas dos Rios Solimões e Amazonas, cuja 

maior área plantada e produção obtida concentram-se no município de Manacapuru. Nos últimos 

anos o preço da fibra tem sido atraente, por conta dos incentivos do Governo, sobretudo, no que se 

refere à comercialização. Esta atividade tem gerado emprego e renda a mais de duas mil e 

duzentas famílias no interior do Amazonas.  
 

ÁREAS PLANTADAS E PRODUÇÃO DAS CULTURAS INDUSTRIAIS - 2008 - 2009 
 

ANOS 
2008 2009 DISCRIMINAÇÃO 

Área (ha) Produção Área (ha) Produção 
905 t palmito 245 t palmitoPupunha 3.018 

5.038.000 cachos 2.670 3.296 cachos
Juta/Malva 7.816 11.598 t fibras 3.827 5.740 t fibras

365.983 t colmo 224.187 t colmoCana-de-açúcar 6.049 
3.981 t açúcar mascavo 5.248 1.339 t açúcar mascavo

Guaraná 7.615 766 t 6.887 839 t
Café 5.546 5.510 t 4.902 5.882 t
Sistema Agroflorestal 2.942 0 3.454 0
Pimenta-do-Reino 169 351 t 59 215 t
Urucum 93 92 t 81 88 t
Cacau 1.103 1.054 t 1.538 1.636 t

TOTAL 34.351 — 28.666 — 
 Fonte: IDAM. 

 

Fruticultura 

 

A fruticultura tem se expandido no Estado do Amazonas, por conta da demanda de 

mercado, tanto na forma in natura como industrializada e pelos reflexos das ações de Governo, 

notadamente no que diz respeito à parceria entre o Governo Federal, por meio da Companhia 

Nacional de Abastecimento – CONAB, no apoio à comercialização de frutas oriundas da 

agricultura familiar, principalmente dos municípios localizados no entorno de Manaus. Este apoio 

tem contribuído para a diversificação e qualidade do produto, em função do manejo/tratos 

culturais associados ao preço de mercado, que têm sido animadores para os produtores 

rurais/agricultores familiares. 

A produção/produtividade de abacaxi no distrito de Novo Remanso/município de 

Itacoatiara, em função da utilização de técnicas de cultivos, tem possibilitado a exploração de 

áreas com um maior stand de plantas. Alguns produtores rurais/agricultores familiares do distrito 
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de Novo Remanso mecanizaram suas áreas de plantios, aumentando de 18.000 plantas/ha para até 

40.000 plantas/ha, que, aliado à utilização de adubação química e orgânica, controle de pragas, 

indução floral e, sobretudo o acesso ao mercado, possibilitou, além do aumento de produtividade, 

o fornecimento de abacaxi para a cidade de Manaus durante todo o ano. 

No período de 2003 a 2009, as áreas de cultura da banana no Estado se aproximavam dos 

40.000ha. Entretanto, em decorrência da praga “sigatoka-negra” (causada pelo fungo 

Mycosphaerella fijiensis), esse espaço foi reduzido significativamente. Neste ano de 2009 foram 

recuperadas 9.350ha, resultado do esforço do Governo do Estado na distribuição de mais de três 

milhões de mudas de bananeira das variedades caipira, FHIA-18, THAP MAEO, prata Zulu, prata 

caprichosa, prata garantida e prata Ken, resistentes à doença,  

Registra-se pela sua importância para os bananicultores do Estado do Amazonas, a 

descoberta pela EMBRAPA - Amazônia Ocidental, do controle da “sigatoka negra” por meio de 

fungicida (Flutriafol e Azoxystrobin). Portanto, a partir de agora será possível cultivar as 

variedades tradicionais, tais como: prata, maçã e pacovã, visto que são as preferidas pelo 

consumidor local. O Governo Estadual por meio do IDAM, como órgão responsável pela 

socialização de informações está tomando as providências necessárias, para que o 

produtor/agricultor familiar possa ter acesso e fazer uso dessa nova tecnologia. 

Em 2009 iniciou-se a socialização do sistema de produção integrada de frutas nos 

municípios de Manaus e no distrito de Novo Remanso/município de Itacoatiara, com as culturas da 

laranja e abacaxi. A produção integrada de frutas é um sistema moderno de produção baseado nas 

boas práticas agrícolas, que gera alimentos seguros, aperfeiçoa o modo de produção, por conta da 

adoção de métodos de monitoramento, análise de resíduos de agrotóxicos e tecnologias 

apropriadas. 

Este procedimento garante a continuidade do sistema produtivo, com sustentabilidade ao 

longo dos anos e eleva os padrões de qualidade e competitividade dos produtos (laranja e abacaxi) 

ao patamar da excelência requerido pelos consumidores mais conscientes. Está sendo 

disponibilizado como instrumento experimental a um produtor com 1,00ha de laranja no 

município de Manaus e oito produtores com 11,0ha de abacaxi no distrito de Novo Remanso, para 

que futuramente possam atender a mercados mais exigentes. 

Outra ação que teve continuidade no período foi a assistência técnica prestada aos 

produtores rurais/agricultores familiares associados da Associação Amazonense de Citricultores – 

AMAZONCITRUS dos municípios de Presidente Figueiredo, Manaus, Manacapuru, Rio Preto da 

Eva e Iranduba. Merecem destaque as frutas tipicamente amazônicas como o açaí, cupuaçu, 

pupunha, por serem as mais importantes no contexto extração/produção.  
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No Quadro que segue pode ser observado o significativo aumento da produção de açaí e 

uma redução na produção de cupuaçu de aproximadamente 50% de área cultivada, em relação ao 

ano de 2008. Alguns fatores influenciaram essa redução de área trabalhada, como as enchentes já 

mencionadas, associados às dificuldades de comercialização/beneficiamento desta cultura/produto. 

No caso da pupunha, registram-se os dados de produção de palmito e de frutas. 
 

ÁREAS PLANTADAS COM FRUTICULTURA NO AMAZONAS - 2008 – 2009 

ANOS 
2008 2009 DISCRIMINAÇÃO 

Área 
(ha) Produção Área 

(ha) Produção 

Cupuaçu 10.003 18.486.500 frutos 5.972 11.766.600 frutos 
Citros (limão, 
laranja e tangerina) 3.488 226.196.400 frutos 3.615 392.436.700 frutos 

Açaí 6.426 13.703.500 cachos 6.968 26.601.800 cachos 
Banana 14.376 11.829.250 cachos 9.350 8.177.550 cachos 
Mamão Havaí 728 16.897 t 736 17.988 t 
Coco 3.764 15.540.500 frutos 3.401 11.460.500 frutos 
Maracujá 1.148 20.700 t frutos 854 16.025 t frutos 
Abacaxi 2.475 41.650.000 frutos 2.529 45.403.600 frutos 
Graviola 347 983.200 frutos 533 2.095.400 frutos 

TOTAL 42.755 - 33.958 - 
         Fonte: IDAM  

 

Hortaliças 

 

O empenho dos técnicos das Unidades Locais na implantação e acompanhamento de 

hortas em escolas estaduais e municipais, centros de recuperação e Organizações Não 

Governamentais, tem sido sistemático. É oportuno, também, informar que em todas as edições da 

Escola Cidadã, tanto na capital como no interior do Estado, foram implantadas hortas escolares no 

sistema de cultivo protegido/casa de vegetação, prática motivadora para os alunos, tanto no cultivo 

como na formação do hábito de consumo de hortaliças, além de servir como referência para os 

demais atores dessas comunidades/instituições. 

Em seu segundo ano, a cooperação técnica entre o Governo do Estado e o Exército 

Brasileiro, para o Projeto Sargento Agrário, oportunizou, entre outras atividades, a implantação de 

casas de vegetação – sistema protegido para produção de hortaliças em áreas dos quartéis, nas 

regiões de fronteiras. 

Teve continuidade em 2009, em parceria com a CONAB, o apoio à comercialização para 

a merenda escolar de uma quantidade significativa de olerícolas produzidas, principalmente nos 

municípios do entorno de Manaus, por intermédio do Programa de Regionalização da Merenda 



 200

Escolar – PREME, do Governo do Estado, e do Programa de Aquisição de Alimentos – PAA, do 

Governo Federal. 

 
ÁREAS PLANTADAS COM HORTALIÇAS - 2008 - 2009 

 
2008 2009 

DISCRIMINAÇÃO Área 
(ha) Produção Área 

(ha) Produção 

Repolho 370 7.355 t 225 4.888 t 
Pimentão 220 5.368 t 189 3.559 t 
Couve 221 96.643.000 maços 212 105.821.000 maços 
Alface 217 12.840.100 pés 316 45.206.490 pés 
Melancia 4.483 12.257.500 frutos 3.937 10.715.000 frutos 
Cebolinha 254 62.558.500 maços 222 91.438.000 maços 
Coentro 324 8.088.500 maços 308 26.044.350 maços 
Outras Hortaliças (¹) 8.125 104.136 t 7.257 95.661 t 

TOTAL 14.214 — 12.666   
       Fonte: IDAM  
       (¹) Jerimum, pepino, tomate, quiabo, macaxeira, batata doce e berinjela. 

 
 

Grãos 
 

Tornar o Estado do Amazonas menos dependente das sementes de milho, arroz e feijão, 

que são adquiridas de fornecedores de outros Estados, é uma busca constante dos serviços de 

ATER. Com a utilização de técnicas adequadas de condução de plantio, colheita, beneficiamento, 

secagem e armazenamento, o produtor rural/agricultor familiar pode obter, na própria propriedade, 

sementes com qualidade e no tempo certo para realizar seus próximos plantios.  

Baseado nessa premissa, o Governo do Estado, adquiriu no ano de 2009, sementes 

básicas, que podem ser reproduzidas para as próximas safras, mantendo as mesmas características 

e índices de produtividade das plantas que as originaram. 

A produção de milho, principalmente nos municípios do entorno de Manaus, é destinada, 

em grande parte, para o consumo in natura (milho verde). Essa produção é decorrente da demanda 

de mercado do município de Manaus e gera ao produtor rural/agricultor familiar maior retorno 

econômico que o cultivo de milho destinado a grãos. 

O IDAM, em conjunto com a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – 

EMBRAPA vem desenvolvendo Unidades de Observação com o propósito de identificar 

variedades mais adaptadas a esse tipo de cultivo, propiciando ao consumidor espigas mais tenras e 

com uma durabilidade pós-colheita, maior que as variedades destinadas à produção de grãos. 
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Dessa iniciativa, destacam-se as variedades cativerde e robusto destinadas ao cultivo de milho 

verde. 

A região mais produtora de grãos, o sul do Amazonas, continua apresentando entraves 

para o alcance de maior produção/produtividade em função das questões fundiárias, inadimplência 

dos grandes produtores, redução de adoção de insumos, estradas vicinais mal conservadas, 

infraestrutura de apoio à produção (armazéns, secadores, trilhadeiras, máquinas de 

beneficiamento, medidores de umidade) precária ou inexistente, e dificuldades para o 

cumprimento da legislação ambiental na expansão da área cultivada. 

ÁREAS PLANTADAS COM GRÃOS NAS SAFRAS - 2008/2010 

ANOS 
2008 / 2009 2009 / 2010 (¹) PRODUTO 

Área Plantada (ha) Produção (t) Área Plantada (ha) Produção (t) 
Arroz 5.558 11.468 4.785 9.570
Milho 12.081 28.129 12.662 31.657
Feijão 4.781 4.302 3.647 3.284

TOTAL 22.420 43.899 21.094 44.511
    Fonte: IDAM. 
     (¹) A região mais produtora, o Sul do Amazonas continua apresentando retração de áreas plantadas em função das questões fundiárias, 

inadimplência dos grandes produtores, redução de insumos e cumprimento da Legislação Ambiental. 
 

 

ASSISTÊNCIA AOS PEQUENOS E MÉDIOS CRIADORES DO ESTADO  
 

 

Bovinocultura e Bubalinocultura 

 
A pecuária bovina e bubalina tem expressão econômica significativa no Amazonas, 

com rebanho estimado em 1.439.721 animais em 2009. Em decorrência da cheia histórica no 

Estado, houve perdas, tanto em número de animais quanto em área de pastagem, em particular 

nos municípios em que a bovinocultura é desenvolvida em sistema de várzea.  

Neste segmento, foram desenvolvidas ações voltadas para apoiar, tanto aos produtores 

rurais/agricultores familiares atingidos pela enchente como para melhorar o desempenho da 

bovinocultura de corte e mista. Neste sentido, foram adquiridos e distribuídos 400 t/farelo de 

trigo, 25 t/sal mineral para suplementação alimentar do gado atingido pela enchente. Também 

foram atendidos 1.444 criadores com crédito emergencial e recursos do Fundo de Apoio às 

Micro e Pequenas Empresas e ao Desenvolvimento Social do Estado do Amazonas – FMPES 

em 20 municípios, além das operações registradas por meio do PRONAF, junto ao Banco da 

Amazônia e Banco do Brasil. 
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Para melhorar o desempenho da atividade, assim como para estimular a diminuição de 

abertura de novas áreas para pastagem nos municípios em que a pecuária bovina tem maior 

expressão econômica, foram utilizadas várias metodologias de ATER, como a implantação de 

unidades demonstrativas de sistema de pastejo rotacionado e capineira, excursões de manejo de 

capineira, dia de campo de pastejo rotacionado intensivo, além de cursos para técnicos e para 

produtores rurais/agricultores familiares em melhoramento genético dos rebanhos, por meio da 

utilização da inseminação artificial em bovinos, entre outros. O empenho dos extensionistas 

tem alcançado resultados bastante satisfatórios quanto à melhoria do padrão genético dos 

rebanhos, melhor suporte forrageiro e de manejo das instalações, e consequentemente, 

melhorias dos resultados econômicos aos criadores. 

A bovinocultura (corte e mista) representa cerca de 95,10% do total do rebanho 

bovídeos, com destaque para os municípios de Boca do Acre, Apuí, Parintins, Careiro da 

Várzea, Manicoré/Santo Antônio do Matupi que, juntos, registram cerca de 50,92% do total do 

rebanho bovino do Estado. A bubalinocultura mista apresenta um rebanho de cerca de 70.524 

animais, com registros mais significativos para os municípios de Parintins, Autazes, 

Itacoatiara/Novo Remanso, Barreirinha e Nhamundá, correspondendo a 71,70% do rebanho 

bubalino do Estado. 

Para fortalecer a gestão das associações/cooperativas produtoras de leite, o Governo 

Estadual vem incentivando a adequação das miniagroindústrias de laticínios existentes às 

exigências sanitárias do Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA e da Lei 

Estadual N.º 3.245, de 8 de abril de 2008, que estabelece normas para a produção artesanal de 

produtos de origem animal e a sua comercialização. 

Suinocultura, Ovinocultura e Caprinocultura 

 
O plantel de ovinos/caprinos do Estado do Amazonas em 2009, foi estimado em 101.000 

animais, deste total 76,07% corresponde a ovinos. A ovino/caprinocultura são atividades 

tipicamente da agricultura familiar, com maior concentração nos municípios da Boca do Acre, 

Parintins, Nhamundá, Manaus e Humaitá, sendo de grande importância para a segurança alimentar 

das famílias, em particular nessa última cheia dos rios, pois durante esse período, serviram para o 

consumo das próprias famílias. As criações puramente comerciais se concentram na região do 

entorno de Manaus, com produção destinada para o abastecimento do mercado da capital. 

A suinocultura é uma atividade desenvolvida em todos os municípios, recebendo 

orientações dos extensionistas, para uma criação com tecnologias mais apropriadas, em sistema de 
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semiconfinamento, melhoramento do padrão genético, manejo sanitário, entre outras. Atualmente, 

a grande maioria do rebanho suíno serve de segurança alimentar para muitas famílias rurais, sendo 

criado em instalações rústicas, com a utilização de alimentação alternativa. 

Os municípios de Apuí, Humaitá, Envira, Rio Preto da Eva e Nhamundá apresentam 

cerca de 40,78% do total do rebanho do Estado, onde Manaus é o centro consumidor dos 

municípios próximos do seu entorno, e a produção  dos demais municípios destinam-se aos 

mercados locais e circunvizinhos. 

 
Avicultura 

 

No segmento avícola às ações e atividades de ATER tem sido focado, tanto para a 

avicultura de base familiar quanto para a industrial. Na avicultura familiar predomina a criação de 

galinha caipira (dupla aptidão), sendo também criadas em menor escala, aves de corte e de 

postura, com a maior parte da produção de carne e ovos destinada para o consumo familiar e 

abastecimento do mercado local. Nesta atividade vem sendo implantadas unidades demonstrativas 

de criação de galinha caipira em pequenas propriedades, assim como realizadas excursões e outras 

metodologias como forma de incentivar e demonstrar, na prática, as técnicas mais apropriadas às 

diversas realidades dos municípios assistidos, além de realizar a distribuição de pintos de um dia, 

adquiridos pelo Estado. 

Na avicultura industrial predomina a criação de aves de postura, com 106 criadores, 

plantel estimado em 1.956.770 aves e produção de 1.165.737 caixa de ovos. Este segmento, que 

tem mantido um bom desempenho, permitiu ao Estado do Amazonas se tornar autossuficiente na 

produção de ovos, concentrando-se nos municípios de Manaus e entorno, com produção 

direcionada à cidade de Manaus e municípios vizinhos do Estado do Pará. Os serviços prestados 

de ATER têm sido voltados à assessoria, melhoria das instalações e do manejo mais tecnificado, 

assim como ao apoio à comercialização de ovos, por meio dos vários programas de aquisição de 

alimentos. 

 

Aquicultura e Pesca 

 
A piscicultura no Estado do Amazonas é mais uma alternativa econômica para os 

produtores rurais/agricultores familiares, em decorrência da margem de lucro que esta atividade 

apresenta. A crescente demanda de pescado no mercado local e da Capital, principalmente na 
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entressafra da pesca extrativa, permitiu um crescimento do número de peixe povoado estimado em 

2009 de 7,44%,  

Em face da importância desta atividade para o setor primário como fonte geradora de 

renda e ocupação da mão de obra familiar, o serviço de ATER vem orientando massivamente os 

criadores a adequar suas instalações à legislação ambiental, Resolução 

Estadual/CEMAAM/Nº01/08, que estabelece normas e procedimentos para regularização 

ambiental de tanques, viveiros, barragens, pequenos reservatórios, canais de igarapé e tanques-

rede, e ainda, realizando vistorias nas propriedades, com vistas ao licenciamento junto ao órgão 

Ambiental Estadual competente.  

As construções aquícolas existentes no Estado (viveiros de barragens, tanques escavados 

e canal de igarapé) estão estimadas em 1.875,25 ha de área alagada. A produção de pescado 

oriundo da piscicultura tem contribuído com cerca de 9.315,07t de peixe/ano, destacando os 

municípios de Rio Preto da Eva, Manaus, Iranduba, Itacoatiara e  Benjamin Constant como 

principais produtores de pescado.  

O viveiro de barragem é o principal sistema de cultivo, concentrando-se em propriedades 

de agricultores familiares. No entanto, somente as instalações construídas até a data de publicação 

da Resolução/CEMAAM/Nº 01/08 podem obter licenciamento ambiental, por se tratar de 

empreendimentos instalados em áreas de preservação permanente. Em virtude desta restrição, as 

orientações prestadas aos agricultores familiares são direcionadas à criação de peixe em viveiros 

escavados, por se tratar de um sistema que causa menor impacto ambiental, quando bem 

manejado. 

A criação de matrinxã em canal de igarapé é uma atividade de alta produtividade e baixo 

custo de implantação, mostrando-se atrativa, principalmente, para produtores rurais/agricultores 

familiares de terra firme que possuem igarapés em suas propriedades. O IDAM vem orientando os 

piscicultores na implantação de canal de igarapé, de acordo com as normas do Instituto de 

Proteção Ambiental do Amazonas – IPAAM. 

Existem também no Estado, 1.329 tanques-rede ou gaiolas instaladas e conduzidos por 

piscicultores, sendo assistidos continuamente pelas Unidade Locais de ATER, com destaque para 

os municípios de Manacapuru, Silves, Presidente Figueiredo, Maués e Manaus, que concentram 

aproximadamente 73,73% de tanques-rede. 

Apesar da piscicultura ser uma atividade de grande relevância econômica, ainda existe 

alguns entraves que necessitam ser superados, tais como: dificuldade de licenciamento ambiental 

das criações/propriedades; produção de alevinos insuficiente; e o baixo poder aquisitivo dos 

criadores.  
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O setor pesqueiro é de grande importância econômica e social para o Estado do 

Amazonas, com uma produção de pescado muito significativa. Em 2009, o Estado direcionou suas 

ações e atividades para capacitação de pescadores artesanais, elaboração de projetos de crédito, 

entrega de carteiras de pescadores e apoio na elaboração e implementação de manejos de pesca. A 

entrega da carteira de pescador vem sendo realizada pelas Unidades Locais, desde 2007, por meio 

de uma parceria com a Secretária Especial de Aquicultura e Pesca da Presidência da República – 

SEAP/PR-AM, vislumbrando o acesso efetivo e oportuno dos pescadores aos programas do 

Governo Federal, como o Seguro-defeso, aposentadoria e outros benefícios e programas 

governamentais.  

Vale destacar a parceria firmada entre o Governo do Estado e Exército Brasileiro, com 

vistas a implantar módulos padrões de sistemas produtivos diversos, que tem permitido o 

suprimento dos batalhões com alimentos de boa qualidade e com menores custos.  Para tanto, 

estão sendo implantadas unidades piscícolas de canal de igarapé para a criação de matrinxã e 

viveiro escavado para a produção de tambaqui curumim, assim como aviário para a criação de 

frango de corte, e pocilga, para a criação de suínos, com aproveitamento dos dejetos, em 

atividades integradas entre estas criações. 

 

Apicultura e Meliponicultura 

 

A apicultura e meliponicultura são atividades importantes que proporcionam renda, pois 

estão integradas às demais atividades da propriedade, cuja exploração ocorre sem danos 

ambientais, tendo mercado promissor. Em 2009, em atendimento a esta demanda foram 

implantadas e acompanhadas unidades demonstrativas de criação de abelhas indígenas e 

africanizadas, além da realização de demonstrações de métodos sobre transferência de colméias, 

oficinas de sensibilização, cursos e palestras sobre a criação e manejo de abelhas indígenas. 

Com intuito de implementar ações que melhorem a qualidade do mel e seus subprodutos 

ofertados nos mercados consumidores, como também no atendimento das exigências sanitárias, o 

serviço de ATER tem assessorado as associações  e cooperativas  para a regularização junto ao 

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, além de 

apoiar e acompanhar a implantação de entrepostos de beneficiamento de mel, nos municípios de 

Benjamin Constant e Boa Vista do Ramos, obtidos por meio de parceria/convênio com o Conselho 

de Desenvolvimento Humano – CDH e Ministério de Integração Nacional, beneficiando 

produtores rurais/agricultores familiares das cooperativas e associações desses municípios.  
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O Governo do Estado também tem apoiado e incentivado os apicultores e 

meliponicultores, com importante participação da Rede de Agricultores Tradicionais – REATA, 

que tem concentrado esforços no sentido de prestar assessoria e socializar experiências exitosas 

nesta área para produtores rurais/agricultores familiares interessados na atividade.  

A atividade de meliponicultura apresenta maior relevância em relação à apicultura, com 

1.348 criadores e 13.189 colmeias, com produção de 31.353 litros de mel. Deste total, o município 

de Boa Vista do Ramos é responsável por cerca de 21,89% da produção, seguido de Codajás com 

10,20% e Benjamin Constant, com 9,57% . 

 
NÚMERO DE ANIMAIS E COLMEIAS – 2008 - 2009  

N. º DE ANIMAIS / N. º 
DE COLMEIAS DISCRIMINAÇÃO 

2008 2009 

CRESCIMENTO 
2008/2009 

 (%) 

Bovinocultura/Bubalinocultura 1.438.629 1.439.721 0,08 
Suinocultura 104.328 94.696 - 
Ovinocultura/Caprinocultura 91.112 101.000 10,85 
Avicultura (corte, postura e 
caipira) 2.500.784 2.702.841 8,08 

Piscicultura (peixes) 7.026.630 7.549.730 7,44 
Meliponicultura (colméias) 10.121 13.189 30,31 
Apicultura (coméias) 1.755 1.965 11,97 

      Fonte: IDAM  

 

ASSISTÊNCIA ÀS ATIVIDADES MADEIREIRAS, NÃO MADEIREIRAS E DA FAUNA 

SILVESTRE 

 

O conceito de sustentabilidade coloca em questão as modalidades do desenvolvimento 

econômico e as atividades florestais sustentáveis são apontadas como melhor forma de valorização 

da floresta em pé, tendo os povos, comunidades tradicionais e agricultores familiares o elo a esse 

patrimônio natural comum, a floresta. Essa alternativa garante o controle do acesso aos recursos 

naturais por seus usuários, assegurando assim os direitos de quem vive da floresta. O extrativismo 

tradicional, adicionado ao planejamento e elementos técnicos resultantes de pesquisas, ressurge 

como uma atividade que garante a conservação da biodiversidade, geração de trabalho e renda 

para as populações do interior do Estado, além de formar uma base para o desenvolvimento da 

biotecnologia.  
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Produção Florestal Madeireira 

 

Os serviços prestados neste segmento estão voltados à elaboração e acompanhamento da 

execução de planos de manejo florestal sustentável em pequena escala – PMFSPE que 

compreende um conjunto de técnicas empregadas para a colheita criteriosa de parte das árvores 

selecionadas para corte com circunferência acima de 1,57 cm, de tal maneira que as menores 

sejam protegidas para colheitas futuras, capacitação de detentores de planos de manejo e o apoio 

na regularização ambiental dos empreendimentos, tanto produtores quanto beneficiadores de 

madeira (moveleiros, pequenas serrarias, estaleiros, entre outros).  

Os resultados no período 2008-2009 poderiam ser mais expressivos, mas em razão do 

embaraço fundiário de áreas florestais aptas ao manejo florestal no Estado, tem limitado a 

realização de novos planos e a consolidação dos já existentes desde o ano de 2003, que poderiam 

ser a solução técnica à organização da atividade madeireira tradicionalmente praticada por 

comunidades tradicionais e agricultores familiares para a extração e coleta dos produtos florestais. 

O número de beneficiários atendidos efetivamente, face às dificuldades fundiárias em 

manejo florestal, foram 156 produtores (assistidos nos antigos e novos planos) em 105 

propriedades manejadas com planos de manejo em pequena escala, o que representa cerca de 

10.823,2ha e um volume produzido de 9.332,9 m³ de madeira. Foram apoiados em torno de 36 

empreendimentos florestais voltados à produção de móveis e pequenas marcenarias. As 

metodologias de ATER florestal utilizadas foram voltadas à organização, treinamentos e 

capacitação em atividades de manejo florestal madeireiro (regularização e licenciamento 

ambiental; manejo florestal sustentável em pequena escala; planejamento da colheita e técnicas de 

corte com impacto reduzido). 

Certamente que esses valores são modestos se comparados às demandas que surgem nos 

municípios do interior do Estado, onde se estima cerca de 1.046 produtores para apoio na 

elaboração e condução de planos de manejo em pequena escala, 72 movelarias,  15 marcenarias e 

29 serrarias. 

Ressalta-se que nos 44 municípios visitados pelo Programa Fique Legal, mais de 600 

pessoas tenham sido atendidas, na sensibilização da necessidade de regularização de 

empreendimentos florestais de base madeireira.  
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Produção Florestal Não Madeireira 

 

Castanha-do-brasil 

 

O apoio à produção da castanha-do-brasil, borracha natural e óleos vegetais, tem sido o 

foco maior dos serviços de ATEF neste segmento. No caso da castanha, destaca-se a melhoria da 

qualidade do produto, por meio da socialização de boas práticas de coleta, lavagem, seleção, 

secagem e armazenamento, em função da prevenção e controle da contaminação por fungos 

produtores da aflatoxina, que depreciam o produto e restringem sua comercialização. Um esforço 

adicional foi persistido em relação ao apoio no beneficiamento, por meio de unidades produtivas 

gerenciadas por organizações de pequenos produtores. 

Para a realização dos serviços foram utilizados diversos métodos e metodologias da 

ATEF, dentre as quais se destacam: Oficina de capacitação aos extrativistas no processo de 

manejo da castanha-do-brasil e capacitação de técnicos em boas práticas de manejo, também na 

atividade castanha-do-brasil. Assessoria e acompanhamento na construção das unidades de 

secagem, armazenamento e processamento e a elaboração de projetos de fortalecimento da cadeia 

de valor e definição de estratégias de gestão para agroindústria, foram as ações realizadas no apoio 

aos produtores/extrativistas da castanha-do-brasil. 

No ano de 2009, foram mais expressivos em termos de produção desta atividade, os 

municípios de Amaturá com a produção de 2.244,2 hl; Boca do Acre com a produção de 7.100hl; 

Lábrea com a produção de 1.915hl e Manicoré com a produção de 5.320hl, totalizando 1.385 

famílias assistidas, onde os serviços de ATEF tiveram participação fundamental nos resultados 

alcançados. 

 

Óleos Vegetais e Palmito de Jauari 

 

Os óleos vegetais, além de seu tradicional uso medicinal, atualmente passam por uma 

crescente onda de substituição de insumos sintéticos por naturais, principalmente pela indústria, 

como produtos terapêuticos e cosméticos, tais como xaropes, pomadas, cápsulas, cremes, 

sabonetes, xampus, detergentes e loções. Possuem ainda um potencial para uso industrial em 

tintas, vernizes e como fixador de fragrância de perfumes. Os óleos vegetais extraídos da andiroba, 

buriti e as resinas naturais de copaíba e breu, constituem-se em fonte de riqueza explorada desde o 

começo do século na Amazônia, utilizados para uso medicinal, perfumaria, tintas, vernizes, 

indústria de papel, assim como para impermeabilização. 
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A produção de óleos vegetais pode representar enorme contribuição na produção 

extrativista, em face de sua potencialidade e das diversas espécies produtoras existentes nos 

diversos municípios do Estado. Acessar o mercado consumidor, ainda tem sido o grande desafio 

na busca de transformar essa potencialidade em realidade de produção. Entretanto, é condição 

indispensável à socialização de conhecimentos e procedimentos para alcançar a padronização e 

melhoria da qualidade dos óleos produzidos em atendimento às exigências de mercado, sendo este 

o foco principal da ação do IDAM junto aos extrativistas, desde a coleta adequada, a garantia da 

sustentabilidade das espécies nas áreas exploradas, à obtenção de óleo bruto em unidades de 

beneficiamento. 

Dentre as práticas adotadas neste segmento, destacam-se: capacitação de 80 extrativistas 

no processo de extração de óleos de copaíba; aquisição e distribuição de 100 kits para extração de 

óleos de copaíba, que, somada a outras ações, totalizaram 484 produtores/extrativistas.  

 

Borracha 

 

A ação da ATEF é dirigida à reativação da produção dos seringais nativos, mediante 

processo de capacitação em técnicas adequadas de sangria, acompanhamento do fornecimento de 

kits de sangria, disponibilizados pelo Estado, ou no âmbito dos convênios firmados com órgãos do 

Governo Federal. Convém ressaltar que boa parte da estrutura estabelecida no Estado para 

exploração dos seringais mantém-se produtiva ou em condições de produção. Isto é um fator 

favorável à continuidade do crescimento e da retomada da produção de látex, muito embora se 

reconheça que a produtividade do látex é menor do que a dos seringais de cultivo. Devemos 

sempre ressaltar o importante papel desempenhado pela presença dos seringueiros para a 

conservação das florestas que ocupam ou exploram, justificando a execução de um programa de 

subvenção econômica da borracha natural pelo Governo do Estado e, mais recentemente, a 

inclusão desse produto na política geral de preços mínimos do Governo Federal. 

Foram assistidos em ações metodológicas e de fomento 440 produtores/extrativistas de 

borracha, conforme discriminação a seguir: capacitação no manejo e incentivo de borracha; oficina 

sobre Monitoria de projetos/convênios, pagamentos e prestação de contas da subvenção da 

borracha natural; aquisição e distribuição de 250 kits de sangria para extração de látex e produção 

de borracha; Elaboração de plano de negócios da borracha para a região do Médio Solimões e, 

apoio e assessoria no pagamento da subvenção da borracha natural. 
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Animais Silvestres 

 

É complexa a viabilização da exploração manejada da fauna silvestre, dada à proibição, 

por Lei Federal, de captura e abate destes animais, desde 1967, o que pode ser ilustrado pelos 

esforços empreendidos na exploração comercial de jacarés. Com a recuperação da população da 

espécie em níveis normais de equilíbrio, sua exploração passou a ser permitida em Unidades de 

Conservação de uso sustentável, mediante a apresentação de planos de manejo elaborados com 

base em estudos da população a ser manejada nas áreas delimitadas. 

A implementação destes planos de manejo, entretanto, tem enfrentado obstáculos 

relacionados à inexistência de procedimentos específicos ao abate e processamento da carne de 

jacarés, de forma a garantir parâmetros mínimos de qualidade sanitária ao produto a ser ofertado 

aos consumidores. A despeito destas limitações, encontra-se em execução um plano de manejo na 

Reserva de Desenvolvimento Sustentável - RDS de Mamirauá, com abates experimentais 

realizados em duas ocasiões, o que tem servido para gerar discussões e encaminhamentos sobre o 

estabelecimento de procedimentos de abate e processamento específicos, que conciliam às 

exigências sanitárias com as peculiaridades regionais, devendo em breve espaço de tempo estar 

superadas as limitações existentes, possibilitando a inclusão de várias outras Unidades de 

Conservação no processo produtivo, gerando oportunidades de renda considerável para número 

expressivo de famílias que habitam nestas áreas. 

 

AGROINDUSTRIALIZAÇÃO – Beneficiamento, Processamento de Produtos 

Agropecuários, Extrativos e outros 

  

A agroindustrialização e o fortalecimento das organizações associativas, são estratégias 

que agregam valores aos produtos oriundos da agricultura familiar, tornando-os mais competitivos 

nos mercados consumidores. Nos últimos anos tem concentrado esforços no sentido de adquirir 

conhecimento e barganhar parceria no segmento da agroindustrialização, a fim de melhor 

assessorar às comunidades, associações e cooperativas. O Ministério do Desenvolvimento Agrário 

- MDA, por meio da rede temática de agroindústria, tem sido um parceiro importante que tem 

oportunizado ao articulador estadual, dentre outras coisas, intercâmbio e capacitação, o que tem 

contribuído muito na socialização de informações aos produtores rurais/agricultores familiares 

com vistas à melhoria da renda das famílias rurais. 
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Outra ação nesse segmento, é a capacitação de técnicos e produtores rurais/agricultores 

familiares no manejo e boas práticas na produção de alimentos, com o propósito de assegurar a 

higiene e a qualidade dos produtos processados, dos quais os mais importantes são: produção dos 

derivados da mandioca, cana-de-açúcar, castanha-do-brasil, laticínios, polpa de frutas e óleo de 

andiroba. 

Na produção de derivados de cana-de-açúcar, existem 1.100 famílias que se dedicam à 

produção de melaço, açúcar mascavo e rapadura, ainda de forma artesanal, porém, muito 

importante como alternativa econômica e de geração de renda. São 15 Unidades de 

Beneficiamento no Estado para as quais o Governo do Estado disponibiliza continuamente. Essas 

unidades localizam-se nos municípios de Eirunepé, Lábrea, Boca do Acre, Envira, Ipixuna, 

Canutama, Humaitá, São Paulo de Olivença, Amaturá, Parintins e Maués. 

A melhoria da qualidade dos produtos derivados do leite, principalmente o queijo, tem 

sido a grande preocupação e desafio para o serviço de extensão rural, com destaque para os bons 

resultados alcançados nos municípios de Careiro da Várzea, Autazes e Apuí, que possuem 

agroindústrias fomentadas pelo Estado. 

A produção dos derivados de mandioca envolve atualmente mais de 63.000 famílias que 

cultivam aproximadamente 71.174 hectares. Essa atividade tem recebido incentivos do Governo 

do Estado no fornecimento de materiais/equipamentos, visando estruturar melhor as casas de 

farinha tradicionais existentes e, consequentemente, melhorar o processo de beneficiamento da 

mandioca. Ainda neste segmento merece registro a continuação da implantação de casas de farinha 

melhor estruturadas e equipadas, onde se chegou ao quantitativo de 78 unidades de 

beneficiamento, com condições de se obter produtos mais higiênicos e de melhor qualidade. Essa 

ação tem sido apoiada com recursos próprios do Estado e por meio de convênios firmados entre 

Petrobrás e MDA. 

Na agroindustrialização de polpas de frutas, o cupuaçu, açaí, maracujá e abacaxi 

continuam sendo as frutas mais expressivas na produção de polpas. O Governo do Estado, tem 

apoiado os produtores rurais/agricultores familiares no processo de beneficiamento dessas frutas, 

notadamente nos municípios de Itacoatiara - distrito de Novo Remanso e Codajás. No município 

de Codajás, a agroindústria implantada com recursos da SUFRAMA tem capacidade para 

beneficiar 900 t/ano de polpa de açaí.  

A agroindustrialização de produtos extrativistas tem sido fomentada neste Governo, com 

a implantação de sete agroindústrias nos últimos anos, sendo duas de óleo de andiroba - 

municípios de Lábrea e Carauari, com capacidade para a produção de 450.000l de óleo bruto/ano, 

financiadas pelo Ministério da Integração Nacional – MIN e recursos do Governo do Estado. 
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Cinco dessas agroindústrias são de beneficiamento de castanha-do-brasil e pertencem às 

cooperativas/associações de castanheiros. Essas agroindústrias geram 250 empregos diretos e 

aproximadamente 1.750 indiretos. 

 

CONVÊNIOS, CONTRATOS E ACORDOS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA – Parceria 

Institucional 

 

Com o objetivo de fortalecer as ações e atividades de ATER e ATEF para os agricultores 

familiares dos municípios do Corredor Central da Amazônia, com ênfase no desenvolvimento 

rural sustentável, destacadamente a capacitação de agricultores e técnicos, produção de materiais 

de divulgação e análise de amostras de óleos vegetais, foi celebrado convênio com o Ministério do 

Meio Ambiente – MMA, no âmbito do Projeto Corredores Ecológicos. 

Ainda no que diz respeito à assistência técnica e extensão florestal, três convênios vêm 

contribuindo significativamente com este serviço, sobretudo na mesorregião do Alto Solimões, 

região sul do Amazonas, Juruá, Purus e Madeira, em parceria com o Ministério da Integração 

Nacional, com o objetivo de promover e fortalecer o desenvolvimento de cadeias produtivas locais 

baseadas em produtos florestais madeireiros e não madeireiros, onde estejam envolvidas 

comunidades ribeirinhas, pequenos produtores e comunidades indígenas; e com o MMA, visando 

promover e fortalecer a assistência técnica florestal e elaborar 100 planos de manejo florestal 

sustentáveis de pequena escala, fomentados pelo IDAM. 

Além dos citados convênios, existem também importantes parcerias firmadas a partir de 

acordos de cooperação técnica, dentre os quais se destacam: Termo de Cooperação com o Exército 

Brasileiro, para o projeto “Sargento Agrário”, que objetiva a produção de alimentos para as 

organizações militares de Manaus e os pelotões de fronteiras do Exército. Esta cooperação se dá 

sob a forma de capacitação dos militares, por intermédio de cursos ministrados pelo IDAM e 

estágios em Unidades Locais, entre outras modalidades. Outra forma de atuação, nesta 

cooperação, consiste na elaboração e implementação de projetos para produção de hortaliças, 

frutas, aquicultura e pesca. 

A parceria com o Conselho de Desenvolvimento Humano – CDH e as associações 

beneficiárias desse Conselho podem ser traduzidas na elaboração de projetos técnicos para as áreas 

de produção, aquisição de equipamentos, máquinas, veículos e infraestrutura de beneficiamento da 

produção. As edições da Escola Cidadã, tanto na Capital como no interior do Estado, foram 

contempladas com hortas escolares, implantadas pelas Unidades Locais do IDAM. 



 213

Há também uma parceria do Instituto com a Agência de Cooperação Técnica Alemã-

GTZ, que já existe desde 2003, com destaque para a capacitação de técnicos e produtores 

rurais/agricultores familiares, além do apoio à gestão organizacional e fortalecimento institucional. 

A isenção do pagamento de taxa da travessia das balsas Cacau Pirêra/Manaus foi outra 

ação do Estado, em parceria com a Superintendência Estadual de Navegação, Portos e Hidrovias – 

SNPH, que nos últimos anos tem beneficiado os produtores/agricultores familiares dos municípios 

de Iranduba, Manacapuru e Novo Airão. 
 

CONVÊNIOS REALIZADOS 

CONVÊNIO OBJETO MUNICÍPIOS E LOCALIDADES 
BENEFICIADAS 

MDA Aquisição de móveis e equipamentos para os CIAT's Eirunepé, Envira, Guajará e Ipixuna 

SUFRAMA 

Aquisição de 8 botes, 8 motores de popa,  de 5 kits de 
análise d'água, 2 tratores agrícolas, 1 pick-up, 1 
patrulha agrícola e outros; 
Implantação de agroindústria para produção de fécula 
de mandioca;  
Construção de 2 viveiros, 1 mini central de 
processamento de sementes, sala de recepção e 
laboratório, 1 entreposto de salga de pescado, 2 bases 
físicas e 1 Galpão para funcionamento de 
agroindústrias, 2 parques agropecuários e 1 pólo 
moveleiro. 

Manaus e entorno, 
Careiro Castanho, Manaquiri, 
Manacapuru e Itacoatiara, Fonte 
Boa, Rio Preto da Eva, Autaz-
Mirim, Presidente Figueiredo, Boca 
do Acre, Barreirinha e Tabatinga 

MAPA 

Implantação do sistema de atenção à saúde animal; 
programa de mecanização agrícola para os produtores 
rurais do estado do amazonas; apoio a projetos do 
setor agropecuário.  

Coari e Guajará 

Ministério de Integração 
Nacional – MIN 

Implantação de 14 unidades de produção de alevinos. 
 

Apuí, Autazes, Boca do Acre, 
Borba, Coari, Codajás, Humaitá, 
Itacoatiara, Lábrea, Manicoré,  
Nhamundá, São Gabriel da 
Cachoeira, Maués 

Ministério das Cidades 
Construção de 900 casas populares, amparadas pelo 
Programa de Subsídio à Habitação de Interesse Social 
– PHS. 

Municípios do interior 

SEBRAE Implantação do Pólo de Meliponicultura.  
 

Tabatinga, Benjamin Constant e 
Atalaia do Norte. 

Associações e Prefeituras Aquisição de barcos, canoas, motores de popa e 
tratores agrícolas Municípios do interior 

Associação Rural do Bom 
Destino  

Aquisição de um barco, uma canoa de alumínio e 
motor de popa de 15 hp Itaubal do rio Urubu 

Associação dos 
Trabalhadores Rurais  Aquisição de um motor de popa de 15 hp e uma canoa Comunidade de Santa Maria do 

Caiaué 
Associação Comunitária 
Agrícola  

Aquisição de um barco, uma canoa de alumínio e 
motor de popa de 15 hp Rio Maués - Miri 

Associação Assistencial 
Sócio Ambiental e 
Desportiva de Maués Ana 
Batista 

Aquisição de um trator agrícola Maués 

Cooperativa Agropecuária 
Mista  Aquisição de máquinas e equipamentos Careiro da Várzea 

Associação dos Moradores 
Agroextrativistas da 
Comunidade de 
Cachoeirinha 

Aquisição de 1 micro trator agrícola;  Manicoré 

Fonte: SEPROR/IDAM. 
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METAS PARA 2010 
 

 Ampliar o polo moveleiro de Tabatinga; 

 Construir 2 abatedouros com câmaras frigoríficas nos municípios de Itacoatiara e 

Nhamundá; 

 Adquirir implementos agrícolas e barcos e motores do tipo rabetão para escoamento da 

produção nos municípios de Fonte Boa, Jutaí, Tabatinga, Tonatins, Amaturá e Japurá, 

Envira, Ipixuna, Presidente Figueiredo, Boca do Acre, Itacoatiara, Iranduba, Rio Preto da 

Eva, Boa Vista do Ramos, Nhamundá, São Sebastião do Uatumã, Novo Aripuanã e 

Manaquiri; 

 Implantar na cidade de Manaus uma central de abastecimento de alimentos; 

 Desenvolver as Cadeias Produtivas da Fauna; 

 Melhorar a trafegabilidade dos ramais para o escoamento da produção agropecuária do 

Estado do Amazonas; 

 Construir 1 Polo Moveleiro com 283 m²  em Tabatinga; 

 Construir uma fábrica de fécula de mandioca no município de Itacoatiara; 

 Construir de casas de farinha higiênica para a agricultura familiar; 

 Construir de uma agroindústria para beneficiamento da borracha; 

 Implantar agroindústria para beneficiamento de castanha na cidade de Tefé; 

 Implantar de uma fábrica de vassouras em Barcelos; 

 Fortalecer a cadeia produtiva da borracha natural com o desenvolvimento de novas técnicas 

de manejo e exploração, visando a revitalização dos seringais nativos e cultivados; 

 Expandir a criação de abelhas sem ferrão com técnicas de manejo adequado junto aos 

agricultores familiares; 

 Desenvolver  tecnologias para criação e processamento de pescado na Amazônia; 

 Desenvolver Educação alimentar e nutricional em 11 comunidades indígenas, 

beneficiando720 famílias dos municípios de Barcelos, São Gabriel da Cachoeira e Santa 

Izabel do Rio Negro; 

 Sistematizar área para os plantios; 

 Executar e implantar centros de produção no Estado do Amazonas; 

 Implantar e implementar sistema alternativo de criação de galinhas em comunidades rurais 

do interior do Amazonas, visando proporcionar alternativa de trabalho e renda aos 

ribeirinhos; 
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 Implantar um projeto com a cultura do dendê, com foco no fornecimento de óleo vegetal 

para biodiesel, para autoabastecimento de comunidades isoladas no município de Pauini; 

 Alcançar o status de Estado livre da febre aftosa sem a vacinação; 

 Aumentar a produção para suprir às demandas do Estado na produção de ração e fécula de 

mandioca; 

 Implantar um centro, no interior do Estado, destinado à ressocialização dos detentos do 

sistema carcerário amazonense; 

 Implantar Farmácia Viva Comunitária; 

 Fortalecer a assistência técnica e extensão rural para comunidades indígenas no estado do 

Amazonas; 

 Realizar atividades desportivas, abrangendo atividades coletivas e individuais tendo como 

publico alvo comunidades rurais dos municípios e da capital do Estado do Amazonas; 

 Construir 4.500 casas rurais; 

 Ampliar o projeto de horta comunitária com sistema de plasticultura; 

 Viabilizar a implementação de políticas públicas e melhorar o nível de qualidade de vida. 
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CIÊNCIA, TECNOLOGIA, PESQUISA E INFORMAÇÃO 
 
 
 

O Governo do Estado do Amazonas na busca de promover o desenvolvimento 

socioeconômico do Estado vem implementando a política de Ciência e Tecnologia no Amazonas, 

atingindo os 62 municípios. 

Investiu no Sistema Estadual de C&T, no período de 2003-2009, recursos na ordem de 

R$ 1,39 bilhão, dos quais, R$ 68,4 milhões em 2003 e R$ 268,1 milhões em 2009, apresentando 

um crescimento total de 391,9% neste período. 

Por meio de programas de pesquisa básica e aplicada, inovação tecnológica, fomento aos 

projetos estruturantes das instituições de pesquisa e a formação de recursos humanos contribuiu 

para a solução dos problemas socioeconômicos. 

 
EVOLUÇÃO DOS GRUPOS DE PESQUISA, PESQUISADORES E DOUTORES NO ESTADO DO 

AMAZONAS – 2000-2008 
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  Fonte: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq. 
 

Por meio da Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia do Amazonas - SECT investiu 

R$ 23,5 milhões em programas, ações e atividades de incentivo, popularização e 

desenvolvimento da política de ciência e tecnologia, criando novas articulações institucionais 

desta Secretaria com as demais políticas públicas do Estado, conforme quadro a seguir: 
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INVESTIMENTOS 2003 – 2009 
 

ANO VALOR 
R$ 1,00 

2003 1.791.322,22 

2004 2.529.483,66 

2005 3.695.538,69 

2006 3.456.220,76 

2007 3.698.811,90 

2008 4.296.560,39 

  2009* 4.049.042,16 

TOTAL 23.516.979,78 
                                    Fonte: GEOF/SECT.  
                                    Nota: * Dados até setembro. 

 
 

PRINCIPAIS PROGRAMAS DE CT&I EXECUTADOS – 2003/2009 
 

PROGRAMA OBJETIVO 

Ciência e Tecnologia em Áreas Prioritárias 
do Amazonas. 

Desenvolver ações de Ciência e Tecnologia para a promoção 
do desenvolvimento humano e da cidadania no Estado do 
Amazonas. 

Ciência e Tecnologia para o 
Desenvolvimento do Amazonas. 

Apoio e fomento ao processo de desenvolvimento da ciência, 
tecnologia e inovação em forma de custeio, bens de capital, 
infraestrutura e bolsas de estudo, construindo as condições 
favoráveis à pesquisa, inovação tecnológica, formação de 
recursos humanos e difusão do conhecimento científico 
tecnológico que atendam às políticas de Ciência e Tecnologia 
e as diretrizes do Governo do Estado.  

Desenvolvimento Regional e Biotecnologia 
no Amazonas. 

Ampliar a capacidade local e regional para gerar e difundir o 
progresso técnico, visando à competitividade econômica e à 
qualidade de vida da população; apoiar a identificação e a 
conservação de recursos genéticos; apoiar o desenvolvimento 
de produtos e processos biotecnológicos relevantes para a 
produção industrial e agropecuária, incorporando o CBA ao 
Processo Produtivo e ao Mercado Regional, Nacional e 
Internacional. 

Gestão da Política de Ciência e Tecnologia 
no Amazonas 

Coordenar o planejamento, avaliação e controle dos 
programas e ações na área de ciência e tecnologia do Estado. 

Política Estadual sobre Mudanças 
Climáticas, Conservação Ambiental e 
Desenvolvimento Sustentável do Amazonas 

Implementar ações científicas e tecnológicas necessárias à 
institucionalização desta Política de Estado dirigida à 
consolidação do desenvolvimento sustentável do Amazonas. 

Polo Industrial de Manaus – PIM 

Fomentar as iniciativas de desenvolvimento tecnológico de 
novos produtos e processos, bem como a criação de clusters, 
com vistas a aumentar a competitividade do Pólo Industrial de 
Manaus – PIM. 

Fonte: SECT. 

No período de 2003-2009, realizou várias atividades no âmbito de seus programas. 

Destacam-se a seguir as principais ações e esforços realizados, expressas em grandes áreas de 

atuação. 
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INOVAÇÃO TECNOLÓGICA, INCLUSÃO SOCIAL E DIGITAL E FORMAÇÃO DE 

RECURSOS HUMANOS 

 
DEMONSTRATIVO DAS IMPLANTAÇÕES REALIZADAS – 2003 – 2009 

 

DESCRIÇÃO 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Laboratórios 3 5 9 7 11 15 50 
Redes de C&T  2 3 4 4 7 9 
Telecentros      1 3 
Centros de Vocação Tecnológica - CVT       2 

Fonte: SECT. 

 

Em forma mais detalhada, destacam-se as seguintes ações interinstitucionais: 

 

Implantação do Laboratório de Genética Forense em Parceria com a Secretaria de Segurança 

Pública – SSP/AM e a Universidade Federal do Amazonas – UFAM.  

O Laboratório de DNA, referência regional, tem a finalidade de fomentar uma polícia científica 

para atender demandas especiais do Amazonas e estados vizinhos, com o aporte de 

aproximadamente R$ 2 milhões em investimentos.  

Articulação e apoio à implantação e ao funcionamento de Redes de C&T no Estado, com 

destaque para:  

 

 Rede Proteômica do Amazonas - resultado da articulação com o Ministério de Ciência e 

Tecnologia - MCT, esta Rede está sediada na UEA e compõe-se de 30 grupos de pesquisa e 

laboratórios das seguintes instituições: INPA; FMT/AM; UFAM; EMBRAPA-AM; e 

FIOCRUZ-AM. Já foram investidos recursos na ordem de R$ 600 mil (R$ 400 mil/FAPEAM 

e R$ 200 mil/FINEP), em consolidação; 

 Rede de Extensão Tecnológica do Amazonas e sua inserção no Sistema Brasileiro de 

Tecnologia – SIBRATEC. A rede visa identificar e propor soluções para as demandas em 

inovações tecnológicas dos setores empresariais e industriais estratégicos do Estado, de acordo 

com Plano de Ação da Ciência e Tecnologia e Inovação do MCT e do Amazonas. Esta rede 

conta com a participação de 17 instituições públicas e privadas do Amazonas, com aporte de 

R$ 2,3 milhões por parte da FINEP;  

 Rede Norte de Propriedade Intelectual, Biodiversidade e Conhecimento Tradicional - 

congrega instituições da região para facilitar o desenvolvimento de ações cooperativas para a 

implantação do sistema de propriedade intelectual e sua responsabilidade com o usufruto e a 
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repartição dos benefícios da exploração e uso da biodiversidade e do acesso ao conhecimento 

tradicional;  

 Rede de Biodiversidade e Biotecnologia da Amazônia Legal – BIONORTE - instituída 

para viabilizar projetos de Inovação, Desenvolvimento e Formação Pós-graduada, com foco na 

Biodiversidade e Biotecnologia da Amazônia. A Rede que receberá investimentos R$ 12 

milhões pelo Ministério da Ciência e Tecnologia até 2010 compartilhará o uso de laboratórios, 

informações tecnológicas e de intercâmbio de alunos e professores, será coordenada pela 

Universidade Federal do Amazonas, e encontra-se em processo de interiorização no 

Amazonas. 

 

Implantação de Telecentros de Informação e Negócios em parceria com a Secretaria de 

Tecnologia Social do Ministério do Desenvolvimento da Indústria e do Comércio - MDIC, 

visando a inclusão social, digital, geração de emprego, renda e empreendedorismo. Nos quatro 

Telecentros instalados em 2008, já foram atendidos 437 alunos. 

 

Interiorização das estruturas de C,T&I  no Estado do Amazonas, a partir da implantação da 

Rede de Centros Vocacionais Tecnológicos do Amazonas – CVT(s). Esta rede tem como 

objetivo geral a implantação de CVT(s) nas nove Mesorregiões do Estado para melhoria 

tecnológica dos processos produtivos já existentes ou emergentes, por meio da formação técnica e 

do estímulo ao empreendedorismo municipal. Com aporte financeiro do Ministério da Ciência e 

Tecnologia – MCT, encontram-se em implantação os dois primeiros CVT(s) do Estado; o de 

Piscicultura no município de Manacapuru e o de Agricultura Familiar e Piscicultura no município 

de São Gabriel da Cachoeira. O projeto conta ainda com a parceria da UEA, FAPEAM, 

IFAM/SGC e Prefeituras municipais. Estes CVT(s) de uso coletivo, acessíveis às comunidades no 

limite de um 1 por município, contêm espaços para biblioteca, filmacoteca, laboratórios de ciência 

para experimentos didáticos, oficinas vocacionais, exposições científicas e artísticas, núcleos de 

inovação tecnológica e espaços para incubação de pequenas e médias empresas para atendimento à 

cidadania, atividades culturais e ações de inovação e empreendedorismo, articuladas com setores e 

arranjos produtivos municipais e regionais. Estes centros funcionarão em redes entre si e demais 

instituições regionais e nacionais, integrando e aplicando os conhecimentos científicos e 

tecnológicos às políticas públicas municipais. É importante priorizar as regiões em fronteiras e 

criar fundos estaduais e federais com este objetivo; 

 



 220

Capacitação de Gestores de Tecnologia em Propriedade Intelectual, viabilizada pelo Acordo 

de Cooperação Técnica com o Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI. Esta 

capacitação realiza-se por meio de cursos, tais como: Básico, Intermediário e Avançado em 

Propriedade Intelectual; Seminários de Informações Tecnológicas e Oficinas de Redação de 

Patentes. Aproximadamente, 220 servidores de 20 instituições do Estado já foram capacitados. 

 

DIFUSÃO E POPULARIZAÇÃO DO CONHECIMENTO 

 
SEMANA NACIONAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA NO AMAZONAS – 2004-2009 

 

ANO MUNICÍPIOS 
PARTICIPANTES 

EVENTOS 
REALIZADOS 

INSTITUIÇÕES 
ENVOLVIDAS 

2004 5 55 50 
2005 1 143 18 
2006 61 363 43 
2007 19 902 36 
2008 62 1.748 17 
2009 62 11.083 28 

  Fonte: SECT. 

 

Das seis edições da Semana Estadual de Ciência e Tecnologia, enfatiza-se a edição de 

2009, onde o número de atividades cadastradas (palestras, oficinas e portas-abertas) pelo Estado, 

foi o maior já registrado em todas as seis edições do evento. Foram 11.083 atividades 

programadas para os 62 municípios, o que colocou o Estado, pela primeira vez, em 1º lugar no 

ranking nacional de atividades na Semana de C&T. O evento contou com 165 entidades e 83 

instituições parceiras.  

Estima-se em torno de 150 mil o número de pessoas alcançadas durante a 6ª Semana 

Estadual de Ciência e Tecnologia no Amazonas. A programação consistiu em eventos realizados, 

tanto nas sedes dos municípios como nas áreas rurais, onde as instituições de ensino e pesquisa 

desenvolveram atividades de ciência e tecnologia.  

O apoio à Reunião Regional da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência -

SBPC e realização da SBPC Mirim, em Tabatinga, com a participação de aproximadamente 6 mil 

pessoas, representaram importante momento de interiorização das ações de Ciência e Tecnologia, 

bem como de mobilização e integração, dando oportunidade para que os estudantes dos países 

fronteiriços também participassem do evento. 

A realização da 61ª Reunião Anual da SBPC e da SBPC Jovem do Amazonas, em 

Manaus, apresentou cenário ideal para popularizar a ciência e oportunizar o acesso à informação, 

além de proporcionar o desenvolvimento do espírito científico e cultural, aproximando os 
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estudantes do Ensino Fundamental e Médio dos grandes pesquisadores e sociedades científicas 

brasileiras. 

 
ESTATÍSTICA DA 61ª REUNIÃO DA SBPC REALIZADA EM MANAUS - 2009 

  Fonte: SECT. 

 

No período de 2003 a 2009 o Governo do Estado, realizou 45 eventos relevantes, com 

destaque para a IV Conferência Estadual de C, T & I do Amazonas, realizada em 2009, com o 

tema “Política de Estado para Ciência, Tecnologia e Inovação com vistas ao Desenvolvimento 

Sustentável”. Este evento teve como objetivo construir subsídios para o aperfeiçoamento da 

Política de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado do Amazonas e do Brasil, pautado por 

quatro eixos básicos de atuação para o amadurecimento da Política de C,T&I, assim 

discriminados: 

 Promoção da Inovação Tecnológica nas Empresas e nas Cadeias Produtivas do Estado do 

Amazonas; 

 Pesquisa, Inovação e Desenvolvimento em áreas estratégicas para o Desenvolvimento 

Sustentável do Estado do Amazonas; 

 Processos de Interiorização das Estruturas de Ciência, Tecnologia e Inovação dirigidos ao 

desenvolvimento socioeconômico do Estado do Amazonas; 

ESPECIFICAÇÃO EVENTO QUANTIDADE 

Conferências 61 
Mesas-redondas 53 
Simpósios 15 
Mini-cursos 47 
Grupos de trabalho 11 
Assembléias 23 
Apresentação de pôsteres 2.000 

SBPC Sênior 

Número de Visitantes 50.000 
Oficinas 70 
Exposições Interativas 31 
Apresentação de 
Comunicação Oral 29 

Sessão de Pôster 49 
Sessão de vídeo ciência 37 
Usina de Ideias 9 
Encontro com o cientista 4 
Escolas que visitaram o 
evento 93 

Público das escolas 4.232 
Professores que 
acompanharam alunos 472 

SBPC Jovem 

Número de visitantes 8.204 
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 Desenvolvimento, expansão e consolidação de novas formas de financiamento do Sistema 

Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação para o Estado do Amazonas. 

 

O Governo do Estado, em conjunto com o INPA, está implementando o Museu Vivo da 

Amazônia – MUSA -, espaço institucional inovador voltado à popularização e difusão da ciência 

e tecnologia, numa perspectiva amazônica. Este empreendimento, orçado em R$ 100 milhões, 

conta atualmente com forte captação de recursos junto a instituições nacionais e internacionais. O 

MUSA se propõe a construir inovações tecnológicas e a difusão do acervo de conhecimentos 

acumulados nos estudos da sócio e biodiversidade, da arqueologia e história natural da região. Ele 

está sendo implantado em uma área que abrange a Reserva Florestal Adolpho Ducke do 

INPA/MCT que é um corredor ecológico interligando a Reserva ao Igarapé do Puraquequara. 

Informações detalhadas sobre este projeto estão disponíveis no site do MUSA: 

www.museudaamazonia.com.br. 

 

FORTALECIMENTO DO SETOR PRODUTIVO 

 

Para propiciar o fortalecimento do setor produtivo, a SECT propôs vários programas de 

inovação tecnológica, com destaque para: 

 

Projeto Estruturante para Inovação Tecnológica voltado ao Incremento da Competitividade 

do Polo Industrial de Manaus – IT-PIM aprovado junto à FINEP em setembro de 2008. Com 

investimentos da ordem de R$ 8 milhões, sendo R$ 4 milhões da FINEP e R$ 4 milhões de 

contrapartida do Estado, será criado o Centro de Desenvolvimento Tecnológico e Inovação - 

CDTI na Escola Superior de Tecnologia - EST/UEA e ampliada a infraestrutura laboratorial do 

Centro de Pesquisa e Desenvolvimento de Tecnologia Eletrônica e da Informação - CETELI 

na UFAM; 

Programa de Implantação de Laboratórios Estratégicos ao Desenvolvimento Tecnológico do 

PIM - ajudará a estruturar um modelo de desenvolvimento sustentável integrado às 

potencialidades socioeconômicas do Estado do Amazonas, a partir da fusão das tecnologias 

modernas do PIM com o processo de exploração dos produtos da biodiversidade amazônica, 

mantendo a floresta em pé. Este programa tecnológico que aglutinará ações científicas e 

tecnológicas, de natureza transdisciplinar, tendo como foco central as inovações tecnológicas 

demandadas pelo setor produtivo regional, em particular pelo Polo Industrial de Manaus – PIM, 

encontra-se em processo de construção; 
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Projeto Tecnologias Sociais, Fortalecimento Econômico e Comunicação Digital para 

Sustentabilidade de Áreas Prioritárias para o Estado do Amazonas, financiado pelo 

MCT/FINEP, tem por proponente a SECT e como executores a UEA, UFAM, EMBRAPA, 

SEIND e PRODAM. O Projeto receberá recurso de R$ 4 milhões, com contrapartida de cerca de 

R$ 200 mil da FAPEAM; 

Fortalecimento dos Arranjos Produtivos Locais – APLs; promovido desde 2003 e com 

participação no Núcleo Estadual de Apoio aos Arranjos Produtivos Locais – NEAPLs do 

Amazonas e vinculado ao Grupo de Trabalho Permanente para Arranjos Produtivos do Governo 

Federal - GTP/APLs. Esta ação interinstitucional encontra-se em processo de consolidação no 

Estado.  
PROJETOS DE APLs ARTICULADOS E/OU APOIADOS – 2003-2009 

PROJETO MUNICÍPIOS DE EXECUÇÃO 

Desempenho de tambaqui e matrinxã em tanques-rede. Manacapuru (Ariauzinho) Maués e Fonte Boa 
Programa de criação de matrinxã em canais de igarapé de 
terra firme: aplicação em nível de subsistência e 
empresarial. 

Assentamento Tarumã-Mirim em 
Manaus 

 
Desenvolvimento de dois produtos Fitoterápicos e um 
Fitocosmético, a partir de espécies Amazônicas. 

Benjamin Constant, Nhamundá, Castanho 
(Manairão) e Rio Preto da Eva 

Beneficiamento da Castanha do brasil. Lábrea e Boca do Acre 
Caracterização dos Resíduos Madeireiros e 
Desenvolvimento de Tecnologias para seu Aproveitamento 
– APROREM. 

Manaus 

Modelo de Integração de Produtores de Madeiras do 
Estado do Amazonas - MIPMEA. Município de Jutaí 

Uso de Fragmentos de Amêndoas da Castanha do brasil Lábrea e Boca do Acre 
Avaliação da Viabilidade Econômica da Criação de Peixes 
Amazônicos em Tanque-Rede no Amazonas. Maués 

Estudo Complementar aos Projetos Implementados nos 
APLs do Estado do Amazonas: Propriedade Intelectual. Manaus 

Diagnóstico sobre Arranjos Produtivos Locais no 
Amazonas Manaus 
Fonte: SECT. 

 

Rede de Serviços Tecnológicos (RST) e o Projeto Estruturante de Madeira Móveis da Região 

Amazônica executados pelo SEBRAE/AM, em parceria com o Governo do Estado. Os projetos 

buscam reforçar a colaboração público-privada para gerar condições favoráveis ao 

desenvolvimento empresarial sustentável, fortalecendo a competitividade regional das micro, 

pequena e média empresas da cadeia produtiva do setor florestal e de processamento da madeira.  

Programa Radar de Oportunidades – Inovação Empresarial, lançado em 2009, é um serviço 

de monitoramento que busca a divulgação de oportunidades de fomento para a inovação no setor 

produtivo. O diferencial do Programa é a oferta de serviços gratuitos, dentre os quais se destaca o 

Atendimento Personalizado ao Empresário, como o apoio no acesso às oportunidades de fomento 



 224

disponíveis em qualquer parte do Brasil. O Programa atendeu 170 empresários durante o período 

de janeiro a novembro de 2009. 

 
 
FOMENTO A PESQUISA 
 

Buscando ampliar as atividades de pesquisa e desenvolvimento, foram articulados e/ou 

recomendados diversos projetos, destacando-se:  
 

PROJETOS RELEVANTES – 2003-2009 

PROJETOS RECURSOS (R$ 1,00) 

Plataformas Tecnológicas para a Amazônia Legal. 2.425.769,10 – FINEP / 553.049,14 – FINEP 
/ 166.625,00 – BASA 

Análise Proteômica de Chromobacterium violaceum – peptídeo e 
proteínas com potencial biotecnológico. 

400.000,00 – FAPEAM / 200.000,00 - 
FINEP 

Programas de Biodiesel para o Amazonas: Oleaginosas Nativas e 
Dendê. 

400.000,00 – FAPEAM / 400.000,00 - 
FINEP 

Agricultura Familiar no Amazonas. 1.021.503,00 – FAPEAM / 2.247.882,00 - 
FINEP 

Apoio a Cursos de Graduação no Interior do Estado (Manicoré, Envira 
e Humaitá). 

581.090,00; 513.770,00 e 243.937,00 
respectivamente / Unisol/FAPEAM/SECT. 

Produção de biodiesel a partir da utilização do óleo de cozinha 
descartável. 70.000,00 - SEPLAN 

Biofábrica Integrada à Agricultura Familiar no Município de Manaus. 1.000.000,00/FINEP 
    Fonte: SECT. 

 

DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL 

 

Consoante à proposta de permanentemente incentivar o desenvolvimento ambientalmente 

sustentável do Amazonas, o Governo do Estado, realizou e/ ou das seguintes atividades:  

 

 Projeto GEO-PICTURES, que se configura como um empreendimento de desenvolvimento 

de inovações tecnológicas para o monitoramento ambiental e controle de desastres da natureza 

e assistência às populações em estado de calamidade; desenvolvimento de sistemas integrados 

de dados e construção de novas tecnologias para os trópicos. O projeto será financiado pela 

Comunidade Européia com investimentos da ordem de 2,4 milhões de Euros, 

aproximadamente, R$ 7 milhões; 

 Projeto Amazonian Tall Tower Observatorium - ATTO, referente à implantação de um 

conjunto de 5 torres (a mais alta com 320 metros e quatro com 81 metros) para medidas 

atmosféricas e de impactos ambientais e climáticos em escala regional e global em São 

Sebastião do Uatumã, em parceria com o INPA-MCT e o Instituto Max Planck da 
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Alemanha, com previsão de investimento de R$ 30 milhões. O projeto está sendo financiado 

pela Alemanha (R$15 milhões) e pelo Governo Brasileiro (R$15 milhões) e encontra-se em 

processo de implantação; 

 Comissão Estadual do Macrozoneamento Econômico Ecológico (CEZEE) que visa 

subsidiar o planejamento e orientação das políticas públicas e das ações em Meio Ambiente, 

por meio de um macro diagnóstico do Estado, viabilizando a gestão territorial segundo 

critérios de sustentabilidade econômica, social, ecológica e ambiental; 

 Plano Científico e Tecnológico de Apoio à Política de Mudanças Climáticas, Unidades de 

Conservação e Desenvolvimento Sustentável do Amazonas. Busca-se neste programa a 

viabilização do desenvolvimento sustentável e da qualidade de vida das populações do Estado. 

Destacam-se os esforços do Governo do Estado em apoiar tais ações, especialmente no que se 

refere aos Programas de Formação de Líderes e Professores Indígenas, com a perspectiva 

de, em curto espaço de tempo, criar condições técnicas e políticas para a implantação da 

Universidade dos Povos Indígenas, a ser totalmente gerida e voltada às comunidades 

tradicionais. O programa de formação em educação indígena em ensino de ciências, ora em 

fase de implantação, vai disponibilizar 2.500 vagas para professores indígenas em nível de 

3º Grau. 

 

OUTRAS AÇÕES 

 

 Capacitação e qualificação de mais de 100 servidores; 

 Iniciado processo de implantação da NBR ISO 9001:2008; 

 

METAS PARA 2010 

 

 Consolidar o Museu da Amazônia – MUSA; 

 Articular a formação e o treinamento técnico de mais que 40 mil pessoas em 12 municípios; 

 Implantar Centros de Vocação Tecnológica em 10 municípios com investimento da ordem de 

R$ 15 milhões financiados pelo Ministério da Ciência e Tecnologia – MCT, Ministério da 

Indústria e Comércio Exterior – MDIC e iniciativa privada; 

 Implantar o Programa de formação científica dos Povos Indígenas em 50 municípios do Estado 

do Amazonas, com investimento de R$ 10 milhões financiados pelo Ministério da Ciência e 

Tecnologia, Ministério da Indústria e do Comércio Exterior, Ministério da Educação e outras 

instituições; 
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 Estimular a formação e desenvolvimento de Produtos e Processos Inovadores em 

Biotecnologia com investimentos da ordem de R$ 16 milhões pelo Ministério da Ciência e 

Tecnologia; 

 Fortalecer a infraestrutura física e de equipamentos da SECT; 

 Capacitar servidores para melhoria da gestão; 

 Implantar e organizar o Conselho Estadual de Ciência e Tecnologia; 

 Implantar Torre para Estudos Ecológicos no Amazonas com investimentos da ordem de 30 

milhões; 

 Fortalecer o Programa de Mudanças climáticas e do Desenvolvimento Sustentável no 

Amazonas, com investimento de R$ 6 milhões; 

 Implantar Laboratórios Estratégicos ao Desenvolvimento Tecnológico do PIM, com 

investimento de R$ 1 milhão. 

 
 
FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS - FAPEAM 

 
 

O governo do Amazonas criou em 2003, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do 

Amazonas – FAPEAM, como responsável pelo fomento das pesquisas básicas e aplicadas no 

Estado do Amazonas. 

Investiu no período de 2003 a 2009 R$ 188 milhões em desenvolvimento de pesquisas 

básicas e aplicadas na formação de recursos humanos, e em programas de inovações tecnológicas 

e empreendedorismo, beneficiando mais de 100 instituições públicas e privadas do Amazonas. 

Deste total, R$ 85 milhões foram executados no pagamento de bolsas para estudantes, a partir da 

5ª série do ensino fundamental até o nível de doutorado e pós-doutorado.  
INVESTIMENTOS 2003 - 2009 

ANO VALOR  
R$ 1,00 

20031 5.830.726,39 
2004 17.058.484,76 
2005 30.324.175,07 
2006 24.901.000,76 
2007 35.537.114,63 
2008 45.335.576,40 
20092 29.378.519,44 

TOTAL 188.365.597,45 
                  Fonte: FAPEAM.  
                  Nota: 1informações a partir de junho. 2Dados referentes até setembro. 
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O aumento contínuo dos investimentos provocou o crescimento exponencial das ações de 

C,T&I no Estado, resultando na oferta de 67 programas de fomento. Os programas implementados 

em 2009 representaram um investimento na ordem de R$ 29 milhões, sendo R$ 25 milhões 

oriundos do Tesouro Estadual e R$ 4 milhões resultantes de convênios firmados. 

 

 

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         Fonte: FAPEAM.  

 

Aproximadamente, 76% do total de recursos disponibilizados pela FAPEAM de modo 

direto (fomento institucional) ou indireto (fomento disponibilizado aos pesquisadores) foram 

destinados às maiores instituições de pesquisa do Estado. Os 24% restantes se destinaram ao 

Centro de Pesquisas Leônidas e Maria Deane da Fundação Osvaldo Cruz – 

CPqLMD/FIOCRUZ/Amazônia, ao Centro de Biotecnologia da Amazônia – CBA, à Fundação de 

Medicina Tropical do Amazonas – FMTAM à EMBRAPA e a outras instituições com menores 

demandas. 
PRINCIPAIS INSTITUIÇÕES BENEFICIADAS – 2003 - 2009 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                            Fonte: FAPEAM.  
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O Governo Estadual tem construído uma rede de parcerias municipais, estaduais, 

nacionais e internacionais. As parcerias com agências nacionais foram decisivas para a 

consolidação do fomento a pesquisa estadual, a exemplo das firmadas com o Ministério da Ciência 

e Tecnologia – MCT e suas agências, como a FINEP e o CNPq, com destaque para o Programa 

de Apoio a Núcleos de Excelência – PRONEX que, em suas edições de 2003 e 2006 , apoiou 

sete grupos de pesquisa no Amazonas com investimentos de aproximadamente R$ 3 milhões. 

 

PRINCIPAIS AÇÕES EXECUTADAS – 2003-2009 

 

Formação de Recursos Humanos 

 
BOLSAS CONCEDIDAS, POR MODALIDADE – 2003 - 2009 

BOLSA 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009* TOTAL 

Iniciação 
Científica 

260 767 811 895 957 1.201 1.055 5.946 

Mestrado 81 117 48 151 206 220 151 974 

Doutorado 26 23 2 44 98 116 51 360 

TOTAL 367 907 861 1.090 1.261 1.537 1.257 7.280 
 Fonte: FAPEAM.  
 Nota: * Janeiro a Setembro. 

 

O investimento na formação de recursos humanos é essencial para estruturar novos 

arranjos produtivos, redes e plataformas tecnológicas. Nessa perspectiva, o Estado apoia a 

formação científica do ensino fundamental ao pós-doutorado. 

Destaque ao recém lançado Programa de Formação de Doutores em Áreas 

Estratégicas – PDAEST/AM, em parceria com a CAPES e o CNPq, que vai conceder 170 bolsas 

organizadas em blocos. Serão distribuídas 10 bolsas por área estratégica, a saber: Engenharia 

Agrícola, Engenharia Biomédica, Engenharia de Minas, Engenharia de Transportes, Engenharia de 

Materiais e Metalúrgica, Engenharia Naval, Engenharia Química, Engenharia Sanitária, 

Farmacologia e Arqueologia, identificadas a partir de um estudo produzido no âmbito do 

Programa de Gestão de C&T. 

O Programa de Desenvolvimento Científico Regional – DCR, desenvolvido em 

parceria com o CNPq, tem o objetivo de atrair e fixar pesquisadores no Amazonas em áreas 

estratégicas para o desenvolvimento do Estado. Desde 2003, o DCR possibilitou a colaboração de 

105 doutores em instituições locais, dos quais, até o presente momento, 21 foram fixados no 

Estado. 
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Frente às demandas do processo de modernização do Estado relativas à necessidade da 

qualificação profissional, o Governo do Amazonas, investiu na qualificação de 476 servidores, 

prioritariamente estatutários, que receberam apoio para cursarem programas de lato sensu e 

stricto sensu, como o mestrado em Administração Pública, especialização em Gestão Pública, 

Gestão de Talentos, e Planejamento Governamental e Orçamento Público. 
 

CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO OFERECIDOS A SERVIDORES PÚBLICOS 2003-2009 

 

 

 

 

 

 

 

 
                           Fonte: FAPEAM.  
 

 

Destaque ao Programa Ciência na Escola – PCE, atualmente em sua 3ª edição, que 

promove a ciência nos níveis Fundamental e Médio, sob a orientação de professores da própria 

escola, fato inédito no país.  
 

DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA CIÊNCIA NA ESCOLA - PCE 

EDIÇÃO NÚMERO DE 
PROJETOS NÚMERO DE BOLSAS VALOR 

(R$ 1,00) 

1ª Edição (2004) 15 100 156.826,00 

2ª Edição (2008) 79 553 1.441.719,36 

3ª Edição (2009) 246 1.722 3.315. 074,00 

TOTAL 340 2.375 4.913.619,36 
Fonte: FAPEAM.  
* Janeiro a Setembro 
 

Capacitação 

 

O Governo do Estado tem investido também na capacitação e/ou a qualificação dos 

servidores da área atingindo cada vez mais um maior número de servidores, conforme quadro 

abaixo: 
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SERVIDORES CAPACITADOS – 2003- 2009 

ANO QUANTIDADE 

2003 10 

2004 15 

2005 18 

2006 22 

2007 42 

2008 50 

2009 52 

TOTAL 209 
                                                  Fonte: FAPEAM.  
 

Inclusão Social  

 

O Governo Estadual atua diretamente na ciência como instrumento de inclusão social e 

na proteção e valorização dos conhecimentos dos povos tradicionais, por meio de projetos e 

programas que abrangem a maioria dos 72 povos indígenas em todos os municípios do estado do 

Amazonas. Foram investidos R$ 3.747.017,26, em pagamentos de bolsa e auxílio-pesquisa de 223 

bolsistas e 39 projetos de pesquisa. Destaque ao Programa Jovem Cientista Amazônida - JCA, 

que, desde 2003, por meio de duas edições, implementou 62 projetos, 26 na área rural e 23 na área 

indígena, com investimentos de cerca de R$ 3 milhões em auxílio à pesquisa, com a participação 

de 97 bolsistas indígenas. 

Destacam-se também os Programas de Educação Indígena, tais como: Programa 

Amazonas de Apoio à Pesquisa em Políticas Públicas em Áreas Estratégicas - PPOPE; Programa 

Integrado de Pesquisa e Inovação Tecnológica- PIPT; Programa de Desenvolvimento Científico 

Regional - DCR (FAPEAM-CNPq) e Programa de Pesquisa para o SUS: Gestão Compartilhada 

em Saúde (FAPEAM-CNPq) - PPSUS. 

A Educação Científica indígena, abordou temas na área de educação, cultural, 

piscicultura, saúde (tuberculose, hanseníase, suplementação alimentar), religião, gestão territorial, 

sustentabilidade e educação ambiental.  
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Inovação Tecnológica 

 

Nesta área, em forte articulação com o setor produtivo na inovação e  

empreendedorismo, o Estado investiu R$ 31.002.830,76, por intermédio dos programas abaixo 

relacionados: 

 
INVESTIMENTOS REALIZADOS  - 2003-2009 

INOVAÇÃO TECNOLÓGICA 
NÚMERO 

DE 
PROJETOS 

VALOR 
R$ 1,00 

PIPT – Programa Integrado de Pesquisa Científica e Tecnológica 
(2003) 123 5.550.117,18

PIPT – Programa Integrado de Pesquisa Científica e Tecnológica 
(2007) 110 4.005.480,91

Programa de Ciência e Tecnologia para o Amazonas Verde – Ação 
Edital Temático (2003-2006) 39 13.294.015,01

PAPPE - Programa Amazonas de Apoio à Pesquisa em Empresas 
(2004) 19 2.562.881,00

PAPPE SUBVENÇÃO FINEP AMAZONAS - Programa Amazonas 
de Apoio à Pesquisa, Desenvolvimento Tecnológico e Inovação em 
Micro e Pequenas Empresas na Modalidade Subvenção Econômica 
(2008) 

17 3.299.382,85

PAPPE SUBVENÇÃO FINEP AMAZONAS - Programa Amazonas 
de Apoio à Pesquisa, Desenvolvimento Tecnológico e Inovação em 
Micro e Pequenas Empresas na Modalidade Subvenção Econômica 
(2009) 

16 2.290.953,81

TOTAL 324 31.002.830,76
Fonte: FAPEAM.  

 

Destaque ao Programa Amazonas de Apoio à Pesquisa, Desenvolvimento 

Tecnológico e Inovação em Micro e Pequenas Empresas na Modalidade Subvenção Econômica 

– PAPPE SUBVENÇÃO/FINEP-AM, em parceria com o MCT/FINEP, que, devido a sua grande 

receptividade, teve duas edições seguidas, com investimento de mais de R$ 5,2 milhões aplicados 

no financiamento de 37 projetos em sua maioria ligados aos Arranjos Produtivos Locais - APLs 

do Amazonas. 
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INVESTIMENTOS POR ÁREA DO PROGRAMA PAPPE SUBVENÇÃO ECONÔMICA – 2008/2009 

EDITAL 08/2008 EDITAL 017/2008-2009 
ÁREA N.º DE 

PROJETOS 
VALOR  
R$ 1,00 

N.º DE 
PROJETOS 

VALOR  
(R$ 1,00) 

Alimentos 5 899.114,54 - -
Artefatos de Couro, Palha, Vime 3 368.984,99 - -
Artesanato, Produtos e Serviços Ambientais - - 1 106.270,00
Castanha do Brasil - - 1 154.665,00
Construção Civil 1 110.964,44 - -
Construção Naval, Produtos e Serviços 
Ambientais - - 1 128.542,00

Energia 1 102.697,50 - -
Fitoterápicos e Cosméticos 5 646.371,13 1 130.000,00
Indústria da Cerâmica 1 192.370,00 1 164.470,23
Indústria de Plásticos 2 295.786,23 - -
Informática 1 199.934,00 3 451.801,66
Madeiras e Móveis 1 199.840,00 2 318.771,00
Pesca e Piscicultura 1 143.004,00 1 191.000,00
Polpas, Extratos e Concentrados de Frutas 
Regionais - - 1 135.618,12

Produtos e Serviços Ambientais - - 1 177.797,80
Serviços de Ensaios, Testes e Análises 1 140.316,02 - -
Turismo Ecológico - - 2 332.018,00

TOTAL 22  3.299.382,85 15  2.290.953,81 
Fonte: FAPEAM. 
 

 

Em um setor de ponta no cenário nacional, em mais uma parceria com o CNPq, foi 

lançado o BIOCOM – Programa de Apoio ao Desenvolvimento de Tecnologias para a 

Produção de Biocombustíveis no Estado do Amazonas. Com valor global de R$ 3.000.000,00, 

o programa apoia projetos na área de biocombustíveis que viabilizem o potencial produtivo de 

espécies nativas, conforme a Política de Mudanças Climáticas, Unidades de Conservação e 

Desenvolvimento Sustentável do Estado do Amazonas.  

 

Infraestrutura 

 

Na modernização da infraestrutura de universidades e institutos de pesquisa, o Governo 

do Estado, investiu R$ 12,4 milhões na construção de laboratórios e compra de equipamentos para 

as instituições do Estado, com destaque para os laboratórios e programas de pós-graduação. Para 

equipar, construir ou modernizar laboratórios de Instituições de Saúde, os investimentos foram na 

ordem de R$ 3.571.346,00, detalhados no quadro a seguir. 
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INVESTIMENTOS EM INSTITUIÇÕES DE SAÚDE – 2003/2009 

INSTITUIÇÃO PROJETO PROGRAMA VALOR 
R$ 1,00 

UEA/FMT-AM 
Infraestrutura para a consolidação do curso de pós-
graduação em biotecnologia e recursos naturais da 
Universidade do Estado do Amazonas 

PINFRA - Programa 
de Infraestrutura em 
C&T no Estado do 
Amazonas 

499.179,00

FMT-AM 

Programa de reforço Institucional para a melhoria e 
capacitação dos discentes do curso de pós-
graduação em doenças tropicais e infecciosas da 
Universidade do Estado do Amazonas 

PINFRA - Programa 
de Infraestrutura em 
C&T no Estado do 
Amazonas 

489.410,00

FMT-AM 

Modernização da Infraestrutura do laboratório de 
Biologia Molecular da gerência da malária na 
Fundação de Medicina Tropical do Amazonas, para 
o estudo dos aspectos epidemiológicos, clínicos, 
fisiopatogênicos e terapêuticos da malária no 
Estado do Amazonas. 

PINFRA - Programa 
de Infraestrutura em 
C&T no Estado do 
Amazonas 

494.283,00

FMT-AM Construção e equipamentos do centro de 
entomologia médica do Amazonas 

PINFRA - Programa 
de Infraestrutura em 
C&T no Estado do 
Amazonas 

482.440,00

FMT-AM 

A globalização, o ecossitema e as doenças 
emergentes e reemergentes: implementação de um 
programa de vigilância sindrômica e do laboratório 
de biossegurança nível 3 – SUSAM/FMT-AM 

PINFRA - Programa 
de Infraestrutura em 
C&T no Estado do 
Amazonas 

413.800,00

FMT-AM 

Avaliação das atividades antimicrobiana, anti-
inseticida e anticoagulante das toxinas protéicas 
dos venosos de animais amazônicos: potencial 
biotecnológico e saúde. 

PINFRA - Programa 
de Infraestrutura em 
C&T no Estado do 
Amazonas 

261.689,00

FHEMOAM 
Avaliação da prevalência de soroconversão para 
doenças transmissíveis pelo sangue em doadores de 
repetição do Estado do Amazonas 

PINFRA - Programa 
de Infraestrutura em 
C&T no Estado do 
Amazonas 

488.780,00

FUAM 

Consolidação da infraestrutura de equipamentos do 
Laboratório de Biologia Molecular e 
implementação do Núcleo de Estudos Genômicos 
da Fundação Alfredo da Mata 

Programa de Apoio à 
Consolidação das 
Instituições Estaduais 
de Ensino e/ou 
Pesquisa – PRÓ-
ESTADO 

441.765,00

TOTAL 3.571.346,00
Fonte: FAPEAM.  
 
 
OUTRAS AÇÕES 

 

Em 2008, a Fundação foi homenageada na primeira edição do Prêmio Amazônia e 

Cidadania do Centro Universitário Nilton Lins – UniNilton Lins, na categoria Destaques, como 

uma das instituições do Amazonas que mais incentiva trabalhos nas quatro categorias do concurso 
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(Educação Ambiental; Responsabilidade Socioambiental; Ciência, Tecnologia e Inovação; Povos e 

Cultura da Amazônia). 

A FAPEAM conquistou o posto de 4a maior Fundação de Amparo à Pesquisa do país, 

tendo a sua frente às FAPs dos três estados mais ricos da Federação: Fapesp (São Paulo), Faperj 

(Rio de Janeiro) e Fapemig (Minas Gerais). Em 2009, inaugurou sua sede própria.  
 

INVESTIMENTOS – 2003 - 2009 

ANO VALOR 
R$ 1,00 

2003 --- 

2004 157.226,00 

2005 244.812,89 

2006 101.887,36 

2007 155.424,66 

2008 2.225.929,30 

2009 1.681.845,07 

TOTAL 4.567.125,28 
Fonte: FAPEAM. 

 

Dentre as principais ações executadas visando à redução de custos está o aumento de 

recursos captados, por meio de Convênios, conforme demonstrados no quadro a seguir. 
RECURSOS CAPTADOS – 2003 – 2009 

R$ 1,00 

TESOURO ESTADUAL CONVÊNIOS TOTAL EXECUTADO 
ANO 

ABSOLUTO % ABSOLUTO % ABSOLUTO % 

2003 5.830.726,39 100 - - 5.830.726,39 100 

2004 15.768.552,84 92 1.289.961,92 8 17.058.484,76 100 

2005 27.434.582,40 90 2.889.592,67 10 30.324.175,07 100 

2006 21.513.606,75 86 3.387.394,01 14 24.901.000,76 100 

2007 29.424.943,19 83 6.112.171,44 17 35.537.114,63 100 

2008 37.964.996,82 84 7.370.579,58 16 45.335.576,40 100 

2009 29.378.519,44 86 4.218.054,93 14 29.378.519,44 100 

TOTAL 
ACUMULADO 163.098.842,90 87 25.266.754,55 13 188.365.597,45 100 

Fonte: FAPEAM.  
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No sentido de contenção de custos, nos últimos seis anos a FAPEAM operou em todo 

seu quadro funcional com apenas 39 servidores (entre efetivos e comissionados). Para a redução 

de gastos com consumo interno, a Fundação trabalha incessantemente na conscientização de seus 

servidores, para, assim, diminuir custos com energia, telefone e luz elétrica. 

 

METAS PARA 2010  

 

 Formar Doutores (Pesquisadores) - Implementação de 170 bolsas de Doutorado, em áreas 

estratégicas; 

 Titular mais de 150 Pesquisadores Doutores para o Estado; 

 Formar Mestres (Pesquisadores) - Implementação de mais 200 bolsas de Mestrado; Titulação 

de mais 250 Pesquisadores Mestres para o Estado; 

 Capacitar Pós-Doutores - Implementação de 30 bolsas (ação inédita no Estado); 

 Implementar mais 1.000 bolsas de Iniciação Científica; 

 Lançar editais dos seguintes Programas: PCE - Programa Ciência na Escola; PCE ESPECIAL 
RDS JUMA; PRONEX - Programa de Apoio a Núcleos de Excelência; PGCT - Programa de 
Gestão em Ciência e Tecnologia no Amazonas; COMUNICAÇÃO CIENTÍFICA - Programa 
de Apoio à Divulgação Científica; RH INTERINSTITUCIONAL - Programa de Apoio à 
Formação de Recursos Humanos Pós-Graduados do Estado do Amazonas; RH POSGRAD 
MESTRADO - Programa de Apoio à Formação de Recursos Humanos Pós-Graduados do 
Estado do Amazonas; RH DOUTORADO - Programa de Apoio à Formação de Recursos 
Humanos Pós-Graduados do Estado do Amazonas; RH INTERIORIZAÇÃO - Programa de 
Apoio à Formação de Recursos Humanos Pós-Graduados do Estado do Amazonas; BIBLOS - 
Programa de Apoio a Publicações Científicas; PAPE - Programa de Apoio à Participação em 
Eventos Científicos e Tecnológicos; PAREV - Programa de Apoio à Realização de Eventos 
Científicos e Tecnológicos no Estado do Amazonas; PRÊMIO FAPEAM DE JORNALISMO 
CIENTÍFICO; PPP - Programa de Infraestrutura para Jovens Pesquisadores/ Programas 
Primeiros Projetos; BIOCOM - Progama de Apoio ao Desenvolvimento de Tecnologias para a 
Produção de Biocombustíveis no Estado do Amazonas; OLIMPÍADAS EM CIÊNCIAS - 
Programa de Apoio às Olimpíadas em Ciências no Estado do Amazonas; PAIC INDÍGENA - 
Programa de Apoio à Iniciação Científica Indígena do Estado do Amazonas; PPE/AM - 
Programa  Pesquisadores nas Empresas no Estado do Amazonas; DCR/AM - Programa de 
Desenvolvimento Científico Regional; PDAEST/AM- Programa de Formação de Doutores em 
Áreas Estratégicas para o Estado do Amazonas; PCPD/AM - Programa de Cooperação para a 
Formação de Pós-Doutores nas Instituições de Ensino e/ou Pesquisa do Estado do Amazonas. 
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ESPORTE E LAZER 
 

O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado da Juventude – SEJEL, tem 

contribuído de maneira decisiva para o desenvolvimento do esporte e desporto amazonense, 

através de programas de iniciação esportiva e de rendimento e outras atividades esportivas 

comunitárias. Dentre os programas e projetos realizados destacamos: 

 

ESPORTE E LAZER PARA A PESSOA IDOSA NO AMAZONAS 

 

Programa Vida Saudável – As atividades são desenvolvidas por uma equipe multidisciplinar 

composta por coordenador geral, coordenador técnico, profissionais de educação física, 

coordenadores de núcleo e monitores. Os núcleos funcionam em espaços cedidos por igrejas, 

centros comunitários, associações e clubes, oferecendo as modalidades de voleibol, basquetebol, 

ginástica aeróbica, hidroginástica, natação, danças oficinas de trabalho manuais e outras atividades 

recreativas, abrangendo os municípios de Manaus, Iranduba, Parintins, Autazes e Manacapuru.  

 

Projeto Vidativa - Oferece oportunidade de esporte, lazer e melhor qualidade de vida para as 

pessoas idosas na capital e interior do Estado, por meio de palestras, dinâmicas de grupo, 

caminhada, oficinas, passeios, seminários, fóruns, danças, acompanhamento psicológico, 

fisioterápico, entre outras. 

Funciona em espaços cedidos por igrejas e associações distribuídos em 35 núcleos, sendo 

30 em Manaus e 5 nos municípios de Rio Preto da Eva, Iranduba e Presidente Figueiredo. As 

atividades são desenvolvidas por uma equipe formada por assistente social, psicólogo, 

fisioterapeuta, profissionais de educação física, coordenadores de grupo, administrador, assistentes 

e auxiliar administrativo, e estagiários de dança, psicologia, educação física, serviço social e 

fisioterapia. 

 
Centro de Convivência do Idoso - visa à melhoria da qualidade de vida do idoso, por meio da 

prática desportiva, da cultura e do lazer e realizou as seguintes atividades: 

 1ª Caminhada pela Paz, onde cerca de 500 pessoas caminharam pelo bairro de Aparecida 

levando a mensagem de paz e alegria aos moradores; 

 Baile dos Namorados, com a presença da banda Cover, dos Beatles, e Máquina do Tempo,  

onde participaram aproximadamente 200 casais; 
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 Serviço de fisioterapia que auxilia na recuperação, reabilitação e inserção dos idosos nas 

atividades físicas. 

 

INTERAÇÃO ESPORTE-ESCOLA 

 
Programa Segundo Tempo - É um programa do Governo Federal, implantado nas escolas 

públicas estaduais, visa oportunizar a prática esportiva como instrumento educacional, visando o 

desenvolvimento das crianças e dos adolescentes na faixa etária de 7 a 17 anos. É disponibilizado 

aos núcleos reforço alimentar, material esportivo, estagiários e profissionais de educação física 

para desenvolver as atividades desportivas no contraturno escolar. No total, 20.800 alunos são 

beneficiados pelo Programa em 89 Núcleos na Capital e 15 no interior, a saber: Careiro, Iranduba, 

Itacoatiara (2), Manacapuru (2), Nova Olinda do Norte, Presidente Figueiredo, Rio Preto da Eva, 

Santo Antônio do Içá, São Paulo de Olivença, Tefé (2), Tocantins e Jutaí. 

 

FOMENTO ÀS AÇÕES ESPORTIVAS E DE LAZER  

 
Projeto Bom de Bola - é desenvolvido em parceria com a Pepsi-Cola e operacionalizado pela 

Federação das Ligas Desportivas de Manaus. Seu objetivo é contribuir para o desenvolvimento da 

prática esportiva comunitária de futebol de campo. São mantidos 50 núcleos do Projeto Bom de 

Bola em 6 zonas geográficas da cidade de Manaus, além de pessoal técnico é disponibilizado 

material esportivo e premiações para o desenvolvimento das atividades de treino e competições, 

atendendo adolescentes e jovens de 7 a 17 anos. 

 
 
Centro de Convivência da Família Padre Pedro Vignola – Cidade Nova - é um complexo que 

atende crianças a partir de 3 anos de idade, adolescentes, jovens, adultos e idosos em 15 

modalidades esportivas, além de oferecer tratamentos fisioterápicos, lazer e recreação. O número 

de atendimento realizado é de aproximadamente 20.000 pessoas ao ano. 

O Centro oferece as atividades de Vôlei de Areia, Futsal, Voleibol, Handebol, 

Gerontovôlei, Basquete, Musculação, Futebol, Ginástica, Capoeira, Gerontocapoeira, Aeroboi, 

Caminhada, Hidroginástica, Natação, Tae kwondo, Tratamento de Fisioterapia, Futevôlei, Futebol 

Society, Tênis de Mesa, Xadrez, Dama, Baralho, Dominó e Sinuca. 

Centro de Convivência da Família – Mutirão - visa proporcionar uma melhor qualidade de vida 

para todos os adeptos do projeto, fazendo com que todos pratiquem qualquer atividade. O projeto 
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no seu primeiro ano obteve uma boa aceitação por seus usuários e sua procura aumenta a cada 

mês, sendo que o horário noturno é o mais requisitado. 

 
 
Projeto Jovem Cidadão - conta com 138 núcleos implantados em escolas públicas estaduais da 

cidade de Manaus, oferecendo as seguintes atividades desportivas: capoeira, basquetebol, futebol 

de campo, futsal, handebol, queimada, voleibol, vôlei de areia, xadrez, dama e tênis de mesa, 

estabelecendo assim estratégias de prevenção à violência.  

O quadro a seguir especifica a quantidade de núcleos, por zona de Manaus: 

 
NÚCLEOS DO PROJETO CIDADÃO - 2009 

ZONA GEOGRÁFICA QUANTIDADE DE NÚCLEOS 

Sul 21 

Oeste 22 

Leste 31 

Centro-Oeste 16 

Norte 40 

Centro 8 

TOTAL 138 

                                          Fonte: Sejel. 

 
 
Jogos do Servidor Público do Amazonas - em sua 3ª edição em 2009 contou com a participação 

de 35 órgãos, 2.370 servidores em 12 modalidades desportivas nas categorias femininas e 

masculinas, além do concurso de Musas e Torcidas. Na classificação geral os três primeiros 

colocados foram, nessa ordem, SEDUC, Comando Geral da Polícia Militar e Secretaria de Estado 

da Fazenda.  

O gráfico a seguir demonstra o quantitativo de servidores participantes no JOSPAM no 

período de 2007 a 2009: 
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                         Fonte: SEJEL. 
 
 
Unidades Desportivas - com recursos do Programa Calha Norte, do Ministério da Defesa, foram 

concluídas 9 unidades desportivas, a saber: Ginásio Poliesportivo no município de Jutaí; Ginásio 

Poliesportivo no município de Manaquiri; Ginásio Poliesportivo, no município de Borba; Ginásio 

Poliesportivo, no município de Uarini; Campo de Futebol, no município de Canutama; Ginásio de 

Poliesportivo, no município de Autazes; Construção de Complexo Esportivo Cultural Nova Olinda 

do Norte; Construção de Quadras Esportivas, no município de Boa Vista do Ramos. 

 

Programa Galera Nota Dez - manteve o atendimento aos adolescentes e jovens em situação de 

risco pessoal e social, oferecendo atividades desportivas, artísticas, culturais, socioeducativas, 

oficinas de prevenção às drogas e DST/AIDS, oficinas psicossociais, orientação e apoio sócio-

familiar, além dos cursos profissionalizantes de informática e panificação. 

A equipe técnica do programa é composta por 84 monitores e 18 outros profissionais e as 

atividades são desenvolvidas no Centro de Referência em Assistência Social, Centro Comunitário 

Amadeu Teixeira, Centro Esportivo de Lazer, Campo de Betanhão e Centro de Convivência da 

Família, localizados nos bairros de São José III, Santa Etelvina, Alvorada I, Betânia e Amazonino 

Mendes, respectivamente. 

Os núcleos operacionais do Programa Galera Nota 10 são mantidos com o apoio de 

diversas entidades governamentais e não governamentais, no período de janeiro a novembro, a 

média de atendimento nos núcleos foi de 1.183 adolescentes e jovens, conforme se verifica no 

gráfico que segue: 
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JOVENS ATENDIDOS PELO PROGRAMA GALERA NOTA DEZ – 2006-2009 
            Fonte: 
Sejel. 

 
 

Principais Avanços e Investimentos no período de 2003 a 2009 
 
 
 Expansão e integração da Vila Olímpica como instrumento sócio-desportivo; 

 Criação do Centro de Treinamento de Alto Rendimento da Amazônia – CTARA; 

 Funcionamento do Hotel da Fundação Vila Olímpica, com hospedagem e alimentação aos 

atletas em competições regionais e nacionais; 

 Participação em competições nacionais e internacionais, com atletas assistidos e preparados no 

CTARA; 

 Criação do Conselho Estadual do Desporto; 

 Criação do Conselho Estadual de Juventude; 

 Dinamização de Projetos da 3ª Idade; 

 Participação nos Fóruns de Juventude; 

 Parceria com outras Secretarias; 

 Parcerias com Ministérios; 

 Implantação dos Centros de Convivência em 4 Bairros de Manaus; 

 Integração através do Esporte das diversas etnias indígenas; 
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INVESTIMENTOS/DESPESAS – 2003 - 2009 

ANO VALOR  
R$ 1,00 

2003 1.370.519,95 
2004 1.263.789,25 
2005 4.363.000,33 
2006 21.458.210,35 
2007 7.789.339,33 
2008 9.984.624,63 

TOTAL 46.229.483,84 
                 Fonte: Sejel 
 
 

PESSOAS ATENDIDAS – 2003-2009 

ANO QUANTIDADE 

2003 93.288 
2004 172.543 
2005 277.890 
2006 224.895 
2007 280.356 
2008 577.673 

     2009 (1) 1.238.600 
                   Fonte: Sejel 

(1) Dados  coletados até novembro. 
 
 
 
Principais Programas e/ou Ações em Benefício da População 
 
 
2003 
 

 Construção da Pista de Atletismo na FVO; 
 Trabalho com as Federações, Confederações e Ligas Desportivas; 
 Programa Galera Nota 10; 
 Capacitação de Recursos Humanos; 
 Circuitos Banco do Brasil de Vôlei de Praia; 
 Fornecimento de passagens aéreas a atletas em eventos esportivos nacionais e 

internacionais; 
 Encontro Internacional de Capoeira; 
 Implantação de Núcleos Esportivos,em parceria com Ministério do Transporte – Projeto 

Segundo Tempo; 
 Construção de Quadras de Areias; 
 Reformas de Quadras Cobertas; 
 Oficinas de dança, futsal, futebol de campo, artes plásticas, artesanato e outras; 
 Atendimento Jurídico e Pedagógico, entre outros. 
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2004 
 
 

 Amazonas Campeão; 
 Campeonato Brasileiro de Futebol, série B e C; 
 Jogos Interbairros do Amazonas; 
 Agita Amazonas; 
 Inauguração do Centro de Treinamento de Alto rendimento da Região Norte – CTARN; 
 Programa - Dinâmica na Juventude e Ações Esportivas; 
 Reformas de Unidades Esportivas;  
 Interação Esporte-Escola; 
 Jogos Escolares do Amazonas – JEAS; 
 Distribuição de equipamentos desportivos na Capital e interior do Estado; 
 Encaminhamento a tratamento especializado em dependência química; 
 Visitas Domiciliares.  

 
2005 
 

 Construção do Complexo Esportivo do município de Ipixuna e Barreirinha; 
 Construção da Quadra do município de Urucurituba; 
 Infraestrutura e urbanização da Praça de Alimentação do município de Ipixuna; 
 Construção do Estádio Municipal de Caapiranga; 
 Construção da Quadra Poliesportiva do município de Boca do Acre, Careiro da Várzea e 

Maraã; 
 Reforma do Estádio dos municípios de: Nova Olinda do Norte, Itacoatiara e Tabatinga; 
 Bom de Bola Manaus e Interior; 
 1ª Clínica de Natação; 
 Circuito de Águas Abertas do Amazonas; 
 Campeonato Amazonense de Jiu-Jitsu; 
 Primeiro Campeonato de Futebol de Salão Sub-17; 
 Implantação do Projeto de Voleibol no Centro. 

 
2006 
 

 Participação dos atletas assistidos pelo CTARN em competições nacionais; 
 Projeto Vidativa e Vivavôlei; 
 1º Campeonato Amazonense de Motocross; 
 1ª Copa Caapiranga de Futebol e Futsal; 
 Campeonato de Ginástica; 
 Bolsa Auxílio para os atletas do Amazonas Campeão; 
 1ºs Jogos Rurais de Borba; 
 Campeonato Sul-Americano de Vôlei Masculino Junior; 
 Campeonato Amazonense de Judô; 
 Oficina de Violão, Teclado e Coral, e outras; 
 Ação Cine Nota 10; 
 Terapia Comunitária; 
 Oficina de Preservação do Meio Ambiente; 
 Torneio de Karatê. 

2007 
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 Parcerias firmadas com o Ministério do Esporte, da Defesa, Recofarma, Prefeituras e Pepsi 
Cola, Confederação Brasileira de Voleibol, e outras; 

 Programa Vida Saudável; 
 Projeto Navegar; 
 Construção do Ginásio Poliesportivo do município de Jutaí, Uarini, Anamã, Borba, 

Autazes e Manaquiri; 
 Construção do Estádio de Futebol  do município de Tapauá; 
 Construção do Complexo Esportivo e Cultural do município de Nova Olinda do Norte; 
 Olimpíadas Escolares; 
 Jogos Pan-Americanos Rio 2007; 
 Jogos Parapan; 
 Oficinas de Dança Moderna e Regional; 
 Canto/Coral para a Terceira Idade; 
 Cursos profissionalizantes: informática, panificação, e outros; 
 Domingo Nota 10; 
 Escola da Família; 
 Oficina de Hip Hop. 

 
2008 
 

 Centro de Convivência do Idoso – CECI/Aparecida; 
 Carnaval do Idoso; 
 Mostra de Dança de Manaus – MODAMA; 
 I Espetáculo de Dança; 
 Centro de Convivência da Família Padre Pedro Vignola; 
 Convênios com Entidades sem fins lucrativos; 
 Jogos do Servidor Público do Amazonas – JOSPAM; 
 Programa Esporte e Lazer na Cidade – PELC; 
 Atividades nas Quadras do Programa Social e Ambiental dos Igarapés de Manaus – 

PROSAMIM; 
 Copa Bom de Bola Feminino; 
 Basquete 
 Percussão; 
 Iniciação Teatral; 
 Orientação e apoio sócio-familiar; 
 1º Festival de Hip Hop  
 Galera Nota 10, e outras. 

 
2009 
 

 Projeto Lazer na Rua – Centro de Convivência da Família da Cidade Nova; 
 Carrossel da Saudade; 
 Passeio Ciclístico – Amazonas mais Verde Rumo à Copa 2014; 
 ProJovem Urbano; 
 Taça Brasil de Futebol de Salão Adulto; 
 Aberto Brasil de Tênis de Mesa; 
 JEAs nos municípios de Itacoatiara, Maués, Novo Airão e  Coari; 
 Copa Brasil Centro/Norte/Nordeste de Tênis de Mesa; 
 Campeonato Amazonense de Futsal Feminino Sub-20; 
 Taça Vila Olímpica de Handebol; 
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 Campeonato Amazonense de Powerlifting; 
 Copa Norte de Tae Kwondo; 
 Copa Amazônica de Karatê; 
 Festival de Tai Chi Chuan e Dança na Ponta Negra; 
 Jogos Nacionais dos Povos Indígenas; 
 Ação Proativa no Parque dos Bilhares; 
 Desafio Nacional de Vôlei de Praia; 
 1ª Copa MERCOSUL de Jiu-Jitsu em Buenos Aires-Argentina, entre outros. 

 
Capacitação  
 

No período de 2003 a 2009 foram oferecidos 173 cursos à população, dentre os quais 

destacam-se: Prevenção às DST/AIDS; Panificação, Doces e Salgados; Artesanato em Papel 

Reciclado; Gerenciamento de Conflitos; Primeiros Socorros; Informática Básica e Avançada; 

Arbitragem Futebol de Campo e Futsal; I Clínica de Natação; Chefia e Liderança; Prevenção a 

Incêndio; Escuta Terapêutica; Dinâmica de Grupo; II Clínica de Natação; Técnicas de 

Abordagem; Seminário dos Direitos sobre as Pessoas Idosas; III Clínica de Natação; Treinamento 

dos Programas aos Conselheiros Tutelares; Curso de Administração; Curso de Metal e Mecânica.. 

 
CURSOS DE CAPACITAÇÃO E PESSOAS BENEFICIADAS – 2003 – 2009 

 
ANO NÚMERO DE CURSOS PESSOAS BENEFICIADAS 

2003 14 6.685 
2004 14 9.350 
2005 14 6.800 
2006 15 9.600 
2007 27 16.054 
2008 39 12.620 
2009 50 17.531 

TOTAL 173 78.640 

Fonte: Sejel. 

 

 
Processo Seletivo 
 
 
Realização de 3 Processos Seletivos para contratação temporária, sendo: 
 
 Em 2004 – Programa Galera Nota 10, com 112 vagas para os cargos de Monitor I e Monitor II; 
 Em 2008 – Programa Galera Nota 10, com 70 vagas para os cargos de Monitor I, Monitor II e 

Monitor III; 
 Em 2009 – ProJovem Urbano, com 139 vagas para Educadores de Ensino Fundamental e de 

Participação Cidadã. 
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METAS PARA 2010 
 
 

 Dar continuidade e manter parcerias com o Governo Federal , por intermédio de convênios, 
para a manutenção dos Programas Vida Saudável, Segundo Tempo, Segundo 
Tempo/Navegar, CTARA, entre outros; 

 Manter e estimular as parcerias com a SEC, SEAS, CETAM, UNATI, RECOFARMA, 
CRUZ & CIA, Federações Esportivas e Faculdades de Educação Física; 

 Implementar novas ações nos Centros de Convivência, desenvolvendo as atividades de 
Capoeira, Tai Chi Chuan, Natação e oficinas de atividades lúdicas, recreativas e de lazer; 

 Ampliar os recursos financeiros junto ao Ministério do Esporte; 
 Interiorizar o Projeto Vidativa e Vida Saudável, de acordo com as demandas; 
 Dinamizar e incrementar as clínicas realizadas pelo Centro de Treinamento de Alto 

Rendimento da Amazônia – CTARA; 
 Expandir em Manaus o número de grupos do Projeto Vidativa; 
 Realizar fóruns nas áreas de Esporte, Juventude e Lazer; 
 Estreitar os laços de parcerias com o CDH; 
 Ampliar e interiorizar o Projeto Bom de Bola, de acordo com as demandas apresentadas; 
 Criar um calendário de eventos realizados pela SEJEL; 
 Ampliar o número de participantes, Secretarias e modalidades no JOSPAM; 
 Dar ênfase na capacitação dos servidores e colaboradores da SEJEL; 
 Início da construção da Arena Multiuso; 
 Implementar o Projeto Amazonas na Copa em municípios do Amazonas; 
 Dar início à construção de um Estádio na Cidade de Manaus para a Copa 2014; 
 Construir Centros Recreativos de Esporte e Lazer nos municípios de Humaitá, Lábrea, 

Manacapuru, Tefé, Carauari, Barcelos, Nova Olinda do Norte, Codajás, Maués e Urucará; 
 Construir um Estádio de Futebol na Zona Leste de Manaus; 
 Construir um Kartódromo no município de Iranduba; 
 Construir Ginásio Poliesportivo Coberto nos municípios de Fonte Boa, Rio Preto da Eva 

(Instituto Adventista) e Manaus (Fazenda Esperança); 
 Reconstruir Estádio Ismael Benigno (Estádio da Colina) em Manaus; 
 Ampliar o número de participantes e modalidades nos JEA’S; 
 Realizar os I Jogos Culturais dos Povos Indígenas do Amazonas; 
 Realizar os I Jogos da Pessoa Idosa do Amazonas; 
 Realizar os I Jogos Mundiais das Águas; 
 Ampliar o Programa ProJovem Urbano; 
 Garantir a alteração do Projeto Vidativa em Programa; 
 Entregar os espaços esportivos do Programa Calha Norte. 
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FUNDAÇÃO VILA OLÍMPICA 
 
 

O Governo do Estado por meio da Fundação Vila Olímpica, durante o exercício de 2009, 

manteve suas ações focadas no desenvolvimento do Desporto e Lazer do Estado do Amazonas e na 

melhoria da qualidade de vida da população, por meio da realização e apoio às atividades voltadas 

para o Desporto de Participação, Desporto Especial e para a Iniciação Esportiva, como também 

para capacitação de profissionais, acadêmicos e demais interessados na área do desporto, lançando 

mão, para tanto, dos recursos colocados a sua disposição.  

Principais atividades realizadas: 

 
Programa Caminhada Orientada 
 
 

O Programa Caminhada Orientada realizado pelo terceiro ano consecutivo, revestiu-se de 

pleno êxito, consolidando a idéia inicial de oferecer um produto diferenciado com controle e 

avaliação sistemáticos dos beneficiários, tais como: condicionamento físico, controle de pressão 

arterial, controle da taxa de glicose e controle de peso. 

Tem como público alvo os beneficiários inscritos voluntariamente no programa, que 

freqüentam a Vila Olímpica no turno matutino, de segunda a sexta-feira, no horário das 6h às 8h. 

O Programa beneficiou neste cerca de 120 pessoas que foram submetidas a exames 

antropométricos (aferição das medidas, peso, estatura, Índice de Massa Corpórea (IMC), pressão 

arterial, frequência cardíaca em repouso, e dosagem glicêmica).  

 

Escola de Iniciação Esportiva, de Desporto Comunitário e de Desporto Especial 

 

As Escolas de Iniciação Esportiva, Desporto Comunitário e Desporto Especial têm como 

público alvo a população de média e baixa renda, a qual muitas vezes não possui opções de 

desporto e lazer ou qualquer forma de incentivo à prática esportiva. 

No intuito de descobrir e formar novos talentos no esporte, ampliando o contingente de 

atletas do Estado do Amazonas, a Escola de Iniciação Esportiva atua junto a crianças e 

adolescentes na faixa etária de 6 a 15 anos, em especial, aos estudantes da rede pública municipal 

e estadual de ensino.  
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A Escola de Desporto Comunitário (Desporto de Participação) é mais uma opção para a 

sociedade em geral em busca de práticas desportivas e de lazer que o Governo oferece, visando à 

saúde e ao bem estar da população amazonense, proporcionando melhor qualidade de vida.  

A Escola de Desporto Especial se destina às pessoas portadoras de necessidades especiais 

(deficientes físicos) ou àquelas que precisam de tratamento especial em face de alguma 

enfermidade, sendo devidamente encaminhadas por um profissional da área da saúde, no caso em 

questão, por um médico. Nesse sentido, forma oferecidas em 2009 as seguintes modalidades 

desportivas: 

 
VAGAS POR MODALIDADE, TIPO E FAIXA ETÁRIA - 2009 

MODALIDADE TIPO FAIXA ETÁRIA VAGAS 

Atletismo Iniciação Esportiva 8 a 15 anos 160 
Boxe Iniciação Esportiva 12 a 16 anos - 
Caminhada Desporto Comunitário Livre 800 
Futsal Iniciação Esportiva 8 a 15 anos 160 
Ginástica Rítmica Iniciação Esportiva 6 a 12 anos 160 
Handebol Iniciação Esportiva 10 a 15 anos 160 
Judô Iniciação Esportiva 6 a 12 anos - 
Natação Comunitária Desporto Comunitário a partir de 16 anos - 
Natação Desportiva Iniciação Esportiva 7 a 15 anos 640 
Natação Especial Desporto Especial Livre 120 
Tênis de Mesa Iniciação Esportiva 10 a 15 anos 160 
Voleibol Iniciação Esportiva 10 a 15 anos 160 
Capoeira Desporto Comunitário a partir de 7 anos Ilimitada 
Basquetebol Iniciação Esportiva 10 a 15 anos 160 

TOTAL 2.580 

                      Fonte: Fundação Vila Olímpica 

 

MANUTENÇÃO E APARELHAMENTO DE UNIDADES DESPORTIVAS 

 

 

Centro de Educação Física e Desportos do Amazonas (Vila Olímpica de Manaus): ocupando 

a lista das opções mais requisitadas pelos amazonenses para práticas desportivas, é um complexo 

desportivo que reúne, dentro de um único lugar, Parque Aquático, Piscina Olímpica e outra 

Semiolímpica, Tanque de Saltos Ornamentais, Pista de Atletismo; Quadras Poliesportivas 

Cobertas, Refeitório e Lanchonete; Auditório, Hotel e Biblioteca, sendo considerado pelo Comitê 

Olímpico Brasileiro como um dos maiores complexos desportivos da América do Sul.  
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Estádio Vivaldo Lima (Vivaldão): o estádio deverá ser interditado e demolido até o mês de 

fevereiro de 2010 para se transformar na ARENA DA AMAZÔNIA, em face da escolha de 

Manaus como subsede da Copa de 2014. As atividades antes desenvolvidas no Vivaldão serão 

absorvidas pelo Estádio Ismael Benigno (Estádio da Colina). 

 

Arena Poliesportiva Amadeu Teixeira: ginásio de esportes colocado à disposição para a prática 

e fomento do Desporto Escolar, do Desporto Especial, do Desporto de Rendimento e do Desporto 

de Participação, sendo a Arena uma excelente opção de entretenimento da cidade, quando da 

realização de diversos shows e concertos nacionais e internacionais. A Arena possui capacidade 

para 11.800 pessoas.  

 

Ginásio de Esportes Renée Monteiro: anexo ao colégio “Sólon de Lucena”, fundamental para o 

apoio ao Desporto Especial, de Rendimento e de Participação, bem como para o desenvolvimento 

de programas, projetos e atividades do Governo do Estado na área do Desporto e Lazer. 

 

Ginásio de Esportes Elias Assayag: localizado no município de Parintins, proporciona o 

desporto, o lazer e a prática de esporte para a população da região do Baixo Amazonas, no interior 

do Estado. 
 

PARTICIPANTES POR UNIDADE DESPORTIVA - 2009 

LOCALIZAÇÃO PARTICIPANTES 

Pista de Atletismo 3.046 
Auditório 2.243 
Parque Aquático 2.900 
Quadras 5.838 
Ginásio Renée Monteiro 3.584 
Ginásio Elias Assayag 22.796 
Estádio Vivaldo Lima 102.315 

TOTAL GERAL 142.722 

                     Fonte: FVO. 
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CAPACITAÇÃO EM DESPORTO 
 

Ações Realizadas 

 

Clínica de Atualização Esportiva, com o tema Gestão de Instalação Desportiva e Organização 

para profissionais e estudantes de Educação Física e professores em geral, cujo foco foi o 

ensinamento teórico e prático sobre a demarcação de quadras, de acordo com as regras atualizadas, 

aproveitando ainda a ocasião para tratar sobre assuntos de relevância, como os projetos e estudos 

da Lei de Incentivo ao Esporte. Para avaliar o evento, foi elaborado um questionário a fim de se 

formar um juízo de valor a respeito do que foi realizado. 

 

Clínica de Futebol Escolar – 2º Módulo e a Clínica de Ginástica Rítmica de Demonstração. 

As duas clínicas receberam 65 participantes. O número de estudantes de Educação Física e das 

áreas afins foi bem maior que o dos profissionais já graduados. Destacamos ainda que, pela 

segunda vez, os monitores do Projeto Bom de Bola constituíram a maioria dos participantes. 

Ressalta-se também a manifestação de interesse dos municípios de Maués, Presidente Figueiredo, 

Iranduba e Careiro/ Castanho, que enviaram 10 participantes ao evento. 

 

Demais Eventos Relevantes 

 

O Governo do Estado por meio da FVO apoia e promove todas as manifestações de 

cunho desportivo e de lazer desenvolvidas em seu Complexo Desportivo Nesse sentido, destacam-

se: 

 XXVI Campeonato Brasileiro Infantil de Natação de Inverno – Troféu Ruben Dinard de 

Araújo, evento desportivo de nível nacional, realizado no Parque Aquático do Centro de 

Educação Física e Desporto do Estado (Vila Olímpica); 

 Início do processo de doação de grande parte da estrutura e de alguns materiais permanentes 

alocados no Estádio Vivaldo Lima como catracas, cerca de 3.000 cadeiras, 30.000 assentos e 

outros. Entre as entidades a serem beneficiadas, estão algumas prefeituras municipais e 

federações esportivas estaduais, bem como outros centros esportivos da Capital e do interior 

do Estado. 

 Copa Amazônica de Karatê, realizada no dojô da Vila Olímpica, com a participação de 120 

atletas oriundos de 7 países, entre eles os da Delegação da Venezuela, Peru, Estados Unidos, 

Japão, México, Israel e Colômbia.  
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Benefícios à População 
 

De 2003 a 2009 a FVO realizou 17.759 atendimentos nas seguintes modalidades: 

atletismo, basquetebol, capoeira, futsal, judô, natação, handebol, voleibol, xadrez, caminhada, 

entre outros. 
 

ATENDIMENTOS REALIZADOS - 2003-2009 
ANO ATENDIMENTOS 

2003 3.167 

2004 2.365 

2005 2.971 

2006 2.950 

2007 3.200 

2008 1.416 

2009 1.690 

TOTAL 17.759 
                               Fonte: FVO. 

 

Além das atividades de iniciação e treinamento desportivo, o Governo Estadual vem 

oferecendo os seguintes projetos para a comunidade: 

 

 Programa “Caminhar com Segurança”- com uma média de 600 beneficiários que diariamente 

praticam a caminhada sob orientação de estagiários; 

 Programa Natação Fisioterápica – atendimento a pessoas portadoras de patologias 

encaminhadas por médicos e que são assistidas por profissionais de educação física e 

fisioterapia pertencentes ao quadro da FVO; 

 Programa de Atendimento a Portadores de Deficiência destinado ao treinamento de atletas para 

competições esportivas. 
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TURISMO 

 
O Governo do Estado priorizou a área de Turismo no Amazonas em 2003, entendendo 

ser uma das atividades mais estratégicas para a sustentabilidade dos recursos naturais e da 

valorização da cultura local. Nesse sentido, em maio de 2003 criou a Empresa Estadual de 

Turismo do Amazonas – AMAZONASTUR com a missão de implantar a Política Estadual de 

Turismo Sustentável. 

Para a obtenção dos resultados inerentes às propostas contidas no Programa de Turismo, 

diversas ações vêm sendo desenvolvidas pelo governo estadual, em parceria com os Ministérios do 

Turismo, Meio Ambiente, Desenvolvimento Agrário, Desenvolvimento da Integração, Instituto 

Brasileiro de Turismo - EMBRATUR, Superintendência da Zona Franca de Manaus – 

SUFRAMA, Secretarias, Prefeituras e Comunidades organizadas. 

Destacam-se das demais ações desenvolvidas, aquelas voltadas para a melhoria na 

Infraestrutura Turística, no Desenvolvimento de Estudos, Pesquisas e Inventários, na Capacitação, 

conforme segue: 

 

INFRAESTRUTURA TURÍSTICA  

 

Centro de Atendimento ao Turista – CAT - Previstos no Roteiro Oficial do Turismo do 

Amazonas estão os CATs dos municípios de Iranduba, Manacapuru, Novo Airão, Presidente 

Figueiredo, Manaus (Unidades da Avenida Eduardo Ribeiro e Aeroporto Internacional Eduardo 

Gomes), Tefé (Anfiteatro) e Tabatinga (Complexo Turístico do Alto Solimões, compreendendo o 

CAT e o Centro Gastronômico), cujo objetivo é promover um atendimento formal aos turistas que 

visitam o Estado do Amazonas. 

 

Terminal Fluvial Turístico – TFT - Sua importância justifica-se em razão de ser o meio fluvial, a 

principal via de acesso dos municípios do Amazonas. Foram contemplados com os terminais os 

municípios de Novo Airão, Iranduba, Barcelos e Manacapuru. 

 
DESENVOLVIMENTO DE ESTUDOS, PESQUISAS E INVENTÁRIOS 

 

Pesquisas Socioeconômicas - Durante o período de 2003 a outubro de 2009, foram realizadas 49 

pesquisas, das quais 4 em 2009, empregando 521 pessoas de níveis médio e superior contratados 

como pesquisadores, sendo 46 em 2009, contemplando os municípios de Manaus, Manacapuru, 
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Presidente Figueiredo, Barcelos, Rio Preto da Eva, Parintins, Itacoatiara, Careiro, Maués, Borba e 

Autazes. 

 

Indicadores de Turismo - Houve um significativo aumento no número de hotéis urbanos e de 

selva, agências de turismo e operadores de pesca no cadastramento junto ao órgão oficial de 

Turismo. O volume de turistas registrado no Estado do Amazonas, no período de 2003 a 

2008, foi de 2.245.896, conforme se verifica no gráfico a seguir, considerando a quantidade de 

hóspedes da hotelaria urbana e de selva, o fluxo de turistas dos cruzeiros marítimos e o número de 

turistas registrados nas temporadas de pesca esportiva: 

 

 
                    Fonte: Amazonastur. 
 
A tabela a seguir mostra o fluxo de turistas hospedados nos hotéis urbanos, no período de 

janeiro a julho de 2009: 
 
 

FLUXO PARCIAL DE TURISTAS 
MESES 

Doméstico Estrangeiro Não 
Especificado 

TOTAL 

Janeiro 20.408 20.276 7.091 47.775 
Fevereiro 17.907 20.171 10.704 48.782 
Março 16.887 20.710 9.074 46.671 
Abril 21.811 22.155 3.037 47.003 
Maio 23.416 23.412 5.476 52.304 
Junho 24.557 21.216 5.290 51.063 
Julho 27.277 19.577 4.664 51.518 

TOTAL 152.263 147.517 45.336 345.116 
Fonte: Indicadores do Turismo 

283.018
307.996

349.719
377.202

432.877

495.084

2003 2004 2005 2006 2007 2008

Quantidade Anual de Turistas que Visitaram o 
Amazonas
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Foi registrado um total de 152.263 turistas residentes no Brasil e 147.517 turistas 

residentes no exterior. Houve ainda um fluxo de 45.336 turistas que não especificaram sua 

procedência. Sendo assim, o fluxo parcial de turistas que o Amazonas recebeu em 2009 foi de 

345.116, que representa um aumento de 11,78% com relação ao mesmo período do ano anterior, 

quando foi registrado um fluxo de 308.752 turistas. 

Segundo o Boletim de Ocupação Hoteleira, a quantidade de unidades habitacionais que 

eram oferecidas no Amazonas em 2002 totalizava 2.082 apartamentos. Até outubro de 2009 a 

quantidade passou para 16.442, como mostra o gráfico abaixo: 

 
Quantidade de Unidades Habitacionais do 

Amazonas 

2.082

16.442

2002 2009  
             Fonte: Amazonastur. 

 

O gráfico abaixo mostra a quantidade de leitos do Amazonas em 2002 e em 2009. Até 

2002, a quantidade de leitos oferecidos no Amazonas totalizava 3.850, passando para 37.585 em 

outubro de 2009. 

Quantidade de Leitos do Amazonas 

37.585

3.850

2002 2009  
                                                  Fonte: Amazonastur. 
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Regularização de Empreendimentos Turísticos - A atuação do Governo Estadual, concernente à 

regulamentação e cadastro dos prestadores de serviços turísticos no Amazonas, obteve um 

significativo resultado quanto ao número de empreendimentos regulamentados e cadastrados junto 

ao Órgão Oficial de Turismo. O gráfico abaixo mostra a quantidade de empreendimentos turísticos 

cadastrados em 2002 e 2009. Segundo dados de outubro de 2009, constatou-se 330 empresas 

cadastradas, representando um crescimento de 184,48% no número de empreendimentos 

regulamentados. 
 

Quantidade de Empresas Cadastradas no 
Ministério do Turismo

116

330

2002 2009  
                                                       Fonte: Amazonastur. 

 

Regularização de Guia e Condutores de Turismo Regularizados no Ministério do Turismo - 

A partir de 2003 foram oferecidos cursos específicos para condutores pelo Governo do Estado. 

Atualmente conta-se com 47 profissionais capacitados e cadastrados. Quanto aos Guias de 

Turismo, em 2002 existiam apenas 8 profissionais cadastrados junto aos órgãos competentes. 

Hoje, com um investimento maciço do Governo do Estado na qualificação e cadastramento, conta-

se com 118 Guias de Turismo. 

Levantamento e Vistorias dos Meios de Hospedagem na Capital e nos Municípios - Essa ação 

visa a normatização das atividades turísticas, com vistas à qualidade na prestação de serviços, em 

todos os municípios com apelo turístico, inclusive, a capital Manaus. Já foram visitados 

empreendimentos em Manaus, Manacapuru, Careiro, Presidente Figueiredo, Parintins, Barcelos, 

Rio Preto da Eva, Borba e Iranduba. Vale destacar que o Estado do Amazonas tornou-se referência 

na vistoria integrada, servindo de modelo para os demais Estados.  

De 2005 a 2008 foram vistoriados 450 empreendimentos hoteleiros, juntamente com 

Corpo de Bombeiros, CREA, FVS, Capitania dos Portos, SEMEF, Policia do Turismo e IPAAM 
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nos municípios de Manaus, Presidente Figueiredo, Rio Preto da Eva, Careiro, Manacapuru, Novo 

Airão, Iranduba, Maués, Itacoatiara, Parintins, Borba e outros. 

 

Eventos Nacionais e Internacionais - O Amazonas está presente nas feiras internacionais, 

promovendo o destino preferencial para a prática do ecoturismo e divulgando cases de sucesso 

como MAMIRAUÁ, enfatizando a prática do turismo sustentável e a preservação da maior fatia de 

floresta preservada da região amazônica. 

O Governo do Estado, tem participado de grandes feiras e eventos nacionais, destacando-

se as Edições do Congresso Brasileiro de Agências de Viagens – ABAV, Salão Brasileiro do 

Turismo e Feira Internacional de Turismo da Amazônia – FITA, dentre outros de grande 

relevância. Nos eventos Internacionais, participou das Feiras tradicionais e mais importantes do 

mundo como BTL / Portugal, FITUR / Espanha, ITB / Alemanha, BIT / Itália, SEATRADE / 

EUA, TOP RESA / Paris, JATA / Japão, WTM / Reino Unido, e algumas edições especiais como 

EXPOCOMER / Panamá, EXPOZARAGOZA / Espanha, ANO DO BRASIL NA FRANÇA / 

Paris. 

Dentre os mais de dezoito eventos captados para serem realizados no Estado, podem ser 

citados: Congresso Brasileiro de Bares e Restaurantes – Abrasel, Xvi Congresso Nacional dos 

Magistrados da Justiça do Trabalho, Fly-In Amazonas, Congresso Brasileiro de Arborização 

Urbana.  

Além de idealizar, organizar e realizar eventos locais (como o Salão Amazonense de 

Turismo, Receptivo para Convidados e Formadores de Opinião em Parintins – durante os Festivais 

Folclóricos, e outros), o Governo do Estado, tem promovido workshops, em cidades brasileiras 

como Brasília, Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Porto Alegre, Curitiba, dentre 

outras; e em capitais do mundo como MADRI e ZARAGOZA / Espanha, LISBOA / Portugal, 

NOA IORQUE e MIAMI/, PARIS / França, promovendo a cultura (pela realização de shows 

folclóricos de Boi-Bumbá), a gastronomia (pela degustação de comidas e guloseimas típicas) e o 

artesanato.  

 

Plano Nacional de Mídia - Dentre os principais veículos de divulgação da Marca Amazonas, 

estão os Totens Multimídia “Touch-Screen” com dispositivo Bluetooth, formando uma rede 

nacional de terminais interativos. Os sofisticados aplicativos publicados pelo mesmo,permitem a 

consulta a mapas digitais, agenda cultural e às principais atrações turísticas do Amazonas. Além 

disso, a rede possibilita a inserção de mídia digital interativa, levando mensagens em 4 idiomas a 
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um público altamente qualificado formado por turistas e viajantes. São 33 terminais localizados 

nos 6 principais aeroportos do país, sendo 2 em São Paulo, 2 no Rio de Janeiro, 1 em Brasília e 1 

na Bahia, representando o alcance da maior malha aérea brasileira de conexões nacionais e 

internacionais. Apenas no primeiro mês de utilização foram contabilizados mais de 66.000 

acessos. 
O novo Portal Oficial do Turismo do Amazonas - www.visitamazonas.am.gov.br, foi 

criado nos moldes de alguns dos melhores sites de destinos mundialmente conhecidos, como por 

exemplo, Austrália, Espanha e Costa Rica, acessível aos mais variados públicos conectados na 

rede mundial de computadores. Foram incluídas informações essenciais dos principais destinos 

turísticos do Amazonas, a saber: Atalaia do Norte, Benjamin Constant, Tabatinga, Iranduba, 

Manacapuru, Novo Airão, Presidente Figueiredo, Rio Preto da Eva, Manaus, Parintins e Barcelos. 

Além de fotos inéditas da flora e fauna, o site apresenta registros dos povos e lugares, informações 

sobre hospedagens, animações, mapas e ainda, a possibilidade de acesso em 10 versões 

idiomáticas – Inglês, Espanhol, Francês, Italiano, Alemão, Russo, Mandarim, Japonês, Português 

(Brasil) e Português (Portugal) – perfazendo um total de 70% dos usuários da WEB ao redor do 

planeta. 

O CD de Capacitação, desenvolvido para melhor preparar agentes de viagens e 

operadores de turismo, quando não há acesso ao Portal www.visitamazonas.am.gov.br. É um 

microcosmo do que se apresenta no portal, até mesmo por ser uma mídia restrita, ao contrário do 

portal. Possui todas as características básicas de informações sobre o Destino Amazonas, seus 

municípios, hotéis de floresta, hotéis urbanos, agências, e outros. Além disso, há informações 

sobre fauna, flora, destinos, “o que fazer”, mapa do Estado, filmes, fotos e cartazes, que podem ser 

baixados ou copiados. 

 
CAPACITAÇÃO 
 
 
Programa de Qualificação Profissional - vem ofertando Cursos de Capacitação para a cadeia 

produtiva do turismo, minando as Comunidades de conhecimento no que diz respeito ao Turismo 

Sustentável, visando à melhoria da qualidade dos serviços e ampliação da geração de empregos. 

Dessa forma, o Governo do Estado do Amazonas, capacitou cerca de 7.500 pessoas, realizando 

cursos com ênfase em turismo, tais como Qualidade no Atendimento ao Turista para Taxistas; 

Garçom – Excelência no Atendimento a A&B; Camareira; Gastronomia Típica e Higiene de 

Alimentos; Gestão Hoteleira; Organização de Eventos e Cerimonial; Segurança e Qualidade em 

Ecoturismo; Elaboração de Roteiros Ecoturísticos e Trilhas Interpretativas; Separação e 
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Reciclagem de Resíduos Sólidos e Desenvolvimento de Produtos Ecoturísticos; Animação 

Turística; Piloteiro; Ecoturismo e Desenvolvimento Sustentável; Empreendedorismo em 

Ecoturismo; Qualidade e Segurança para Profissionais de Embarcações Turísticas, Cursos de 

Idiomas; Formação de 250 Guias se Turismo, entre outros, nos municípios de Manaus, Iranduba, 

Manacapuru, Novo Airão, Barcelos, Rio Preto da Eva, Presidente Figueiredo, Tefé, Careiro, 

Silves, São Sebastião do Uatumã, Barcelos, Parintins, Tabatinga e Maués. 

 
 
Capacitação em Turismo do Estado do Amazonas - Workshops de Capacitação têm sido 

realizados em várias capitais brasileiras com o intuito de melhor familiarizar os agentes e 

operadores desses outros estados com o que o Amazonas tem para mostrar. É uma formatação 

onde o portal do Amazonas é apresentado e, logo em seguida, é apresentado o CD de capacitação - 

mencionado acima. O CD é distribuído a todos os presentes, assim como outros materiais 

promocionais, tais como lâminas, folhetos e guias.  

 

Programa PROJOVEM TRABALHADOR - O Governo do Estado do Amazonas, iniciou a 

execução do PROJOVEM TRABALHADOR - Juventude Cidadã, que visa proporcionar cursos, 

qualificação e oportunidades de formação inovadoras e criativas de desenvolvimento pessoal, 

social e profissional para um público alvo formado por jovens com idade compreendida entre 18 a 

29 anos, contemplando as cidades de Manaus, Manacapuru, Iranduba, Novo Airão, Presidente 

Figueiredo, Rio Preto da Eva, Parintins e Barcelos. O Programa atenderá a 5.000 jovens 

desempregados e membros de famílias com renda per capita de até um salário mínimo, recebendo 

capacitação nas áreas de Alimentação, Arte e Cultura, Esporte e Lazer, Joalheria, Madeira e 

Móveis, Comunicação e Marketing Social, Meio ambiente, saúde e promoção à qualidade de vida, 

Pesca/Piscicultura, Transporte, Turismo e Hospitalidade. 

 

BENEFÍCIOS, AVANÇOS E INVESTIMENTOS NO PERÍODO DE 2003 A 2009 

 
Programa de Capacitação e Qualificação da Mão-de-Obra Turística 
 
 Benefícios: Mais de 9 mil pessoas capacitadas com possibilidades de adentrar no mercado de 

trabalho; 

 Avanços: Maior conscientização das Políticas Públicas e da comunidade para a importância do 

Turismo como gerador de emprego e renda; 

 Investimentos: R$ 10.508.487,00 
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Programa de Infraestrutura Turística 
 
 Benefícios: Mais de 29 obras importantes na estruturação do turismo e na geração de emprego 

e renda; 

 Avanços: Maior conscientização das Políticas Públicas e da comunidade para a importância do 

Turismo como indutor das políticas públicas voltadas para a infraestrutura de base; 

 Investimentos: R$ 25.834.000,00 

 
Programa de Interiorização do Turismo (Ampliação da Oferta) 
 
 Benefícios: 13 municípios inventariados (Manaus, Iranduba, Manacapuru, Novo Airão, 

Parintins, Presidente Figueiredo, Maués, Barreirinha, São Sebastião do Uatumã, Silves, Rio 

Preto da Eva, Careiro e Barcelos) recebendo cursos de capacitação e qualificação profissional 

e infra-estrutura de atendimento ao turista; 

 Avanços: Maior conscientização das Políticas Públicas e da comunidade para a importância do 

Turismo como gerador de emprego e renda. 

 
Programa de Normatização e Regulamentação dos Equipamentos Turísticos. 
 
 Benefícios: De 534 hotéis no Amazonas, 238 já foram fiscalizados, sendo 144 cadastrados no 

Órgão de Turismo, oferecendo segurança ao turista que chega ao Amazonas. O Estado 

apresenta, atualmente, a melhor e maior oferta hoteleira da Região Norte; 

 Avanços: Maior envolvimento dos órgãos competentes, membros do Grupo de Ética e 

Segurança, na fiscalização e na aplicação das medidas necessárias; 

 
Programa de Promoção e Marketing 
 
 Benefícios: Crescimento médio anual de 12% a.a, no fluxo de turistas; Maior oferta de 

emprego e maior oportunidade na geração de renda; 

  Avanços: ampliação do número de vôos; abertura de novos mercados; crescimento no volume 

de novos investimentos turísticos privados; reconhecimento pela cadeia produtiva do turismo e 

pela mídia, no mercado nacional e internacional, bem como pelas Políticas Públicas do 

Governo Federal, como um destino importante e estratégico para o Brasil. 

 Investimentos: R$ 7.067.482,32 
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METAS PARA 2010  

 

Atingir o número de 620 mil turistas; criar 11.000 novos postos de trabalho no Turismo; 

estruturar três destinos turísticos para o receptivo turístico internacional; e gerar 30,8 milhões de 

dólares em divisas traçando um plano de ações, conforme abaixo:  

 

 Atrair novos investimentos para maximizar benefícios sociais e econômicos do turismo; 

 Aumentar a interação entre o setor público, privado e terceiro setor para atingir a 

sustentabilidade do turismo; 

 Gerir estrategicamente o Turismo no Amazonas, no âmbito do Fortalecimento Institucional; 

 Intensificar a capacitação da mão de obra no turismo;  

 Intensificar o processo de sensibilização na população amazonense para o turismo; 

 Estruturar novos produtos turísticos temáticos, inusitados, competitivos e qualificados; 

 Consolidar a imagem do Amazonas como um destino único e singular; 

 Intensificar a promoção do Estado em seus principais mercados emissores e em diferentes 

nichos de mercado;  

 Desenvolver parcerias e ser ator participante na adequação da infraestrutura básica dos 

destinos turísticos no Estado. 
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CULTURA 

 
 

No ano em que o Amazonas tem a honra de ser contemplado como a primeira capital da 

Região Norte a sediar o maior evento desportivo do mundo - a Copa do Mundo, a política cultural 

que vem sendo executada é reconhecida pela população como uma das melhores, dentre todas as 

desenvolvidas pelo Governo do Estado. A convicção de se trabalhar com propostas fundamentadas 

em ações voltadas à popularização e interiorização com destaque na difusão, formação técnica e 

artística, registro e preservação do patrimônio cultural, captação de parcerias, realização de 

eventos, promoção nacional e internacional do Estado e com expressiva contribuição à geração de 

emprego e renda e à elevação da auto-estima do amazonense, corroboram e comprovam essa 

afirmação, que também é apontada pela própria população em todas as pesquisas qualitativas que 

o Governo realiza. 

A Secretaria de Estado de Cultura, desempenhando o seu papel como agente institucional 

desta política, considera a cultura como base essencial de valorização do homem, elemento 

primordial à sociedade. Baseado nessa premissa e na estruturação de uma política pública contínua 

para a cultura, foram acumulados avanços significativos para o Amazonas nesses sete anos de 

Governo. O alargamento do campo de atuação das políticas do setor, o esforço do Governo do 

Estado, na promoção de mecanismos mais transparentes e igualitários de apoio à produção 

artística e cultural, e os altos investimentos nas ações voltadas à formação técnica e artística e 

preservação do patrimônio cultural, são apenas alguns exemplos das iniciativas que foram 

implementadas desde 2003, norteadas sempre nos princípios da popularização e interiorização das 

atividades culturais.  

De 2003 a 2009, foram criados e desenvolvidos diversos programas e projetos, espaços 

culturais, eventos de nível nacional e internacional, firmadas parcerias com a iniciativa privada, 

quebrando o paradigma equivocado que coloca o Estado como o único e exclusivo financiador da 

cultura. Podem-se dizer que nesses sete anos o povo participou, aplaudiu e aprovou os espetáculos, 

programas e projetos. Além disso, novos espaços culturais foram implantados, a fim de 

proporcionar a melhoria da qualidade de vida, lazer e entretenimento gratuito à população. O 

Estado passou de 29 espaços culturais no início de 2003 para 47 em 2009, atendendo assim 

uma média de 1.500.000 de pessoas/ano que prestigiaram gratuitamente os mais diversos 

espetáculos de teatro, dança, música, circo, exposições, sessões de cinema e vídeo, entre outras 

atividades culturais que estão disponibilizadas nesses centros de entretenimento, cultura e lazer. 
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RESUMO GERAL DOS ESPAÇOS – 2002-2009 

ANO 
ESPAÇOS 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

ESPAÇOS EM 
FUNCIONAMENTO 

EM 2009  

Teatros 7 - - - - 1** 1** - 9 

Bibliotecas 7 2* - - - 2 3* - 12 

Museus 5 - - - - - - 3 8 

Centros 
Culturais 5 - 2 1 1 1 - 3 12 

Unidades do 
Liceu de 
Ofícios 

4 - - - - 1 2 - 4 

Outros 
Espaços 

Coordenados 
pela SEC 

1 - 2 - 1 1 - - 4 

TOTAL  29 2 4 1 2 6 6 6 47 (***) 
Fonte: SEC 
*Salas de Leitura. 
**Salas de Teatro. 
*** Quantitativo de Espaços funcionando em 2009, incluindo o Prédio do Material e Patrimônio.  
Nota: No Palacete Provincial funcionam 6 museus 

 

Patrimônio Histórico 

 

Em continuidade ao projeto Belle Époque, em 25 de março de 2009, o Centro Histórico 

de Manaus ganhou mais um novo espaço cultural: o Palacete Provincial, antigo Comando da 

Polícia Militar, que integra o conjunto arquitetônico da Praça Heliodoro Balbi. O complexo passou 

a abrigar importantes Museus do Amazonas, o Ateliê de Restauro de Obras de Arte e o Ateliê do 

Papel. A entrega deste monumento histórico conhecido por mais de cem anos como Quartel da 

Polícia Militar, retoma sua denominação original trazendo em seu espaço totalmente restaurado, a 

história do Amazonas e grandes obras de valor cultural imensurável, oportunizando à população 

viajar no tempo, ao século XIX, redescobrindo sua própria história.  

No subsolo do Palacete passou a funcionar o Laboratório de Arqueologia Alfredo 

Mendonça de Souza, o Bar São Jorge, a Cela Memória e Arena de Artes Newton Aguiar, 

destinados à realização de espetáculos ao ar livre de música, dança, teatro e cinema. No pavimento 

térreo está a sala José Bernardo Michilles, o Café do Pina, a Pinacoteca do Estado, o Museu da 

Imagem e do Som do Amazonas e o Ateliê de Restauro de Obra de Arte e Papel. No andar 

superior encontra-se o Museu de Numismática Bernardo Ramos, Sala de Exposições Temporárias, 

o recém criado Museu de Arqueologia, o Museu Tiradentes e o Salão Coronel Pedro Henrique 

Cordeiro Jr. 
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O Palacete conta também com espaços decorados com grandes obras de artes em toda a 

sua extensão. Neles, os visitantes podem contemplar peças da exposição “Esculturas do Mundo”, 

que são cópias oficiais e certificadas dos originais existentes no Museu do Louvre, em Paris. No 

alto da parede original do edifício, podem ser vistos os medalhões de registro dos grupamentos de 

polícia militar das demais unidades da federação brasileira, com as denominações existentes em 

1895.  

Outro marco importante no campo do patrimônio histórico em 2009 foi a reforma da sede 

da Academia Amazonense de Letras – AAL, que reabriu suas portas em 10 de dezembro, 

totalmente restaurada pelo Programa Manaus Belle Époque do Governo do Amazonas. Tombado 

por meio do Decreto nº 8.218, de 03/10/1988, este espaço voltou a funcionar oferecendo maior 

conforto aos seus 140 membros. Durante a cerimônia de reinauguração da Academia Amazonense 

de Letras, ocorreu a Sessão Solene de Outorga do Título de Membro Benemérito ao Governador 

do Estado do Amazonas, Eduardo Braga. 

 Cabe destacar que o Programa Manaus Belle Époque, até o momento já revitalizou, 

aproximadamente, 60 espaços do Amazonas. Outra ação de destaque neste campo é a restauração 

da antiga residência do ex-governador Eduardo Ribeiro, na Rua de José Clemente, em fase de 

conclusão e montagem, conforme os referenciais do ano de 1900, incluindo a mobília de época e o 

prédio da Biblioteca Pública, que voltará a desempenhar papel fundamental na política do livro e 

da leitura no Estado do Amazonas. 

O Palácio Rio Branco, importante prédio do período áureo da borracha, considerado de 

inestimável beleza arquitetônica e valor histórico, encontra-se em fase final de restauração para ser 

o Centro de Referência da história do Poder Legislativo do Amazonas. O Palácio abrigará o 

Conselho de Patrimônio Histórico e Artístico do Estado e Conselho Estadual de Cultura do 

Amazonas. O prédio que funcionou como sede da Assembléia Legislativa do Estado no período de 

1973 a julho de 2006, irá oportunizar à população um novo espaço cultural destinado às 

realizações nas mais diversas manifestações artísticas e culturais, como: exposições, cinema, 

teatro, dança e música popular e erudita. 
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Patrimônio Imaterial  

 

Desde sua implantação em 2004, o Patrimônio Imaterial tem desenvolvido ações de 

identificação, salvaguarda e promoção dos bens intangíveis, como as formas de expressão, 

manifestações populares, os modos de criar os saberes e o fazer da população, que se classificam 

como cultura tradicional, popular e oral. Nestes sete anos, elaborou e executou vários projetos e 

estudos, dentre eles os voltados à memória do Largo de São Sebastião, brincadeiras infantis, 

Símbolos do Amazonas, entre outros. Um dos resultados desse trabalho foi o resgate e a 

valorização das brincadeiras tradicionais como o pião, a perna de pau, a boneca de pano e o jogo 

de futebol de botão de caroço de tucumã, mostrando às crianças da era da informática, 

acostumadas com videogame e computador, que existem outros tipos de brincadeiras que são 

artesanais, mas lúdicas. Essas brincadeiras tradicionais são disponibilizadas gratuitamente às 

crianças que frequentam o Largo de São Sebastião e o Centro Cultural dos Povos da Amazônia. 

Esse resgate gerou a valorização e o interesse do artesão em produzir seu produto, garantir 

trabalho e renda, difundir o conhecimento sobre seu ofício, registrar sua produção publicamente e 

preservar a brincadeira, reconhecendo e valorizando nossas manifestações culturais vivas. 

Também merecem destaque os trabalhos e os planos de salvaguarda de bens culturais 

ameaçados de extinção, pesquisas com fins de registro e documentação de expressões da cultura 

tradicional amazonense, articulação com setores públicos e civis para garantir o protagonismo e o 

empoderamento dos produtores das culturas populares, realização de reuniões temáticas e Grupos 

de Trabalho, a fim de discutir políticas públicas para as culturas populares e indígenas, e os 

registros em áudio e vídeo de manifestações culturais e história oral de grupos étnico/culturais 

formadores da identidade amazonense, como o Gambá, o Lundú, as referências paisagísticas dos 

imigrantes japoneses, as festividades quilombolas, entre outros.  

Dentre as diversas atividades realizadas em 2009, a organização e mobilização para a 

implantação do Programa Mais Cultura com 40 Pontos de Cultura teve expressiva importância 

no cenário cultural do Estado. Desempenhadas com afinco, estas ações resultaram no recebimento 

de 51 projetos oriundos da capital e dos municípios de Itacoatiara, Humaitá, Guajará, São Gabriel 

da Cachoeira, Parintins, Urucurituba e Barcelos, incluindo neste último, projetos advindos de 4 

colônias de pescadores.  
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Liceu de Artes e Ofícios Cláudio Santoro 

 

Foram realizados expressivos investimentos na execução de ações voltadas à formação e 

aperfeiçoamento profissional em arte e educação, desenvolvimento do potencial artístico e 

intelectual de crianças e jovens, por meio da realização de atividades de formação de recursos 

humanos na área da cultura, visando o crescimento técnico profissional. Implantado com o 

propósito de ensinar as artes – música, dança, teatro, artes plásticas, cinema e literatura, e 

promover a formação técnica e não artística de áreas de suporte às artes, o Liceu tem realizado este 

trabalho com veemência. Resultados significativos são observados nesta área, que é tratada como 

um dos pontos basilares de todo o trabalho que vem sendo executado e eixo central de todas as 

ações de cultura. 

Prova desta evolução são notadas, em síntese, nos expressivos números aqui 

apresentados. No Programa Jovem Cidadão, implantado em parceria com o CDH visando 

manter os alunos na escola no contraturno, com ações de formação artística, deu-se início ao 

projeto piloto com 4 escolas da rede pública de ensino em 2007. Em 2008, o projeto foi 

expandido para 72 escolas em 26 bairros, atendendo a 8.263 alunos nos diversos cursos de 

música, cinema, dança e artes plásticas. Substancialmente incrementado, o programa passou 

em 2009 a funcionar em 138 escolas distribuídas em 57 bairros de Manaus, passando a 

atender todas as zonas da cidade. Alicerçar o futuro do jovem, outorgar-lhes o direito de conhecer, 

reconhecer e praticar a cidadania, despertar e valorizar seus talentos são as premissas que deram 

forma e vida a este grandioso projeto. É a cultura construindo cidadania.  

Outra frente trabalhada na cultura no campo da capacitação e aperfeiçoamento artístico é 

a melhor idade. Além das turmas oferecidas a este público no Liceu de Artes e Ofícios Cláudio 

Santoro – Unidade Sambódromo, foram disponibilizados cursos de música, teatro e dança no 

Centro de Convivência do Idoso na Aparecida, proporcionando melhoria da qualidade de vida, 

aumento da auto-estima, integração do idoso ao convívio social e cultural. É a política cultural 

como um fator de inclusão social. 

As 632 turmas oferecidas em 2009 de cursos livres distribuídas nas unidades do Liceu de 

Artes (Sambódromo, Cachoeirinha, Cidade Nova e Aparecida), demandaram um atendimento a 

8.777 alunos em modernas instalações físicas, com salas multimídias, disponibilidade de consulta 

ao acervo de artes, sempre acompanhado por professores e instrutores altamente qualificados.  

No total, foi ampliado o número de vagas em 326%, o que significou passar de 14.576 

alunos em 2008, para 50.777 em 2009, atendendo em 138 escolas da rede pública de ensino 

em todas as zonas da cidade de Manaus, e nas Unidades Sambódromo, Centro de Artes da 
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Cachoeirinha, Centro de Convivência da Família Pe. Vignólia e Centro de Convivência do Idoso 

de Aparecida. 

               Fonte: SEC. 

 
OUTROS GRANDES EVENTOS REALIZADOS EM 2009 
 
 
Carnaval do Povo - em continuidade à política de Governo de promover o Amazonas como um 

dos grandes polos culturais do país, realizou a 6ª edição do Carnaval do Povo oferecendo à 

população uma programação diversificada durante todo o período carnavalesco. 

 

Concurso de Fantasia e Baile Infantil, realizado no Largo de São Sebastião foi o “abre alas” 

dessa série de eventos alusivos a este período, recebendo um público de 28.000 pessoas que 

brincaram ao som das marchinhas de carnaval. Este contou com a participação de 400 

concorrentes que, após a avaliação dos jurados, resultou em 22 premiados em 8 categorias. Com o 

Shopping do Tururi e o Carnaboi, 162.000 amazonenses e turistas brincaram o carnaval ao som 

do ritmo de boi-bumbá, entoados por 25 artistas do boi em 15 dias de muita toada.  

 

Desfile das Escolas de Samba do 1º e 2º Grupo e Grupo Especial,realizado em 3 dias, contou 

com a presença de aproximadamente 100.000 foliões durante as apresentações de 26 escolas de 

samba. No total, cerca de 290.000 brincantes se divertiram em 16 dias de folia. Investimentos na 
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ordem de R$ 4.709.658,00 foram alocados para este evento que contou com a presença de 631 

artistas, 2.193 técnicos e 4.245 servidores de instituições parceiras das esferas federal, estadual e 

municipal, além de técnicos de empresas privadas.  

 

Apoio às Festas Populares na Capital e Interior - O Governo do Estado apoia a vários 

municípios tais como Parintins, Urucurituba, Borba, Caapiranga, Manacapuru, Nova Olinda do 

Norte, Rio Preto da Eva, Pauiní, Careiro, Lábrea, Maraã, Autazes, Novo Aripuanã, Apuí, Humaitá, 

Tabatinga, Carauari, Boca do Acre, Tefé, Itacoatiara, Itamarati, Santa Izabel do Rio Negro, 

Barcelos, Itapiranga e Codajás. Além do apoio técnico, o Governo destinou recursos financeiros 

na ordem de R$ 13.320.736,00.  

 

Festival Amazonas de Ópera - Um dos maiores eventos eruditos do mundo chegou a sua 13º 

edição conquistando definitivamente plateias de vários cantos do planeta, fomentando a produção 

artística e conduzindo para o Amazonas grandes nomes da música clássica. Não haveria melhor 

oportunidade de registrar o reascendimento da Bellé Époque amazonense em pleno século 21, com 

a homenagem à França nesse Festival. 

Em 2009, para a realização desse Festival, o Governo do Amazonas, contou com o 

patrocínio do Banco Bradesco Prime, o apoio cultural da Petrobrás e as parcerias de Vlaanderen 

Produções Culturais, Lei de Incentivo a Cultura do Ministério da Cultura, França.Br e BRASIL- 

um país de todos, que apostaram neste projeto e obtiveram como resultado a promoção de suas 

marcas, agregando valores cultural, social e educativo. 

Como parte das comemorações do “Ano da França no Brasil”, o XIII Festival Amazonas 

de Ópera trouxe sua programação exclusivamente voltada para as obras de grandes mestres 

Franceses, apresentando 3 obras: “Sansão e Dalila”, de Camile Saint-Saens, “Os Troianos”, de 

Hector Berlioz” e “A Vida Parisiense.... em Manaus”, de Jack Offenback, com interpretação 

regionalizada de Robério Braga; 10 concertos, incluindo 4 “Concerto Bradesco” dedicados ao 

patrocinador do Festival e 1 poccket ópera - “Carmen”, de Georgez Bizet, totalizando 14 

espetáculos, em 21 apresentações gratuitas. Promoveu ainda espetáculos em diversos espaços 

culturais públicos como o Centro Cultural Palácio da Justiça, Teatro Amazonas, Teatro Luiz 

Cabral, Centro de Convivência da Família Padre Pedro Vignola, Centro de Convivência do Idoso e 

Largo de São Sebastião, localizados em diferentes bairros da cidade. O Festival contou ainda com 

a programação acadêmica “Convivências de Ópera”, onde profissionais da área erudita 

compartilharam experiências com o público. 
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O público alcançado nesta edição do Festival Amazonas de Ópera foi de 213.909 

pessoas. A programação diversificada promoveu entretenimento à comunidade a aos visitantes 

que estiveram no Amazonas durante o período do XIII Festival Amazonas de Ópera, além de gerar 

emprego e renda, direta e indiretamente, para artistas e técnicos da área cultural e incentivar a 

economia local. 

 

Festival Folclórico do Amazonas - Em sua 53º edição, o Festival Folclórico do Amazonas, vem 

resgatando de forma expressiva o folclore no Estado, reunindo manifestações culturais da capital e 

do interior, promovendo o intercâmbio das manifestações folclóricas nos bairros de Manaus. 

Realizado no período de 31 de maio a 21 de junho, o evento contou em 2009 com 166 

apresentações das mais diversas categorias, como quadrilhas, cirandas, bumbás, danças 

nordestinas e outras, reunindo 200 mil pessoas em 22 dias de grande arraial na arena de 

espetáculos do Centro Cultural dos Povos da Amazônia.  

O Festival contou com a parceria das Associações dos Grupos Folclóricos de Manaus - 

AGFM, dos Grupos Folclóricos do Amazonas - AGFAM, do Movimento dos Bumbás de Manaus 

- AMBM, e, da Liga Independente dos Grupos Folclóricos de Manaus – LIGFM, com o apoio da 

Policia Militar, Corpo de Bombeiros, SUSAM, AGECOM, Casa Militar, Cerimonial do Governo, 

Juizado da Infância e Juventude, SEMAGA, IMTT, SEMULSP e SEMSA. 

 

Festival Folclórico de Parintins - No contexto das manifestações folclóricas, foi realizado um 

dos maiores eventos do Amazonas de porte internacional: o 44º Festival Folclórico de Parintins. 

Uma festa onde o parintinense valoriza a cultura cabocla e resgata o sentimento pelas tradições 

indígenas, dando vida a lendas, costumes e tradições, por meio do gigantismo e a beleza das 

alegorias que se movimentam como se estivessem vivas, fizeram de Parintins uma referência 

mundial do folclore. Os bois Garantido e Caprichoso, anfitriões desta que é considerada uma das 

maiores manifestações de cultura popular do Brasil, fizeram a festa ao som de suas toadas para 

aproximadamente 100.000 pessoas que estiveram no Bumbódromo em Parintins durante os 

3 dias de Festival. 
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Festival Amazonas Jazz - Em sua IV edição o Governo do Estado apresentou o Festival 

Amazonas Jazz, evento caracterizado pelos shows de alta qualidade, de um potencial 

multicultural, acadêmico e educativo, combinando e interagindo com as mais diversas 

manifestações artísticas, consolidando-se no calendário cultural brasileiro e internacional.  

O 4º Festival Amazonas Jazz trouxe inovações em relação às edições anteriores, com a 

apresentação de espetáculos em diferentes locais da cidade e no interior do Estado. Foram 22 

espetáculos realizados no Teatro Gebes Medeiros, Teatro Luiz Cabral, Centro Cultural Palácio da 

Justiça, Centro de Convivência Padre Pedro Vignola, Centro de Convivência do Idoso de 

Aparecida, Teatro Amazonas e ainda o município de Presidente Figueiredo, localizado a 107 km 

de Manaus. 

Com uma diversidade de atrações, o festival trouxe alguns dos principais talentos 

jazzísticos regionais e internacionais, tendo como destaque o baterista americano Louís Hayes, 

cuja discografia como artista solo e participante soma 23 discos em 50 anos de carreira; o maestro 

e pianista brasileiro Laércio de Freitas que participou como ator coadjuvante da novela “Mulheres 

Apaixonadas”, da TV Globo; a cantora americana Carmen Lundy, diva do jazz internacional; o 

quinteto liderado pelo guitarrista Stanley Wagner, da orquestra Amazonas Jazz Band e a cantora 

Leny Andrade, reconhecida como a voz do jazz mais famosa do Brasil atualmente. 

O Festival atingiu um público de aproximadamente 8.634 pessoas, consolidando 

Manaus como novo endereço desse gênero musical.  

 

Festival Amazonas de Dança - A primeira edição do Festival Amazonas de Dança uma 

promoção do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Cultura e da Associação de 

Profissionais de Dança do Amazonas- APRODAM, é mais um dos projetos do Governo do Estado 

do Amazonas para mobilizar e alavancar profissionais e esforços, no qual a principal motivação é 

propagar os conhecimentos e os debates relacionados ao universo da dança, nas suas mais variadas 

conexões e no seu caráter multidisciplinar. 

Foram 11 dias de intercâmbio de ideias, por meio de uma programação acadêmica, de 

palestras, intervenções, convivências, expressões de dança e apresentações nos Teatros e Centros 

Culturais. O evento contou ainda com a descentralização dos espetáculos, levando a diversos 

bairros de Manaus e inclusive para o interior, procurando sempre satisfazer às expectativas do 

público e dos próprios profissionais de dança.  
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Festival de Teatro da Amazônia - Conseguiu assumir sua feição definitiva, mantendo a 

funcionalidade de sua função e sustentando os três alicerces fundamentais dessa arte, a 

dramaturgia, o espetáculo e a representação. No 6º Festival de Teatro da Amazônia, a cena foi 

formada pelas companhias, grupos de teatro, atores e atrizes do mundo Amazônico, onde cada 

direção e dramaturgia se enriquecem. No comando dessas ações, os artistas se encontraram para 

fazer o melhor da arte, transformando os textos em um grande espetáculo de talento, cores e luzes. 

A programação foi realizada no Teatro Amazonas, Centro Cultural Largo de São 

Sebastião, Teatro Américo Alvarez, Centro de Convivência do Idoso, no bairro de Aparecida, 

Centro de Convivência da Família, no bairro Cidade Nova, em quatro Escolas Públicas e no 

município de Rio Preto da Eva, incluindo, além de espetáculos infantis e adultos, oficinas, 

seminários, palestras e uma exposição “Memórias dos Festivais de Teatro da Amazônia”, na Casa 

das Artes. 

Cerca de 300 pessoas estiveram envolvidas nesta 6º edição, entre artistas, produção, 

equipe técnica e coordenação. Os variados temas das mostras em seus onze dias de apresentação 

atraíram um público de 8.199 pessoas. 

 

Amazonas Film Festival – Festival Internacional de Cinema - Pelo 6º ano consecutivo o 

Governo promoveu esse encontro de sucesso, glamour e encantamento que, aliado à sofisticação e 

modernidade, indica um novo rumo no cinema com a firme decisão política de continuar 

promovendo o Amazonas por meio de sua arte, conciliando, o desenvolvimento cultural e a 

geração de emprego e renda, com a preservação do meio ambiente.  

A premiação de roteiros amazonenses destacou o Estado na indústria do cinema, 

determinando a valorização do ideal de uma equipe de técnicos que fez do trabalho o objetivo 

mais importante, num espaço permanente de intercâmbio e cooperação cinematográfica.  

Uma programação diversificada, pautada em filmes contemporâneos e que marcaram 

época, assim como oficinas, palestras e debates e convivências de cinema, fizeram deste Festival 

um exemplo, com apresentações de um trabalho que reuniu profissionalismo, determinação e 

coragem. Mais de 200.000 pessoas participaram deste evento, que aconteceu em vários 

espaços culturais, terminais de ônibus, feiras e hospitais de Manaus. 
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Programa de Apoio às Artes e Edital de Pautas - Instituído em 2007, lançou 20 editais, dentre 

os quais nove foram inéditos. Além dos já conhecidos como literatura, teatro, música, dança, 

circo, artes visuais, cinema e vídeo, cultura indígena, cultura popular, bolsa-apoio, pesquisa 

artística e cultural, foram lançados nove editais que contemplaram mais um campo 

importantíssimo para o cenário artístico cultural, a saber: Concursos de Violino Stella Mota, de 

Canto da Floresta de Música Popular e Erudita, de Composições Musicais Arnaldo Rebelo, 

de Dramaturgia Álvaro Braga, de Natal, de Incentivo à Leitura e ao Livro Mania de Ler, do 

Marco Histórico dos Municípios Sérgio Figueiredo e Concurso de Jornalismo Cultural 

Aristophano Antony.  

A inclusão desta nova área no Programa promoveu a revelação de novos talentos, o 

incentivo à produção e o aperfeiçoamento artístico, nos segmentos da música, dramaturgia, 

jornalismo cultural, patrimônio histórico e literatura. Para este programa foram recebidos e 

analisados 173 projetos de todo o Estado do Amazonas, para 115 vagas disponibilizadas nos 20 

editais. Foram disponibilizados recursos na ordem de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais) para 

premiação de projetos que muitas vezes não teriam participação no mercado cultural, mas que se 

revelaram de grande significado para a sociedade, criando oportunidades inovadoras, revelando 

talentos, além de permiti uma melhor distribuição de bens e serviços culturais. No total, foram 

recebidas e analisadas 1.204 propostas sendo 638 para teatro e circo, 484 para música e 82 para 

dança. Todas as solicitações aprovadas compõem o calendário anual da Secretaria de Cultura, 

atendendo assim a todos os espaços com uma programação gratuita de qualidade e diversificada 

para a população. 

 

Conferência Estadual de Cultura do Amazonas 

 

A I Conferência Estadual de Cultura do Amazonas realizada no período de 4 a 6 de 

dezembro de 2009, teve a finalidade discutir e propor estratégias de políticas públicas para o 

fortalecimento da cultura, com vistas a promover a articulação e o debate dos diferentes níveis de 

governo e a sociedade civil organizada, para o desenvolvimento e o fomento das atividades 

culturais no Estado do Amazonas. 

Alinhado às orientações e diretrizes do Governo Federal, por meio do Ministério da 

Cultura - MINC, a I Conferência Estadual de Cultura do Amazonas envolveu os seguintes temas: 

Cultura, Diversidade, Cidadania e Desenvolvimento, que foram tratados de modo a articular e 

integrar as políticas de cultura e suas diretrizes em todos os âmbitos da federação, de maneira 

transversal, orientando as discussões em todas as etapas do evento.  
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Participaram, nos três dias deste evento 152 pessoas, das mais diversas áreas da sociedade 

civil e do poder público, advindos de 23 municípios do Amazonas e Capital, assim distribuídos nas 

categorias mencionadas: Anamã, Autazes, Iranduba, Maués, Nova Olinda do Norte, São Gabriel 

da Cachoeira, Parintins, Presidente Figueiredo, São Paulo de Olivença, Alvarães, Fonte Boa, 

Japurá, Juruá, Maraã, Tefé, Uarini, Boa Vista do Ramos,Boca do Acre, Careiro da Várzea, 

Nhamundá, Codajás, Itacoatiara e Itapiranga. Como resultado, o Amazonas encaminhará 7 

delegados para participarem da II Conferência Nacional de Cultura, que será realizado em Brasília 

em 2010. 
 

Teatros, Bibliotecas, Centros Culturais, e Museus 
 

Na esfera das atividades permanentes o setor de Cultura ofereceu entretenimento gratuito 

em 43 espaços sob sua coordenação, entre Teatros, Bibliotecas, Museus, Centros Culturais e a 

Central Técnica de Produção, proporcionando uma programação cultural diversificada com 1.032 

espetáculos de dança, teatro, música, circo, 54 exposições, 335 sessões de cinema, 11 

lançamentos literários e outras atividades culturais, todas elas gratuitas, atendendo a mais de 

2.500 artistas, para um público de aproximadamente 1.800.000 pessoas. 

O Teatro Amazonas, da Instalação, Gebes Medeiros, Américo Alvarez, Luiz Cabral, 

Jorge Bonates, Cine Teatro Guarany, Comandante Ventura e Pe. Vignola receberam em seus 539 

espetáculos de teatro, dança, música e sessões de cinema realizados em 2009, um público de 

157.994 pessoas entre plateia e visitação. Cabe aqui elucidar que a presença do público nos 

Teatros nos anos anteriores a 2009, foi maior em virtude do extenso processo de divulgação da 

programação cultural. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                             Fonte: SEC. 
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As Bibliotecas Pública, Braille, Genesino Braga, Arthur Reis, Pe. Agostinho Martins 

Caballero, Emídio Vaz, Mário Ypiranga e as Salas de Leitura dos Centros de Convivência e do 

NAC da zona Sul atenderam mais de 35.000 usuários.  

Cabe aqui destacar a Biblioteca Braille do Estado do Amazonas que completou em 2009, 

10 anos de lutas, conquistas e vitórias. Durante esses anos o trabalho da biblioteca foi voltado para 

a inclusão social, cultural e educacional daqueles que enxergam por meio dos dedos. Inaugurada 

no dia 8 de novembro de 1999, no prédio da Biblioteca Pública do Estado do Amazonas, a 

Biblioteca hoje funciona no Liceu de Artes e Ofícios Claudio Santoro - Sambódromo. Seu sucesso 

se deve àqueles que, de forma abnegada, colaboram para o ótimo funcionamento dessa instituição, 

que visa educar e integrar a pessoa com deficiência visual. 

Neste caso, cabe citar que o decréscimo de usuários nas Bibliotecas, deu-se em virtude do 

processo de restauração do prédio da Biblioteca Pública, que a manteve desativada nestes últimos 

anos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: SEC. 

 

Na Pinacoteca, Museu de Numismática Bernardo Ramos, Museu Tiradentes, Museu de 

Arqueologia, Laboratório de Arqueologia Alfredo Mendonça, Museu da Imagem do Som, 

Ecomuseu do Seringal - Vila Paraíso, Museu Didacta, Galeria do Sambódromo, foram registradas 

a presença de 385.258 pessoas. Essa presença fenomenal do público nos Museus deu-se 

principalmente em virtude da abertura do Palacete Provincial que abriga os 6 primeiros espaços 

citados.  
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Fonte: SEC. 

 

O público dos Centros Culturais Palácio Rio Negro, Casa Ivete Ibiapina, Casa das Artes, 

Usina Chaminé, Largo de São Sebastião, Galeria do Largo, Espaço de Referência Cultural do 

Amazonas, Centro Cultural dos Povos da Amazônia, Centro de Convivência da Família Pe. 

Vignola e do Idoso de Aparecida, Parque Senador Jefferson Péres, totalizou aproximadamente 

625.000 pessoas, incluindo visitação e espectadores nas mais de 1.130 atividades realizadas. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    Fonte: SEC. 

 

Os Centros Culturais continuam cumprindo papel fundamental no corpo da política do 

Estado. Em particular, o Centro Cultural dos Povos da Amazônia - CCPA – uma das grandes 

conquistas do nosso povo no campo da cultura –, vem ampliando suas atividades de pesquisa e 
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tratamento da informação, e, inclusive, preparando seus técnicos em curso de mestrado e 

doutorado que está sendo realizado na Espanha. 

No CCPA está a base técnica e operacional do portal www.povosdamazonia.am.gov.br, 

que disponibiliza informações confiáveis sobre a região amazônica continental, a história, 

antropologia, etnologia, hidrografia, folclore, atualmente com mais de hum milhão de páginas na 

web, recebendo consultas de diversos países como: Brasil, Estados Unidos, Portugal, Argentina, 

Japão, Israel, Colômbia, França, Itália, Espanha, Croácia, Canadá, Suécia, México, Alemanha, 

Peru, Chile, Inglaterra, Noruega, Austrália, Áustria, Guatemala, Filipinas, Moçambique, Hungria, 

China, Honduras, Romênia, Gana, El Salvador, Costa Rica, Indonésia, Hong Kong, Geórgia, 

Grécia, Polônia, Holanda, Venezuela, República Tcheca, com acesso mensal da ordem de 8.655 

visitantes. 

Neste Centro Cultural também está instalado moderno e operoso parque de tratamento de 

informações sobre a Amazônia, denominado Samuel Benchimol, em justa homenagem a um dos 

pesquisadores mais importantes da temática regional, funcionando também como centro de 

formação de técnicos de nível médio em tratamento de documentos, especialmente em papel e 

microfilme. 

Exercendo uma função especial na transversalidade com outros órgãos do Governo e da 

sociedade, vem sendo digitalizado acervos do Dispensário Cardoso Fontes, do Arquivo Público 

do Estado, da Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional do Amazonas e do Tribunal de Justiça, 

tendo concluído o tratamento dos acervos de Arthur Reis, Francisco Queiroz, Denise Cabral dos 

Anjos, Comendador J G Araújo, Leonide Prince, além das coleções de responsabilidade do próprio 

setor de cultura. 

Cabe destacar a importância da iniciativa privada com a aplicação efetuada pelo 

marketing cultural direto e por meio da Lei Federal de Incentivos, Lei Rouanet em muitas destas 

realizações em 2009. Sem dúvida, os maiores parceiros deste exercício foram a Coca-Cola e o 

Bradesco que, juntos, investiram um total de R$ 6.317.000 milhões, apoiando festivais como o 

Festival Amazonas de Ópera, Amazonas Jazz e o Amazonas Film Festival. Destacam-se ainda 

outros parceiros que também investiram em cultura com retorno do marketing institucional, como 

o Banco Daycoval, Petrobrás, Kodak do Brasil, Link Digital, Grupo Simões, Cinemais, Dafra 

Motos, Sherwin Williams, Contemporânea, e Yamaha, cujos investimentos juntos foram na ordem 

de R$ 483.800 mil destinados a apoiar festivais como os de Teatro e Cinema e espaços culturais, 

como palacete Provincial e Teatro Amazonas. 

Fechando a programação do ano, o Governo do Estado promoveu mais uma vez o Natal 

com o tema “Festa das Luzes” no Centro Cultural Largo de São Sebastião, com a chegada do 
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Papai Noel. O evento contou com a participação do Coral Infantil do Liceu de Artes e Ofícios 

Cláudio Santoro, Projeto Jovem Cidadão, Orquestra de Repertório Popular, Orquestra Jovem 

Encontro das Águas, Fanfarra do Projeto Jovem Cidadão, Coral do Projeto Jovem Cidadão e 

Banda Municipal de Silves. 

A Festa das Luzes envolveu 470 artistas e participantes que propiciaram um grande 

espetáculo para um público de aproximadamente 20.000 pessoas que presenciaram um 

inesquecível evento de luzes e cores, completado com o clima de amor e muita emoção despertado 

pelas melodias natalinas entoadas. A iluminação e a sonorização demandaram a utilização de 10 

mil metros de cabeamento elétrico e 30 toneladas de equipamentos. Estiveram envolvidos no 

trabalho de decoração do local, aproximadamente 500 profissionais que trabalharam 360 horas 

para a montagem de toda a estrutura. A árvore de natal com 26m de altura, 12m de diâmetro e 

composta por 800 pinheirinhos antichama de 1,40m, decorada com 15 mil bolas coloridas e 80 mil 

micro lâmpadas, foi uma atração à parte, acrescida às fontes do Teatro Amazonas onde foram 

utilizados 5 mil litros de água. 

O Palacete Provincial foi cenário para o I Concerto das Janelas que, a partir de 2009, 

fará parte da agenda cultural do Estado no mês de dezembro. Este levou para a fachada do prédio 

histórico os Corais Infantis do Projeto Jovem Cidadão do Liceu de Artes e Ofício Claudio Santoro 

(LAOCS), o Núcleo de Dança Avançado do LAOCS e a Orquestra Amazonas Band. O evento 

contou com a participação de 130 cantores mirins, sendo 50 do Coral Infantil do Liceu de Artes e 

Ofícios Claudio Santoro e 80 do Projeto Jovem Cidadão, de idades entre 7 a 15 anos. O Núcleo de 

Dança do Amazonas do Liceu de Artes e Ofícios Cláudio Santoro levou para as janelas do 

Palacete 35 artistas, com faixa etária de 13 a 20 anos. O público aplaudiu e emocionou-se com o 

espírito natalino. O evento reuniu cerca de 10.000 espectadores e foi um grande sucesso da 

programação natalina do Estado. 

A população manauense mais uma vez teve a oportunidade de assistir no dia 25 de 

dezembro, o Concerto de Natal em sua 7º edição, tendo como tema o “Natal Amazônico”, texto 

inscrito por Max Carphentier, contemplado no Concurso de Dramaturgia para o Concerto de Natal 

– PROARTE- 2009, cuja encenação do texto teve uma visão amazônica. 

O espetáculo foi integrado pela Amazonas Filarmônica, Amazonas Jazz Band, Coral do 

Amazonas, Corpo de Dança do Amazonas, Balé Folclórico do Amazonas, Orquestra Experimental 

da Amazonas Filarmônica, Coral Infantil Liceu de Artes e Ofícios Cláudio Santoro, Núcleo de 

Dança do Liceu de Artes e Ofícios Claudio Santoro, Núcleo de Teatro do Liceu de Artes e Ofícios 

Claudio Santoro, Coral Infantil do Projeto Jovem Cidadão e alunos do projeto Jovem Cidadão. 

Diante de mais de 60.000 pessoas presentes no Largo de São Sebastião, o evento foi transmitido 
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para todo o Estado por redes de televisão local, alcançando, por certo, um público superior a 500 

mil espectadores. 

Em suma, pode-se afirmar que a aplicação em 2009 de cerca de 80 milhões de reais em 

ações, programas e projetos que vêm sendo realizados ininterruptamente nestes sete anos, o 

Governo do Estado, por meio da Secretaria de Cultura, cumpriu as metas fixadas pela 

administração e tem obtido, continuamente, o reconhecimento e o aplauso popular.  
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SITUAÇÃO FUNDIÁRIA 
 

O Governo do Estado tem buscado oferecer subsídios para dirimir conflitos e criar uma 

base cartográfica com maior rigidez técnica, bem como regularizar as várias posses existentes no 

Amazonas, especialmente nas áreas pertencentes ao patrimônio estadual. 

O resultado, sete anos depois, é a expedição de mais de 50.000 títulos de terra, número 

superior a todos os títulos expedidos nos últimos 161 anos, conforme quadro a seguir: 

 
 

TÍTULOS EXPEDIDOS - 1848 /2009 
 

PERÍODO TÍTULOS EXPEDIDOS % 

1848 a 1899 2.664 4 
1900 a 1950 6.491 9 
1951 a 2002 9.433 14 
2003 a 2009 50.278 73 

TOTAL 68.866 100 
            Fonte: SPF. 
 

É importante ressaltar que, apesar da robustez desses números, ainda resta muito por 

fazer, uma vez que a maioria dos cidadãos amazonenses não tem documento da terra, o que 

compromete o desenvolvimento do Estado e a própria qualidade de vida dos mesmos. No caso das 

terras particulares, que são a maioria nas áreas urbanas, só poderão ser regularizadas se 

desapropriadas ou pelo processo judicial de usucapião. 

Nesse sentido, o Governo Estadual por intermédio da Secretaria de Estado DE Política 

Fundiária-SPF, e Defensoria Pública do Estado do Amazonas, tem trabalhado em Manaus 

fornecendo o apoio técnico e evitando que pessoas de baixa renda assumam os elevados custos de 

Engenharia, Cartografia e Cartório e dessa forma fiquem impossibilitadas de regularizar suas 

posses. 

Outros órgãos também foram envolvidos, como a Procuradoria Geral do Estado (PGE), 

bem como, foram realizadas parcerias com as Prefeituras municipais para o desenvolvimento deste 

trabalho. Um exemplo disso foi o trabalho realizado na desapropriação de áreas de influência do 

Programa Social e Ambiental dos Igarapés de Manaus (Prosamim) e da Ponte sobre o Rio Negro.  

A articulação junto ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA, 

foi fundamental no sentido de retomar para o Governo do Estado do Amazonas as terras que 

haviam sido repassadas à União, ainda na década de 1970, na área de influência da ponte sobre o 

Rio Negro, no município de Iranduba, evitando o imbróglio jurídico, diminuindo 
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consideravelmente os custos de desapropriações e realizando uma ação discriminatória para 

identificar todas as posses e possuidores existentes na área, com o objetivo de regularizar a 

situação de cada um deles. 

Outra ação importante, desenvolvida pelo Governo Estadual é o ordenamento territorial e 

a regularização fundiária do entorno da Arena Multiuso, onde será construído um complexo 

esportivo e turístico com vistas à Copa do Mundo da FIFA no Brasil, em 2014. 

Um dos mais graves problemas na questão fundiária é a fragilidade das informações 

técnicas e a inexistência de uma base confiável, adaptadas às novas ferramentas tecnológicas de 

informação. 

O Estado está construindo uma Base Cartográfica georreferenciada de Manaus, como 

início do trabalho que envolverá todo o Estado do Amazonas. Ela será capaz de reduzir as 

imprecisões e está pronta para receber dados das terras públicas municipais, estaduais e federais ou 

particulares. Dela se valerão, progressivamente, todos os órgãos do serviço público que necessitem 

de informações fundiárias, tais como Cartórios, Judiciário, Prefeituras, Ministério Público e 

outros. 

 
 

ORDENAMENTO FUNDIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS 
 
 

O Programa de Ordenamento Fundiário é um compromisso do Governo do Estado do 

Amazonas e, por intermédio do Instituto de Terras do Amazonas – ITEAM, apresenta como 

desafio realizar em escala mais ampla, a execução das políticas estaduais relativas às questões 

fundiárias e de reforma agrária no Estado com a finalidade de regularizar a situação dos ocupantes 

de terras públicas do Estado do Amazonas presentes nas zonas rurais dos municípios, nas 

Unidades de Conservação Estadual, nas áreas de várzea e na Região Metropolitana de Manaus; 

concretizar as propostas de projetos especiais de reforma agrária adequadas à realidade amazônica, 

orientados pela vocação econômica e os tipos de uso sustentável da região; e revitalizar o acervo 

fundiário, patrimônio público que contém peças fundiárias estratégicas de controle, guarda, 

autenticidade, prova e informação sobre a natureza e exatidão da propriedade da terra no Estado 

do Amazonas.  

Por meio de parcerias, acordos e convênios em execução, desenvolveu as ações a seguir 

descritas: 
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Convênios 

 Projeto Corredor Ecológico – PCE - Diagnóstico da Situação Fundiária ao Longo das 

Rodovias Estaduais (AM-010, AM-240, AM-352) do Estado do Amazonas; 

 Implantação de 7 Centros de Inclusão Digital de Jovens Agricultores Familiares nas Escolas 

Rurais do Baixo Amazonas - PRONAT, com o MDA/SDT; 

 Reconstituição e Digitalização do Acervo Fundiário; regularização fundiária de 3.000 imóveis 

e cadastro de 5.000 imóveis nas zonas rurais dos municípios; e, regularização fundiária de 

5.000 imóveis e cadastro de 8.000 imóveis na Região Metropolitana e nas zonas rurais dos 

municípios do Amazonas, com o INCRA. 

 

Acordos e Cooperações Técnicas 

 Centro Estadual de Unidades de Conservação – CEUC, com a finalidade de regularizar a 

situação fundiária em 14 Unidades de Conservação Estaduais, das seguintes Reservas de 

Desenvolvimento Sustentável: Uatumã, Amapá, Cujubim, Mamirauá, Piagaçu-Purus, 

Juma, Uacari, Rio Madeira, Amanã, Catuá-Ipixuna, Rio Gregório, Floresta Estadual de 

Maués, Parque Estadual do Rio Negro e Mosaico do Apuí; 

 
 Ministério de Planejamento, Orçamento e Gestão, por intermédio da Secretaria do Patrimônio 

da União e da Gerência Regional do Patrimônio da União no Estado do Amazonas, visando o 

desenvolvimento de ações conjuntas para a regularização fundiária em áreas de várzea da 

União no Estado do Amazonas, tornando possível a inserção dessas famílias em programas de 

acesso a crédito e de desenvolvimento sustentável.  
 

SITUAÇÃO FUNDIÁRIA NO ESTADO DO AMAZONAS - 2009 
DOMINIALIDADE PORCENTAGEM (%) 

Faixa de Fronteira 23,2 
Unidades de Conservação Federais 12,7 
Terras Indígenas 22,6 
Glebas da União 19,1 

União 

Projeto de Assentamento  23,6 

58* 

Glebas do Estado 27,5 
Unidades de Conservação Estaduais 10,5 Estado 
Glebas do Estado de Jurisdição do Estado - Não 
Matriculadas  

10,5 
36* 

Município Glebas Municipais 1,0 01 
Particulares Terras De Particulares 5,0 05 

TOTAL 100 
Fonte: ITEAM, 2009.                                        
* Deve-se considerar a sobreposição de áreas. 
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REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 
 

 
O Governo do Amazonas vem concretizando etapas importantes na realização de ações 

de regularização fundiária e reforma agrária, contribuindo com a redução significativa dos índices 

de imóveis em situação irregular e ampliando, assim, o acesso das famílias de agricultores à posse 

legítima da terra. Desta maneira, torna-se também possível a inserção das famílias rurais em 

programas e iniciativas de desenvolvimento sustentável da Região. 

Como parte do Programa Zona Franca Verde, a regularização fundiária é um elemento 

fundamental na colaboração do desenvolvimento sustentável para a conservação ambiental e 

diversificação da economia familiar na zona rural. 

Os resultados alcançados demonstram que no período de 2004 a 2009, foram expedidos 

19.337 documentos titulatórios entre Títulos de Domínio (Definitivo), Títulos Provisórios, 

Concessão de Direito Real de Uso – CDRU e Certidão de Inteiro Teor de Título Definitivo, 

atendendo a urgência de respostas imediatas às demandas sociais referentes à questão fundiária e 

agrária no interior do Estado do Amazonas. 

Destaca-se, entre elas, a destinação de terras públicas de domínio do Estado, a 

legalização da ocupação de posse das famílias rurais em áreas de manejo florestal, em Unidades de 

Conservação, em áreas de várzea, na Região Metropolitana de Manaus e na sede dos municípios. 

Em 2009, foram beneficiadas mais de 8.500 mil famílias rurais, tornando possível o 

acesso à posse regular aos ocupantes de terras públicas. 

 
DEMONSTRATIVO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS – 2004-2009 

ANOS 
DISCRIMINAÇÃO 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 TOTAL 

Títulos Definitivos na zona Rural 46 69 537 185 1.000 1.400 3.237 

Títulos Provisórios na zona Rural - - 63 1.020 3.942 4.700 10.025 

Concessão Direito Real de Uso (CDRU) 52 219 638 310 300 1.400 3.019 

Autorização de Uso - - - - - 500 600 

Certidões de Inteiro Teor de Título Definitivo 368 614 156 378 690 750 2.956 

TOTAL 466 902 1.394 1.893 5.932 8.750 19.337 
Fonte: ITEAM. 
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Regularização Fundiária na Comunidade 
 

 
Um dos grandes avanços em 2009 foi a introdução do programa de regularização 

fundiária na comunidade. Esse programa visa levar até o trabalhador rural, a equipe técnica e os 

equipamentos necessários à realização das ações de regularização da terra, na própria terra, não 

sendo mais necessário o posseiro se deslocar até a sua cidade ou a capital do Estado para resolver 

questões fundiárias. Essa iniciativa vai ao encontro dos objetivos e metas do Programa Terra 

Legal do Governo Federal que pretende regularizar em três anos, 296 mil imóveis na Amazônia, 

promovendo e ampliando os direitos de cidadania no campo. 

Tendo em vista as diversas especificidades da região Amazônica, onde a ocupação 

ocorre naturalmente ao longo dos rios e lagos, e às margens das rodovias estaduais e federais, esta 

ação de regularização fundiária in loco tem como estratégia levar soluções, dar respostas 

eficientes e celeridade aos serviços prestados às comunidades das áreas urbanas e rurais do 

Amazonas.  

 
Área Titulada 
 
 

Em 2009, como forma de ordenar a questão fundiária no Estado do Amazonas foram 

firmados acordos entre famílias que há anos ocupam áreas tituladas existentes ao longo do Estado 

do Amazonas e que por essa razão, não conseguem regularizar sua situação fundiária, deixando 

de receber muitos benefícios oferecidos pelas políticas públicas voltadas às populações rurais.  

No município de Silves, a parceria estabelecida com a empresa Mil Madeireira 

possibilitou a realização do diagnóstico fundiário da região do rio Anebá e atualmente está 

permitindo a conclusão do processo de regularização fundiária nas áreas de jurisdição do Estado e 

a doação de áreas aos trabalhadores que moram há anos em áreas tituladas. Atualmente, a empresa 

está em fase final de demarcação das áreas para a efetivação da referida doação. 

Em Itacoatiara, nos ramais da SUDAM e Sangaua, a parceria com as comunidades 

posseiras e os proprietários das áreas tituladas, proporcionou a efetivação de um acordo para a 

obtenção de terra pelos posseiros, resolvendo assim um problema que já perdurava por mais de 20 

anos. Quanto a Presidente Figueiredo, trabalho semelhante vem acontecendo naquele município. 

As comunidades de Boa Esperança, Maruaga, Jardim Floresta, Abonari, Canastra, entre outras, 

passam por processo semelhante de diagnóstico e identificação dos atuais proprietários para 

abertura de negociação objetivando acordo favorável as partes envolvidas ou, se for o caso, 

encaminhamento para ação de usucapião. 
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Projetos Especiais de Reforma Agrária   
 

O Governo do Estado em parceria com o INCRA, vem trabalhando ações voltadas a 

implantação de Projetos de Reforma Agrária em áreas de jurisdição ou tituladas pelo Estado, de 

modo a reconhecer as famílias de agricultores rurais, extrativistas e comunitários como 

beneficiários da reforma agrária em nove localidades. 

 
MUNICÍPIOS EM ESTUDO PARA IMPLANTAÇÃO DE MODELO DE ASSENTAMENTO – 2009 

MUNICÍPIO LOCALIDADE NÚMERO DE 
FAMÍLIAS 

Novo Airão Estrada do Manairão, km 61 150 

Silves Estrada da Várzea, km 48 150 

Tefé Caiambé 100 

Tefé Estrada da EMADE 150 

Tefé Santo Izidoro 90 

Anori Estrada Anori-Caapiranga 300 

Maués Urariá 260 

Maués Maués Miri 100 

Itacoatiara Jamanã 350 

Itacoatiara Lago de Serpa 80 

Uarini Estrada Agrícola Uarini/Copacá 100 

Manicoré Rio Manicoré 250 

Parintins Paraná do Espírito Santo 150 

TOTAL 2.230 

                      Fonte: ITEAM. 
 
 

Controle Social das Políticas Fundiária e de Reforma Agrária 

  

O Governo do Amazonas criou em agosto de 2007 o Fórum da Terra, no intuito de 

promover um espaço democrático de participação e controle social para a construção, execução e 

avaliação das políticas estaduais relativas às questões fundiárias e de reforma agrária nas áreas de 

maior conflito pela posse de terra, ocupação irregular, grilagem e danos ao meio ambiente. 

O Fórum está implantado nos seguintes municípios: Anori, Barreirinha, Boa Vista do 

Ramos, Caapiranga, Carauari, Careiro da Várzea, Codajás, Itacoatiara, Itapiranga, Lábrea, 

Manacapuru, Manicoré, Maués, Nhamundá, Novo Airão, Novo Aripuanã, Parintins, 

Presidente Figueiredo, São Sebastião do Uatumã, Silves, Tefé, Urucará e  Urucurituba. 
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O trabalho integrado entre os atores sociais, poder público estadual, municipal e 

sociedade no âmbito da regularização fundiária tem motivado os pequenos grupos que habitam a 

região amazônica ao processo participativo, principalmente na elaboração de propostas e 

acompanhamento do desdobramento das atividades com vistas ao desenvolvimento das 

comunidades rurais.  
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MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

 
 
 

A urgência das demandas sociais e ambientais impõe a necessidade de aumentar a 

competência, visando enfrentar os desafios impostos pelas questões ambientais, especialmente no 

que concerne às mudanças climáticas. Assim sendo, o Governo do Estado do Amazonas, por 

intermédio da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, vem desenvolvendo 

ações para a melhoria da gestão estadual de meio ambiente, fomento às cadeias produtivas 

florestais, licenciamento e monitoramento ambiental, conservação da biodiversidade, combate ao 

desmatamento, apoio aos negócios sustentáveis, desenvolvimento do uso de energias limpas, 

gestão de recursos hídricos, zoneamento ecológico-econômico e ordenamento pesqueiro. 

A formulação de políticas socioambientais para o desenvolvimento sustentável é 

desenvolvida com a participação de entidades vinculadas, como o Instituto de Proteção Ambiental 

– IPAAM, Agência de Desenvolvimento Sustentável – ADS e Companhia de Gás do Amazonas – 

CIGÁS, em parceria com outras instituições governamentais e não governamentais nacionais e 

internacionais.  

Desde o ano de 2003, a SDS vem adotando diversas políticas de melhoria, com destaque 

às principais, divididas por área de atuação: 

 Criação do Programa de Desenvolvimento sustentável do Gasoduto Coari-Manaus, em 

Convênio firmado no dia 4 de abril de 20004 entre o governo do Estado do Amazonas e a 

Petrobrás, visando à integração de ações preventivas, mitigatórias e compensatórias da obra. 

 Zoneamento Econômico-Ecológico Participativo realizado nos municípios da região sul e 

sudeste do Amazonas, no alto Solimões, que abrange os municípios de Apuí, Manicoré, Novo 

Aripuanã e Humaitá, em fase de conclusão dos mapas temáticos; 

 Zoneamento Ecológico Econômico Participativo, realizado nos municípios da região sul e 

sudeste do Amazonas, região do Alto Solimões, que abrange os municípios de Tabatinga, 

Benjamin Constant, Atalaia do Norte, São Paulo de Olivença, Amaturá, Santo Antônio do Içá, 

Tonantins e região nordeste do Amazonas, que contempla o município de Itacoatiara.  Os 

mapas temáticos estão em fase de conclusão; 

 Macrozoneamento Ecológico Econômico realizado em todo o estado do Amazonas com escala 

de 1:1. 000.000, com base na Lei nº 3.416 de 29 de julho de 2009; 
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 Criação da Lei nº 3.417, de 31 de julho de 2009, que regulamenta o Macrozoneamento, 

sancionada pelo Governo do Estado; 

 Formulação e implementação do Programa Boca do Acre Legal, que objetiva estimular a 

legalização das atividades produtivas rurais, priorizando as áreas de influência direta da BR-

317, oferecendo novas alternativas de produção rural sustentáveis de base florestal (madeireiro 

e não madeireiro, agrossilvopastoril e extrativismo), a partir de novas referências 

socioambientais e tecnológicas. 

 Construção do arcabouço legal da Política Estadual de Recursos Hídricos: Lei 3.167/2007 

regulamentada pelo Decreto 28.678 de 16 de junho de 2009; 

 Criação do Conselho Estadual de Recursos Hídricos em 16 de junho de 2005, por intermédio 

do Decreto nº 25.037; 

 Criação do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Tarumã-Açu em junho de 2006 e aprovação 

do respectivo Regimento Interno. Este foi o primeiro Comitê de Bacia a ser criado na Região 

Norte do país. 

 Criação do Conselho Estadual de Geodiversidade, Decreto 28.677/2009; 

 Desenvolvimento dos Fóruns Estaduais de Geodiversidade em 2009, em parceria com o 

Ministério das Minas e Energia, realizados nos municípios de Itacoatiara, Nova Olinda do 

Norte, Autazes, Maués, Presidente Figueiredo, Apuí, Humaitá, Tefé, Tabatinga, Iranduba e 

Manaus, visando a construção das diretrizes para o desenvolvimento sustentável da mineração 

no Amazonas; 

 Programa Extrativismo Mineral Familiar ao longo do rio Madeira. Permissão de Lavra 

Garimpeira do DNPM e Licença de Operação emitidas em 2005; 

 Programa Telecentro Mineral do MME desenvolvido nas Cooperativas de Humaitá e 

Manicoré, vinculadas ao Programa Extrativismo Mineral Familiar, cujo objetivo é levar o 

extensionismo mineral por meio das atividades de capacitação dos cooperados e seus 

familiares;  

 Programa de Trabalho do GT Chama Verde – Apoio ao desenvolvimento sustentável do Polo 

Cerâmico do Estado do Amazonas, em parceria com a SUFRAMA. Por meio deste Programa, 

foram realizados cursos técnicos desenvolvidos pelo IPHAN que beneficiaram 40 alunos no 

município de Iranduba. Em janeiro de 2009, foram assinados os Termos de Ajustamento de 

Conduta Ambiental – TACA com os ceramistas, objetivando a construção de tijolos e telhas; 
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 Participação do Amazonas nos principais eventos de negócios em nível nacional e 

internacional do Setor Mineral, para a atração de investimentos; projeto de exploração dos sais 

de potássio – Silvinita – iniciado em 2009 nos municípios de Autazes e Itapiranga (Empresa 

Potássio do Brasil); projeto de exploração de ouro em Maués (Empresa Mapex/Maués 

Mineração) em 2009; 

 O Governo do Amazonas conquistou a vice-presidência Regional Norte da Associação 

Brasileira de Entidades Estaduais de Geologia e Mineração – ABEMIN; 

 Em conjunto com a Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM) e o Governo do 

Amazonas, construiu seu Mapa Geológico e dos Recursos Minerais. 

 Criação da UGMUC- Unidade Gestora de Mudanças Climáticas e de Unidades de 

Conservação em abril de 2008, estabelecendo-se o Centro Estadual de Mudanças Climáticas – 

CECLIMA; 

 Criação do Programa Estadual de Educação em Mudanças Climáticas, Programa Estadual de 

Floresta e Serviços Ambientais e o Programa Estadual de Energias Alternativas e Eficiência 

Energética; 

 Lançamento da Unidade Gestora de Eficiência Energética (UGEST), em março de 2009; 

 Realização do Fórum Amazonense de Mudanças Climáticas em março de 2009, a fim de 

conscientizar e mobilizar a sociedade amazonense para a discussão e tomada de posição sobre 

as mudanças climáticas globais; 

 Lançamento do site do CECLIMA, www.ceclima.sds.am.gov.br; 

 Publicação das seguintes edições: Coleção Educação para sustentabilidade: Mudanças 

Climáticas – uma preocupação de todos (2008); A Floresta Amazônica e seu papel nas 

Mudanças Climáticas (2009); Melhorando Nossa Eficiência Energética (2008). 

 Criação em 2008 do Centro Estadual de Unidades de Conservação; 

 Ampliação das áreas sob proteção no Amazonas de 7,4 para 19 milhões de hectares, 

triplicando o número de UCs, que aumentou de 12 para 41, no período de 2003 a 2009, 

totalizando 9 UCs de Proteção Integral e 32 de Uso Sustentável; 

 Criação de 6 novas Unidades de Conservação no eixo da BR-319; 

 Conclusão de 4 planos de gestão e mais 17 UCs em 2009; 

 Lançamento do site do CEUC, www.ceuc.sds.am.gov.br; 
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 Publicações: Coletânea UCs do Amazonas, CDs Série Técnica Planos de Gestão. 

 Criação do Marco Regulatório dos Recursos Florestais; construção do arcabouço legal da 

Política Estadual de Recurso Florestal; 

 Criação da Lei de Subvenção da Borracha em agosto de 2003; 

 Proibição de corte das oleaginosas (andiroba e copaíba) - Decreto nº 25.044, de 1 de julho de 

2005; 

 Isenção do imposto sobre circulação de mercadorias para produtos extrativistas não 

madeireiros - Decreto nº 25.275, de 11 de agosto de 2005; 

 Autoabastecimento de madeira, instituído pela Resolução CEMAAM nº 3, em outubro de 

2008; 

 Instruções normativas nº 01, 02 e 05 de fevereiro de 2008 que tratam do Extrativismo do Cipó; 

Manejo florestal em pequena escala; Manejo florestal empresarial ,  

 Instituição em dezembro de 2008 da Instrução Normativa SDS nº 009, relativa à Indústria de 

mobiliário e madeira de micro e pequeno porte; 

 Inserção do Governo do Amazonas como membro do Comitê dos Produtos da 

Sociobiodiversidade junto ao Ministério do Meio Ambiente – 2009, fruto dos trabalhos 

desenvolvidos junto às populações tradicionais por meio de reconhecimento das políticas 

públicas; 

 Programa de Legalização das Atividades Florestais – FIQUE LEGAL – Criado em 2009, com 

o objetivo de estimular a legalização das atividades florestais de comunitários e pequenos 

empreendedores, por meio de ações integradas para aprimorar a gestão ambiental, promovendo 

o emprego e a geração de renda; 

 Criação dos Portais: Madeira Manejada e Extrativismo (2007 – 2008); 

 Realização das Conferências - I Conferência das Populações Tradicionais – 2004 (250 

participantes), II Conferência das Populações Tradicionais – 2005 (248 participantes) e III 

Conferência Estadual das Populações Tradicionais – 2008 (252 participantes); 

 Lançamento dos sites relativos à Floresta Viva Amazonas e Floresta Viva Extrativismo. 
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BENEFÍCIOS, AVANÇOS E INVESTIMENTOS NO PERÍODO DE 2003 a 2009 

 

Gestão Pública 

 

O ano de 2009 trouxe muitos avanços no tocante à Gestão Pública dos recursos 

disponíveis, tais como: Elaboração e implantação de instrumentos de controle de gastos públicos, 

monitoramento da execução das despesas e planejamento orçamentário. 

 

Gestão e Compensação Ambiental 
 

 O Gasoduto Coari-Manaus em 2005 beneficiou oitenta moradias que receberam um kit 

composto de calha, tubulação e reservatório de água de 500 litros. No âmbito do PROCHUVA, 

este número foi ampliado em 2007 e 2008 para mais 1.836 moradias (reservatórios de 1.000 ou 

500 litros), além da instalação de 108 sistemas comunitários (reservatórios de 5.000 litros). O 

investimento somou valores na ordem de R$ 6 milhões de reais. Para a ampliação do Programa 

PROCHUVA, o investimento foi de R$ 5.500.000,00; 

 Implantação e estruturação do Laboratório de Geoprocessamento com a aquisição de 

equipamentos, softwares e capacitação de pessoal para atendimento de demanda interna dos 

Órgãos Estaduais de Meio Ambiente - OEMA; Investimento: R$ 80.000,00, no período de 

2003 a 2006;  

 Instalação do Primeiro Centro Estadual de Usuários – CEU, em cooperação com o SIVAM. 

(até 2006). Atualmente está sendo discutida a adequação do sistema com a proposta de 

mudança no nome e mudança do software atual para um software livre;  

 Apoio nas ações integradas de fiscalização, licenciamento e monitoramento no sul do 

Amazonas, compreendendo os municípios situados no arco do desmatamento, ou seja, na área 

prioritária do PGAI com as instituições parceiras (ABIN, INCRA, SIPAM, IBAMA, Polícia 

Federal, Ministério Público Federal – MPF, Ministério Público Estadual – MPE, 4ª Companhia 

de Inteligência do Exército – CIE, Polícia Militar, ITEAM e IPAAM (até 2006). No dia 25 de 

setembro de 2009 foi assinado um Termo de Cooperação Técnica para compartilhamento de 

informações estratégicas ao desmatamento e crimes ambientais no Estado do Amazonas, tal 

acordo tem por objeto o estabelecimento de regras e condições de cooperação técnica, bem 

como a realização de ações para fiscalização de natureza ambiental, cabendo às partes 

signatárias implementar ações conjuntas ou compartilhadas, convergindo esforços para a 
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consecução do objeto do presente Termo de Cooperação Técnica, observando-se a legislação 

ambiental federal e estadual; 

 
 

Recursos Hídricos, Sólidos e Geodiversidade 

 

O Estado do Amazonas possui instrumentos legais para o desenvolvimento da Política 

Estadual de Recursos Hídricos, tais como: 

 Comitê de Bacia Hidrográfica instalado e em funcionamento na região Norte; 

 Convênio em 2008 com o PROÁGUA Nacional no valor de R$ 1 milhão para a consolidação 

da Política Estadual de Recursos Hídricos. Este investimento foi liberado no ano de 2009 na 

forma de equipamentos; 

 Parcerias consolidadas com instituições, como o Departamento Nacional de Produção Mineral 

– DNPM, Polícia Federal, IBAMA e Polícia Militar, no controle e monitoramento ambiental 

das atividades minerais; 

 Primeiro Conselho Estadual de Geodiversidade instalado no Brasil; 

 Mapa Estadual de Geodiversidade elaborado em parceria com a CPRM; 

 Captação de recursos do MME no valor de R$ 375 mil para a consolidação das diretrizes de 

sustentabilidade da mineração no Estado; 

 Captação de recursos da Suframa no valor de R$ 500 mil para a consolidação do Pólo 

Cerâmico de Iranduba e Manacapuru; 

 Gestão junto à ANP referente aos processos de licitação dos blocos para fins de exploração de 

óleo e gás, resultando na aprovação de investimentos da Petrobrás na Bacia Sedimentar 

Amazonas, na rodada de licitação do ano de 2008; 

 Divulgação nos Fóruns de negócios do setor mineral do projeto Silvinita, resultando no 

investimento pela empresa Potássio do Brasil (grupo Forbes & Manhattan) para os municípios 

de Autazes e Itapiranga no valor de US$ 25 milhões para 2009 e 2010, bem como do projeto 

de exploração de ouro na província mineral do Tapajós, município de Maués, resultando no 

investimento pela empresa Maués Minerais no valor de US$ 6 milhões para 2009-2011; 

 Captação de recursos financeiros e investimentos na ordem de R$ 21.606.066,00 por 

intermédio da Fundação Moore, Programa ARPA e WWF;  
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 Identificação das áreas de relevante interesse no que se refere à alta biodiversidade e/ou alta 

vulnerabilidade, apresentando proposições de usos adequados, bem como apoio à criação e 

gestão de Unidades de Conservação; 

 Parcerias com a sociedade civil para elaboração dos planos de gestão e manejo de recursos 

naturais de forma sustentável. 

INVESTIMENTOS - 2005-2010 

ANO 
ORIGEM 

DOS RECURSOS 2005 2006 2007 2008 2009 2010 TOTAL 

Investimento Programa ARPA 1.720.135 1.631.034 1.249.092 1.808.856 172.766 920.000 7.501.882 

Investimento Rede de 
Conservação 
(WWF,MOORE,FDB) 

974.253 3.366.944 3.296.889 4.052.394 2.673.469 3.500.000 17.863.948 

TOTAL (R$) 2.694.388 4.997.978 4.545.981 5.861.250 2.846.235 4.420.000 25.365.830 

Fonte: CEUC. 

 

 Lançamento da série técnica Plano de Gestão, objetivando facilitar o acesso ao diagnóstico 

socioambiental e planejamento participativo de 4 planos de gestão das Unidades de 

Conservação: Reserva de Desenvolvimento Sustentável Cujubim, Parque Estadual Sumaúma, 

Reserva de Desenvolvimento Sustentável Uatumã e Parque Estadual Rio Negro Setor Norte; 

 Publicação da Instrução Normativa nº 001 de 27 de outubro de 2009, que dispõe sobre a 

apresentação, avaliação e licenciamento de Planos de Manejo Florestais Sustentáveis nas 

florestas nativas, em Unidade de Conservação de Uso Sustentável do Estado do Amazonas. 

 Portaria de outubro de 2009, que institui a criação do Grupo de Trabalho que tem como 

principais atribuições formular diretrizes, regulamentações e procedimentos para a 

implementação de turismo e visitação em UCs; orientar o desenvolvimento da atividade de 

turismo; propor programa de sensibilização e capacitação de técnicos, operadores e 

comunitários; identificar UCs prioritárias para o desenvolvimento de turismo e visitação no 

Estado; entre outras. 

 

Mudanças Climáticas 

 

 Lei nº 3.135 sobre Mudanças Climáticas, Conservação Ambiental e Desenvolvimento 

Sustentável do Amazonas, publicada em 5 de julho de 2007;  
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 Realização da Conferência Latino-Americana de Mudanças Climáticas e Serviços Ambientais, 

com sua primeira versão realizada em novembro de 2008; 

 Lançamento do Fórum Amazonense de Mudanças Climáticas, Biodiversidade e Serviços 

Ambientais, em março de 2009; 

 Realização do Fórum Amazonense de Mudanças Climáticas, Biodiversidade e 

Desenvolvimento Sustentável, com suas câmeras temáticas, em novembro de 2009; 

 Realização da Reunião de instalação do Fórum Amazonense de Mudanças Climáticas, em 

novembro de 2009, objetivando definir seu regimento interno, metas e produtos para 2010; a 

agenda de trabalho para 2010; a criação de câmaras temáticas; e iniciar as discussões para 

definição de um marco legal sobre serviços ambientais no Amazonas;  

 Liderança no grupo de trabalho internacional (Estados Unidos, Brasil e Indonésia) sobre 

metodologia de Redução de Emissões por Desmatamento e Degradação Florestal (REDD), da 

Força Tarefa sobre Florestas, dos Governos internacionais pelo Clima e Floresta (GCF); 

 Criação em 2008 do Programa de Formação sobre Manejo Florestal e Mudanças Climáticas, 

que tem o objetivo de promover a formação técnica dos professores da rede estadual de ensino 

do Amazonas a respeito do tema mudanças climáticas e manejo florestal; 

 Criação, em junho de 2008, do Projeto de Pagamento por Serviços Ambientais no Mosaico de 

Unidades de Conservação de Apuí, com o objetivo aumentar a captação de investimentos, para 

a conservação do Mosaico do Apuí; 

 Criação do projeto “Gestão Estadual Eficiente de Energia Elétrica para Redução e Controle do 

Consumo das Unidades Consumidoras”, em parceria com a SEFAZ, com o objetivo de 

diagnosticar e implementar medidas de eficiência energética em 9 Unidades Consumidoras de 

energia elétrica da Administração Pública; 

 Criação da Unidade de Gestão Energética Estadual (UGEST), em parceria com o Instituo 

Brasileiro de Administração Municipal (IBAM). 

 

Florestas e Extrativismo 

 

 Formulação de Instrumentos legais para o desenvolvimento da Política Estadual Florestal; 

 Fortalecimento da Agenda Florestal no Amazonas; 
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 Reconhecimento das Populações Tradicionais por meio do Programa Zona Franca Verde; 

 Criação dos Programas de Fortalecimento da Borracha; Fortalecimento dos Óleos, 

Fortalecimento da Castanha; e de Manejo Florestal Sustentável de Pequena Escala; 

 Programa de Legalização das Atividades Florestais implementados nos seguintes municípios: 

Iranduba, Manacapuru, Novo Airão, Rio Preto da Eva, Itacoatiara, Presidente Figueiredo, 

Carreiro da Várzea, Manaus, Autazes, Carreio Castanho, Manaquiri, Itapiranga, São Sebastião 

do Uatumã, Silves, Apuí, Lábrea, Humaitá, Manicoré, Novo Aripuanã, Borba, Maués, Boa 

Vista Ramos, Nhamundá, Atalaia do Norte Benjamim Constant, Tabatinga, Tefé, Alvarães, 

Uarini, Fonte Boa, Jataí, São Paulo de Olivença, Santo Antonio do Içá, Amaturá, Tonantins, 

Anori, Codajás, Beruri, Japurá, Maraã, Caapiranga, Anamã, Parintins, Urucurituba, Urucará; 

 Disseminação da Agenda Florestal junto aos manejadores florestais. 

ATIVIDADES REALIZADAS POR BENEFICIÁRIOS - 2003-2009 
Continua 

ANO ATIVIDADE BENEFICIÁRIOS 

2004 a 2006 

O Programa Gasoduto Coari-Manaus – Barco Zona Franca Verde 
levou cidadania por meio da expedição de documentos, atendimentos 
médicos, benefícios assistenciais e regularização da União Civil aos 
municípios de Manacapuru, Iranduba, Codajás, Coari, Anamã, 
Caapiranga e Anori. 

116.041 atendimentos a pessoas 

2004 a 2006 
Programa Gasoduto Coari-Manaus – Ações de Infraestrutura 
Comunitária nos municípios de Manacapuru, Iranduba, Codajás, 
Coari, Anamã, Caapiranga e Anori. 

135 comunidades e 938 famílias (23.396 
moradores) 

2009 Oficina de nivelamento e sensibilização para os gestores ambientais 
municipais sobre o PGAM em Manaus. 43 participantes de 37 municípios 

2007 a 2008 

Programa PROCHUVA - instalação dos sistemas domiciliares com 
reservatórios de 1.000 ou 500 litros e sistemas comunitários com 
reservatórios de 5.000 litros (comunidades com mais de 20 moradias 
– 2 reservatórios). 

1.839 domiciliares e 108 sistemas 
comunitários 

2008 a 2009 
Programa PROCHUVA - ações para garantir a potabilidade da água 
por meio da entrega de filtros de cerâmica e hipoclorito de sódio (um 
para cada moradia/infraestrutura). 

1.210 domicílios e 39 infraestrutura 
comunitárias 

2009 
Oficina de capacitação em gestão ambiental e territorial do Estado do 
Amazonas realizada nos municípios de Boa Vista do Ramos, 
Tabatinga, Barcelos e Guajará 

82 participantes de 11 municípios 

2007 a 2009 
Programa Extrativismo Mineral Familiar pelo ordenamento da 
Exploração de ouro por balsas ao longo do Rio Madeira (Humaitá e 
Manicoré) 

3.500 famílias 

2003 a 2008 Convênio com o INCRA - 12 Unidades de Conservação se 
beneficiaram com a Reforma Agrária 3.766 famílias 

2003 a 2008 
Manejo do Pirarucu em Unidades de Conservação - esta atividade 
acontece em dez áreas entre unidades de conservação, áreas de 
acordos de pesca e Terras Indígenas 

6.733 pescadores 

2007 a 2009 Manejo de plantas e sementes oleaginosas para a produção de óleos 
de andiroba, copaíba e muru-muru  1.760 famílias 

2008 Conferência Latino-Americana de Mudanças Climáticas e Serviços 
Ambientais 230 pessoas 

2008 
317 professores beneficiados diretamente 

e 31.700 alunos beneficiados 
indiretamente 

2009 

Programa de Formação em Mudanças Climáticas e Manejo Florestal 251 professores beneficiados diretamente 
e 25.100 alunos beneficiados 

indiretamente 
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ATIVIDADES REALIZADAS POR BENEFICIÁRIOS - 2003-2009 
Conclusão. 

ANO ATIVIDADE BENEFICIÁRIOS 

2009 Melhorando nossa Eficiência Energética Aproximadamente 100 servidores 

2009 Oficina de Pagamento por Serviços Ambientais no Mosaico de 
Unidades de Conservação do Apuí 

40 pessoas do setor público e ONGs 
beneficiadas 

2009 

Projeto Gestão Ambiental e Territorial do Estado do Amazonas em 
conjunto com a PGE nos municípios de Apuí, Boca do Acre, 
Humaitá, Itacoatiara, Lábrea, Manicoré, Maués, Novo Aripuanã e 
Presidente Figueiredo 

341.316 pessoas 

2003 a 2009 Programas da área de Florestas e Extrativismo  279.083 pessoas diretamente e 1.395.415 
pessoas indiretamente 

2003 a 2009 Programa da Borracha  1.457 famílias foram beneficiadas, 
representando um total de 7.285 pessoas 

2003 a 2009 Programa de Óleos  446 famílias foram beneficiadas, 
representando um total de 2.030 pessoas 

2003 a 2009 Programa da Castanha 1.060 famílias foram beneficiadas, 
representando um total de 6.300 pessoas 

2004 I Conferência das Populações Tradicionais 250 pessoas 

2005 II Conferência das Populações Tradicionais 248 pessoas 
2008 III Conferência das Populações Tradicionais 352 pessoas 

2008 a 2009 Disseminação da Agenda Florestal por meio dos Portais 260 mil pessoas 
2009 Programa Fique Legal 2.618 pessoas em 45 municípios 

Fonte:SDS. 
 

CAPACITAÇÃO OU QUALIFICAÇÃO 

 

Foram realizados 98 cursos de capacitação e/ou qualificação no ano de 2008 e 93 em 

2009, beneficiando 136 e 170 servidores, respectivamente. Além destes, foram oferecidos a um 

público diferenciado, cursos nas áreas de: Compensação Ambiental, Gestão Ambiental, Unidades 

de Conservação, Geodiversidade de Recursos Hídricos, Florestas e Extrativismo, Gasoduto Coari-

Manaus e Mudanças Climáticas , conforme quadros a seguir: 
 

COMPENSAÇÃO AMBIENTAL - 2009 

ATIVIDADE ANO BENEFICIÁRIOS 

32 Secretários Municipais de Meio 
Ambiente 

6 agentes ambientais de SEMMAs 
do Interior 

5 representantes de prefeituras 
municipais que não possuem 

SEMMA 

Oficina de Sensibilização e Nivelamento sobre o Programa de 
Fortalecimento Institucional e Territorial do Estado do 
Amazonas – PGAM 

28 integrantes do Sistema SDS 

46 gestores públicos municipais 
(Secretários e assessores) I Capacitação em Gestão Ambiental e Territorial do Estado do 

Amazonas do PGAM 

2009 

38 líderes comunitários 
Fonte:SDS.
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GESTÃO AMBIENTAL - 2003-2007 

ANO ATIVIDADE BENEFICIÁRIOS 

Agrotóxico e Meio Ambiente 70 pessoas 

Oficina Interna do IPAAM 118 pessoas 

Planejamento Participativo 280 pessoas 2003 

Sensibilização para o Edital do Fundo Nacional de Meio 
Ambiente 12 pessoas 

Subtotal 480 participantes 

Levantamento do Potencial Produtivo do Artesanato 
Indígena 32 participantes 

Técnicas de Manejo de Coleta, Armazenamento e 
Escoamento da Produção Extrativista 154 participantes 

Oficina: Estratégias para Biodiversidade 350 pessoas 

Facilitadores do ZEE-P para a região Sudeste/Sul – 
Amazonas 11 participantes 

2004 

Desenvolvimento e Conservação por meio do uso do 
solo: PGAI Fácil: “Facilitadores Municipais” para ações 
do PGAI/AM nos municípios das áreas prioritárias 

130 pessoas 

Subtotal 677 participantes 

Agroecologia de Desenvolvimento Rural Sustentável 20 pessoas 

Boas Práticas de Manejo na Coleta e Transporte da 
Castanha-do-brasil (Módulo I) 82 pessoas 

Boas Práticas de Manejo na Secagem e Armazenamento 
da Castanha (Módulo II) 60 pessoas 

Conservação da Natureza para Educadores 350 participantes 

Elaboração de Diagnóstico Participativo em áreas 
Indígenas 129 participantes 

Gestão Ambiental Municipal 243 pessoas 

Manejo e Extração de Óleo de Copaíba 62 participantes 

Policiamento Ambiental do Amazonas 150 participantes 

2006 

Formação de Facilitadores do ZEE-P 25 pessoas 

Subtotal 1.121 participantes 

Direito Administrativo e Ético 120 participantes 

Organização Social e Participação Comunitária 181 pessoas 2007 

Planejamento Monitoramento e Avaliação de Projetos 58 participantes 

Subtotal 359 participantes 

Fonte: SDS. 
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UNIDADES DE CONSERVAÇÃO - 2006-2009 

ANO ATIVIDADE BENEFICIÁRIOS 

Gestão de Áreas Protegidas 
Capacitação de Monitores da Biodiversidade – 
ProBUC 
Curso de Atualização em Conservação da Natureza 
para Educadores do Município de Apuí-AM 

2006 

Manejo Pirarucu 

229 moradores das Unidades de 
Conservação 

Capacitação de Monitores de Jacarés 
Treinamento de professores da Zona Rural de 
Carauari em Temática Ambiental 
Treinamento para Monitoramento de Quelônios 
1ª Oficina de Avaliação do ProBUC 9 a 11 de Agosto 
– RDS de Uacari 
Introdução a Ecologida de Paisagem – Humaitá, 
Manicoré e Novo Aripuanã 
Curso de Capacitação de Monitores de Jacarés – RDS 
Piagaçu-Purus 
Manejo Pirarucú  

2007 

Capacitação de Agentes Ambientais Voluntários 

309 moradores das Unidades de 
Conservação 

Capacitação de Monitores de Jacarés 
Mercado de Oportunidades para o Conhecimento das 
Unidades de Conservação do Amazonas 
Treinamento para Monitoramento de Quelônios 
Capacitação Programa de Monitoramente da 
Biodiversidade e do Uso dos Recursos Naturais em 
Unidade de Conservação do Amazonas (ProBUC) no 
PAREST Rio Negro Setor Norte - 23 a 28 de Outubro
2ª Oficina de Avaliação do ProBUC - 28 a 29 de 
Março – RDS de Uacari 
3ª Oficina de Avaliação do ProBUC - 13 a 15 de 
Novembro – RDS de Uacari 
Introdução a Navegação por Carta e GPS 
Guia de Pesca Esportiva 
Psicultura em Tanques 
Boas Práticas da Castanha 
Manejo Florestal de Impacto Reduzido 

2008 

Capacitação de Agentes Ambientais Voluntários 

440 moradores das Unidades de 
Conservação 

Capacitação de Monitores de Jacarés 
Treinamento para Monitoramento de Quelônios 
4ª Oficina de Avaliação do ProBUC – 14 a 16 de 
Abril  
Manejo da Extração do Óleo da Copaíba 
Manejo Pirarucu 

2009 

Capacitação de Agentes Ambientais Voluntários 

218 moradores das Unidades de 
Conservação 

Fonte: SDS. 
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GEODIVERSIDADE DE RECURSOS HÍDRICOS - 2007-2009 

ANO ATIVIDADE BENEFICIÁRIOS 
2007 150 pessoas 
2008 250 pessoas 
2009 

Capacitação em Recursos Hídricos  
750 pessoas 

2005 2.500 garimpeiros 
2007 700 garimpeiros 
2008 1.950 garimpeiros 
2009 

Capacitação em Boas Práticas para a Exploração Mineral – 
Programa Extrativismo Mineral Familiar 

1.300 garimpeiros 
2009 Capacitação em Cerâmica 40 alunos 

Fonte: SDS. 

 

FLORESTAS E EXTRATIVISMO - 2007-2009 

ATIVIDADE ANO BENEFICIÁRIOS 
Curso de Associativismo e Cooperativismo - município de 
Eirunepé 2007 110 pessoas 

2008 
Curso de Manejo Florestal para professores 

2009 
25 pessoas 

Programa da Legalização das Atividades Florestais - FIQUE 
LEGAL 2009 2.618 pessoas 
Fonte: SDS. 

 
PROGRAMA GASODUTO COARI-MANAUS – 2005-2008 

ATIVIDADE ANO BENEFICIÁRIOS 
Formação Profissional em parceria com SETRACI, SINE, 
CETAM, SENAT, SENAR e CEFET 2005 1.548 comunitários 

Formação Profissional em parceria com SENAI, SEBRAE e 
BARCO Escola Sumaúma 2006 3.264 comunitários 

Introdução ao Manejo Florestal 40 comunitários 
Bombeiro Hidráulico e eletricista de baixa tensão 40 comunitários 
Projeto reescrevendo o futuro (parceria da UEA) 28 comunitários 
Organização comunitária (gestão de bens comunitários) 

2007 

4.661 comunitário 
Educação ambiental e comunicação (jornal e bonecos) 2008 846 comunitários 

Fonte: SDS. 

 
MUDANÇAS CLIMÁTICAS – 2008-2009 

ATIVIDADE ANO BENEFICIÁRIOS 
Conferência Latino-Americana de Mudanças Climáticas e 
Serviços Ambientais 230 pessoas 

Programa de Formação em Mudanças Climáticas e Manejo 
Florestal 

2008 317 professores beneficiados 
diretamente e 31.700 alunos 
beneficiados indiretamente 

Eficiência Energética 15 mil servidores públicos 
Oficina de Pagamento por Serviços Ambientais no Mosaico 
de Unidades de Conservação do Apuí 

2009 40 pessoas do setor público e ONGs 
beneficiadas 

Fonte: SDS. 
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METAS PARA 2010 
 

 

 Elaborar e implementar o Projeto Executivo de Zoneamento Ecológico Econômico na escala 

de 1:250.000 nos 31 municípios do estado do Amazonas; 

 Capacitar 60 gestores públicos de 30 Secretarias Municipais de Meio Ambiente; 

 Apoiar a estruturação do Sistema Municipal de Meio Ambiente de 41 municípios; 

 Apoiar a descentralização da gestão ambiental e territorial do Estado em pelo menos 15 

municípios do Interior do Estado (24,5%). 

 Ampliar as metas do Programa PROCHUVA com atendimento a 300 novas moradias e entrega 

de 740 filtros e 905 frascos de hipoclorito; 

 Executar a Segunda fase do Projeto PROCHUVA, denominado PROCHUVA II prevê a 

instalação de 1.405 sistemas de isolamento e tratamento de dejetos sanitários (módulos 

sanitários – banheiros, fossa e sumidouro) em 92 comunidades localizadas em terra firme (32 

delas atendidas pelo PROCHUVA) em 13 municípios: Alvarães, Anori, Beruri, Borba, 

Carauari, Coari, Itapiranga, Manicoré, Maués, Novo Aripuanã, Parintins, São Sebastião do 

Uatumã e Uarini, com investimentos na ordem de R$ 8.595.541,60; 

 Elaborar o Plano de Gestão da Bacia Hidrográfica do Rio Tarumã-Açu; 

 Elaborar o Plano Estadual de Resíduos Sólidos, com foco no Plano Diretor da Região 

Metropolitana de Manaus; 

 Elaborar o Atlas da Geodiversidade do Estado do Amazonas; 

 Elaborar o Plano Diretor Mineral da Região Metropolitana de Manaus; 

 Consolidar o Projeto Silvinita desenvolvido pela Petrobrás; 

 Renovar o Licenciamento Mineral e Ambiental do Programa Extrativismo Mineral Familiar; 

 Elaborar o Plano Estrutural para o Polo Cerâmico. 

 Liderar o Grupo Internacional de discussão sobre REDD - Governos pelo Clima e Floresta 

(GCF), durante o ano de 2010; 

 Lançar, a Lei Estadual de Serviços Ambientais do Amazonas; 

 Inserir no Sistema Estadual de Ensino os livros “Mudanças Climáticas, uma preocupação de 

todos” e “Manejo Florestal Sustentável”; 

 Finalizar a primeira etapa (diagnóstico) do projeto “Gestão Estadual Eficiente de Energia 

Elétrica para Redução e Controle do Consumo das Unidades Consumidoras”, e pleitear 

recursos para a etapa de implementação de medidas corretivas, por meio de projetos 

elaborados a partir da primeira fase; 
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 Realizar o “Estudo das Alternativas de suprimento elétrico nas regiões do Médio 

Juruá/Carauari e Sul do Amazonas/Apuí”, cujo relatório final servirá como opção à 

concessionária Amazonas Distribuidora de Energia, para solucionar o problema de 

eletrificação às comunidades isoladas da região em questão. 

 Consolidar o Programa de Desenvolvimento Sustentável para as populações tradicionais; 

 Promover a publicação do Decreto de Concessões Florestais; 

 Criar o Conselho Estadual das Populações Tradicionais do Amazonas; 

 Concluir a implementação do Programa FIQUE LEGAL; 

 Criar da Câmara Setorial dos produtos do Sociobiodiversidade – 2009; 

 Elaborar e implementação do Programa FIQUE LEGAL 2. 

 

CONTROLE AMBIENTAL - FISCALIZAÇÃO E MONITORAMENTO AMBIENTAL 

 

Para que o Governo do Estado mantenha o elevado nível de conservação da natureza, 

protegendo a floresta e a vida das pessoas que nela habitam, o Controle Ambiental é uma das 

principais ações da política ambiental implantada no Amazonas. Para tanto, realizou as seguintes 

atividades: 

 

Fiscalização e Monitoramento Ambiental 

 

No período de 2003 a 2009 foram realizadas 9.525 fiscalizações ambientais; 11.706 

vistorias; e atendidas 1.286 denúncias em todo o Estado. 

 

 

 

 

 

 

 

                                     Fonte: IPAAM. 
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Em 2009 as fiscalizações se concentraram nas áreas consideradas de risco, como a região 

Sul do Estado, após monitoramento de desmatamento e focos de calor feito pelo Laboratório de 

Geoprocessamento e de investigações efetuadas. 

Até outubro foram realizadas 870 fiscalizações e atendidas 390 denúncias, 1.641 

processos monitorados e 1.883 vistorias, conforme se observa no gráfico abaixo: 
MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO – 2009 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 Fonte: Ipaam 

Estas ações resultaram em 389 autos de infrações lavrados, entre advertências, multas e 

apreensões, conforme demonstradas no quadro abaixo: 

MATERIAIS APREENDIDOS EM 2009 

ESPECIFICAÇÕES 

Madeira  
(m³) 

Areia  
(m³) 

Espécies Aquáticas 
(Kg) 

Caça 
 (Kg) Equipamentos * 

3.352,66 2.478 1.563 74 163 

Fonte: IPAAM 
Nota: * Equipamentos apreendidos: motosserra, motor rabeta, barcos, draga,balsa/empurrador, caminhão, escavadeira, trator,   espingarda, arpão,  
malhadeira, entre  outros. 

 

O Governo do Estado, por meio do IPAAM, com participação do Batalhão Ambiental, 

realizou em 2009, 14 operações programadas, visando o combate aos ilícitos ambientais no 

Estado, conforme quadro a seguir: 
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OPERAÇÕES REALIZADAS EM 2009 

DENOMINAÇÃ
O LOCALIZAÇÃO UNIDADE DE 

CONSERVAÇÃO APREENSÃO 

Operação Ayapuá Beruri, Anori RDS Piagaçu-Purus 

35 kg de pirarucu fresco, 577 Kg de aruanã  297 
Kg de pacu, 20 iaçás, 5 tartarugas, 4 tracajás, 2 
curiós e 30,4 metros cúbicos de madeira em 
prancha 

Operação Xadrez Parque Estadual do 
Rio Negro 

Parque Estadual do Rio 
Negro Setor Norte, 

PERN Setor Sul, APA 
margem direita do Rio 
Negro e APA margem 

esquerda do Rio Negro e 
RDS do Rio Negro 

23 kg de pirarucu fresco, 4 quelônios, 1000 
metros cúbicos de seixo, 900 Kg de piaçava, 6,4 
metros cúbicos de madeira, 3 motores rabeta, 1 
motosserra 

Operação Tarumã Manaus RDS Rio Negro 

Pá Carregadeira CASE, Rebocador, Caminhão 
caçamba Placa NZS9893,  Areia depositada na 
Balsa E  Balsas denominadas Índia e Mario 
Hemes 

Operação 
Solimões Sulamba Fonte Boa RDS Mamirauá e 

RESEX Catua-Ipixuna 

1308 Kg de matrinchã, 409 kg de pirarucu, 213 
Kg de tambaqui, 33,5 Kg de peixes diversos do 
defeso, 4 Kg de carne de capivara, 1 macaco 
guariba abatido, 1 onça pintada em cativeiro, 3 
iaçás, 3 tracajás, 2 tartarugas, 1 motor de rabeta, 
1 embarcação de pesca. 

Operação Jaraqui Novo Airão RDS Rio Negro 350 m3 de areia, 1 empurrador, 1 balsa, 1 pá 
carregadeira, 2 jabutis, 1 macaco prego, 2 quatis 

Operação Ceará Anori/Beruri RDS Piagaçu-Purus 
2 metros cúbicos de cedrorana, 8 metros cúbicos 
de itaúba, 40 metros cúbicos de madeira em 
tora, 4 pentes 

Operação 
Portelinha I 

Iranduba/Manacapuru
/Novo Airão 

AM-070 e vicinais, 
Estrada de Novo Airão 

122,5 metros cúbicos de madeira, sendo 10m3 
madeira de lei, 28 m3 madeira em lenha, 10,5 
m3 de madeira (ripão e pernamanca), 4 m3 
madeira em estaca e 70 m3 de madeira em tora ( 
46 toras) 

Operação 
Portelinha II 

Iranduba/Manacapuru
/Novo Airão 

AM 070 e vicinais, 
Estrada de Novo Airão 

1.231 metros cúbicos de madeira, sendo 
1.200m3 madeira de lei em tora, 11 m3 madeira 
em lenha e 2m3 de madeira em prancha 

Operação 
Relâmpago Manaus Igarapé, Tarumã-Açu 

1 trator de esteira D6, um trator de esteira D8, 1 
guincho de roda, 1 pá carregadeira e 1 trator tipo 
guincho, 1 máquina compressora, 1 garrafa de 
jatos de areia e 1 guilhotina, 7 bicos de corte 
com cabo 31 máquinas de solda e 4 exaustores 

Operação Duna 
Novo Airão, 

Manacapuru e 
Iranduba 

Rio Negro, Igarapé 
Tumbira, RDS do Rio 

Negro 

1 empurrador,2 balsas, 1 draga,5 m3 de louro 
aretu,0,3 m3 de cumaru, 32 m3 de itaúba, 12,96 
m3  de azimbre,3,74 m3  de assoalho,3,45 m3  
de perna manca,1 motor de popa Suzuki 15 
HP,1 embarcação de madeira, 15 metros motor 
25 HP Yanmar 

Operação Rio 
Negro e Uatumã 

Novo Airão, 
Manacapuru e 

Iranduba 

RDS do Rio Negro e 
Uatumã 

8425 espetos – 337 pacotes (equivalentes a 5.97 
metros cúbicos de madeira), 700 metros cúbicos 
de areia, 1 Rebocador/Empurrador, 1 Balsa e 
1,40 metros cúbicos de madeira de lei ,20 kg de 
carne de caça salgada, 50 kg de Carne de caça 
(Paca), 56,07 metros cúbicos de madeira de lei 
de espécies diversas, 1 caminhão baú Mercedes 
Bens e 1Embarcação (barco regional) 

Operação Fronteira Região Sul do Estado - ... 
Fonte: IPAAM 
Nota: Todo o material e equipamentos apreendidos são doados para instituições (hospitais, associações, e outros) cadastradas no Instituto. As 
doações são feitas somente se o teor do termo de apreensão não teve contestação ou interposição de recurso pelo infrator.  
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O Laboratório de Geoprocessamento do Estado, atende não somente aos órgãos 

estaduais, mas também solicitações de outros órgãos e instituições como o Ministério Público 

Estadual, Polícia Federal, Fundação Nacional do Índio, CEUC, Procuradoria da República, 

Assembléia Estadual, Prefeituras, entre outras, fornecendo informações geradas a partir do 

sensoriamento remoto, mapas e imagens georreferenciadas do Estado. No decorrer do exercício de 

2009 houve 63 solicitações.  

A caracterização dos processos de licenciamento é uma das principais atividades do 

laboratório, informando a real situação do empreendimento quanto à localização, verificando se a 

área foi desmatada, se está em área de reserva legal, área de preservação em terras do Estado ou 

União e a situação em que se encontra em relação às Unidades de Conservação Estadual, Federal, 

terra indígena e de preservação permanente, entre outras características. No ano de 2009 foram 

caracterizados 1.380 processos de 1.698 solicitações, num total de 81% no número de 

atendimentos.  

 

         Fonte: IPAAM. 

 

Para o monitoramento e a fiscalização, os dados fornecidos pelo laboratório sobre focos 

de calor e área desmatada no Estado (obtidos por meio de detecção remota), são de grande valia 

para estas ações. Com estas informações pode-se afirmar que de 2003 a 2009 houve uma redução 

de 74% na área desmatada (dados de 2009, até setembro) e uma redução de 58% no número 

de focos de calor no Estado. 
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Fonte: INPE/PRODES/2009. 

 

LICENCIAMENTO AMBIENTAL 

 

Componente do Controle Ambiental, o Licenciamento Ambiental é um procedimento 

administrativo realizado para empreendimentos e atividades que utilizam recursos naturais. De 

2003 a 2009 foram concedidas 15.783 Licenças Ambientais com média de 2.255 licenças por ano. 

Até outubro de 2009, 34% destas foram concedidas ao interior e 66% à Capital.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Fonte: IPAAM. 

Com a desburocratização e descentralização do setor de Licenciamento Ambiental, as 

licenças foram vinculadas às Agendas Verde (Recursos Florestais e Agropecuários), Marrom (PIM 

e área urbana) e Azul (Aquicultura, Recursos Hídricos e Minerais): 
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 Licenças da Agenda Marrom - Em 2009 foram concedidas 1.490 licenças, o que representa 

72% das licenças emitidas em todo o Estado. Desse total, 40% são licenças emitidas para o 

Polo Industrial de Manaus – PIM, o correspondente até outubro de 2009 a 595 

empreendimentos; 

 

 Licenças da Agenda Azul – Até outubro de 2009 foram concedidas 318 licenças, o que 

representa 16% das licenças emitidas em todo o Estado nesse período. Foram ainda 

cadastrados 147 poços tubulares profundos e emitidas 658 carteiras de licenças de pesca 

esportiva e recreativa; 

 

 Licenças da Agenda Verde - Criada em Janeiro de 2009, a Agenda Verde licenciou 253 

empreendimentos até outubro, representando 12% do total licenciado. Foram licenciados 79 

Planos de Manejos Florestais Sustentáveis em 22 municípios, com um volume de madeira 

manejada de 317.607,67 m3 conforme demonstrado no gráfico a seguir: 

 

B e r u r i
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F o n t e :  G EC F E lab o r a ção :  G P N A  
 

Para fortalecer ainda mais a relação de parceria com o empreendedor e a sociedade em 

geral, o Estado do Amazonas vem intensificando a realização de acordos, por meio de Termos de 

Ajustamento de Conduta Ambiental – TACA. Até outubro de 2009, foram assinados 26 TACAs, 

mantendo a média de 2008 quando foram assinados 25 Termos. 
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EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

 

A Educação Ambiental tem sido um referencial, principalmente pela mobilização e 

sensibilização por meio de palestras, oficinas e campanhas educativas, além do atendimento na 

Biblioteca Móvel, com 580 títulos em comunidades e eventos educativos, tornando-a 

multiplicadora na sensibilização para a proteção ambiental.  

Em 2009 foram ministradas 15 palestras, assistidas por 2.025 pessoas, e oito oficinas, 

com 400 participantes entre comunitários, professores e estudantes, na cidade de Manaus. A 

Biblioteca Móvel realizou aproximadamente 3 mil atendimentos, em várias instituições e 

escolas na cidade de Manaus.  

O Estado, por meio da Educação Ambiental, realizou a 2ª Campanha “Pescador Fique 

Legal”, com a participação de vários parceiros, nos seguintes locais: Aeroporto Eduardo Gomes, 

Balsas do São Raimundo e do Careiro, Barreira da AM-010 e BR-174, Feira da Panair, Feira da 

Manaus Moderna, nas Feiras da SEMPAB (Secretaria Municipal de Produção e Abastecimento), 

localizadas nos bairros do Coroado III, São José II, Compensa, Feira da Zona Leste e Feira do 

Mutirão, além de apoiar a realização da Campanha nos municípios de Autazes, Careiro Castanho, 

Careiro da Várzea, Manaquiri e Manacapuru, atingindo aproximadamente 12.500 pessoas. 

Por meio do IPAAM participou de 35 eventos que aconteceram em Manaus, Carauari, 

Coari, Lábrea, Manacapuru, Nova Olinda do Norte e Tefé, com o objetivo de orientar 

empreendedores e demais interessados quanto aos procedimentos do licenciamento ambiental, 

atendendo aproximadamente 6.500 pessoas. Desses eventos, incluem-se as Audiências Públicas 

referentes aos seguintes empreendimentos: Aterro Industrial da CETRAM; Gasoduto Coari-

Manaus nos municípios de Tefé, Coari e Carauari; Porto das Lajes; Recuperação Ambiental e 

Requalificação Social e Urbanística do Igarapé do Mindú, com a participação de 2.500 pessoas.  

Desde maio de 2009, o Estado faz parte do Grupo de Trabalho de Educação Ambiental da 

Comissão de Prevenção do Perigo Aviário (CPPA), com o objetivo de desenvolver ações visando 

à conscientização/sensibilização das comunidades do entorno do Aeroporto Internacional Eduardo 

Gomes sobre o perigo aviário ocasionado pelo descarte irregular de resíduos sólidos. 

Foi realizado, ainda, o monitoramento das ações de Educação Ambiental em 

comunidades dos municípios de Anamã, Codajás e Manacapuru, área de influência direta do 

Gasoduto Coari-Manaus. 
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CONVÊNIOS E TERMOS DE ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 
 

A celebração de convênios e termos de acordo constituem-se em estratégias de grande 

importância para a Política Ambiental, seja como incorporação de novos atores institucionais ao 

processo, ou como mecanismo de captação de recursos para ações específicas para a proteção 

ambiental.  
 

DESCRIÇÃO DOS CONVÊNIOS E ACORDOS FIRMADOS – 2009 

FAVORECIDO OBJETO 

Delegar ao IPAAM a atividade de licenciamento ambiental das obras de recuperação do aterro e 
arruamento que interliga as aldeias de UMARIAÇU 1 e 2, em Tabatinga/AM. 
Integração da unidade de informação do IPAAM, à Rede Nacional de Informação sobre o Meio Ambiente 
– RENIMA 
A delegação do IBAMA ao IPAAM, conforme autorização legal dada pela Resolução CONAMA 
237/1997, art. 4º, § 2º, do licenciamento ambiental das obras da Rodovia BR - 317, a partir da Licença de 
instalação, licenciamento que por força da Lei 6.938/1981, art. 10 § 4º, e da Resolução CONAMA nº 
237/1997, art. 4º, incisos I, II e III. 

IBAMA 

Estabelecimento de regras e condições de cooperação técnica, visando o licenciamento, fiscalização, 
monitoramento e a gestão florestal no Amazonas. 

Polícia Militar Desenvolver ações integradas de fiscalizações e monitoramento ambiental no Amazonas. 
Fundação 

Universidade do 
Amazonas - UFAM 

Cooperação para realização análises laboratoriais de efluentes de empresas do distrito industrial, apoio aos 
laboratórios da UFAM e demais laboratórios credenciados, realização de análise de contra-provas de 
amostras apresentadas ao IPAAM afins de monitoramento, licenciamento e fiscalização. 

Fundação Amazonas 
Sustentável - FAS 

Estabelecimento de regras e condições de cooperação técnica, visando ações de fiscalização e 
monitoramento ambiental da RDS do Juma, no Município de Novo Aripuanã no Estado. 

Programa Multi-
Institucional. de Pós - 

Graduação em 
Biotecnologia 

Execução do Programa Multi-Institucional de Pós-Graduação em Biotecnologia, em nível de doutorado, 
envolvendo as principais instituições de ensino e pesquisa de Manaus. 

Companhia de 
Desenvolvimento do 
Estado do Amazonas 

Dar celeridade aos planos de manejos de pequena escala de empreendedores da área de abrangência do 
projeto, com a contratação de 2 (dois) Engenheiros Florestais para atuarem na unidade do IPAAM no 
município de Tabatinga/AM na execução de serviços de recepção de documentos para formalização de 
processos de licenciamento ambiental; entrega de documentos encaminhados pelo IPAAM para 
empreendedores; elaboração de relatórios para fins de acompanhamento de processos licenciados; 
participação em vistorias técnicas para fins de licenciamento. 

Secretaria de Estado 
de Política Fundiária - 

SPF 
Fornecimento da Imagem de Satélite de Alta Resolução (Sensor Quick Bird) ao IPAAM. 

IDAM/ADS/SEPROR/ 
SDS 

Cooperação técnica e operacional entre os convenentes, visando apoiar o fortalecimento das ações locais 
de gestão ambiental, extensão rural e desenvolvimento sustentável, na área florestal, agropecuária e 
aquícola, dentro do programa Zona Franca Verde. 
Estabelecer um regime de mútua cooperação técnico-científica e de apoio entre os convenentes e o 
interveniente, objetivando a Gestão Ambiental da Reserva de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá – 
RDSM MAMIRAUÁ 
Estabelecer um regime de mútua cooperação técnico-científica e de apoio entre os convenentes e o 
interveniente, objetivando a Gestão Ambiental da Reserva de Desenvolvimento Sustentável Amanã – 
RDSA 

PETROBRÁS Executar o Projeto de Controle Ambiental, através de ações estruturais para o desenvolvimento sustentável 
do Amazonas 

INCRA Promover a recuperação ambiental participativa em Projetos de Assentamentos no Amazonas. 

PROSAMIM 
Conjunção de recursos técnicos com o repasse de bens e prestação de serviços, visando a implementação 
de ações que possibilitem modernizar o monitoramento e o controle ambiental das áreas de abrangência do 
PROSAMIM 

Fonte: IPAAM. 
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NEGÓCIOS SUSTENTÁVEIS 

 

O Governo do Estado com intuito de garantir a geração de renda de forma 

ambientalmente sustentável criou a Agência de Desenvolvimento Sustentável – ADS com os 

seguintes objetivos: 

 Implementar e fomentar ações de desenvolvimento sustentável dos recursos de natureza 

ambiental os originários da floresta, mineração, da pesca e da agropecuária; 

 Apoiar a comercialização de produtos ambientais, incluindo os originários da floresta, 

mineração, da pesca e da agropecuária; 

 Dinamizar as cadeias produtivas florestais, minerais, pesqueiras e agropecuárias sustentáveis 

do Estado do Amazonas. 

As ações da Agência estão centradas em organizações (associações e cooperativas) de 

produtores rurais envolvidos nas atividades extrativistas, pesqueiras e agropecuárias no âmbito do 

estado do Amazonas. Em seis anos, a estratégia adotada já mostra resultados concretos, ao mesmo 

tempo, estimula o aprimoramento e crescimento da população rural produtora nas diversas formas 

associativas com mais de 100 entidades beneficiadas com o programa de comercialização. 

A ADS orienta que atuando em grupo, o produtor fica fortalecido, adquire maior 

representatividade em suas reivindicações e passa a ter maior poder de negociação no momento da 

comercialização de sua produção. Esses atributos convergem para o alcance da escala de produção 

que, aliada à melhoria da qualidade dos produtos, facilita o processo de comercialização e 

viabiliza a formalização de contratos de fornecimento de produtos agropecuários ao mercado 

distribuidor/consumidor.  

Sua atuação está focada no Programa Estadual de Negócios Sustentáveis – ZONA 

FRANCA VERDE, especificamente nas ações de: Organização e Dinamização de Cadeias 

Produtivas Florestais, Minerais, Pesqueiras e Agropecuárias; Apoio à Comercialização da 

Produção Agropecuária, Pesqueira, Florestal e Mineral; Apoio à Organização de Feiras e Eventos; 

e, Fábrica do Produtor – Implementação  de Unidades de Processamento Sustentáveis. 

Este Programa tem como objetivo apoiar e estimular iniciativas de desenvolvimento 

sustentável dos recursos de natureza ambiental e de origem florestal, mineral, pesqueira e 

agropecuária, com ênfase na agregação de valor e geração de emprego e renda, promovendo a 

inclusão social e econômica da população rural.  

A estratégia de implementação do Programa consiste na formação de parcerias com 

instituições governamentais e não governamentais, buscando a otimização dos recursos 
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disponíveis. Além disso, promove e incentiva as iniciativas produtivas sustentáveis, propiciando 

meios de superar problemas de organização, gestão e capacidade técnica de seus processos 

produtivos, fortalecendo a base de qualquer estratégia direcionada à conservação dos recursos 

naturais no Amazonas. 

A organização e dinamização de cadeias produtivas florestais, minerais, pesqueiras e 

agropecuárias com utilização sustentável dos recursos naturais, permitirão a atração de 

investimentos e a fixação de pequenos, médios e grandes produtores na zona rural. Para tanto, é 

imprescindível a organização, implantação e dinamização de empreendimentos e outras iniciativas 

de utilização dos recursos naturais com melhorias tecnológicas contínuas, processos produtivos e 

de comercialização adequados à identidade própria de cada região e sub-região. 

Dessa forma, o uso múltiplo dos recursos e serviços ambientais será viável, com o 

estabelecimento de uma conduta ambiental condizente às exigências legais e com respeito às 

práticas tradicionais, permitindo às comunidades rurais o desenvolvimento econômico e social de 

forma sustentável, pela elevação de renda, melhoria da qualidade de vida e estímulo à sua 

permanência no interior do Estado.  

 

PRINCIPAIS AÇÕES DESENVOLVIDAS 

 

Estruturação e Operacionalização do Programa de Regionalização da Merenda Escolar – 

PREME 

 

Em 2009, o Governo do Estado, empenhado na expansão e consolidação do PREME, teve 

sua atuação focada na ampliação do cardápio, quantidade de escolas atendidas e maior número de 

alunos beneficiados com a merenda regionalizada, em parceria com a Secretaria Municipal de 

Educação de Manaus – SEMED, Cooperativas Agrícolas, Associações Rurais e Agroindústrias. 

A regionalização da merenda escolar que começou de forma tímida, com apenas 8 

produtos hortifrutigranjeiros atualmente conta com 39 produtos incorporado, conforme quadro o 

seguir: 
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PROGRAMA DE REGIONALIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR – PREME – 2004-2009 

     Fonte: DNAP/ADS. 

 
 
Programa de Regionalização de Móveis Escolares – PROMOVE - vem estimulando a fabricação 

de mobília escolar com madeira oriunda de planos de manejo, iniciativa que mudou uma lógica no 

modo de produção e compra de carteiras escolares no Estado. A madeira era vendida em tora, e isso 

não agregava valor ao produto. Hoje, a madeira está sendo beneficiada e pode ser vendida com um 

preço melhor e empregar mais pessoas no processo de beneficiamento. Toda a produção é fabricada 

nos municípios amazonenses e vendida para o Estado, gerando emprego e renda no interior 

amazonense, conforme descrição no quadro a seguir: 

A padronização de móveis escolares foi instituída pelo Decreto nº. 25.316, de 8 de 

setembro de 2005, passando a constituir-se num componente importantíssimo do Programa Zona 

Franca Verde.  

A estruturação e formatação desse Programa contou com a participação de órgão estaduais, 

além da FUCAPI, SEBRAE e SENAI. 

 
RESULTADOS ALCANÇADOS PELO PROMOVE - 2005-2009 

RESULTADOS ALCANÇADOS 2005 2006 2007 2008 2009 

Municípios Fornecedores (Nº.)  4 12 13 12 20 
Produtores (Nº.)  239 1.200 1.800 1.900 2.000 
Carteiras Adquiridas (Nº.)  15.000 40.000 60.000 70.000 119.750 
Preço unitário das Carteiras (R$)  52 55 58 58 58 
Quadros Branco (Nº) - - - - 1.925 
Preço unitário dos Quadros Branco 
(R$) - - - 179,5 179,5 

Recursos aplicados (R$)  780.000  2.200.000  3.480.000  4.060.000  7.565.342*  
Fonte: DNF/ADS 
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Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) - Executado pela Companhia Nacional de 

Abastecimento (CONAB), em parceria com o Governo Estadual, beneficiou 3.200 famílias de 

produtores do Amazonas com a compra de R$ 21.720.591 em produtos no período de 2005 a 2009 

e com o fornecimento de gêneros alimentícios a instituições de caridade, creches, orfanatos, e 

outros.  
PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS – 2005-2009 

Fonte: ADS. 
 
 
Feiras Agropecurárias - Outro exemplo de distribuição de renda e geração de emprego no setor 

primário é o crescimento sucessivo das feiras agropecuárias, liderado pela EXPOAGRO, em 

Manaus, e pela AGROPEC, no Careiro Castanho - as mais tradicionais do Amazonas. Com o 

apoio do Estado, o setor primário transformou-se na vitrine dos eventos. Ganhou maior 

visibilidade e transformou as feiras - antes consideradas simples arraiais – em eventos de grande 

porte, com caráter mais profissional, o que estimulou o crescimento do agronegócio, do público e 

da movimentação financeira, com a negociação de compra e venda de animais e da abertura de 

linha de crédito aos agricultores por meio da AFEAM (Vide quadro). 

 
FEIRAS E EXPOSIÇÕES NO ESTADO DO AMAZONAS - 2004-2008  

ANOS RESULTADOS 
2004* 2005** 2006*** 2007# 2008” 

Recursos aplicados (R$) 60.000 130.000 1.130.000 760.000 1.030.000 

Recursos movimentados 
(R$) 1.100.000 8.000.000 21.200.000 13.550.000 12.400.000 

Ocupações geradas (№) 110 260 2.300 3.300 3.840 

Público visitante (№) 9.200 24.000 138.000 150.000 140.000 
 Fonte: ADS 
  * Envira; 
 **Manicoré, Apuí e Careiro Castanho; 
***Manicoré, Careiro Castanho, Humaitá, Autazes e Barreirinha; 
   #Careiro Castanho, Parintins e Autazes; 
   “Careiro Castanho, Apuí, Manicoré, Autazes e Envira. 
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Feira do Cigs - Outra ação importante, oriunda da parceria entre Governo do Estado e o Exército 

Brasileiro, é a Feira de Produtos Regionais, realizada quinzenalmente no Centro de Instrução de 

Guerra na Selva (CIGS). Em menos de dois anos, o evento movimenta, por edição, quase 100 mil 

reais e leva para o local, em média, por feira, três mil pessoas. O público tem como maior atrativo 

a qualidade dos produtos e o preço, além do contato direto com o produtor rural, que vai 

pessoalmente comercializar sua mercadoria diretamente com o consumidor. A feira faz parte de 

uma estratégia militar, coordenada pela 12ª Região Militar, que trava uma luta para regionalizar o 

cardápio dos militares. A Feira do CIGS envolve 3.500 pessoas que praticam a agricultura 

familiar, o que representa cerca de 60 cooperativas e/ou associações, por feira, com um volume de 

quase 18 toneladas de produtos comercializados. 

 
FEIRA DO CIGS – 2008-2009 

 
Fonte: ADS. 

 

Além das ações citadas, ao longo desses sete anos o Estado por meio da ADS vem 

estimulando a geração de emprego, renda e novas ocupações econômicas, promovendo, 

juntamente com as instituições governamentais e sociedade civil, ações voltadas ao 

desenvolvimento sustentado das diversas cadeias produtivas do setor primário, visando, de forma 

prioritária, o pequeno produtor, por meio de palestras locais e nacionais, atendendo a convites de 

órgãos estaduais e federais, focando sua mensagem sempre nas seguintes proposituras:  
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Implantação e assistência às agroindústrias: 
 

 Castanha-do-Brasil, que vem estimulando a sua produção no período de 2003 a 2009. 
RESULTADOS ALCANÇADOS – 2003-2008 

    

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

Fonte: ADS. 

 

 Subvenção da Borracha Natural 
RESULTADOS ALCANÇADOS – 2003-2008 

 
    Fonte: ADS. 

 

Beneficiamento do Pescado, com destaque para o Pirarucu da Reserva de Desenvolvimento 

Sustentável de Mamirauá.  
PRODUÇÃO PESQUEIRA MANEJADA - 2008 

         Fonte: ADS. 

DADOS PRELIMINARES 
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 Beneficiamento do Açaí e Polpas de Frutas; 

 Promoção do Desenvolvimento Agropecuário, Pesqueiro e Florestal; 

 Apoio a política estadual destinada à dinamização dos processos de utilização dos recursos de 

natureza ambiental; 

 Apoio às ações direcionadas à valorização dos serviços ambientais das florestas do Estado e 

sua inserção nos mercados dos negócios sustentáveis; 

 Identificação das oportunidades e atração de investimentos em negócios sustentáveis; 

 Execução de programas e projetos direcionados a dinamização das cadeias produtivas e a 

comercialização dos produtos florestais madeireiros, não-madeireiros, pesqueiros, 

agropecuários e minerais; 

 Execução das ações objetivando promover a ampliação dos mercados para produtos florestais, 

pesqueiros, agropecuários e minerais; 

 Potencialização e dinamização da economia do Estado, através do incremento da produção 

florestal, mineral, pesqueira e agropecuária de forma sustentável na geração de atividades 

econômicas e de renda; 

 Pagamento das subvenções de juta, malva e borracha.  
 

INCENTIVO À PRODUÇÃO DE FIBRAS DE JUTA E MALVA – 2005-2009 

Fonte: ADS. 
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BENEFÍCIOS, AVANÇOS E INVESTIMENTOS NO PERÍODO DE 2003 A 2009  

 

 
PRODUTORES BENEFICIADOS PERÍODO DE 2003 - 2009 

ANOS 2003* 2004 2005 2006 2007 2008 2009 TOTAL 

Famílias ou 

Produtores 

Beneficiados 

1.800 6.900 10.680 13.480 21.035 24.900 29.300 106.295 

 Fonte: ADS. 
 * Em Setembro de 2003 a AGROAMAZON iniciou suas atividades, portanto, somente em 2004 se tinham resultados consolidados.  
 

 
VOLUME DE NEGÓCIOS GERADOS -2003-2009 

ANO 
VALOR  

R$ 1,00 

2003 9.000.000 

2004 18.146.780 

2005 23.018.814 

2006 28.400.000 

2007 79.460.035 

2008 92.635.760 

*2009 125.090.337 

TOTAL 375.751.726 
Fonte: ADS 

                                                *Dados estimados. 
 

CAPACITAÇÃO  

 

O Governo do Estado acredita na capacitação de seus servidores, como forma de garantir 

a excelência no atendimento ao cidadão. Para tanto proporcionou aos colaboradores da Agência 41 

cursos que beneficiaram 137 pessoas. 
 

METAS PARA 2010 

  

 Aumentar em torno de 30% no volume de recursos institucionais do programa PREME, nos 

convênios Seduc e Semed, e a inclusão do Exército Brasileiro no programa; 

 Incrementar o PROMOVE na ordem também de 30% na produção de carteiras escolares, não 

apenas para a Seduc, mas também com vistas à inclusão de órgãos como a Secretaria de Estado 



 314

da Saúde (Susam), Centro de Treinamento Tecnológico (Cetam) e da Universidade do Estado 

do Amazonas (UEA); 

 Aumentar a escala de produção;  

 Melhorar a qualidade dos produtos;  

 Reduzir a cadeia de intermediação;  

 Assegurar o mercadopara a comercialização dos produtos locais;  

 Ofertar preços justos aos produtores rurais e extrativistas;  

 Aumentar o emprego e a renda nas comunidades rurais e extrativistas; 

 Capitalizar as unidades de produção;  

 Assegurar preço mais acessível ao consumidor final; 

 Desenvolver um modelo econômico alternativo para a geração de emprego e renda no interior 

do Estado do Amazonas.  

 

GÁS NATURAL EM MANAUS 

 
O Governo do Estado do Amazonas participa na condição de acionista controlador da 

Companhia de Gás do Amazonas - CIGÁS, sociedade de economia mista, com personalidade 

jurídica de direito privado, que tem como objetivo social a exploração, com exclusividade, dos 

serviços locais de gás, entendendo-se como serviços locais a distribuição e a comercialização de 

gás natural e de outras origens, bem como as atividades de transporte fluvial ou canalizado e 

outras atividades correlatas e afins, necessários para a distribuição do gás para todo segmento 

consumidor, seja como combustível, matéria-prima, petroquímica, fertilizante ou como oxirredutor 

siderúrgico, seja para geração de energia termelétrica ou outras finalidades e usos possibilitados 

pelos avanços tecnológicos. 

A Companhia é parte importante no compromisso global firmado pelo Estado do 

Amazonas de reduzir as suas emissões de carbono e de buscar mecanismos de geração de energia 

mais limpa para atender a sua população, propiciando não somente melhores condições de vida às 

pessoas, mas também o equilíbrio na interação entre o povo do Amazonas e seu meio ambiente. 

Assim, em seu primeiro empreendimento, a CIGÁS distribuirá o gás canalizado oriundo 

de Urucu para as Usinas Geradoras de Energia Elétrica em Manaus e alguns municípios do 

interior, o que permitirá a inclusão do gás na matriz energética do Estado, em substituição ao óleo 

combustível. Durante o exercício de 2009 foram enterrados 14.352 m de tubos de canalização. 
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Em Manaus, atenderá inicialmente ao parque termoelétrico para substituir os 

combustíveis líquidos derivados do petróleo por Gás Natural, trazendo maior confiabilidade ao 

sistema elétrico, com a vantagem de diminuir a emissão de poluentes. 

Em uma segunda fase, distribuirá o gás natural para as indústrias do Polo e adjacências, 

trazendo da mesma forma os benefícios econômicos e ambientais. 

 
Gás Natural Veicular (GNV) 
 

O Governo do Amazonas, para estimular a cultura do gás natural, estruturou o Projeto 

Experimental de uso do Gás Natural de Urucu – em parceria com a Petrobrás. O projeto 

possibilitou a antecipação do fornecimento do gás para uso veicular em Manaus, antes da 

construção do Gasoduto-Coari-Manaus. 

A implementação do projeto foi marcada pela inauguração do Posto de Abastecimento da 

BR Distribuidora na Bola da Suframa, ocorrendo na mesma época em que se iniciaram as obras de 

construção do Gasoduto Coari-Manaus. O público alvo do Projeto são os taxistas de Manaus, a 

partir de critérios previamente discutidos com lideranças da categoria.  

Atualmente, em Manaus, 220 taxistas são beneficiados pelo programa e realizam ensaios 

de consumo do GNV no trânsito com o objetivo de comparar os resultados já alcançados em 

laboratório com sua efetividade em campo. Esse piloto é realizado entre as parcerias do SENAI e 

do Centro de Pesquisas e Desenvolvimento Leopoldo Américo Miguez de Mello (CENPES), 

vinculado à Petrobrás. Os resultados são encaminhados à Agência Nacional de Petróleo (ANP) 

para análise, a fim de obter a liberação do GNV do Gasoduto Coari-Manaus para uso definitivo de 

comercialização a toda a sociedade amazonense. 
INVESTIMENTOS REALIZADOS – 2004-2009 

ANOS 
DISCRIMINAÇÃO 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Válvulas - - - - - 152.000,00 

Tubos API 5L - - - - 17.475.127,08 18.260.338,19 

EMRP - - - - - 30.768,35 

Odorização - - - - 523.116,44 974.440,55 

Proteção Catódica - - - - 174.368,81 103.218,73 

Móveis e Utensílios / Equipamentos 522,00 2.158,70 9.591,20 10.015,00 22.775,73 5.828,80 

Informática, Fax e Telefonia 525,00 7.960,00 13.721,50 64.082,11 49.149,79 32.778,36 
TOTAL 1.047,00 10.118,70 23.312,70 74.097,11 18.244.537,85 19.559.372,98 

Fonte: CIGÁS. 

 
METAS PARA 2010 
 
 Concluir as obras dos Ramais Termelétricos para iniciar a operação em 2010. 
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ETNODESENVOLVIMENTO 
 
 
 

A política estadual de etnodesenvolvimento recebeu uma nova roupagem a partir de 

2003, deixando de ser uma declaração de princípios construída entre governo e movimento 

indígena e começou a incorporar as lideranças indígenas na formulação de um programa de 

governo que atendesse de fato aos interesses dos povos indígenas do Amazonas.  

Em reconhecimento à luta e atendendo à reivindicação do Movimento Indígena do 

Estado, o Governo do Amazonas, por meio da Lei nº. 3.404 de 7 de julho de 2009, criou a 

Secretaria de Estado para os Povos Indígenas com a finalidade de formulação, execução e 

implementação da política de etnodesenvolvimento do Estado, em parceria com instituições dos 

governos federal, estadual e municipal, comunidades e organizações indígenas com atividades 

voltadas ao desenvolvimento sustentável e preservação dos valores culturais aprovados pelo 

Conselho Estadual dos Povos Indígenas. Esse processo de diálogo culminou com a indicação de 

um indígena para a gestão desta Secretaria, fato este nunca acontecido no Amazonas. 

Nos últimos sete anos, o Governo do Estado não mediu esforços na construção de 

grandes e importantes parcerias na busca pela melhoria do desenvolvimento do seu trabalho. Os 

resultados apresentados nos quadros a seguir são frutos de uma atenção às políticas públicas 

voltadas para as comunidades indígenas do Estado, contribuindo de forma significativa para o 

alcance de um número maior de populações indígenas beneficiadas pelo Programa Amazonas 

Indígena. 
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ATIVIDADES DESENVOLVIDAS E LOCALIDADES BENEFICIADAS – 2003 – 2009 
                                                                                                                                                                                                                Continua 

ANO DISCRIMINAÇÃO BENEFÍCIOS LOCALIDADE 

APOIO AO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL EM TERRAS INDÍGENAS 

Oficina de Planejamento para 
identificar as demandas das 
Comunidades Indígenas e subsidiar a 
elaboração de Projetos e Ações de 
Sustentabilidade Econômica do 
“Programa Amazonas Indígena” 

Participação de 840 lideranças indígenas 
das 11 regiões de atuação da FEPI 

Parintins, Barcelos, 
Nova Olinda do Norte, 
São da Cachoeira da 

Cachoeira, Atalaia do 
Norte, Benjamin 

Constant, Amaturá, 
São Paulo de Olivença, 
Santo Antônio do Içá, 

Tonantins, Tefé, 
Humaitá, Eirunepé, 
Carauari e Manaus. 

2003 

I Conferencia dos Povos Indígenas do 
Estado do Amazonas: “Terra e 
Sustentabilidade” 

... Manaus 

ETNODESENVOLVIMENTO DOS POVOS INDÍGENAS 

Semana dos Povos Indígenas 80 indígenas participantes Manaus 

I I - Assembléia eletiva da ACEP.  171 formandos indígenas. 

Formatura da 1ªTurma da Escola 
Pamáali  

Apoio Financeiro para realização do 
evento 

São Gabriel da 
Cachoeira 

Capacitação de Noções 
Administrativas de Organização 
Indígenas e Elaboração de Projetos; 

30 indígenas capacitados Humaitá 

Revitalização de tanques rede – 
manejo, pesca e diagnóstico. 50 indígenas participantes Tefé 

Pesquisa e Levantamento das 
Tipologias de Artesanato Indígena do 
Alto Solimões 

Cadastramento de 512 artesãos indígenas, 
identificação de 300 variedades de 

artesanato. 

Benjamin Constant, 
Tabatinga, São Paulo 
de Olivença, Amaturá 

e Santo Antônio do 
Içá. 

Oficina de Gestão e Qualidades do 
Artesanato 

2004 

Oficina de Capacitação e 
Comercialização e Escoamento de 
Produto; 

Capacitação de 250 artesãos indígenas 
Tabatinga, Benjamin 

Constant, São Paulo de 
Olivença e Amaturá. 
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ATIVIDADES DESENVOLVIDAS E LOCALIDADES BENEFICIADAS – 2003 – 2009 
Continuação 

ANO DISCRIMINAÇÃO BENEFÍCIOS LOCALIDADE 

ETNODESENVOLVIMENTO DOS POVOS INDÍGENAS 

Oficina de Capacitação e Organização 
Administrativa; Reunião / Palestra 
Institucional, Política Fundiária, 
Demanda de Projeto e Financiamento. 

30 indígenas participantes Humaitá 

Oficina de Capacitação Elaboração de 
Projeto de piaçava. 12 indígenas capacitados Barcelos 

Divulgação da Arte Indígena, II – Feira 
Internacional da Amazônia. 

Participação de 5 Organizações 
Indígenas, com volume de venda de R$ 

5.680,50, durante o evento. 
Manaus 

Projeto Construindo uma Educação 
Escolar Indígena (Convênio UNICEF) 

Capacitação de 15 Professores 
Indígenas e Estudante e Publicação e 

Editoração de 9 livros Didáticos 

São Gabriel da 
Cachoeira 

VALORIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO DIVERSIDADE CULTURAL DOS POVOS INDÍGENAS 

Levantamento de peças indígenas para o 
acervo do Memorial dos Povos da 
Amazônia 

Artefatos indígenas identificados em 5 
municípios do Estado 

Alto Solimões, São 
Gabriel, Maués, 

Eirunepé, Humaitá, 
Tefé e Nova Olinda 

do Norte. 
Capacitação informativa de 60 pajés 

representantes de 15 etnias frente ações 
de Biopirataria em TI. II – Conferência de Pajés; 

Emissão da Resolução da II 
Conferência de Pajé 

Manaus 

Jogos Indígenas do Alto Rio Negro; 25 comunidades, 11 Etnias e 500 
indígenas participantes. 

São Gabriel da 
Cachoeira 

Divulgação Mídia Televisão e Rádio – 
As Culturas Indígenas 

Realização de 25 Programas de TV e 2 
meses de Programas diários de rádio Estado do Amazonas

Encontro de Pajés em Brasília 
(EMBRAPI) 

Capacitação de 2 servidores 
participantes do evento Brasília 

2004 

Curso de Capacitação de Marcos Legais 
para Desenvolvimento Cientifica e 
Tecnológica Sustentável: Acesso e uso 
dos Recursos da Biodiversidade e 
Conhecimento Tradicionais Associados. 

Capacitação de 2 servidores 
participantes do evento Belém 
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ATIVIDADES DESENVOLVIDAS E LOCALIDADES BENEFICIADAS – 2003 – 2009 
                                                                                                                                                                                                                       Continuação 

ANO DISCRIMINAÇÃO BENEFÍCIOS LOCALIDADE 

FORTALECIMENTO DAS ORGANIZAÇÕES INDÍGENAS 

II – Encontro de Produtores Indígenas 
da Amazônia; 100 Produtores Indígenas Manaus 

Encontro Cultural do Povo Indígena 
Tikuna do Médio Solimões e afluentes; 55 participantes indígenas Tefé 

Reunião Interstitucional e Capacitação 
em Piscicultura Vila da Paz; 60 Indígenas participantes Parintins 

Reunião sobre Avicultura no Rio Andirá Participação de 20 Indígenas Parintins 

Apoio para Realização de Assembléia 
em discutir aperfeiçoamento de 
artesanato 

Participação de 80 artesãos indígenas Maués 

Reunião e Discussão na área de 
Piscicultura Participação de 30 Indígenas Parintins 

2004 

Oficina de Planejamento/Diagnostico 11 Comunidades beneficiadas Borba 

Realização de 3 Audiências Públicas 
para obtenção dos Termos de Anuência 
Prévia e Termo de Consentimento Livre 
e Esclarecido visando à execução de 
projetos de pesquisa em parceria com o 
INPA 

Aprovação de 6 Projetos dentro do 
Programa de Pesquisa FEPI/INPA que 

serão executados em 2006 visando 
beneficiar aproximadamente 40.000 

indígenas de diversas regiões do Estado 

Novo Airão, 
Manicoré, Humaitá, 
Eirunepé, Envira, 
Ipixuna, Itamarati, 

Benjamin Constant, 
Tabatinga, Amaturá, 

Santo Antônio do 
Iça, São Paulo de 

Olivença e 
Tonantins, 

2005 

Ação de Fomento ao Crédito dos Povos 
Indígenas. 

Identificação, cadastro e seleção dos 
produtores indígenas aptos a receberem 
financiamento da Agência de Fomento 

ao Crédito do Amazonas – AFEAM 
beneficiando 2.174 produtores 

indígenas; 

Benjamin Constant, 
Tabatinga, Atalaia do 
Norte e São Paulo de 

Olivença, São 
Gabriel da 

Cachoeira, Parintins 
e Barreirinha. 
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ATIVIDADES DESENVOLVIDAS E LOCALIDADES BENEFICIADAS – 2003 – 2009 
                                                                                                                                                                                                                        Continuação 

ANO DISCRIMINAÇÃO BENEFÍCIOS LOCALIDADE 

FORTALECIMENTO DAS ORGANIZAÇÕES INDÍGENAS 

Realização de Oficina de Planejamento. 

A atividade contou com a participação 
efetiva de 218 indígenas representantes 
das etnias Marubo, Tikuna, Tenharin, 

Mura Kulina, Kanamari e Madija 
Kulina. 

Atalaia do Norte, 
São Paulo de 

Olivença Humaitá, 
Envira e Eirunepé, 

Tefé. 

Cursos e Oficinas na Área de Atividades 
Produtivas e Geração de Renda 

Foram realizados 5 cursos beneficiando 
205 indígenas 

Parintins, São 
Gabriel da 

Cachoeira, Eirunepé 
e Manaus. 

Diagnóstico situacional dos Povos 
Madija Kulina 

Foi feita a inserção nas 8 aldeias e 
construído participativamente o 

diagnóstico situacional juntamente com 
120 indígenas 

Envira 
 

Seminário de Desenvolvimento 
Sustentável do Distrito de Cucuí. 

Beneficiou 51 lideranças indígenas e 
teve produto final a Carta dos Povos 

Indígenas, e uma Agenda Positiva em 
conjunto com o Governo Federal, 

Estadual, Municipal e Poder Legislativo 
para implementação do Projeto de 

Extrativismo Mineral e Vegetal 
Indígena. 

São Gabriel da 
Cachoeira 

Oficina de Tomada de Decisões para 
aproveitamento sustentável de recursos 
naturais (mineral e vegetal) 

Esta atividade foi realizada em parceria 
com a APIARN, SEMEC-SGC, ISA, 

FOIRN e SEDUC, no Município de São 
Gabriel da Cachoeira e atenderá a 

população de 5 pólos (Tunuí, Cucuí, 
Taracua, Barreira Alta e Yanomami), 

beneficiando 290 professores indígenas. 

Rio Içana e Tiquié, 
no município de São 

Gabriel da 
Cachoeira. 

Lançamento do II Curso de Magistério 
Indígena 

O convênio beneficiou 249 indígenas 
diretamente e 1.278 indiretamente 

São Gabriel da 
Cachoeira 

Realização de Oficinas para coleta de 
dados visando à elaboração do projeto 
de compensações ambientais para 
comunidades indígenas da área de 
influencia do Gasoduto Coari Manaus 

O projeto será direcionado a 265 
indígenas que serão beneficiados 
diretamente e 841indiretamente 

Manacapuru, Coari e 
Manaus. 

2005 

Projeto de apoio à produção sustentável 
de artesanato indígena do Alto Solimões 
para organizar e consolidar pólos de 
produção de artesanato indígena da 
referida região – Convenio com 
Ministério da Integração Nacional  

Nº. de peças produzidas: 4.332 peças 7 Municípios do Alto 
Solimões 
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ATIVIDADES DESENVOLVIDAS E LOCALIDADES BENEFICIADAS – 2003 – 2009 
                                                                                                                                                                                                                        Continuação 

ANO DISCRIMINAÇÃO BENEFÍCIOS LOCALIDADE 

FORTALECIMENTO DAS ORGANIZAÇÕES INDÍGENAS 

Registro do artesanato Tikuna como 
Patrimônio Cultural do Brasil. Foram beneficiados 35.000 indígenas - 

2005 
Projeto: PRONAF CAPACITAÇÃO – 
Convênio com Ministério do 
Desenvolvimento Agrário – MDA 

Realização de Capacitações (14 
atividades) que beneficiaram 440 

indígenas diretamente e 
841indiretamente 

Parintins, Itacoatiara, 
Autazes, Barreirinha, 
Maués, Nova Olinda 
do Norte, Nhamundá 

e Manaus. 
CONVENIO: ETNODESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL NA TRILHA DO GASODUTO 

COARI-MANAUS 
Curso de Horta Comunitária; 
Curso de Revitalização do Artesanato. 

Curso de Fortalecimento Comunitário. 

Curso de Meliponicultura. 

Curso de Melhoramento da Qualidade 
da Farinha de Mandioca. 

Curso de Boas Práticas da Coleta 
Manejo e Armazenamento da Castanha. 

Curso de Informática Básica. 

Realização de atividades de capacitação 
de acordo com as atividades produtivas 
realizadas pelos indígenas. Em um total 
foram beneficiados 146 indígenas com 

as atividades de capacitação 

Manacapuru 

Diagnóstico da potencialidade do 
artesanato nas Comunidades Indígenas. 

Foram beneficiadas 3 comunidades 
indígenas Manacapuru 

 Aquisição de Bote e Motor para 
Comunidade Indígena de Inhãa-Bé. Foram beneficiados 35 indígenas Manaus 

Aquisição de Equipamentos de 
Informática. Foram beneficiados 700 indígenas Manacapuru, Coari e 

Manaus. 

Curso de Inglês Básico 15 Indígenas capacitados Comunidade Inhãa-
Bé – Manaus 

Curso de Elaboração de Projetos. Capacitação de 18 indígenas 

2006 
 

  
Aquisição de sede para a UPICMS 

22 comunidades indígenas associadas à 
UPICMS, foram beneficiadas. 

Coari 
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ATIVIDADES DESENVOLVIDAS E LOCALIDADES BENEFICIADAS – 2003 – 2009 
                                                                                                                                                                                                                         Continuação 

ANO DISCRIMINAÇÃO BENEFÍCIOS LOCALIDADE 

CONVÊNIO: APOIO À PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL DE ARTESANATO INDÍGENA DO 
ALTO SOLIMÕES (MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL) 

Oficina de Capacitação em Serviços 
Contábeis, Administrativos e 
Financeiros. 

Capacitação de 49 indígenas 

Visita Técnica para Avaliação da 
Comercialização dos Produtos 
Artesanais. 

Foram avaliados a produção artesanal 
de 519 indígenas 

Benjamin Constant 

PROJETO DE GESTÃO AMBIENTALAMBIENTAL INTEGRADO DO AMAZONAS – PGAI 

Diagnóstico Socioeconômico e 
Ambiental. 20 Indígenas beneficiados Lábrea 

Oficina para elaboração de diagnóstico 
participativo nas áreas indígenas Capacitação de 68 indígenas Boca do Acre, 

Manicoré e Humaitá.

Oficina sobre as Boas Práticas de 
Manejo da Castanha do Brasil – Módulo 
I 

Capacitação de 20 indígenas Manicoré 

CONVÊNIO: PROJETOS DE INFRAESTRUTURA PARA AS COMUNIDADES E 
ORGANIZAÇÕES INDÍGENAS (FUNDO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO – FDH/CDH) 

Projeto de Construção de Casas de 
Farinha Indígena para os Povos das 
Comunidades Kanamari e Kulina do Rio 
Juruá. 

Beneficiou 300 indígenas Eirunepé 

Projeto de Casas de Farinha e Aquisição 
de Barco para Escoamento da Produção 
das Comunidades Indígenas  

Proporcionou beneficio a 270 indígenas 
em suas atividades produtivas Itacoatiara 

Projeto de Apoio às Atividades 
Produtivas das Etnias do Alto Madeira. 

Proporcionou beneficio 900 indígenas 
em suas atividades produtivas Manicoré 

Apoio ao Projeto de Construção do 
Centro de Capacitação e 
Comercialização de Artesanato da 
Federação das Organizações Indígenas 
do Alto Rio Negro – FOIRN. 

Toda a população indígena das 22 
etnias 

São Gabriel da 
Cachoeira 

Projeto de Eletrificação da Aldeia 
Kassawa e Reforma de Barco; 

Garantir energia elétrica a 842 
indígenas. Nhamundá 

2006 

Projeto de Aquisição de Balsa para a 
Associação dos Trabalhadores Indígenas 
de Iauareté. 

Garantir o transporte da produção de 
2.000 indígenas 

São Gabriel da 
Cachoeira 
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ANO DISCRIMINAÇÃO BENEFÍCIOS LOCALIDADE 

PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE ARTESANATO À BASE DE PRODUTOS 
FLORESTAIS MADEIREIROS E NÃO-MADEIREIROS 

II Oficina de Manejo de Cipó-titica; Capacitação de 35 Indígenas São Gabriel da 
Cachoeira 

Cadastramento dos artesãos junto a 
Secretaria de Trabalho e Cidadania – 
SETRACI; 

512 indígenas cadastrados Manaus 

IMPLEMENTAÇÃO DE MANEJO FLORESTAL E PESQUEIRO EM ÁREA INDÍGENA PARA 
EXTRAÇÃO RACIONAL DOS RECURSOS. 

Levantamento de Viabilidade e 
Potencial de Piscicultura. 

6 Comunidades que totalizam 1.300 
Indígenas beneficiados Tefé e Alvarães 

PROJETOS DE AVICULTURA TRADICIONAL 

II Curso de Capacitação em Criação de 
Avicultura em Uaicurapá; 

33 Famílias de 4 Comunidades 
Indígenas capacitadas; Parintins 

Levantamento técnico de potencial para 
elaboração de projetos de criação de 
galinha. 

Participação de 40 famílias indígenas o 
que resultou em um projeto para o 

Carteira Indígena 
Parintins 

IMPLEMENTAÇÃO DE MECANISMOS DE FINANCIAMENTO ESTATAL ATRAVÉS DA 
AFEAM 

Crédito e Financiamento em Agricultura 
e Comércio. 

196 indígenas receberam financiamento 
para desenvolver suas atividades 

econômicas 

São Gabriel da 
Cachoeira 

PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO AO SUICÍDIO 

Elaboração de um Plano de Ação 
Emergencial de Enfrentamento ao 
Suicídio entre Jovens e Adolescentes 
Indígenas. 

Foram realizadas ações 
interinstitucionais direcionadas aos 
Jovens e Adolescentes Indígenas 

São Gabriel da 
Cachoeira 

PROJETO BALCÃO DA CIDADANIA (MINISTÉRIO DA JUSTIÇA) 

Expedição de Documentos – Vale do 
Javari (Secretaria Especial de Direitos 
Humanos); 

Foram expedidos 3.015 documentos 
para indígenas das Etnias Kanamari, 

Matís, Mayoruna e Marubo. 
Atalaia do Norte 

2006 

Articulação para Implementação do 
Programa Luz Para Todos nas 
Comunidades Indígenas. 

Foram beneficiados 7.000 indígenas 
com energia elétrica 

São Gabriel da 
Cachoeira e 

Benjamim Constant 
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PROGRAMA E AÇÕES DE ETNODESENVOLVIMENTO 

Programa de Valorização e Organização 
do Artesanato 

Foram beneficiados um total de 7.089 
indígenas 

Alto Solimões, Vale 
do Javari e São 

Gabriel da 
Cachoeira. 

Programa de Valorização e Promoção 
da Diversidade Cultural 

Foram realizadas oficinas em 
municípios de todo o Estado, 

totalizando um público de 
aproximadamente 96.000 indígenas 

Estado do Amazonas

PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO E FORTALECIMENTO DAS ORGANIZAÇÕES 
INDÍGENAS 

Visita técnica e assessoramento na 
elaboração de projetos 

Foram elaborados projetos voltados à 
piscicultura, Manejo Sustentável de 

Animais Silvestres e Turismo de 
Observação, extrativismo do babaçu, 

Proteção e vigilância das terras 
indígenas, Plano de Reorganização e 

Reestruturação da Terra Indígena 
Cajuiri Atravessado e Ampliação do 

Projeto de apoio à produção sustentável 
do artesanato indígena do Alto 

Solimões, Realização de Assembléias: 
COIKAS, UNIB e OSCIP-TEFÈ e 

ACINTP 

Borba, Autazes, 
Nhamundá, Jutaí, 
Tefé e Coari, Alto 
Solimões, Alto Rio 

Negro, Tefé e 
Manaus 

Realização de Consulta Pública para 
planejamento das ações do Projeto de 
Desenvolvimento Regional do Alto 
Solimões (BIRD) 

Foi realizado com participação indígena 
coleta de demandas que formara o 

Programa 
Benjamin Constant 

Participação em Audiência Pública 
sobre Educação Escolar Indígena 

Acompanhamento das discussões entre 
lideres indígenas e representantes do 

MEC voltado à melhoria na Educação 
Indígena do Alto Rio Negro. 

São Gabriel da 
Cachoeira 

Curso de Gestão Administrativa 
Financeira e gerenciamento de Projetos 

Capacitação de 30 lideranças indígenas 
representantes de associações 

Nova Olinda do 
Norte 

Apoio e participação no IX Encontro 
Geral das Lideranças Indígenas ... Atalaia do Norte – 

Vale do Javari 
Apoio à participação de artesãos 
indígenas na XIII Feira Nacional de 
exposição artesanal 

Abertura de canais para a 
comercialização do artesanato indígena 

do Alto Solimões 
Belo Horizonte 

2007 

Capacitação de Agentes Ambiental 
Indígena 

Com a parceria do IBAMA, Prefeitura 
de São Paulo de Olivença e da 

FUNAI/TBT, foram capacitados 30 
agentes ambientais indígenas 

voluntários 

São Paulo de 
Olivença 
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PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES PRODUTIVAS E GERAÇÃO DE RENDA 
(PARCERIA COM PDPI, PGAI E IDAM) 

Modulo I do Curso de Boas Práticas de 
Manejo na Coleta e Armazenamento da 
Castanha (parceria com PDPI) 

Capacitação de 60 produtores indígenas Alvarães 

Realização de Levantamento do 
potencial produtivo de artesanato 
Indígena de Lábrea (PGAI) 

Participaram 30 produtores indígenas 
dos povos jamamadi, paumari, Deni e 

Apurinã 
Lábrea 

Realização de Cursos de Boas Práticas 
de Manejo e Extração de óleos vegetais 
(PGAI) 

Capacitação de 60 indígenas extratores 
de óleos vegetais Humaitá 

Realização de Cursos de Boas Práticas 
de Manejo e Extração de óleos vegetais 
– Módulo I e II (PGAI) 

Capacitação de 60 indígenas produtores Boca do Acre 

Realização de Cursos de Boas Práticas 
de Manejo e Extração de óleos vegetais 
– Modulo I e Curso de Boas Práticas de 
Manejo na Coleta e Armazenamento da 
Castanha – Módulo I e II (PGAI) 

Capacitação de 90 indígenas produtores Lábrea 

Curso de Fruticultura e Produção de 
Mudas de banana, café e cupuaçu. Capacitação de 60 produtores Autazes 

Realização da II Feira de Exposição de 
produtos Indígenas 

Participação de indígenas dos povos: 
Kocama, Tikuna, Baniwa, Tukano, 

Cambeba e Sateré Mawé que realizaram 
apresentações culturais, exposição e 

comercialização de artesanato e outros 
produtos indígenas. 

Manaus 

SUBPROGRAMA DE PESQUISA (PARCERIA COM INPA, FAPEAM E UEA) 

O Turismo Científico e a Etno-
Conservação na Bacia do Rio Negro. 

Projeto em sua 2º fase de execução, 
tendo um número de beneficiados total 

de 6.000 indígenas 
Manaus e entorno 

Educação, Resgate e Revitalização 
Cultural – Etnias Indígenas de Humaitá 
e Manicoré: Tenharim, Parintintin, 
Diahoi, Munduruku, Tora, Apurinã e 
Mura. 

Projeto em sua 2º fase de execução, 
tendo um número de beneficiados de 

6.000 indígenas 

Região do Alto 
Madeira 

Caracterização Epidemiológica da 
Mansonelose em Populações Indígenas 
no Estado do Amazonas, Brasil. 

Projeto em sua 2º fase de execução, 
tendo um número de beneficiados total 
de 30.000 indígenas. Identificação 300 
indígenas com mansenelose na região 

do Alto Solimões, resultados 
encaminhados a FUNASA para 

providencias. 

Alto Solimões, Alto 
Rio Negro 

2007 

Apoio Científico-Tecnológico para 
Desenvolvimento de Unidades de 
Beneficiamento de Matérias-Primas de 
origem Natural. 

Identifica de tipo de óleos vegetais nas 
área indígenas; 

Identificação de lagos que possuem 
recursos pesqueiros 

Alto Solimões 
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SUBPROGRAMA DE PESQUISA (PARCERIA COM INPA, FAPEAM E UEA) 

Gestão e Manejo de Recursos 
Pesqueiros na Terra Indígena Éware I, 
Alto Solimões. 

Elaboração de Plano de manejo 
pesqueiro. Os projetos estão na 2º fase 

de execução, tendo um número de 
beneficiados total de 5.000 indígenas. 

Alto Solimões 

Análise da qualidade da água da Terra 
indígena Marajai ; 
Investigação da presença de aflotoxina 
na castanha coletada na Terra Indígena 
Marajai 

Os projetos foram implementados e 
tiveram o envolvimento de alunos 

indígenas que realizaram suas primeiras 
experiências de iniciação científica, 

foram detectada presença de aflotoxina 
na castanha e a presença de cloriformes 
totais na água. Através dos resultados 
apresentados foram aplicados ações 

para sanar a problemática detectada. O 
projeto beneficiou diretamente 600 

indígenas. 

Alvarães 

Murawara: Memória do povo Mura  1.000 indígenas beneficiados Itacoatiara 

2007 

Assessoria aos projetos desenvolvidos 
pelos indígenas através do Programa 
Jovem Cientista Amazônida  

Garantia de bolsas para 
desenvolvimento de atividades de 
pesquisa para estudantes indígenas 

Alvarães 

PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES PRODUTIVAS E GERAÇÃO DE RENDA 
(PARCERIA COM PDPI 

Projeto de apoio à Capacitação das 
Atividades Produtivas; 

Construção de infraestrutura e 
desenvolvimento de capacitação voltada 
às atividades produtivas que beneficiou 

240 indígenas do povo Miranha. 

Uarini 

Curso de Meliponicultura Capacitação de 40 indígenas Uarini 

Curso de Melhoria da qualidade e 
comercialização do artesanato; 30 indígenas capacitados Uarini 

Projeto Boas Práticas de Manejo, 
secagem, armazenamento e 
comercialização da castanha 

Construção de galpão para secagem e 
armazenamento da produção de 

castanha e capacitação dos produtores, 
beneficiando 640 indígenas da etnia 

Mayoruna. 

Alvarães 

Projeto de Vigilância da terra indígena 
Estrela da Paz “Macuracu” 

O projeto atuou na formação de 30  
agentes ambientais, houve limpeza da 
área demarcada e foi adquirida uma 
lancha equipada para realização das 
viagens de monitoramento da terra 

indígena. 

Jutaí 

2008 

Projeto de extrativismo e 
beneficiamento de babaçu  

O projeto foi aprovado pelo PDPI, 
beneficiando 150 indígenas. Autazes 
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ETNODESENVOLVIMENTO NA TRILHA DO GASODUTO COARI –MANAUS 

Projeto “Plano de reorganização e 
reestruturação da Terra Indígena Cajuiri 
Atravessado”. 

28 indígenas beneficiados com 
moradias comunitária, transporte, sede 

para associação e equipamentos 
Coari 

ETNODESENVOLVIMENTO DOS POVOS INDÍGENAS (PARCERIA MDA, MI) 

Oficina de projetos da carteira de 
agroextrativismo ... Alvarães/Uarini 

Elaboração Projeto de monitoramento e 
manejo participativo dos recursos 
pesqueiros 

Foi realizada a elaboração, o mesmo foi 
aprovado pelo PDPI com público de 
250 indígenas a serem beneficiados. 

Jutaí 

Curso de Piscicultura 

Capacitação de 20 indígenas na criação 
de peixes no sistema de canal de 

igarapé. Foram construídas 2 unidades 
de piscicultura de canal de Igarapé, e o 
povoamento ocorrerá posteriormente, 
através de articulação com a SEPROR 

Uarini 

Visita técnica para verificação de 
sistema de piscicultura 

Atividade foi realizado em parceria com 
o IDAM, visando posterior elaboração 
de projeto voltado para atividades de 

piscicultura 

Borba 

Visita técnica para implementação do 
Programa Luz para Todos 

Energia elétrica disponibilizada para 
500 indígenas Humaitá 

I Manifestação Cultural Paulivense 
Exposição de Produtos, artesanatos e 

manifestos culturais Indígenas. 
Participação de 882 indígenas. 

São Paulo de 
Olivença 

PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO E FORTALECIMENTO DAS ORGANIZAÇÕES 
INDÍGENAS (PARCERIA COM SENAR,IDAM) 

Regularização da Associação dos 
produtores indígenas Mura de Autazes – 
APIMA 

Beneficiou a 170 lideranças indígenas 
filiados a associação Autazes 

Oficina de despolpamento de frutas Capacitação de 20 produtores indígenas Nova Olinda 

2008 

Curso de Direitos Indígenas (parceria 
MDA) Capacitação de 30 indígenas Envira 
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PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO E FORTALECIMENTO DAS ORGANIZAÇÕES 
INDÍGENAS (PARCERIA COM SENAR,IDAM) 

Elaboração de projeto: Extrativismo e 
comercialização de castanha e óleos 
vegetais da terra indígena kassawá, 

Nhamundá, 

Eventos interculturais da Associação 
Indígena SAHU-APÉ, Iranduba, 

Fortalecimento do Arranjo Produtivo e 
Artesanal do Médio Purus e; 

Alternativas econômicas sustentáveis, 
Lábrea, 

Compra antecipada da castanha Alvarães e Uarini 

Beneficiamento e comercialização de 
açaí da Aldeia Marajaí e da Aldeia 

Igarapé Grande 

Visita técnica e assessoramento na 
elaboração de projetos 

Reflorestamento de cacau 

Alvarães 

PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO E FORTALECIMENTO DAS ORGANIZAÇÕES 
INDÍGENAS (PARCERIA COM SENAR) 

Compra antecipada da castanha e 
Projeto de Proteção e Vigilância em 

Terras indígenas. 
Manicoré 

Desenvolvimento sócio-agroambiental 
da aldeia beija-flor Rio Preto da Eva 

Projeto de Artesanato de Piaçava, Barcelos 
Feira de pescado oriundo do manejo 

comunitário Fonte Boa 

Visita técnica e assessoramento na 
elaboração de projetos 

Produção e comercialização de 
artesanato das mulheres indígenas de 

Jutaí 
Jutaí 

Oficina de Educação Ambiental 
Capacitação de 30 lideranças indígenas 

dos municípios de Manacapuru e 
Iranduba. 

Manacapuru 

PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO E FORTALECIMENTO DAS ORGANIZAÇÕES 
INDÍGENAS (PARCERIA COM SENAR, CCA) 

Oficina de Educação Ambiental 
Foram capacitados 30 lideranças 

indígenas dos povos: Baniwa, Dessano, 
Tuyca Tukano, Tariano e Baré 

Barcelos 

2008 

Curso de Associativismo, 
Cooperativismo e Gestão 
Administrativo-Financeiro 

Beneficiou 80 indígenas do povo 
Hexkariana, como encaminhamento foi 
agendado pelos indígenas a realização 
de uma assembléia para formar uma 

organização representativa. 

Urucará 
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TERMO DE COOPERAÇÃO-TÉCNICA FEPI-PIAGAÇU 

Criação de Conselho deliberativo e 
Plano de Gestão para a RDS-PP; 

Realizar o levantamento 
socioeconômico junto às famílias 
indígenas e ribeirinhas; 

Levantamento do potencial extrativista 
da RDS-PP; 

Atividades no âmbito da Educação 
Ambiental; 

Realização de atividades de cidadania 
(saúde e documentação); 

Atividades socioeconômicas na área 
indígenas em parceria com as 
instituições: FEPI, FUNAI,CEUC e 
UFAM. 

Envolvimento de 15 comunidades com 
um número de 1.535 indígenas 

beneficiados 
Beruri 

FORTALECIMENTO DAS COMUNIDADES E ORGANIZAÇÕES INDÍGENAS (PARCERIA 
COM PIAGAÇU/IPI, CCA, SDS, MDA, SEAS) 

Criação de Associação Indígena dos 
Povos Apurinã da T.I Itiximitari. 
(FEPI/IPI) 

Criação e Regularização de Associação 
representativa dos povos indígenas de 

Beruri 
Beruri 

Realizar Oficina de Educação 
Ambiental e Apoio a Regularização da 
UPICMS (FEPI/CCA) 

Foi elaborado um projeto para a 
limpeza dos rios no entorno das 

comunidades e a reciclagem do lixo. 
Apoiamos financeiramente a 
regularização da UPICMS 

Coari 

FORTALECIMENTO DAS COMUNIDADES E ORGANIZAÇÕES INDÍGENAS (PARCERIA 
COM PIAGAÇU/IPI, CCA, SDS, MDA, SEAS) 

Acompanhamento das Reuniões do 
Colegiado do Programa Território 
Cidadania (FEPI/MDA) 

Levantamento das demandas indígenas, 
prioritárias de cada região. 

São Gabriel da 
Cachoeira, Barcelos, 
Santa Izabel do Rio 

Negro, Parintins, 
Humaitá 

Visita técnica com objetivo de elaborar 
projetos 

Foram coletadas todas as informações 
necessárias à elaboração dos projetos 
que já estão nos ajustes finais a fim de 
serem encaminhados para Instituições 

financiadoras, tais como o PDPI 

Maués, Coari, 
Manacapuru, Rio 

Preto da Eva e 
Humaitá 

2009 

Reunião para Discutir projeto piloto de 
Manejo Florestal da comunidade São 
Sebastião (FEPI/SDS) 

Levantamento de demandas para 
composição da proposta de projeto Atalaia do Norte 
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FORTALECIMENTO DAS COMUNIDADES E ORGANIZAÇÕES INDÍGENAS (PARCERIA 
COM PIAGAÇU/IPI, CCA, SDS, MDA, SEAS) 

Retirada de documentos civis, consultas 
médicas, doação de óculos de grau e 

cestas básicas 
Realização de Ações Sociais – 
FEPI/SEAS 

Para os indígenas residentes em Manaus 

Manaus 

Semana Amazonas Indígena 

Divulgação da cultura indígena, e 
realização de debates e 

encaminhamento acerca de temáticas de 
interesse dos povos indígenas 

Coari, São Gabriel da 
Cachoeira, Parintins, 

Borba e Manaus 

IV Reunião Ordinária do Conselho 
Estadual dos Povos Indígenas 

Foram estabelecidos critérios para os 
indígenas concorrerem à pasta da 

SEIND, prazo para indicação por parte 
das organizações indígenas do Estado e 

realização de uma reunião 
extraordinária para definição de listra 
tríplice dos indígenas mais votados 

Manaus 

Realizar Assembléia visando a 
Reestruturação do Movimento Indígena 

Participaram 200 lideranças indígenas 
do Médio Purus que decidiram pela 
dissolução da OPIMP, realização de 
Eletiva da Associação das Mulheres 
Indígena do Médio Purus – AMIMP. 

No decorrer do evento foi apresentado o 
Projeto de Fortalecimento do Arranjo 
Produtivo do Artesanato, aprovado no 

PDPI. 

Lábrea 

SUBPROGRAMA DE PESQUISA 

I Oficina de Planejamento para Manejo 
Pesqueiro comunitário na T.I Ewaré I e 
II (Parceria FEPI/INPA/FAPEAM) 

Está sendo elaborado um projeto 
especifico para o manejo pesqueiro da 

T.I Ewaré I e II 

São Paulo de 
Olivença 

SUSTENTABILIDADE DOS POVOS INDÍGENAS (PARCERIA COM PDPI, SEDUC, 
FAPEAM,INPA) 

Assessoria técnica a execução do 
Projeto Manejo participativo de recursos 
pesqueiros da Terra Indígena Acapuri de 
Cima (parceria com PDPI) 

Foi realizado o mapeamento dos lagos, 
curso de associativismo e de Gestão 
Administrativo-Financeiro. O projeto 
tem como público alvo 250 indígenas. 

Jutaí 

2009 

Acompanhamento do Projeto de 
Beneficiamento de óleos e farinha de 
Babaçu 

Construção de infraestrutura, aquisição 
de máquinas e equipamentos e 
capacitação para os produtores de 
babaçu, beneficiando 150 indígenas. 
Projeto em execução 

Autazes 
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SUSTENTABILIDADE DOS POVOS INDÍGENAS (PARCERIA COM PDPI, SEDUC, 
FAPEAM,INPA) 

Realização de Seminário de 
Sustentabilidade dos Povos Indígenas 
do Vale do Javari (Convênio 
FEPI/SEDUC) 

Discutido junto às lideranças indígenas 
estratégias para a melhoria na educação, 
saúde, dentre outros. 

Vale do Javari 

Projeto “Turismo e a Etnoconservação 
na Bacia do Baixo Rio Negro” (parceria 
com FAPEAM/INPA) 

Foram realizados capacitações com 
representantes de 10 comunidades 
indígenas: Mapas Temáticos, Trilhas 
Interpretativas e etnobotânica;, 
Culinária Indígena; Educação, Saúde e 
Meio Ambiente, Turismo Participativo; 
Artesanatos, instrumentos musicais e 
utensílios; Etnologia; Etnoconservação; 
Legislação, elaboração de projetos e 
alternativas sustentáveis. Aprox. 1.000 
indígenas beneficiados diretamente. 

RIO CUIEIRAS: 
Barreirinha, Boa 
esperança, Nova 
esperança, Nova 
Kuanã, Três Unidos. 
BAIXO RIO 
NEGRO: São Tomé, 
Terra Preta, TUPÉ: 
Comunidade São 
João do Tupé, 
TARUMÃ: 
Comunidade 
Livramento 

Projeto “Epidemiologia molecular do 
vírus causador da Hepatite B em 
populações indígenas”: Levantamento 
da prevalência do vírus da Hepatite B 
em indígenas do Rio Curuçá (Parceria 
SEIND/INPA/FAPEAM) 

Foram coletadas 66 amostras de sangue 
nos indígenas para analise da 

prevalência do vírus da hepatite B 
Vale do Javari 

Visita Técnica de Monitoramento do 
Projeto Manejo participativo de recursos 
pesqueiros da Terra Indígena Acapuri de 
Cima (parceria com PDPI) 

Monitoramento das ações do projeto e 
realização de prestação de contas 

parcial 
Jutai 

2009 

Visita Técnica para elaboração de 
parecer acerca do Projeto para 
atividades produtivas da Associação dos 
Agricultores Indígenas de Caitetu (em 
análise no CDH), reunião com 
lideranças indígenas de Lábrea e 
participação no II Seminário Regional 
da Operação Amazônia Nativa – OPAN: 
“Interface entre unidades de 
conservação e terras indígenas” 

A reunião com cerca de 100 lideranças 
indígenas oportunizou que o secretário 
da SEIND, apresentasse as ações que 

serão trabalhadas pelo Governo do 
Estado, através desta Secretaria, para os 
indígenas da região de Lábrea em 2010 
(PGAM, PLANDISUL). Além disso, 
foram apresentados pelas lideranças 

suas demandas a fim de que possamos 
contemplar no planejamento da SEIND 

para 2010. 

Lábrea 

Fonte: FEPI 2003-2009 e SEIND 2009. 
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METAS PARA 2010 

 

 Implementar ações nas áreas identificadas com potencial agroflorestal; 

  Incentivar a produção e comercialização de artesanato indígena; 

  Definir e criar polos agroextrativista; 

  Ampliar polos de produção e comercialização de artesanato;  

  Realizar oficinas de capacitação de produtores e artesãos;  

  Ampliar e consolidar mecanismos de financiamento, por meio da AFEAM, para as 

comunidades indígenas; 

 Apoiar a criação de linha de crédito especifica para pesca e piscicultura; 

 Apoiar à implementação do turismo sustentável (turismo científico, turismo ambiental, 

ecoturismo) em terras e comunidades indígenas; 

  Apoiar à implementação do extrativismo mineral familiar em terras e comunidades indígenas 

sem degradação do meio ambiente; 

  Promover a regulamentação e implantação do uso dos recursos naturais em terras indígenas; 

  Incentivar à utilização de tecnologia de tanques-rede (piscicultura), e assessoramento a 

capacitação de mão de obra especializada; 

  Apoiar às ações de pesquisa sobre a composição da ração para alimentação artificial de peixes 

e aves com base em produtos nativos; 

  Implantar projetos de avicultura tradicional em comunidades indígenas; 

 Incentivar a criação de indústria de base pesqueira de acordo com o potencial regional; 

  Promover o Zoneamento ecológico-econômico (diagnóstico socioeconômico e cultural) nas 

mesorregiões; 

  Promover e apoiar à implantação de indústria moveleira; 

  Promover e apoiar à implantação de indústria de beneficiamento do pescado e complementos 

alimentícios a base de frutas e corantes naturais; 

  Fortalecer e ampliar a parceria com o CDH com vistas a garantir o desenvolvimento 

sustentável das comunidades indígenas. 

 Promover à regulamentação da educação escolar indígena, em consonância com a SEDUC, 

Ministério Público Estadual e a PGE, no que tange a concurso, contração diferenciada de 

professores indígenas, gestão autônoma das escolas, dentre outras; 

 Promover o reconhecimento e formalização do sistema de ensino indígena diferenciado; 
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 Fortalecer parceria com a SEDUC, Universidades, CETAM, Secretarias Municipais de 

Educação, organizações e comunidades indígenas, para implementação do programa de 

educação escolar indígena; 

 Incentivar à criação de conselhos municipais de educação escolar indígena; 

 Apoiar à criação de programas regionais de ensino técnico-profissionalizante para as 

comunidades indígenas;  

  Incentivar à criação de bibliotecas para as escolas indígenas, articulado com os órgãos 

competentes;  

  Apoiar o acesso e à permanência dos estudantes indígenas no ensino superior. 

 Apoiar à criação de programas periódicos de prevenção a saúde; 

 Apoiar às discussões da valorização e uso da medicina tradicional; 

 Fortalecer parcerias com instituições de saúde para a implementação do programa de saúde 

diferenciada; 

 Fortalecer os conselhos locais de saúde; 

 Valorizar o saber tradicional dos povos indígenas, incluindo os produtos fototerápicos a base 

de produtos florestais;  

  Apoiar e assessorar os projetos de aproveitamento dos recursos da biodiversidade da 

amazônica (biotecnologia);  

  Apoiar e assessorar às propostas de capacitação dos agentes indígenas de saúde; 

  Acompanhar e contribuir para o aprimoramento dos programas sociais na área de saúde nas 

esferas federal, estadual e municipal; 

  Apoiar a construção dos centros de saúde; 

 Apoiar às manifestações indígenas: eventos, rituais e festivais; 

  Fomentar à preservação, resgate e fortalecimento do patrimônio cultural indígena: línguas, 

artesanato, formas de expressão, lugares sagrados; 

  Apoiar à construção de centros de cultura indígena; 

 Propor temas de pesquisa específicos para populações indígenas com base em projetos 

interdisciplinares; 

 Articular junto às instituições de pesquisa para apoio técnico na execução dos projetos de 

pesquisa; 

 Inserir os indígenas nas pesquisas desenvolvidas incentivando o protagonismo indígena; 

 Estimular e defender a valorização científica e cultural das populações indígenas;  

 Fortalecer o núcleo de estudos e análises sobre propriedade intelectual (NEAPI);  
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 Criar programas que contemplem bolsa para estudantes indígenas de Ensino Fundamental 

(Exemplo: Programa Jovem Cientista Amazônida Indígena). 

 Formar gestores de terras indígenas com planos de capacitação em legislação brasileira sobre 

as terras e direitos indígenas; 

 Apoiar à fiscalização e vigilância em terras indígenas para evitar a extração ilegal e predatória 

dos recursos naturais;  

 Garantir de programas e projetos de produção florestal em terras indígenas. 

 Apoiar à implantação de sistemas viários; 

 Apoiar à construção de redes de abastecimento e distribuição de água;  

 Apoiar à ampliação de instalação de telefones públicos nas comunidades; 

 Incentivar à elaboração e implementação de planos de destinação de resíduos sólidos das 

comunidades indígenas; 

 Apoiar à ampliação da instalação de energia nas comunidades; 

 Assessorar as ações de infraestrutura básica nas comunidades indígenas nas áreas de saúde e 

educação e nas comunidades-polo de produção. 

 Articular e fortalecer parcerias com órgãos governamentais e não governamentais; 

 Apoiar à criação e funcionamento das organizações indígenas; 

 Apoiar os programas e projetos de organizações indígenas; 

 Garantir os direitos e da participação das comunidades indígenas no controle social das 

comunidades, sobre os programas e ações do governo; 

 Apoiar às organizações indígenas, para que a curto, médio e longo prazo possam desenvolver e 

gerenciar seus projetos. 
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INFRAESTRUTURA, HABITAÇÃO E SANEAMENTO BÁSICO 

 

O Governo do Estado desenvolveu em 2003 um Plano de Obras e Serviços com 

investimentos de mais de R$ 1,5 bilhão entre obras concluídas, obras em andamento, licitadas e 

em fase de licitação. Na capital, foi instituído o Projeto de Infraestrutura “Manaus Mostra o 

Caminho”, com o objetivo de melhorar o sistema viário de Manaus, que previa a construção de 

dez grandes eixos viários para interligar os mais diferentes pontos da cidade. O Complexo Viário 

dos Franceses é um exemplo desse trabalho. 

Concomitantemente a isso, foram providenciados os serviços de drenagem e saneamento 

dos igarapés, a construção de conjuntos habitacionais e de equipamentos de infraestrutura social, 

como escolas e postos médicos, para atender a essa população. 

Deve-se ressaltar que somente na capital foram concluídas 79 obras em 2003, entre obras 

civis e de infraestrutura, sendo 46 na área de educação, 7 de saúde e 4 na área de segurança. A 

capital recebeu, ainda, serviços emergenciais em seus igarapés, com a retirada de pelo menos 320 

mil metros cúbicos de lixo e de 496 mil metros cúbicos de material resultante do desassoreamento 

destes igarapés, logo nos primeiros cem dias de governo, dada a situação em que se encontrava 

Manaus. 

No interior, além dos convênios firmados com as prefeituras, o Governo do Estado 

iniciou a pavimentação de 580 km de rodovias estaduais, com destaque para a estrada de Autazes, 

Manaquiri, Caapiranga, Novo Airão e a Estrada da Várzea. Só na Estrada de Caapiranga a 

Membeca, o trabalho realizado permitiu o assentamento de 1.200 famílias. Ainda no interior, em 

2003, foram concluídas 39 obras, sendo 10 na área de educação e 9 na área de saúde. Ressalte-se 

aqui, o trabalho realizado no setor de fornecimento de energia elétrica, com a instalação de 100 

novos grupos geradores, dos quais 65 só para o interior.  

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura – SEINF, é 

responsável pela realização e/ou fiscalização das obras, tais como: as estradas e vicinais, a ponte 

sobre o Rio Negro, escolas e hospitais, dentre outras, que representam a viga mestra do 

desenvolvimento e a preparação do Estado para o futuro. 

Sendo assim, os investimentos do Governo do Estado na Capital e no interior 

possibilitaram a geração de milhares de empregos diretos e indiretos no setor de infraestrutura, um 

dos pilares do Programa de Desenvolvimento Sustentado do Amazonas, desenvolvido desde 2003, 

e que vem apresentando resultados altamente gratificantes. Os valores liquidados de janeiro a 
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novembro de 2009 atingiram a soma de R$ 312,38 milhões, assim distribuídos: Urbanismo: R$ 

98,08 milhões; Saneamento: R$ 133,90 milhões; Energia: 1,20 milhões; Transporte: R$ 79,20 

milhões. 

Na Capital, o Governo priorizou o sistema viário, com a realização das obras da Avenida 

das Torres, alargamento da Avenida Humberto Calderaro Filho, e redimensionamento da Avenida 

Max Teixeira, no entroncamento com a Torquato Tapajós, com a construção de uma nova 

passagem de nível, sendo, o ponto alto destas ações, as intervenções para a redução dos problemas 

ocasionados pelo crescente número de veículos em uma cidade carente de alternativas viárias. 

A Avenida das Torres, que está em fase final de construção, será um dos corredores 

viários mais importantes de Manaus, interligando as regiões Norte e Sul da capital, aumentando as 

opções para o escoamento do fluxo de veículos entre estas duas zonas da cidade. 

Por outro lado, o problema relativo à falta de água que atinge principalmente as regiões 

Norte e Leste de Manaus, está sendo abordado pelo Governo do Estado, por meio de uma parceria 

com o Governo Federal, que propiciou a criação do Programa Água para Manaus –  PROAMA, 

cujas obras estão em estágio adiantadíssimo, com previsão para o primeiro trimestre de 2010. 

O Programa Social e Ambiental dos Igarapés de Manaus (PROSAMIM), que já 

contabiliza a inauguração da primeira etapa do igarapé do 40, igarapé da Cachoeirinha e igarapé 

do Bombeamento, bem como da primeira etapa das obras dos igarapés da Sapolândia, no bairro do 

Alvorada, na zona Centro-Oeste; e 13 de Maio, no bairro da Colônia Oliveira Machado, na zona 

Sul de Manaus, representa um marco na administração do Governador Eduardo Braga, que desde 

2006 realiza as seguintes ações: remanejamento das famílias que ocupavam as áreas de risco e o 

seu reassentamento em áreas seguras; preservação e recuperação das nascentes; canalização e 

drenagem dos igarapés; recuperação de áreas inundáveis; desenvolvimento de uma política urbana 

e social com alternativas habitacionais para grupos de baixa renda, geração de trabalho e renda e 

fortalecimento da gestão urbana, objetivando racionalizar o crescimento de maneira que se consiga 

prevenir o surgimento de ocupações irregulares. 

Nesse sentido, as obras do PROSAMIM continuam em ritmo acelerado em todas as 

frentes, com destaque para o igarapé do Franco, onde o volume de obras é um dos maiores, com 

intervenções viárias consideradas da mais alta importância para o tráfego de veículos naquela 

região da cidade, com a construção de pontes e de um sistema viário inteiramente novo na margem 

esquerda do igarapé.  

Contudo, além das novas pontes construídas sobre o igarapé do Franco, o Governo do 

Estado também construiu, por intermédio do PROSAMIM, uma quarta ponte sobre o igarapé do 

São Raimundo, interligando o novo sistema viário na Avenida Brasil, na Compensa, com o 
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Boulevard Álvaro Maia, e no Centro, aumentando as alternativas viárias entre o centro e a região 

Oeste de Manaus.  

Estes, na realidade, são apenas alguns dos inúmeros exemplos do volume de intervenções 

levadas a efeito pelo Governo do Estado na Capital, considerando principalmente a Copa das 

Confederações em 2013 e a Copa do Mundo de 2014, o que determinará um aumento ainda maior 

de ações em obras de adequação às exigências da FIFA, com destaque para o setor viário, no 

quesito mobilidade e acessibilidade. 

 
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - 2009 

PROGRAMA VALOR REALIZADO 
R$ (1,00) 

Sistema Viário 1.360.000,00
Obras de Arte 8.985.000,00
Melhoria Sistema Viário 69.314.000,00
Reforma de Prédios e Espaços Públicos 11.837.000,00
Urbanismo Metropolitano 6.438.000,00
Dragagem de Igarapés 22.139.000,00
Sistema de Abastecimento 818.000,00
Poços Artesianos 307.000,00
Dragagem de Canais 17.882.000,00
Saneamento Básico 78.756.000,00
Luz para Todos 1.262.000,00
Aeroporto 414.000,00
Portos e Terminais 2.462.000,00
Reformas Portuárias 2.536.000,00
Recuperação de Vicinais 2.463.000,00
Sistema Viário 6.101.000,00
Cosama 2.901.000,00

TOTAL 235.975.000,00

    Fonte: Seinf. 
 

 



 338

As ações e programas governamentais desenvolvidos: 

 

 Programa Social e Ambiental dos Igarapés de Manaus;  

 Programa de Urbanização para os municípios do Amazonas; 

 Melhoria no Saneamento Básico; 

 Energia para as áreas de expansão urbana e zona rural; 

 Infraestrutura logística do Amazonas; 

 

Investimentos na área de Infraestrutura 

 
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS INVESTIDOS – 2003-2009 

ANO 
VALOR 

R$ 1,00 

2003 1,5 bilhão 

2004 294.701 milhões 

2005 344.131 milhões 

2006 419.591 milhões 

2007 375 milhões 

2008 380.778 milhões 

2009 331.136 milhões 
                                 Fonte: Seinf. 
                                 Nota: Dados referentes até novembro de 2009. 
 
 

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS INVESTIDOS – PROSAMIM 

2006-2009 

ANO 
VALOR 

R$ 1,00 

2006 26.755.927,65 

2007 36.517.473,90 

2008 55.109.791,17 

2009 13.792.517,78 
                                    Fonte: Seinf. 
                                    Nota: Dados coletados até novembro de 2009. 
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PROGRAMAS SOCIAL E AMBIENTAL DOS IGARAPÉS DE MANAUS 

 

 
O Programa Social e Ambiental dos 

Igarapés de Manaus – PROSAMIM é um 

Programa global de obras múltiplas e incorpora 

um conjunto de intervenções envolvendo 

dimensões ambientais, urbanísticas, 

habitacionais, sociais, econômicas, 

institucionais, financeiras e legais. 

O PROSAMIM foi concebido 

mediante uma ampla articulação institucional. 

O governo do Estado, em parceria 

com, o BID assinou: 

 
CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS – 2006/2009 

ANO PROGRAMA VALOR 
2006 PROSAMIM I US$ 200 Milhões 

2008 PROSAMIM II US$ 220 Milhões 

2009 PROSAMIM SUPLEMENTAR US$ 110 Milhões 
Fonte: UGPI. 

 

O PROSAMIM I e Suplementar envolve a realização da recuperação ambiental e 

requalificação urbanística nos Igarapés Manaus, Bittencourt, Mestre Chico e recuperação de área de 

cabeceira, bem como a realização de estudos e projetos nos demais igarapés da Bacia do Educandos 

e Quarenta. Estão também inseridas as obras em andamento nos Igarapés do Quarenta, próximo à 

sua Foz e da Cachoeirinha, como contrapartida do Governo do Estado para a 2ª fase do Programa – 

PROSAMIM II. 

O PROSAMIM II envolve a recuperação ambiental e requalificação urbanística no Igarapé 

do Quarenta, no trecho que vai da Rua Maués até a Rodrigo Otávio e Igarapé do Cajual e Parque 

São Raimundo. 

Os trabalhos na Bacia do Educandos/Quarenta objetivam contribuir para solução dos 

problemas Ambientais, Sociais e Urbanísticos que afetam a população da cidade de Manaus. Essa 

Bacia abriga cerca de 580 mil habitantes, banha a área central e mais antiga de Manaus. Sua 

extensão é de 39 km², envolve 33 igarapés, 15 bairros e o Distrito Industrial. Possui cerca de 21 mil 
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famílias sob risco de desabamento e inundação, falta de saneamento básico, assoreamento, 

drenagem insuficiente e inundações periódicas. 

Dentre as ações mais importantes do PROSAMIM, destacam-se: 
 

 Tratamento das nascentes dos Igarapés; 

 Monitoramento da qualidade da água dos igarapés; 

 Melhoria da habitação, do saneamento básico, da saúde e da segurança pública; 

 Modificação e construção de novos aspectos urbanísticos, com a inclusão de esporte e lazer, 

criação de áreas verdes e organização comunitária. 

 
Remanejamento de Famílias - Trinta mil pessoas selecionadas como prioritárias de atendimento 

nas áreas de abrangência do PROSAMIM, por estarem vivendo sob elevado risco de inundações; 

inexistência de infraestrutura habitacional e de esgotamento sanitário; proliferação de doenças e 

demais problemas naturais da falta de saneamento básico. Nesse sentido, o Governo do Estado vem 

realizando uma série de obras para remanejamento de famílias e resolução desses problemas 

habitacionais, conforme quadro a seguir: 
 

REMANEJAMENTO DE FAMÍLIAS 

ETAPA IGARAPÉS PREVISTO REALIZADO % 
EXECUÇÃO 

PREVISÃO 
DE 

TÉRMINO 
Manaus, 

Bittencourt e 
Mestre Chico 

2.821 2.823 121 

Quarenta e 
Cachoeirinha 3.528 3.532 106 

2012 
PROSAMIM I 

Sub-total 6.349 6.355 112  

Quarenta II 3.453 354 10 

Cajual 422 20 5 
Parque São 
Raimundo 143 17 12 

2013 
PROSAMIM II 

Sub-total 4.018 391 10  
TOTAL 10.367 6.746 65  

Fonte: UGPI. 
Nota: Dados até outubro/2009. 
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Soluções aplicáveis previstas no processo de remanejamento - Cada família residente nas 

moradias afetadas, previamente cadastradas, pode optar por uma das seguintes soluções de 

remanejamento: 

 
Indenização em Dinheiro: Preferencialmente aplicável aos imóveis cujo valor for superior 

a R$ 21.000,00. Também ocorrerá indenização em dinheiro para os seguintes casos: 

  
 Proprietário não residente no imóvel cadastrado, independente do valor da benfeitoria;  

 Ocupante de imóvel construído posteriormente a aplicação - Cadastro Físico Territorial e 

Socioeconômico; 

 Ocupantes de imóveis com CFT, cuja posse foi transferida através de compra/venda, ainda que 

o último ocupante tenha sido revalidado;  

 Ocupantes com Cadastro de Mutuário positivo. 

 
Bônus: Permuta da moradia afetada por moradia comprada através do mecanismo Bônus. 

Solução aplicável às famílias proprietárias dos imóveis que ocupam, nos casos em que o valor da 

moradia for inferior a R$ 24.558,46, conforme Decreto 27.846 de 27.8.2008.  

 
 

Unidade Habitacional: Permuta da moradia afetada por moradia a ser construída pelo 

Governo do Estado do Amazonas construída em Solo criado (Quadras-Bairro). 

Solução aplicável às famílias proprietárias dos imóveis que ocupam, nos casos em que o valor da 

moradia for inferior a R$ 21.000,00. 

 
 

Conjunto Habitacional: Adjudicação de moradia sob regime de Concessão de Uso no 

Conjunto Habitacional Nova Cidade.  

Solução aplicável aos moradores cadastrados na condição de inquilinos e cedidos a serem 

remanejados na fase anterior a conclusão das obras das Unidades Habitacionais das Quadras 

Bairro.  
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Execução das Obras 

 

 

Igarapé 13 de Maio - Situa-se na zona sul da cidade, inserido no bairro Colônia Oliveira 

Machado, a obra de requalificação urbanística e recuperação ambiental do Igarapé abrange o 

trecho entre a Avenida Presidente Kennedy e sua foz, no Rio Negro, próximo à Rua Bento José de 

Lima, onde foram construídos 572 metros de macro-drenagem, em fase de conclusão 490 metros 

de galeria de concreto armado em dois trechos, após o canal à céu aberto e 1200 metros de 

drenagem pluvial;conclusão do trecho inicial com o sistema viário composto de duas vias de 3,50 

metros, cada, com guia, sarjeta e passeios laterais e redes coletoras de esgotos do tipo 

condominial, para o atendimento dos habitantes remanescentes do entorno nas duas margens do 

Igarapé; construção de um parque infantil, com dois quiosques para jogos e lazer e plantação de 

gramas em placas. Contudo, o projeto prevê na sua totalidade 12.000 m² de áreas verdes 

compostas de gramas e árvores de pequeno porte. Foram ainda instalados 33 postes de concreto 

com luminárias, de um total previsto de 100 unidades. 

 

Igarapé da Sapolândia – Situa-se na zona oeste da cidade, inserido no bairro da Alvorada, de 

aproximadamente dois quilômetros de extensão, com sua foz no Igarapé dos Franceses. Com 

1.476 metros de macrodrenagem, dos quais 80% já foram concluídos; melhoria no sistema viário, 

por meio da construção de três pontilhões, sendo o primeiro na Rua Álvaro Maia, o segundo, nas 

confluências das ruas Martim Afonso de Souza e Rua São Bernardo, e um terceiro nas 

confluências das Ruas Campos Sales e Avenida “F”, conclusão de três passarelas para pedestres, 

execução de redes coletoras de esgotos do tipo condominial para o atendimento de 8.125 

habitantes das duas margens do Igarapé; além de Urbanização e Paisagismo, com a inauguração na 

primeira etapa da obra dois Parques Infantis e área destinada à ginástica ao ar livre. Nas áreas 

desocupadas da primeira etapa da obra foram plantados 4.800 m² de gramas e árvores de pequeno 

porte, tendo ainda 70% da iluminação implantada.  

 
Igarapé do Bombeamento - Situa-se na zona Centro-Oeste da cidade, no bairro da Compensa. 

Sua região intermediária está ocupada por habitações em sua maioria de madeira e palafitas sobre 

o leito do Igarapé, desprovidas dos serviços públicos essenciais à moradia digna da população e, 

na sua porção mais próxima da Estação de Tratamento de Água, com vegetação intacta e 

desprovida de moradias. A obra de requalificação urbanística e recuperação ambiental do Igarapé 

abrange o trecho entre a Estação de Tratamento de Água da Empresa Àguas do Amazonas e a sua 
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foz, no Igarapé do Franco (Avenida Brasil), com as seguintes intervenções: macrodrenagem, 

sistema viário, esgotamento sanitário, urbanismo, paisagismo e iluminação pública. 

 
Igarapé do Bindá - O trecho em recuperação situa-se parte no bairro da União, entre as ruas Pires 

de Carvalho e Rua 13. A área em obras é ocupada em suas margens por habitações que em parte 

do ano são afetadas por alagações devido aos altos índices pluviométricos. As casas em sua 

maioria de madeira estão desprovidas dos serviços básicos essenciais. A obra de recuperação 

urbanística e ambiental do igarapé abrange o trecho entre a Rua Codajás e a sua foz, no Igarapé do 

Quarenta, com as seguintes intervenções: macrodrenagem - 75% de serviços executados, 

construção de novo gabião, fazendo com que o canal fique mais largo, permitindo assim uma 

maior vazão no mesmo. Serviços viários e iluminação pública - 50% concluídos. 

 

RESUMO FINANCEIRO – 2009 
                                                                                                                                                                                                     R$ 1,00 

IGARAPÉ VALOR 
CONTRATADO 

PAGO 
ATÉ 2009 SALDO 

13 de Maio 21.495.148,37 15.044.193,01 6.450.955,36 

Sapolândia 32.989.663,76 17.812.119,74 15.177.544,02 

Franco 43.240.435,17 26.110.565,70 17.129.869,47 

Bombeamento 6.804.898,88 2.281.516,97 4.523,381,91 

Bindá 6.677.965,71 2.888.270,53 4.641.614,18 

         Fonte: Prosamim. 

 
 
OBRAS CONCLUÍDAS 
 
 
Parque Senador Jefferson Peres - Ao todo, o Prosamim construirá em Manaus, em sua primeira 

etapa, cinco parques. Já foram entregues o Largo do Mestre Chico e o Parque Linear do Igarapé do 

Quarenta. Futuramente, os Parques Manaus e Bittencourt também estarão ajudando a ampliar os 

espaços de lazer na Zona Sul.  

Inaugurado no dia 1º de setembro, o Parque Senador Jefferson Péres tem espaços de lazer 

e convivência, cercados de muito verde, orquidário e praças ao longo das margens dos Igarapés 

Manaus e Bittencourt. O parque é temático, construído atrás do Palácio Rio Negro, tem esculturas 

em ferro que resgatam os áureos tempos da borracha, quando Manaus viveu um período de grande 

riqueza e foi apelidada de Paris dos Trópicos. 
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Entorno do Parque Senador Jefferson Peres - Próximo ao Parque Senador Jefferson Péres o 

Prosamim também entregou outro atrativo turístico – o Largo do Mestre Chico e a Ponte Benjamin 

Constant. Especialmente à noite, a Ponte exibe a bela iluminação feita pelo cenógrafo Peter 

Gasper que trabalhou em muitos projetos arquitetônicos do ícone Oscar Niemeyer, entre eles a 

iluminação do Palácio da Alvorada e prédio do Supremo Tribunal Federal. 

O complexo viário do Igarapé do Quarenta é outro diferencial da área, abaixo da Ponte 

Juscelino Kubitschek; e as intervenções na Ponte de Maués. Este trabalho de ampliação de vias vai 

facilitar o acesso de veículos de carga pesada, diretamente do Centro até o Distrito Industrial. 

Conjuntos padronizados substituíram as palafitas que existiam no Igarapé do Quarenta. Em 2008 o 

Prosamim entregou 150 unidades habitacionais no Parque Professor José Jefferson Carpinteiro 

Péres. Agora, do outro lado da margem do Igarapé do Quarenta, o PROSAMIM está construindo 

mais 372 apartamentos. 

 
Construção de Unidades Habitacionais - Das 1956 Unidades Habitacionais previstas de serem 

construídas no Prosamim I, já foram entregues à população um total de 969 unidades. Quanto ao 

Prosamim II, estão previstas a construção de 1200 unidades. 

 
UNIDADES HABITACIONAIS 

ETAPA 
LOCALIZAÇÃO DA 

CONSTRUÇÃO 

Nº DE 
UNIDADES 

ENTREGUES 

A SEREM 
CONSTRUÍDAS 

Parque Residencial Manaus. 819 - 

Parque Residencial José Jefferson 
Carpinteiro Peres. 

150 - 

Igarapé Bittencourt, M. Chico e 
Igarapé do Quarenta. - 987 

PROSAMIM I 

Subtotal 969 987 

Igarapé do Quarenta, Bacia do 
Educandos Trecho Entre a Rua 
Maués e Av. Rodrigo Otávio. 

- 1.200 
PROSAMIM II 

Subtotal  - 1.200 

TOTAL 969 2.187 
 Fonte: UGPI. 

 
 
Parque Residencial Manaus - No dia em que Manaus completou 338 anos, a população recebeu 

um presente que estabeleceu um marco na melhoria habitacional e qualidade de vida do povo 

amazonense, com a entrega das primeiras 567 moradias construídas pelo PROSAMIM no Parque 



 345

Residencial Manaus. Em 2009 foram entregues mais 252 perfazendo um total de 819 unidades 

entregues à população. 

 

Parque Residencial Professor José Jefferson Carpinteiro Peres - Em 2008, mais 150 famílias 

foram beneficiadas com novas moradias. Elas trocaram as margens e leito dos Igarapés Manaus e 

Mestre Chico, por habitações seguras e dignas. Esse parque residencial é formado por 50 casas 

térreas e 100 sobrepostas. Cada uma tem em média 54m² de área construída com sala, cozinha, 

dois quartos, área de serviço e varanda.  

Ainda em 2009 deverão ser entregues mais 252 unidades, localizadas entre as ruas 

Ramos Ferreira e Ipixuna, como continuidade do Parque Residencial Manaus. 

 

Outras Obras Concluídas - Largo do Mestre Chico (2ª Etapa); Passagem inferior Antimary; 

Passagem Inferior São João - Ligação viária Av. Beira Rio – Margem Direita (entre a Ponte JK e 

Av. Maués); Recuperação Ambiental – Margem Direita (Bolsões e Revestimento de Canal do 

Igarapé do Quarenta); Parque Linear Beira Rio (2ª Etapa); Nova Ponte da Rua Maués; Parque 

Manaus (entre Av. 7 de Setembro e Rua Ipixuna); Parque Bittencourt (entre Av. 7 de Setembro e 

Rua Ipixuna). 

 

OBRAS EM EXECUÇÃO 

 
QUANTITATIVOS DAS OBRAS EM EXECUÇÃO NOS IGARAPÉS MANAUS, BITTENCOURT E  

MESTRE CHICO  

   Fonte: UGPI. 

% Avanço

Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado Total

Galeria m 460,00 115,00 1920,00 306,00 2380,00 421,00 18%
Canal a Céu aberto m 400,00 358,97 460,00 428,22 860,00 787,19 92%
Sistema Viário m 1137,00 339,40 2456,84 126,94 3593,84 466,34 13%
Micro Drenagem m 3019,21 3019,21 102,00 102,00 2450,87 1206,21 5572,08 4327,42 78%
Unidades 
Habitacionais un 1637,00 969,00 336,00 1973,00 969,00 49%

Infra-estrutura 
Habitacional – 
Drenagem Superficial m 1431,24 1242,79 150157,05 16438,35

151588,29 17681,14 12%

Rede de Alta e Baixa 
Tensão m 1350,10 668,00 72,00 554,00 1976,10 668,00 34%

Tubulação de Água 
Potável m 6016,00 5995,30 688,00 356,00 6704,00 6351,30 95%
Tubulação de Rede de 
Esgotamento 
Sanitário m 25913,00 17391,49 9608,00 4437,00 37296,00 9178,37

72817,00 31006,86 43%

TOTAL
Un Serviços

Igarapé Manaus Igarapé Bittencourt Igarapé Mestre Chico
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PROGRAMA DE URBANIZAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO AMAZONAS 
 

 

O Governo do Estado investiu em 2009 cerca de R$ 98,08 milhões na recuperação do 

sistema viário e na infraestrutura necessária ao desenvolvimento econômico dos municípios do 

interior e à melhoria da qualidade de vida de suas populações. 

Essas ações fazem parte de um projeto maior, que envolve diversas secretarias e 

programas do Governo do Estado, na promoção do desenvolvimento sustentado em todo o interior, 

com investimentos direcionados a todos os setores econômicos - primário, secundário e terciário, 

de modo a oferecer a possibilidade de que os próprios municípios tenham condições de 

crescimento sustentado, com a consequente geração de emprego e renda. 

As intervenções realizadas pelo Governo do Estado têm promovido a melhoria da 

qualidade de vida de populações inteiras, com a recuperação e construção de novos viários, todos 

eles com drenagem, terraplenagem, meio-fio, sarjeta, asfalto e sinalização, além da construção de 

pontes e passarelas, interligando as comunidades e permitindo, inclusive, o escoamento de 

produtos entre estas comunidades, facilitando assim o comércio e a economia dos municípios de 

Alvarães, Anori, Autazes, Barreirinha, Benjamin Constant, Beruri, Boa Vista do Ramos, Boca do 

Acre, Canutama, Careiro, Codajás, Eirunepé, Envira, Humaitá, Itacoatiara, Manaquiri, Manicoré, 

Maués, Nhamundá, Nova Olinda do Norte, Novo Airão, Novo Aripuanã, Parintins, Pauini, Rio 

Preto da Eva, São Sebastião do Uatumã, Tabatinga, Tapauá, Uarini, Urucará, além da BR-307. 

 
 
MELHORIA NO SANEAMENTO BÁSICO 

 

O Governo do Estado promoveu investimentos da ordem de R$ 133,9 milhões; na área de 

saneamento e abastecimento de água no interior, na implantação e ampliação dos sistemas já 

existentes nos municípios, objetivando garantir o fornecimento perene de água potável e, em 

consequência, garantir melhor qualidade de vida para a população amazonense. O fornecimento de 

água de boa qualidade é fator preponderante para a saúde, para prevenção de inúmeras doenças de 

veiculação hídrica, principalmente no que diz respeito às crianças.  

Nesse sentido, o Programa Água Manaus, ou PROAMA, atenderá a 95% da população 

urbana de Manaus até 2010, com água potável, por meio da ampliação do sistema produtor de 

água, com reforço e ampliação das redes para as zonas Norte e Leste da cidade. A água provém da 

Estação de Tratamento da Ponta do Ismael, no bairro da Compensa e de sistemas isolados de 



 347

poços artesianos que, mesmo juntos, são insuficientes para a demanda do município, considerando 

que o sistema atual, administrado pela Concessionária Águas do Amazonas, não consegue atender 

à demanda da Capital, com uma população estimada em dois milhões de habitantes. 

Novo Sistema Produtor – As obras para ampliação do Sistema de Abastecimento de Água da 

Cidade de Manaus – PROAMA constam de: 

 

 Construção de captação e elevatória de água bruta à margem do Rio Negro, na Ponta das 

Lajes, para a vazão final de 5m³/s e potência instalada de 6.000 CV; 

 Construção de estação de tratamento de água, que ficará próxima à Escola Agrotécnica do 

Amazonas, e tratará as águas que serão aduzidas da captação do Rio Negro na Ponta das Lajes.  

Construção de reservatório de contato e compensação, com capacidade de 10.000 m³ na 1ª. 

Etapa; 

 Construção de 5 Centros de Reservação, com capacidade de 5.000 m³ cada um, quais sejam: 

Tancredo Neves, Núcleo 23, Mutirão, Nova Floresta e Jorge Teixeira; 

 Implantação de 69,01 km de tubulação para distribuição de água, ampliando a capacidade da 

rede de distribuição existente; 

Logo, depois de concluída a primeira etapa, serão beneficiados, de imediato, os bairros 

Jorge Teixeira, João Paulo II, Brasileirinho, Santa Inês, Tancredo Neves, Nova Floresta, Gilberto 

Mestrinho, Grande Vitória, São José, Zumbi dos Palmares, Armando Mendes, Cidade de Deus, 

Braga Mendes, Mutirão, Águas Claras, Valparaíso, Fazendinha, Aliança com Deus. Na etapa final, 

também serão beneficiados o Distrito Industrial 1 e 2, e os bairros Vila do Puraquaquera, Colônia 

Antônio Aleixo, Cidade Nova, Nova Cidade, Santa Etelvina, Comunidade Sharp,  Mauazinho, 

União da Vitória, Santa Teresa, Fortaleza e Raquel. 

 
DEMONSTRATIVO – UGPAC – PROAMA – NOVEMBRO/2009 

 

OBRA LOCALIZAÇÃO 
VALOR DO 

INVESTIMENTO 
R$ 1,00 

% FÍSICO DA 
OBRA 

Captação Ponta das Lajes 70 

Estação de Tratamento Alameda Cosme 
Ferreira - 8.045 68 

Rede de Distribuição Zona Leste 18 
Reservatórios Zona Leste 92 

Ampliação do 
Sistema de 
Abastecimento de 
Água da Cidade de 
Manaus – 
PROAMA. Adutoras Zona Leste 

265.606.296,33 

57 
Fonte: Seinf. 
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FORNECIMENTO DE ÁGUA NO INTERIOR 
  

 

O Governo do Estado, por intermédio da Companhia de Saneamento do Amazonas – 

Cosama, administra atualmente 12 sistemas municipais de abastecimento de água, onde presta 

toda a assistência técnica e operacional, com o objetivo de proporcionar aos usuários água de 

qualidade para o consumo humano, dentro dos padrões de potabilidade determinados pela 

legislação vigente e regulada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA. 

Além dos municípios de Alvarães, Autazes, Benjamin Constant, Carauari, Careiro da 

Várzea, Codajás, Eirunepé, Itamarati, Juruá, Manaquiri, São Paulo de Olivença e Tabatinga, a 

Cosama tem prestado assistência técnica e, em alguns casos, até operacional, a outros sistemas de 

abastecimento de água já administrados pelas Prefeituras, em cumprimento à determinação do 

Governo do Estado do Amazonas. 

 

SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA ADMINISTRADOS PELA COSAMA 

POPULAÇÃO 
REDE 

ADUTORA DE 
ÁGUA 

Habitantes Bruta Tratada
MUNICÍPIOS 

(2008) (metro) (metro) 

TIPO DE 
TRATAMENTO 

(metro) 

REDE DE 
DISTRIBUIÇÃO 

(metro) 

COBERTURA 
% 

Alvarães 5.934 430 - Cloração, Poço 13.645 44,29
Autazes 13.247 60 - Convencional 13.824 27,32
Benjamin 
Constant 19.319 250 - Convencional 26.700 75,02

Carauari 18.868 1.200 20 Cloração, Poço 42.586 83,62
Careiro da 
Várzea 1.082 250 125 Convencional 8.798 100,00

Codajás 10.504 3.920 516 Cloração, Poço 28.078 100,00
Eirunepé 19.888 300 10 Convencional e Cloração 45.192 61,15
Itamarati 3.056 150 - Cloração, Poço 8.272 42,71
Juruá 4.299 530 - Cloração, Poço 10.509 79,60
Manaquiri 7.955 1.197 - Cloração, Poço 10.316 98,05
S.P. de Olivença 12.504 1.300 20 Convencional 23.029 63,25
Tabatinga 33.683 190 1.500 Convencional 76.364 43,14

Fonte: Cosama. 
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RECURSOS INVESTIDOS – 2003-2009 

ANO VALORES INVESTIDOS 
R$ 1,00 

2003  892.000,00 

2004  659.000,00 

2005  833.727,00 

2006  490.851,00 

2007  318.467,00 

2008  551.374,00 

2009  297.296,48 
                                    Fonte: Cosama. 

 

DEMONSTRATIVO DAS ATIVIDADES REALIZADAS – 2003-2009 

ANO 
DISCRIMINAÇÃO 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Número de sistemas Operados 29 14 13 13 13 12 12 

Ligações totais de água 44.774 25.088 27.237 23.703 29.437 25.428 27.083 

Pessoas atendidas 201.483 83.272 88.347 95.631 99.953 92.433 94.256 
Fonte: Cosama. 
 
ENERGIA PARA AS ÁREAS DE EXPANSÃO URBANA E RURAL 
 
 

O Programa Luz para Todos lançado pelo Governo Federal beneficiou, em 2009 um total 

de 35.454 consumidores entre Capital e interior, conforme quadros abaixo:  

 
DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA LUZ PARA TODOS 

Fonte: SEINF. 
Nota: Dados até Outubro de 2009. 

MANAUS 
ENERGIA 

NÚMERO 
DE 

OBRAS 

CONSUMI 
DORES 

REDE AT
 (km) 

REDE BT
 (km) POSTE TRANSFOR

MADOR 

POTENCIA 
INSTALADA 

(kVA) 

Capital 293 5.396 519,21 13,82 8.449 2.499 12.555 

Interior 753 30.058 3.719,16 177,79 49.047 11.122 60.978 

TOTAL 1.046 35.454 4.238,37 191,61 57.496 13.621 73.533 

MUNICÍPIOS ATENDIDOS 55 
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INFRAESTRUTURA LOGÍSTICA DO AMAZONAS 

 

O Governo do Estado investiu um montante de R$ 79,2 milhões. Este recurso foi 

aplicado na construção e recuperação de portos, aeroportos, estradas e vicinais, importantes vias 

de escoamento da produção de hortifrutigranjeiros para os mercados consumidores. Tais 

investimentos ajudam a consolidar Programa Zona Franca Verde, que preconiza o 

desenvolvimento sustentado do interior do Estado, configurando-se ainda como mais uma 

alternativa de desenvolvimento econômico para o Amazonas. 

 

Estradas e Vicinais 

 

Rodovia AM-363 – Estrada da Várzea - Possui importância estratégica para vários municípios 

da Calha do Médio Amazonas que estarão interligados a Manaus por via terrestre. A obra está em 

fase de asfaltamento dos 30 km finais. Com 360 km de extensão, a estrada tem um traçado que vai 

do município de Nhamundá a Itapiranga, chegando até a AM-010. O estágio atual dessa rodovia é 

o seguinte: Nhamundá até Itapiranga “projetada”; de Itapiranga até a AM-010 implantada, 

totalizando 111,31 Km de extensão.  
 

Estrada de Itacoatiara – AM – 010 - Com 269 km de extensão, interliga Manaus ao município 

de Itacoatiara, esta estrada possui uma importância fundamental para o desenvolvimento daquele 

município, além do Rio Preto da Eva e de outros que se interligam a ela através da AM-363. Ao 

longo de 2009, obras rotineiras e preventivas de manutenção, tapa-buraco e recuperação de taludes 

foram realizadas.  
 

Estrada de Novo Airão – AM-352 - A rodovia AM-352, importante via de ligação entre o 

município de Novo Airão com Manacapuru, Iranduba e a capital. Manaus, vem recebendo, ao 

longo deste ano de 2009, serviços de conservação e tapa buracos, de modo a garantir sua 

trafegabilidade e o fluxo constante de veículos de carga e de passageiros. Atualmente, o Governo 

do Estado mantém, por meio da SEINF, contrato destinado à realização de obras de manutenção 

da rodovia entre o KM 0, na altura da AM-070 (Rodovia Manoel Urbano), até o KM 104, na sede 

do município de Novo Airão. 



 351

Construção, Ampliação e Modernização dos Portos e Hidrovias do Estado 

 

O transporte de cargas e de passageiros é feito quase que em sua totalidade, através de 

balsas e dos chamados barcos recreio. Nesse sentido, o Governo o Estado vem realizando diversas 

obras de construção e ampliação de portos em vários municípios do interior. Tais obras têm por 

objetivo a melhoria da qualidade de vida das populações interioranas, além de promover a 

interligação entre as comunidades rurais com as sedes dos municípios, visando facilitar o 

escoamento da produção entre os pequenos agricultores e os mercados consumidores, 

consolidando assim o desenvolvimento sustentável preconizado pelo Programa Zona Franca 

Verde. Logo, foram investidos pelo Governo do Estado recursos de R$ 2.462.000,00 do Tesouro 

Estadual, no Programa de Construção, Reforma, Ampliação, Modernização e Fiscalização dos 

Portos em todo o interior do Estado. 

Além de Manaus, estão sendo beneficiados também os municípios de Autazes, Boca do 

Acre, Borba, Coari, Itacoatiara, Lábrea, Manacapuru, Manicoré, Tabatinga (inaugurado) e Tefé. 

Sendo que, Manacapuru, após a construção da Ponte sobre o Rio Negro, se tornará ponto de 

ligação entre os municípios das Calhas dos Rios Solimões, Purus e Juruá a Manaus, reduzindo 

consideravelmente as distâncias e os custos operacionais.  

 

Aeroportos 

 

Em 2009 foram investidos cerca de R$ 414.000.00, priorizando a realização de obras de 

recuperação nos aeroportos de Parintins, Barcelos, Santa Izabel do Rio Negro, Manicoré, 

Eirunepé, Lábrea, São Paulo de Olivença, Humaitá, Borba e Fonte Boa. 

O Governo do Estado encaminhou ao Ministro da Defesa, projeto contemplando a 

recuperação dos onze aeroportos no interior do Estado, que foram repassados ao Comando da 

Aeronáutica, que designou a Comissão de Aeroportos da Região Amazônica - COMARA, para o 

desenvolvimento dos projetos, de modo a atender às exigências feitas pela Agência Nacional de 

Aviação Civil - ANAC. 
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DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DE MANAUS 

 

A instituição da Região Metropolitana de Manaus, que engloba além da capital, os 

municípios de Presidente Figueiredo, Rio Preto da Eva, Itacoatiara, Careiro da Várzea, Iranduba, 

Novo Airão e Manacapuru faz parte de um planejamento estratégico, macroeconômico, que busca 

facilitar as ações de governo nos municípios abrangidos, ao mesmo tempo em que aumenta a 

captação de recursos federais de cada um deles e do bloco como um todo. Isso sem contar a 

possibilidade efetiva de que estes municípios passassem a contar com as mesmas facilidades de 

que dispõe Manaus no tocante a investimentos públicos e privados. 

  

Avenida das Torres - Eixo viário com uma extensão total de 9.200 metros, no sentido Norte-Sul, 

que interligará a zona Sul, por meio do bairro do Coroado, à zona Norte de Manaus – até o 

conjunto Nova Cidade, tem esse nome por seguir o trajeto das torres de transmissão da Manaus 

Energia, esta obra representa um dos maiores investimentos já realizados no sistema viário de 

Manaus nos últimos dez anos. 

Conforme o projeto, o trecho com 6.200 metros de extensão, tem obras em dois pontos 

distintos, sendo um ao lado do Conjunto Efigênio Sales, no V-8, e o outro da Avenida Cosme 

Ferreira até a Avenida Timbiras, no bairro da Cidade Nova, na zona Norte. A Avenida das Torres 

irá desafogar o fluxo de veículos da Torquato Tapajós, do V-8, do Parque Dez, Parque das 

Laranjeiras e ainda da Grande Circular. 

Atualmente, a Avenida das Torres, que parte da Alameda Cosme Ferreira, no Coroado, 

até a Avenida Timbiras, na Cidade Nova, estava recebendo diversos serviços, com destaque para 

os de terraplenagem, que antecedem a imprimação, com vários trechos já imprimados. Esse é o 

chamado Eixo 1.000, nomenclatura utilizada pelos técnicos da empresa Amazônida, responsável 

pela obra e pelos engenheiros da SEINF, que fazem a fiscalização. A divisão das pistas em eixos 

facilita a identificação do trecho e das obras que estão sendo realizadas nas frentes de trabalho.  

No Eixo 2.000, que parte da Avenida Timbiras em direção à Avenida Ephigênio Sales, 

no Aleixo, há um trecho todo compactado e imprimado. A imprimação consiste na colocação de 

uma camada de pixe, que facilita a aderência do asfalto ao leito da pista.  

Paralelamente ao serviço de imprimação do Eixo 2.000, a pista da esquerda da Avenida 

das Torres, algumas vias transversais também estão recendo obras, como é o caso da rua Visconde 

de Porto Seguro, onde está sendo feita a troca de solo, para a colocação de material de primeira 

qualidade, próprio para receber tráfego intenso. O mesmo vem acontecendo com a Marquês de 

Inhambupé, que segue a Avenida Niltons Lins, onde as obras estão bem adiantadas. 
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Pontes - A construção das pontes sobre o Igarapé do Mindu também seguem em ritmo bem 

acelerado, com a colocação das vigas da ponte do lado direto, ou seja, do Eixo 1.000, que vai da 

Cosme Ferreira em direção à Avenida Timbiras. 

São vinte e uma vigas, sendo 14 de 20 metros e sete de 30 metros de extensão. As vigas 

de 20m metros de comprimento foram colocadas nos dois encabeçamentos da ponte e as sete de 

30m no vão central. A ponte, na realidade, está praticamente pronta. 

 

Reforma de Prédios e Espaços Públicos - Ao todo, foram utilizados recursos da ordem de R$ 

11.837.000,00, oriundos do Tesouro Estadual e de convênios firmados com o Governo Federal. 

Estes recursos permitiram a construção de um Mirante no município de Iranduba, no valor de R$ 

691.934,84, obra que está concluída; de um Centro de Convivência para o Idoso em Lábrea, com 

investimento da ordem de R$ 296.860,76; ampliação e manutenção da Casa para os Estudantes 

Indígenas Sateré-Mawé denominada “Casa Mão da Providência”, com investimento de R$ 

43.023,64, tendo sido concluída.  

Reforma e adaptação da Escola Estadual “Gláucio Gonçalves”, com 10 salas de aula e 

serviços complementares no Centro Cultural de Parintins, com investimento de R$ 1.329.883,17; 

além da reforma e ampliação dos Centros de Estudos Superiores de Parintins, São Gabriel da 

Cachoeira e Tefé. Estas obras promoveram a melhoria da qualidade de vida das populações 

interioranas, levando dignidade, conforto e saúde, incentivando o turismo por embelezar estas 

cidades e dotá-las de infraestrutura adequada.  

Foi construído o Gabinete Executivo da Sede do Governo do Estado, na Avenida Brasil, 

no bairro da Compensa, como também a reforma e ampliação da 1ª CIA PM – 25 PPO, com o 

fornecimento de todos os equipamentos e mobília e ainda a reforma e ampliação da estrutura do 

CIS – Zona Sul e a 5ª CICOM. 

Na Área social, o Governo do Estado também realizou diversas obras, como reforma a 

ampliação do Centro de Referencia da Família 31 de Março, no bairro do Japiim; e a reforma e 

ampliação do Centro de Referencia da Assistência Social – ARAR, situado no bairro Mutirão, 

zona Leste de Manaus. Assim, na área educacional, foi realizada a obra de reforma dos prédios da 

Escola Superior de Tecnologia – EST/UEA, devidamente concluída.  

 

Ponte sobre o Rio Negro - Idealizada pelo Governo do Estado, e empreendida pela Secretaria 

Executiva do Conselho de Desenvolvimento Sustentável da Região Metropolitana de Manaus – 

SRMM é uma obra estruturante da mais alta importância para o desenvolvimento de Manaus e 
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municípios diretamente beneficiados por ela, como Iranduba, Manacapuru e Novo Airão, além de 

outros 30 das calhas do Purus, Juruá e Solimões. 

Representa um divisor de águas entre um passado de isolamento e o futuro grandioso que 

municípios como Iranduba, Novo Airão e Manacapuru vislumbram, através da integração 

definitiva com os demais integrantes da Região Metropolitana de Manaus. A ponte também vai 

alavancar o turismo de selva, a indústria de cerâmica fina e de olaria, além de facilitar a chegada 

de novos empreendimentos industriais ao Iranduba. Fruto do planejamento estratégico do Governo 

do Estado, a ponte é também um marco histórico do Governo Eduardo Braga. 

A construção avança em etapas diversificadas, que envolvem sondagens, fundações, 

cravação, concretagem dos tabuleiros e das estacas de camisas metálicas, que medem até 70 

metros. Na margem esquerda, em Manaus, já foram concluídos 12 vãos. 

A ponte sobre Rio Negro terá 3.600 m de comprimento, 73 vãos, trecho estaiado de 400 

m, altura do vão central de 55 m, altura do mastro central de 105 m; 56 estais; 231 vigas pré-

moldadas e 242 estacas escavadas. Serão utilizados 138.000 m³ de concreto estrutural, o 

equivalente a 25 prédios de 20 andares; 213 vigas pré-moldadas de 45 metros cada, além de 

12.300 toneladas de aço do tipo CA-50, equivalente a 20 balsas cheias de aço.  

 

Construção de Acesso Viário no Distrito de Cacau Pirêra – Iranduba - Projeto de relevante 

repercussão socioeconômico, destinado à Construção de Acesso Viário, visando promover a 

melhoria da ligação viárias do Distrito do Cacau-Pirêra até o início do acesso à Ponte sobre o Rio 

Negro e vias marginais, no município de Iranduba, bem como melhorias para escoamento da 

produção hortifrutigranjeiras e sistema de transporte de passageiros e veículos, baseado no 

pressuposto conceitual de intermodalidade.  

 
Plano Diretor Metropolitano – Será elaborado para o período 2010-2020, tendo por objetivos 

traçar diretrizes, normas e procedimentos legais, destinados a estabelecer condutas institucionais à 

RMM, além de conceber o modelo de gestão metropolitana. 

 

Capacitação Profissional e Fortalecimento Institucional em Municípios da RMM - Foram 

firmadas parcerias entre CETAM e Prefeituras Metropolitanas para realização de cursos de 

capacitação e atualização dos servidores municipais, nas áreas de Gestão Pública, Meio Ambiente, 

Desenvolvimento Sustentável e Informática Básica e Avançada. Em Manacapuru foi concluído o 

curso de Gestão Pública, com carga horária de 310 horas e participação de 40 servidores 

municipais. 



 355

 
Infraestrutura Viária - Foram contemplados os seguintes municípios pertencentes à Região 

Metropolitana de Manaus, com serviços de melhoria de infraestrutura viária: Manaus, Iranduba, 

Rio Preto da Eva, Itacoatiara e Manacapuru, conforme quadro síntese a seguir: 
 

QUANTITATIVOS DOS SERVIÇOS – 2009 

SERVIÇOS QUANTIDADE UNIDADE 

Mão de Obra utilizada 500 Pessoas 
Pavimentação/Recapeamento 354 km 
Drenagem Superficial 63,6 km 
Drenagem Profunda 5,24 km 
Ratificação de Canal e Dragagem 1,3 km 
Contenção em Rip Rap 1,2 km 
Terraplenagem 78 km 
Fonte: SRMM. 

 
 
HABITAÇÃO 
 
 
 

O Governo do Amazonas, por meio da Superintendência de Habitação do Estado – 

SUHAB desenvolve uma política habitacional das mais importantes do país. Desde o inicio da 

gestão em 2003, os atendimentos aumentaram em 100% graças à campanha “Suhab Mais Perto de 

Você”, criada para reduzir o alto índice de inadimplência dos conjuntos habitacionais financiados 

pela antiga SHAM, com isso a situação foi revertida e atualmente o índice chega apenas a 30%. A 

superintendência atende, principalmente, negociações de débito, atualização de situação, procura 

por títulos definitivos, entre outros.  

O programa de relacionamento criou várias estratégias para resolver o problema, entre 

elas à de conhecer os mutuários e as situações, que fizeram com que entrassem para o banco de 

inadimplentes, bem como identificação dos casos de irregularidades como invasões e ocupações 

irregularidades. Entre os resultados destaca-se a mudança de perfil dos mutuários, que estão 

conscientes da importância do compromisso com o pagamento de suas prestações. 

Deste modo, nos últimos sete anos, o Governo do Estado entregou mais de 35 mil 

casas populares. E continua trabalhando para reduzir a carência de habitação e melhorar a 

qualidade de vida, principalmente, das famílias que possuem renda inferior a 3 salários mínimos. 

Com a finalidade de aumentar a produção de moradias, o Governo investe no setor e busca 

parcerias com o Governo Federal por meio do Ministério das Cidades e da Caixa Econômica 

Federal. 
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Em Manaus, entregou no período de 2003 a 2009 os conjuntos: Cidadão, Amine Lindoso, 

Carlos Braga, João Paulo II, Nova Cidade, Galiléia, Villa Nova, Cidadão V, Cidadão Petrópolis, 

Cidadão Passarinho, Cidadão VII, Cidadão IX, Cidadão VI e o Lar Azamor Gonçalves Pinheiro, 

localizado na Colônia Antônio Aleixo. Com exceção dos conjuntos Nova Cidade, Villa Nova e 

Galiléia todos os demais tem moradia subsidiadas pelo Governo. Neste caso, as famílias de baixa 

renda identificadas pela rede social, por meio do Conselho de Desenvolvimento Humano (CDH), 

Secretaria de Assistência Social (SEAS) e Suhab, são beneficiadas com os imóveis e não pagam 

pela moradia. As famílias assinam um termo de compromisso de posse em que se comprometem a 

não vender, alugar, ceder ou fazer qualquer outro tipo de negociação com a casa por um prazo de 

dez anos. 

Neste Governo, também foram priorizados os municípios do interior – alguns que nunca 

tinham sido contemplados com moradia popular – Manacapuru, São Gabriel da Cachoeira, Tefé, 

Itacoatiara e Rio Preto da Eva são alguns dos municípios que ganharam conjuntos habitacionais 

construídos pelo governo em parceria com as prefeituras municipais. Ao todo foram entregues 

1.102 casas. O Estado também firmou convênios com repasse de recursos para a construção de 

imóveis em vários outros municípios. Cerca de 4 mil casas serão construídas no município de 

Iranduba. 

Atualmente, o Governo do Amazonas mantém em construção 10 conjuntos populares em 

Manaus e mais 2 em fase de conclusão. No conjunto Cidadão VI, 419 unidades habitacionais, das 

631 prevista no projeto, já foram entregues à população. No conjunto VII, 421 unidades, das 631 

previstas. Outras obras estão sendo executadas, conforme demonstrativo que segue: 
ESPECIFICAÇÃO NÚMERO DE UNIDADES 

Conjunto Cidadão VI 208 

Conjunto Cidadão VII 210 

Conjunto Cidadão VIII 500 

Conjunto Cidadão X 1.287 

Conjunto Cidadão XI 512 

Conjunto Cidadão XII 800 

Conjunto Cidadão XIII 512 

Prédio Popular em Petrópolis 192 

Conjunto Ozias Monteiro I 800 

Conjunto Ozias Monteiro II 192 

Pró-Moradia II 1.920 

Lar dos Hansenianos  80 

TOTAL 7.213 
Fonte: SUHAB. 
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O total de 7.213 unidades está distribuído em 3.005 casas e 4.208 apartamentos que estão 

em construção pelo Governo do Amazonas. Os conjuntos Ozias Monteiro I e II e o Pró-moradia II 

totalizam 2.912 unidades habitacionais, ambos na zona Norte da cidade, tem a parceria do governo 

federal, por meio do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), do Ministério das Cidades e 

da Caixa Econômica Federal. A intenção do Governo do Estado é financiar esses imóveis para os 

funcionários públicos estaduais. 

Além de todos estes projetos do Governo do Amazonas, o Governo Federal lançou o 

programa Minha Casa Minha Vida, destinando 22 mil unidades habitacionais para o Estado do 

Amazonas. Deste montante, 14 mil serão construídos pelo Governo do Estado e o restante, por 

empresas privadas. Somados a quantidade de moradias, o Estado do Amazonas terá cerca de 33 

mil unidades habitacionais construídas nos próximos anos. Serão mais de 150 mil famílias 

beneficiadas com o sonho da casa própria. 

Em fase de licitação e análise de crédito, tem ainda outros 5 empreendimentos no interior 

do Estado. Os municípios atendidos são: Barcelos, Iranduba, Jutaí, Urucurituba e Presidente 

Figueiredo. 

No Programa Social e Ambiental dos Igarapés de Manaus – Prosamim,  transferiu cerca 

de 15 mil famílias que viviam em situações precárias de moradia, nos igarapés de Manaus. A 

transferência de famílias se realizou ainda em áreas em que o Governo tem atuação emergencial. 

No bairro da União mais de 300 famílias tiveram suas casas indenizadas pelo Estado. No bairro da 

Compensa a atuação social é na indenização de quem mora no traçado da obra da Ponte sobre o 

Rio Negro. Mais de 200 famílias tiveram seus imóveis avaliados e pagos pelo Governo do 

Amazonas. 

Ao todo, nesses últimos sete anos, o governo beneficiou, seja por meio da política 

habitacional, ou do Prosamim 31.994 famílias. Esse número representa um universo de mais de 

cem mil pessoas que hoje vivem numa casa descente, construída ou entregue pelo estado.  

A meta agora é entregar as mais de seis mil unidades, que estão em construção. 
 

INVESTIMENTO EM HABITAÇÃO – 2003-2009 
Continua 

CONJUNTO ANO/ 
PERÍODO 

UNIDADE 
HABITACIONAL

VALOR 
UNITÁRIO 

U.H (R$) 

VALOR 
HABITACIONAL 

(R$) 
SITUAÇÃO 

Cidadão I 2003 478 5.762,06  2.754.264,68  Executado 

Amine Lindoso - Cidadão II 2003 73 9.102,25 664.464,25  Executado 

Bairro" Nova Floresta" 2003 36 12.459,48 448.541,28  Executado 

Bairro" Riacho Doce" 2003 10 12.459,48 124.594,80  Executado 

Bairro" Grande Vitória" 2003 66 12.459,48 822.325,68  Executado 
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INVESTIMENTO EM HABITAÇÃO – 2003-2009 
    Conclusão. 

CONJUNTO ANO/ 
PERÍODO 

UNIDADE 
HABITACIONAL 

VALOR 
UNITÁRIO 

U.H (R$) 

VALOR 
HABITACIONA

L (R$) 
SITUAÇÃO 

Carlos Braga - Cidadão Iii 2004 403 12.459,48 5.021.170,44  Executado 

Residencial Vila Nova 2004 276 18.985,68 5.240.047,68  Executado 

João Paulo II- Cidadão IV 2005 1.320 12.459,48 16.446.513,60  Executado 

Conjunto N. Cidade 2005 186 12.459,48 2.317.463,28  Executado 

Conjunto "Galiléia" 2003 a 2006 1.080 11.576,72 12.502.857,60  Executado 

Conjunto "Nova Cidade" 2003 a 2006 8.500 7.500,00 63.750.000,00  Executado 

São Gabriel da Cachoeira 2006 145 2.306,99 334.513,73  Executado 
Conjunto "Cidadão 
Petrópolis" 2007 32 14.647,18 468.709,76  Executado 

Conjunto "Cidadão 
Passarinho" 2008 41 14.647,18 600.534,38  Executado 

Conjunto "Cidadão 
Itacoatiara" 2007 613  14.566,91 8.929.515,83  Executado 

Conjunto "Rio Preto da 
Eva" 2007 117 14.566,91 1.704.328,47  Executado 

Manacapuru 2007 117 12.459,48 1.457.759,16  Executado 

Cidadão V 2007 a 2008 631 14.647,18 9.242.370,58  Executado 

Cidadão VII 2008 423 14.647,18 6.195.757,14  Executado 

Cidadão VI 2009 421 14.647,18 6.166.462,78  Executado 

Conjunto Cidadão IX 2007 a 2009 500 12.097,98 6.048.990,00  Executado 

Conjunto Cidadão VIII   800 14.598,00 11.678.400,00  Paralisado 

Conjunto Cidadão X   1.287 14.544,69 18.719.016,03  Em Execução 

Prédio Popular   256 28.879,40 7.393.125,59  Em Execução 

Cidadão XII   800 19.529,79 15.623.790,00  Em Execução 

Ozias Monteiro I   800 42.345,03 33.876.020,44 Em Execução 

Lar dos Hansenianos   96 33.757,52  3.240.721,72  Em Execução 

TOTAL 19.507 410.572,19 241.772.258,90  

  Fonte: Suhab. 
 
 
 
REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS CONCEDIDOS PELO ESTADO DO 
AMAZONAS 

 
 
 
Para analisar o cumprimento das metas e padrões estabelecidos nas legislações e garantir 

a defesa dos interesses dos usuários, o Governo do Amazonas, por meio da Agência Reguladora 

dos Serviços Públicos concedidos do Estado do Amazonas – ARSAM executa a fiscalização, 

mediação, controle e regulação da qualidade dos serviços públicos.  

A Agência tem ainda como objetivo, recepcionar, encaminhar e acompanhar, junto às 

unidades competentes, as reclamações, denúncias, sugestões, críticas, elogios e outras questões 

que sejam de interesse do cidadão. Os serviços regulados são saneamento e esgotamento sanitário 
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na Capital e transporte coletivo rodoviário intermunicipal de passageiros. Em síntese a ARSAM 

apresentou os seguintes resultados no período de 2003 a 2009, conforme tabela abaixo. 
 

ATENDIMENTOS REGISTRADOS – 2003-2009 

ANO 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

5.089 8.722 1.529 433 268 1.448 1.066 
Fonte: Arsam. 
Nota: O período de 2003 a 2005 possui o maior número de atendimentos devido à fiscalização do serviço de energia elétrica, suspenso em 2005. 
 

Fiscalização 
 

 
Foram realizadas, no período de janeiro a outubro de 2009, o total de 959 fiscalizações 

no sistema de abastecimento de água e esgotamento sanitário, conforme gráfico abaixo: 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
                            Fonte: Arsam. 

TOTAL FISCALIZAÇÕES DITEC - 2009

61

44

98
90

115

131

101
111

94

114

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100
110
120
130
140
150

JA
N

FE
V

M
A

R

A
B

R

M
A

I

JU
N

JU
L

A
G

O

SE
T

O
U

T

N
O

V

D
EZ

TOTAL FISCALIZAÇÕES



 360

PLANEJAMENTO, MODERNIZAÇÃO, GESTÃO E INCENTIVO AO 

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

 
PLANEJAMENTO 
 

O Governo do Estado, por meio das ações de planejamento, coordenação das políticas 

públicas de desenvolvimento socioeconômico relativas ao desenvolvimento econômico e 

planejamento estratégico, desenvolve programas e projetos de forma transparente para que a 

sociedade seja contemplada com as ações governamentais.  

Dentre as ações de impacto realizadas em 2009, pela Secretaria de Estado de 

Planejamento e Desenvolvimento Econômico – SEPLAN destacam-se: Encontro dos Prefeitos 

do Amazonas, junto com a Secretaria de Governo, visando estreitar as parcerias do governo do 

Estado com as Prefeituras dos Municípios Amazonenses. Participaram do encontro 392 pessoas, 

sendo: o Governador do Estado, 59 prefeitos, 49 secretários e dirigentes de órgãos estaduais, 93 

secretários e dirigentes de órgãos municipais e 190 assessores e técnicos. 

Nesse encontro, foi construído o PACTO AMAZONAS DO FUTURO com a 

determinação de ampliar o acesso aos direitos sociais, intensificando as ações focadas na 

erradicação do analfabetismo e na elevação dos indicadores de qualidade de educação, redução da 

mortalidade infantil e combate às endemias. Ainda, o incremento de esforços para a erradicação do 

sub-registro civil de nascimento, para a geração de emprego e renda, fortalecimento das demais 

políticas públicas de meio ambiente, segurança, esportes, cultura, lazer, estabelecendo indicadores 

e metas fundamentais nas áreas de saúde, educação, social e meio ambiente. 

O Projeto MANAUS COPA 2014, coordenado pela SEPLAN, foi iniciado à época da 

candidatura das cidades brasileiras a sediar a Copa do Mundo da Fédération Internationale de 

Football Association - FIFA, fato sucedâneo a confirmação do Brasil enquanto país anfitrião da 

20a edição do evento. A primeira vitória do projeto ocorreu dia 31 de maio, quando Manaus foi 

confirmada pelo presidente da FIFA - Joseph Blatter - como uma das 12 cidades que receberão 

jogos do mundial.  

O plano mestre (master plan), documento apresentado a FIFA contendo todos os detalhes 

da estruturação da cidade para o evento foi decisivo em demonstrar o que a cidade de Manaus tem 

a oferecer, ao mesmo tempo em que apresentava com clareza e objetividade quais ações seriam 

executadas no sentido de preparar a cidade para receber a maior festa do esporte mundial. 

Desenvolvido pelo Governo do Estado do Amazonas em conjunto com a Deloitte Touche 
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Tohmatsu, consultoria internacional com experiência em gestão de projetos de eventos esportivos 

de grande porte, o plano mestre foi resultado do trabalho das equipes durante o período de 17 de 

março de 2008 a 18 de março de 2009 e envolveu ações de planejamento, levantamento em campo 

e análise técnica por especialistas das mais diversas áreas: de segurança e gestão de crises, até as 

melhorias de infraestrutura para os jogos e deslocamento dos turistas.  

Garantida a participação de Manaus, foi iniciada a segunda fase do projeto. As principais 

e mais complexas obras de infraestrutura precisavam ter seu processo iniciado. 

A contratação do projeto/obras do estádio e da melhoria da mobilidade urbana na cidade 

com ênfase no acesso ao estádio foi planejada e colocada em andamento, atendendo todas às 

exigências legais e requisitos de publicidade e transparência. 

O estádio é a mais urgente obra do portfólio de projetos. Com prazos curtos e supervisão 

direta até os mínimos detalhes por parte da FIFA, o palco dos jogos da copa do mundo é o item 

mais importante do evento. O Governo do Estado do Amazonas por meio da SEPLAN buscou a 

mais renomada firma a nível mundial para desenvolver o projeto do estádio, a Gerkan, Marg und 

Partners architects and engineers international – GMP, sediada em Berlim, Alemanha. 

Vencedora de inúmeros prêmios internacionais em arquitetura e com experiência em mais de sete 

projetos de estádios e centros esportivos, a GMP elaborou o projeto vencedor ARENA DA 

AMAZÔNIA, estádio que será o palco dos jogos da COPA 2014 em Manaus. 

Com inspiração em elementos regionais da Amazônia, foco em sustentabilidade e 

ecologia, a ARENA DA AMAZÔNIA é uma moderna arena multiuso sob a forma de um 

belíssimo projeto que remete aos trabalhos manuais em cestarias dos povos indígenas da 

Amazônia. Moderna sob diversos aspectos, a ARENA almeja primeiramente sua própria 

sustentabilidade financeira, além de ser o marco arquitetônico do novo centro de Manaus, 

potencializando negócios em seu entorno, que por sua vez auxiliarão na manutenção da Arena. 

Com relação ao tema Mobilidade Urbana, de central importância para a cidade, foi alvo 

de intervenções antes mesmo da escolha de Manaus como Subsede. Nesta temática a Copa veio 

apenas acelerar e priorizar investimentos. Os estudos para avaliar as alternativas e soluções para a 

questão da mobilidade datam da candidatura de Manaus enquanto cidade-sede. Novamente a 

orientação deste Governado, foi trazer os melhores do mercado para trabalhar no projeto. A 

PricewaterhouseCoopers, uma das quatro maiores firmas do mundo em auditoria e consultoria, foi 

contratada para realizar um estudo à época da candidatura e, posteriormente, após a confirmação 

de Manaus sede da Copa, outro mais detalhado e que serviria de base para debate com a sociedade 

e alinhamento com a prefeitura no que tange o Plano de Transporte Urbano – PTU.  
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O Projeto do Monotrilho foi apresentado e discutido em reuniões de trabalho com 

arquitetos e engenheiros, audiências públicas, faculdades e reuniões comunitárias; prevê acesso ao 

estádio a partir do centro (zona sul) e integração com a área norte da cidade, inicialmente, até o 

terminal da Cidade Nova – T3 e, posteriormente, chegando até a Bola do Produtor, Zona Leste de 

Manaus. 

Os processos licitatórios para os projetos da Arena da Amazônia e do Monotrilho estão 

em curso e serão conclusos até janeiro de 2010. O início das obras está previsto para fevereiro, 

atendendo os prazos da FIFA e da viabilidade de execução em tempo para a Copa das 

Confederações em 2013, evento esportivo também organizado pela FIFA e que serve para testar a 

infraestrutura do país um ano antes da realização da Copa do Mundo. 

Este Governo realizou duas Audiências Públicas: a primeira para a apresentação do 

projeto de construção da Arena e entorno, abrindo uma discussão aprofundada sobre a obra e as 

possíveis intervenções urbanísticas na área em que a Arena será erguida. Na segunda Audiência 

foram abordadas questões como a expansão do sistema de transporte, a redução do tempo de 

deslocamento de passageiros e atendimento a demanda. Foram convidados, representantes de 

órgãos e entidades de classes afins das áreas: Federal, Estadual e Municipal, associações de 

moradores, representação estudantil, comércio, indústria e todas as pessoas interessadas. 

Manaus é candidata também a sediar este evento e para tanto precisa estar com a 

infraestrutura pronta até dezembro de 2012. 

Responsável pela coordenação e controle da execução das atividades de planejamento, 

políticas públicas de Governo e da elaboração, revisão, acompanhamento e avaliação do Plano 

Plurianual - PPA, a SEPLAN com a orientação do Governo do Estado elaborou o PPA – 2004 – 

2007 e o PPA 2008 – 2011. Monitorou a execução desses programas e elaborou os Relatórios de 

Avaliação e Revisão. Consolidou os Relatórios de Ação do Governo para subsidiar a Mensagem 

do Governador, na abertura dos trabalhos da Assembléia Legislativa. Acompanha os indicadores 

de desempenho, de gestão e de resultados dos programas e ações, bem como as metas 

compactuadas dos órgãos do Estado, inseridos no Sistema de Informações Governamentais do 

Amazonas (e-Siga). Dentre as ações de estudos e pesquisas, destacam-se: 

 Anuário Estatístico - um dos principais meios de disseminação das informações sobre o 

Estado apresenta uma visão geral do Amazonas, em seus aspectos territoriais, ambientais, 

demográficos e socioeconômicos.  

 Condensado de Informações sobre os Municípios: reúne informações socioeconômicas 

sobre os municípios do Estado do Amazonas. O documento enfoca dados atualizados sobre 

população, saúde. Educação e repasses municipais. 
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 Perfil da Região Metropolitana de Manaus – PRMM : apresenta informações sobre os 

municípios que compõe a RMM, suas principais características geográficas e 

socioeconômicas.  

 Ranking de Orçamento: tem por objetivo reestruturar as despesas e otimizar os recursos do 

Estado, para tal, os órgãos do Poder Executivo se comprometeram em policiar suas despesas 

com pessoal e custeio. Assim, mensalmente, todos os órgãos têm suas dotações analisadas e 

avaliadas através de metodologias executadas pela SEPLAN sendo informados quanto ao uso 

dos recursos disponíveis em sua pasta, além de receberem informações de economia ou 

ultrapasse de meta acordada.  

 Indicadores de Desempenho do Estado Do Amazonas (Idea): é um conjunto de 155 

indicadores das áreas ambientais, demográficos, socioeconômicos dentre outros. A SEPLAN 

acompanha mensalmente os principais Indicadores de Desempenho do Estado do Amazonas. 

 Ranking de Despesas de Energia (Premio Poraquê): criado em abril de 2007 com a 

participação de 48 órgãos públicos, sua publicação é mensal, sendo o resultado divulgado até o 

dia dez de cada mês. Tem como objetivo mensurar os gastos com energia dos órgãos públicos 

do Amazonas visando reduzir as despesas do Estado e concomitantemente auxiliar na 

preservação do meio ambiente. Criou-se em conjunto, no mesmo período, o Prêmio Poraquê 

de Gestão, no qual os 15 primeiros a economizarem energia recebem uma pontuação que varia 

de 15 para o primeiro colocado a 01 para último.  

 Síntese Econômica do Estado: apresenta os principais dados econômicos do Estado e análise 

dos três setores da economia amazonense. Disponibiliza informações da Balança Comercial, 

Emprego, Indústria, Produtos Agrícolas e o PIB do Amazonas. As informações servem de 

suporte para uma visão rápida e sucinta da economia amazonense para os países que queiram 

investir no Estado. 

 Produto Interno Bruto (PIB): conjunto de informações que mostram o desempenho da 

economia amazonense frente à dos demais Estados da Unidade da Federação, bem como a 

força Econômica do Estado. Ao medir a agregação de valor proveniente da produção de bens e 

serviços para determinado período, o PIB propicia o acompanhamento da evolução das 

atividades econômicas do Estado. Por solicitação do Tribunal de Contas da União (TCU) é 

utilizado institucionalmente como um dos parâmetros para definir a distribuição de recursos 

dos Fundos de Participação dos Estados e Municípios (FPE e FPM). 

 Relatório de Desempenho de Segurança Pública: acompanha os índices de criminalidade na 

cidade de Manaus visando o monitoramento da violência na capital do Estado e trabalhando 

para a diminuição desses índices. Fazem parte deste relatório os índices de latrocínio, 
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homicídio doloso, tentativa de homicídio, lesões corporais dolosas e estupros, roubos, furtos, 

entorpecentes e armas de fogo apreendidas.   

 Pesquisa de Satisfação da Seplan: no intuito de alcançar a melhoria contínua dos serviços, 

com base nos princípios organizacionais da transparência, respeito, produtividade e bons 

serviços, a SEPLAN realiza, por meio de formulários, pesquisa de satisfação aos seus clientes 

internos e externos  

 Sistema de Informações Governamentais do Amazonas (E-Siga): disponibiliza 

informações sobre o desempenho e projetos desenvolvidos por cada órgão da rede pública do 

Estado do Amazonas e também sobre o desempenho da indústria, comércio, importação e 

exportação, geração de empregos, entre outros. Desde o ano de 2009, o portal de dados 

institucionais está aberto aos interessados, basta acessar a página www.e-siga.am.gov.br. O 

acesso público ao e-Siga é mais uma iniciativa no sentido de consolidar o princípio da 

transparência nas ações governamentais. Sob a coordenação da SEPLAN, o e-Siga é 

alimentado mensalmente pelos órgãos que integram o sistema. O usuário que acessar as 

informações relativas à SEAD, pode obter informações sobre a folha de pagamento, diárias e 

passagens e número de servidores empregados pelo Estado. Nos dados disponibilizados pela 

SEDUC é possível acompanhar a evolução de despesas assim como o número e localização 

das escolas na capital e interior. A SEFAZ detalha valores da receita tributária, dívida ativa e 

evolução de despesas. No link para a SEINF há mapas das obras por município, unidades 

habitacionais do Prosamim e pavimentação de rodovias. A SEC apresenta dados sobre os 

museus, espetáculos realizados e atendimento nas bibliotecas públicas. Desenvolvido pela 

PRODAM, o e-Siga utiliza a metodologia conhecida como Business Intelligence (Inteligência 

de Negócios).  

A SEPLAN participa dos Conselhos Estaduais de Assistência Social, Desenvolvimento 

Humano, Saúde, Recursos Hídricos, Meio Ambiente, Comissão Estadual do Programa Bolsa 

Família e Câmara Técnica de Planejamento. 



 365

MODERNIZAÇÃO E GESTÃO  

 
 

Bons serviços e produtividade foram o diferencial na conquista do Prêmio Qualidade 

Amazonas - PQA 2009, pela SEPLAN. Primeiro órgão do Estado a obter o prêmio na modalidade 

“Gestão”. Apresentou iniciativas de sucesso como a integração de informação e dados e política de 

incentivos fiscais oferecidas para gestores e empresas.  

O objetivo do PQA é reconhecer e dar visibilidade aos esforços das organizações do 

Estado na busca pela cultura da excelência. O prêmio é atualmente uma referência das 

organizações que orientam suas atividades pela política da produtividade e qualidade  

Destacou-se na 10ª Mostra de Gestão e Melhoria para a Qualidade, projetos na área de 

gestão administrativa, como o e-Siga, o Sigplan e o programa de incentivos fiscais. O Sigplan 

reúne informações gerenciais do Pano Plurianual do Amazonas (PPA), o qual define as estratégias 

de desenvolvimento para o estado pelo período de quatro anos. O e-Siga tem como base de 

sustentação a informática, como ferramenta para disseminar com rapidez e confiabilidade os dados 

existentes sobre a administração pública, incluindo autarquias e fundações além dos órgãos de 

assessoria direta e indireta para subsidiar os gestores na tomada de decisões. O sistema de 

incentivos fiscais atende as empresas industriais com análise e emissão de laudo técnico, entre 

outros serviços. 

O Governo do Estado, no desempenho das ações de melhoria dos processos da 

administração pública e do padrão de atendimento de serviços a sociedade, criou por meio da 

SEPLAN o Programa de Melhoria da Gestão Pública, com o objetivo de implantar as certificações 

das normas ISO 9001:2000 nos Órgãos Públicos Estaduais. No decorrer dos anos 2008 e 2009, 

foram certificados cinco Órgãos: SEPLAN, IPEM, CGL, JUCEA e CIOPS. Mais treze Órgãos 

estão em processo de implantação das certificações da norma: Casa Civil, SDS, SECT, FAPEAM, 

DETRAN, Escola Estadual Sólon de Lucena, Escola Estadual Roxana Bonessi, PMAM, 

Policlínica Codajás, Fundação Alfredo da Matta, CEMA, Hospital e Pronto Socorro João Lúcio, 

Fundação de Medicina Tropical. 

A seleção profissional como critério de recrutamento de pessoal vem sendo implementada 

pela SEPLAN há mais de um ano, tanto para preenchimento de cargos comissionados no âmbito 

interno quanto em seus órgãos vinculados. 

A seleção mais concorrida foi a de recrutamento de pessoal para compor o banco de 

talentos da Copa 2014, a qual atraiu 1.400 candidatos que enviaram currículos na fase inicial. O 

banco de talentos visa a formação de uma lista de reserva de profissionais qualificados para 
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atender as necessidades de eventuais contratações pela empresa que ficará responsável pelo 

gerenciamento do Projeto Manaus Copa 2014. A lista de reserva focou em profissionais das áreas 

de Economia, Contabilidade, Comunicação Social, Tecnologia da Informação, Administração, 

Direito e Engenharia. Dos 1.400 inscritos, foram classificados 35 candidatos.  

A seleção para a escolha de um assessor para a Secretaria Adjunta de Relações 

Internacionais atraiu 486 candidatos, inclusive de outros estados como Roraima e Minas Gerais. 

A prática de seleção pública também foi levada para os órgãos vinculados à SEPLAN, 

como a Processamento de Dados do Amazonas – PRODAM, cargo de Diretor Técnico, 43 

candidatos. Empresa Estadual de Turismo – Amazonastur, cargo de Secretário Executivo, 48 

candidatos. 

O processo de seleção também foi aplicado internamente para a escolha das chefias dos 

Departamentos de Micro e Pequenas Empresas e de Políticas Terciárias. Os selecionados foram 

servidores de carreira da SEPLAN, após a avaliação de currículos e a realização de entrevistas. 

 
INVESTIMENTOS REALIZADOS – 2004 – 2009 

ANO 
VALOR  

R$ 1,00 

2004 13.904.854,00 

2005 12.928.625,00 

2006 29.741.337,00 

2007 2.086.209,00 

2008 12.275.594,00 

2009 28.612.068,00 

TOTAL 99.548.687,00 

                                                 Fonte: SEPLAN. 

 

Na Secretaria de Estado de Administração e Gestão - SEAD, havia uma estrutura carente 

de capacitação profissional e modernização de equipamentos, o que não possibilitava ao servidor 

prestar um bom serviço em função da precariedade de seu instrumental de trabalho, quanto em 

termos salariais.  

No período de 2003 a 2009 o Governo buscou fortalecer e desenvolver competências, 

agindo como um catalisador no aperfeiçoamento profissional dos servidores, disponibilizando 

ferramentas que viabilizam a interação entre os entes públicos estaduais, oferecendo a todos a 

oportunidade de participação nos inúmeros processos relacionados à gestão de pessoas, 

comunicação e relacionamento. 
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A SEAD apresentou resultados expressivos e inéditos na melhoria de seu desempenho 

operacional, na sua estrutura física, na capacitação de seus servidores, fortalecendo sua atuação, 

sobretudo na área de projetos de modernização da máquina administrativa, com substancial 

implemento em seus equipamentos de informática. 

 
INVESTIMENTOS REALIZADOS – 2003-2009 

ANO VALOR R$ PERCENTUAL 

2003 117.059,00 20.31 

2004 35.717,00 6,20 

2005 271.900,00 47,18 

2006 29.998,00 5,21 

2007 79.415,98 13,78 

2008 21.866,00 3,79 

2009 20.326,36 3,53 

TOTAL 576.282,34 100 

Fonte: SEAD. 
 

Processo Seletivo  

 

O Governo, no período de 2003 a 2005, promoveu Processos Seletivos Simplificados 

para contratação de servidores sob o Regime Temporário, direcionados para os seguintes órgãos 

estaduais: 

  

No ano de 2003 

 

 Secretaria de Estado de Produção Rural – SEPROR, 472 vagas para diversos cargos aos 

portadores de Certificado de 1º e 2º Grau e Diploma de Graduação de 3º Grau, para atuarem na 

Comissão Executiva de Defesa Sanitária Animal e Vegetal - CODESAV/SEPROR. 

 Secretaria de Estado da Juventude, Esporte e Lazer – SEJEL, 112 vagas para os Cargos de 

Monitor I e II, aos portadores de Certificado de 2º Grau e Ensino Fundamental incompleto, 

para atuarem no Programa Galera Nota 10. 

 Delegacia Geral de Polícia Civil, 62 vagas para os diversos cargos, e portadores de Certificado 

de 1º e 2º Grau e Diploma de Graduação de 3º Grau, para atuar no Instituto Médico Legal – 

IML e Instituto de Criminalística - IC. 
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 Secretaria de Estado de Saúde – SUSAM, 147 vagas para os diversos cargos, e portadores de 

Certificado de 2º Grau e Diploma de Graduação de 3º Grau. 

 

No ano de 2004 

 

 Secretaria de Estado de Saúde – SUSAM, 207 vagas para os diversos cargos, e portadores de 

Diploma de Graduação de 3º Grau para atuarem na SUSAM  

 Secretaria de Estado de Saúde – SUSAM, 58 vagas para os diversos cargos, e portadores de 

Certificado de 2º Grau para atuarem na SUSAM 

 Secretaria de Estado de Saúde – SUSAM, 46 vagas para os diversos cargos, e aos portadores 

de Diploma de Graduação de 3º Grau, Certificado de 2º Grau e Ensino Fundamental 

incompleto para atuarem na Unidade de Saúde de Parintins nos Hospitais Padre Colombo e 

Jofre Cohen. 

 Secretaria de Estado de da Juventude, Esporte e Lazer – SEJEL, 11 vagas para os diversos 

cargos, aos portadores de Certificado de 2º Grau e Diploma de Graduação de 3º Grau para 

atuarem no Centro de Alto Rendimento, implantado no complexo esportivo da Vila Olímpica 

de Manaus. 

 

No ano de 2005 

 

 Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino – SEDUC, 700 vagas para os Cargos 

de Professor para áreas distintas, aos portadores de Diploma de Graduação de 3º Grau para 

atuarem nas escolas estaduais.  

 Secretaria de Estado de Produção Rural – SEPROR, 22 vagas para a Capital e Interior, nos 

Cargos de Médico Veterinário e Auxiliar de Barreira, e portadores de Certificado de 2º Grau e 

Diploma de Graduação de 3º Grau para atuarem na Comissão Executiva de Defesa Sanitária 

Animal e Vegetal – CODESAV/SEPROR. 
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Concursos - 2003 a 2009 

 

Em 2005 o Estado realizou concurso público para a Secretaria de Estado da Saúde – 

SUSAM e Fundações, destinado a diversas especialidades médicas, além de outros cargos de nível 

fundamental, médio e superior, com um total disponibilizado de 10.206 vagas. Coordenou, ainda, 

a realização de outros concursos para diversos órgãos, conforme a tabela abaixo. 

 
CONCURSOS REALIZADOS – 2003 - 2009 

ANOS VAGAS ÓRGÃO ESCOLARIDADE 

1.000 Polícia Militar Ensino Médio 

320 Corpo de Bombeiros Ensino Médio 

20 Defensoria Pública Ensino Superior 2003 

5.998 SEDUC Ensino Fundamental, 
Médio e Superior 

10.206 SUSAM e Fundações Ensino Fundamental, 
Médio e Superior 2005 

390 SEFAZ Ensino Médio e Superior 
2007 100 Polícia Militar Ensino Médio 

1.000 Polícia Militar Ensino Médio 

348 UEA Ensino Fundamental, 
Médio e Superior 

1.441 FVS Ensino Fundamental 

149 UEA Ensino Superior 

2008 

1.010 Polícia Civil Ensino Superior 

TOTAL 21.982 - - 
Fonte: SEAD. 

 

Concursos em andamento e em análise  

 

Os Concursos Públicos realizados em 2009, para o Corpo de Bombeiros Militar do 

Amazonas, 1.239 vagas, e para a FUNTEC, 140 vagas estão em andamento. Enquanto o da Polícia 

Militar, oferecendo 2.100 vagas destinadas ao pessoal de nível médio e superior está em análise. 

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Administração e Gestão - 

SEAD foi responsável, pela estruturação do Programa de Valorização do Servidor, que teve 

como resultado o Plano de Cargos e Salários da Polícia Militar do Amazonas, Polícia Civil, 

Corpo de Bombeiros, Secretaria de Estado de Educação e Secretaria de Estado de Saúde. 
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Durante o período de 2003 a 2009, a SEAD atuou em sua própria estrutura de maneira 

parcimoniosa, aparelhando melhor seus setores internos, mas ao mesmo tempo, buscando soluções 

que viabilizassem a redução de seus gastos com custeio.  

Como a SEAD tem suas ações direcionadas para a estruturação dos demais órgãos do 

governo, os programas por ela gerenciados têm municiado o Governo do Estado nas suas ações de 

redução de custos, proporcionando economicidade no âmbito do Estado.   

Diversos sistemas facilitadores para uma gestão mais moderna foram desenvolvidos, 

dentre os quais se destacam: Sistema de Gestão de Processos, Sistema de Controle de Imóveis do 

Estado do Amazonas – Gestão Imóveis, Sistema de Controle de Cargos de Confiança, Sistema de 

Controle de Celulares Institucionais e outros. 

O Programa Estadual de Modernização da Gestão Administrativa está  alicerçado na 

busca da celeridade na implementação das  soluções necessárias ao atendimento das necessidades 

da sociedade, tomando por base padrões de transparência, efetividade, eficiência, participação e 

controle social. Neste sentido, ações como a implementação do Sistema de Controle de Patrimônio 

do Estado - Ajuri, Controle Total da Frota – CTF, uma nova versão para o Sistema de Controle de 

Diárias e Passagens – SCDP, e o Sistema Integrado de gestão de Recursos Humanos do Estado do 

Amazonas – SIGRH/AM, permitem um melhor gerenciamento das ações públicas, o qual 

viabilizará a melhoria da qualidade dos serviços prestados a sociedade. 

Com o apoio do Governo Federal, o Governo do Estado por meio do Programa Nacional 

de Apoio à Modernização da Gestão e do Planejamento – PNAGE, em parceria com a SEPLAN, 

SEAD, SEFAZ, e o apoio técnico da PRODAM, desenvolveu e implementou em 2009, os 

seguintes projetos:  

 

Desenvolvimento e implantação do um novo Sistema de Gestão do Orçamento – SIGO - 

Consolidação da implantação em todas as Unidades Orçamentárias do Módulo para alteração do 

Anexo I do QDD que permite a solicitação, análise, aprovação e contabilização eletrônica do 

remanejamento de recursos dentro de uma mesma classificação orçamentária; conclusão do 

desenvolvimento dos módulos para os demais tipos de remanejamentos; benefícios: Celeridade do 

processo; redução da possibilidade de erros; eliminação da burocracia com ofícios, formulários e 

protocolos; redução do consumo de papel e do esforço humano despendido. Sintetisa-se esses 

benefícios, como melhoria da produtividade e da qualidade do serviço, além da melhoria da 

gestão, uma vez que a redução do esforço na execução operacional permitirá o desvio do foco para 

a gestão do processo. 
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RHnet.AM - Organização, Sistematização e Divulgação da Legislação e Recursos Humanos 

na Internet - Ampliada a disponibilidade da legislação e a utilização do portal de legislação de 

Recursos Humanos. Um total aproximado de 8.199 atos das Legislações Estadual e Federal de RH 

disponibilizados (Leis, Decretos, ementários, emenda constitucional, Portaria, resoluções, etc.), 

sendo 5.362 da legislação estadual e 2.837 da legislação federal; Foram registrados 178.086 

acessos entre 10/05/2006 a 27/10/2009. 

 

Novo Sistema de Gestão de Recursos Humanos - Continuação do desenvolvimento de um 

moderno Sistema Integrado de Gestão de Recursos Humanos, que tornará mais eficaz a gestão de 

pessoas, com a consequente otimização das despesas com pessoal. Dentre outras, contemplará as 

seguintes características: 

 

 Permeará todos os processos de RH, desde o recrutamento e seleção até o pagamento das 

aposentadorias e pensões; 

 Será altamente parametrizável, reduzindo erros e gerando economia; 

 Implementará processos para gestão de pessoas:competências e habilidades, desenvolvimento 

de pessoal, controle de vagas, avaliação de desempenho, etc.; 

 A Folha de Pagamento será conseqüência das parametrizações e das informações cadastrais e 

funcionais; 

 Será implementado em ambiente tecnológico moderno na WEB. 

 Foi iniciado em 2009 o trabalho de parametrização das diversas tabelas (rubricas, ocorrências, 

cargos, salários e outros) bem como o mapeamento dos dados a serem migrados para o novo 

sistema. 

 

Sistema de Controle de Diárias e Passagens – SCDP - Nova versão, com significativos 

aprimoramentos, implantada em todos os órgãos. Dentre outras, foram implementadas as seguintes 

funcionalidades:  

 

 Integração com o Sistema de Execução Financeira para evitar pagamento de diárias e 

passagens sem passar pelo Sistema; 

 Controle do Faturamento das passagens solicitadas; 

 Implementação de Interface mais amigável; 

 Módulo para comunicação com as agências de viagens; 
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 O Sistema foi apresentado com muito sucesso no II Congresso de Gestão Pública do 

CONSAD, em Brasília. Vários estados manifestaram interesse em obtê-lo. 

 

Sistema de Gestão de Estoque - Implantado em 39 órgãos do Estado, com previsão para 

conclusão no decorrer de 2010. 

 

Sistema de Gestão do Patrimônio Mobiliário - Desenvolvimento concluído e implantado na 

SEAD. A implantação nos demais órgãos ocorrerá no decorrer de 2010. 

 

Correio Eletrônico Institucional - Ampliação para 11.500 contas de e-mail. Foram 

implementadas novas facilidades para filtro de e-mails enviados/recebidos. 

 

Rede de Comunicação de Dados – METROMAO - A rede está sendo ampliada e interligará 

todos os órgãos do poder executivo. Em 2009 foi iniciada a implantação de mais um “anel” da 

rede que interligará mais 27 órgãos, com conclusão prevista para o primeiro trimestre de 2010. 

 

Escritório de Gerenciamento de Projetos - Iniciado procedimento licitatório para contratação de 

serviços de consultoria para concepção e implantação de um Escritório de Gerenciamento de 

Projetos, visando a disseminação e o apoio aos gestores quanto à  boas práticas de gerenciamento 

de projeto. Com a implantação desse Escritório espera-se melhorar o índice de sucesso na 

implementação dos projetos.  

 

Sistema de Protocolo Único – SPROweb - Está sendo implantado e permitirá a visibilidade da 

tramitação dos processos em cada órgão e entre eles. A implantação iniciou na SEPLAN e 

continuará nos demais órgãos no decorrer de 2010.  

 

Sala para videoconferência - Instalado na SEAD e SEPLAN equipamentos para realização de 

videoconferências, criando a possibilidade de realização de reuniões e treinamentos à distância. 
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INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

 

O Governo do Estado instituiu a Comissão de Cooperação e Relações Institucionais – 

CCRIA, órgão responsável pelo processo de interlocução e articulação com órgãos federais, bem 

como com organismos internacionais, embaixadas e setores privados, com vistas à captação de 

recursos e formalização de cooperação, acordos, convênios e outras formas de parceria e de 

acompanhamento da execução dos projetos resultantes dos acordos firmados. 

Para a consecução de seus fins, a CCRIA está estruturada em dois núcleos de atividade: 

Núcleo de Captação de Recursos e o Núcleo de Acompanhamento de Execução. O primeiro é 

responsável pelas diversas etapas que compõem a articulação, formulação de convênios e 

contratos visando à captação de recursos ou cooperação com entes públicos e privados e o 

segundo, é responsável pelo processo de acompanhamento da execução desses convênios e 

contratos.   

No que concerne a Captação de Recursos, um conjunto de ações de articulação e 

cooperação foram executadas, em parceria com as Secretarias Setoriais, para viabilizar a execução 

das ações de Governo nas áreas de infraestrutura econômica e social, bem como nos setores de 

habitação, urbanização, saneamentos, turismo, meio ambiente, ciência e tecnologia, produção 

rural, desenvolvimento agrário, inclusão social e de cidadania, visando ao fortalecimento dos 

Programas Estratégicos do Governo do Estado do Amazonas. 

No ano de 2009, e, com vistas à implantação das políticas e diretrizes estabelecidas pelo 

Governo do Estado, foram envidados esforços para viabilizar projetos estruturantes junto aos 

Organismos multilaterais: Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID e Banco Internacional 

para Reconstrução e Desenvolvimento-BIRD, bem como Banco Nacional de Desenvolvimento 

Econômico e Social - BNDES e Caixa Econômica Federal, por meio do Ministério das Cidades. A 

concretização desses processos tornou viável: 

 A construção da ponte sobre o rio Negro, interligando o município de Manaus, ao município 

de Iranduba. Para se efetivar essa captação de recursos, foram realizadas interseções junto ao 

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social- BNDES, bem como, à Secretaria 

do Tesouro Nacional – STN. Vale ressaltar que a implantação dessa obra terá um impacto 

social e econômico altamente positivo nos municípios que integram a Região Metropolitana de 

Manaus, especialmente: Manacapuru, Iranduba, Novo Airão e em conseqüência, todos os 

municípios que compõem o Médio e o Alto Solimões, na medida em que encurtarão as 

distâncias do transporte aquaviário destes, até a Capital do Estado.  
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 Ações junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID, visando dar continuidade 

aos projetos iniciais que integram as obras do Programa de Saneamento dos Igarapés de 

Manaus – PROSAMIN I. 

 Interlocuções junto ao Ministério das Cidades para viabilizar o Programa de Habitação - Pro- 

Moradia.  

 Junto ao Ministério das Cidades, ações para viabilização na liberação de recursos ao Programa 

de Ampliação e Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água da Cidade de Manaus – 

PROAMA, inseridas no PAC - Programa de Aceleração do Crescimento, coordenado pelo 

Governo Federal. 

No contexto das relações institucionais, este Governo participou ativamente das 

discussões junto ao MERCOSUL e integra como membro titular, o colegiado que congrega o 

Conselho Nacional das Cidades.  

As Conferências Nacionais das Cidades - ConCidades, foram classificadas como uma 

verdadeira instância de negociação democrática, onde os diversos atores sociais participaram 

ativamente do processo de tomada de decisão sobre as políticas executadas pelo Ministério das 

Cidades, nas áreas de habitação, saneamento ambiental, transporte, mobilidade urbana e 

planejamento territorial, tais como: Plano Nacional de Habitação; Pacto pelo Saneamento Básico; 

e Plano Nacional de Saneamento Básico. 

No âmbito do MERCOSUL, o Estado participou ativamente do Foro Consultivo de 

Municípios, Estados Federados, Províncias e Departamentos do Mercosul que tem por objetivo o 

fortalecimento do papel dos governos locais e a reformulação  de políticas nacionais dos Estados 

apresentando como produto final os seguintes resultados: 

 Assinatura de acordos bilaterais de cooperação entre o Estado do Amazonas e a Província da 

Terra do Fogo- Argentina; 

 Assinatura do Termo de Compromisso para o Trabalho Decente; 

 Assinatura da Carta de Intenções com a EMBRAPA, voltada para a criação de rede de 

cooperação entre institutos tecnológicos agropecuários nacionais e os institutos estaduais com 

vistas a integrar programas cooperativos e incorporar novas tecnologias. 

Até o mês de novembro de 2009, foram firmados 292 Convênios no valor total de 

R$1.567.189.155,25 e mais 9 Contratos no valor total de R$2.231.901.755,95.  

O Governo por meio da SEPLAN desenvolveu ações no sentido de promover a inserção 

internacional do Estado do Amazonas, fomentar as relações multilaterais destinadas ao 

desenvolvimento sócio-econômico, cultural, e científico por intermédio da articulação institucional 
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junto a organizações governamentais e não governamentais, bem como agentes diplomáticos 

brasileiros e estrangeiros. Dentre as ações destacam-se: 

 Participação em discussões com a empresa Braspalma, os grupos malaio Felda e indonésio 

Salim, visando ao desenvolvimento do cultivo de dendê no Estado do Amazonas; 

 Participação nas reuniões da missão composta por representantes do BID e o Fundo Espanhol 

para Água e Saneamento para discutir o projeto “Igarapé de Manaus”; 

 Organização, em conjunto com a SUFRAMA e a Agência Brasileira de Desenvolvimento 

Industrial – ABDI, da visita da Delegação Ministerial da Venezuela, que conheceu o Pólo 

Industrial de Manaus (PIM) e reuniu-se com este Governo no objetivo de fortalecer as relações 

comerciais entre a Amazônia Ocidental e a Venezuela e discutir temas de cooperação 

comercial tais como o estudo de viabilidade da extensão da linha ótica existente entre a 

Venezuela e o Estado de Roraima até Manaus. 

 Participação nas reuniões com CECLIMA, FAS e IDESAM para tratar da participação do 

Estado do Amazonas na XV Conferência das Partes da Convenção Quadro das Nações Unidas 

sobre Mudança de Clima (COP-15). 

 Elaboração de briefings dos países que visitaram o Amazonas em missões oficiais: Indonésia, 

Japão, EUA, França, Suécia, Chile, Dinamarca, Espanha, Finlândia, União Européia, Reino 

Unido, China, Canadá, Noruega, Bélgica, Alemanha, Coréa do Sul e outros. 

 Participação do Governo do Amazonas na COP 15, em Copenhague. 

 

AGENDA INTERNACIONAL DO GOVERNO 

  

Em 2009, o Governo do Estado, cumpriu uma série de compromissos no exterior, 

defendendo a utilização e conservação racional dos recursos naturais e a ampliação de 

investimentos econômicos. 

A missão governamental do Amazonas começou por Mônaco, onde ocorreu o 

lançamento do projeto Floresta Amazônica Sustentável, seguido de um leilão de nove quadros 

amazônicos no Museu Oceanográfico, com a participação do Príncipe Albert de Mônaco e Jean 

Michel Cousteau. 

Na Rússia, o Governo do Estado estreitou as relações comerciais dentro do bloco 

econômico BRIC, que envolve Brasil, Rússia, Índia e China. A Federação Russa possui um dos 

subsolos mais ricos do mundo em recursos naturais, como petróleo, carvão, cobre, ferro, ouro e 

zinco, considerada uma superpotência energética. Entre as potencialidades de parceria com o 

Amazonas, destaca-se o interesse dos russos na área da extração de minerais e transporte aéreo. O 
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contato com o representante do Brasil na Rússia com as autoridades locais abrem oportunidades de 

investimentos no Amazonas, a médio e longo prazo. 

A viagem de negócios da comitiva do Governo do Amazonas à Europa encerrou-se no 

Vaticano, onde o Governador foi recebido pelo Papa Bento XVI. Entre os temas discutidos 

destaca-se a questão ambiental, assistencial e socioeconômica, com os seguintes destaques: 

condições das populações que vivem nas comunidades mais distantes e que serão as primeiras a 

sofrer com as mudanças climáticas; e solicitação de apoio internacional do Papa na remuneração 

das florestas preservadas do mundo, quando da negociação das metas de emissão de carbono. 

Estes assuntos foram, também, pauta da Conferência das Partes das Nações Unidas (COP-15), 

realizada em dezembro de 2009 em Copenhagen, na Dinamarca. 

Como convidado do governador da Califórnia, Arnold Schwarzenegger, o Governo do 

Amazonas participou do Segundo Governors´ Global Climate Summit, Fórum Mundial de 

Governadores que tratou do aquecimento global. O encontro foi realizado em Los Angeles, no 

final de setembro de 2009. 

Este evento contou com a presença de mais de mil participantes de 53 diferentes estados, 

províncias e nações ao redor do mundo. Segundo o Governador Schwarzenegger, as mudanças 

climáticas representam ameaça global e demandam respostas rápidas e globais de governos, 

corporações, organizações sem fins lucrativos e outros. Assim, o evento na Califórnia teve como 

objetivos: discutir previamente à COP-15, as tratativas relacionadas às mudanças climáticas, 

inclusive quanto ao tema “floresta em pé”; e dar prosseguimento ao Governors’ Climate and 

Forest Task Force - Força Tarefa (GCF), instituído em 2008 no Primeiro Governors´ Global 

Climate Summit, quando foi assinado um acordo bilateral entre os estados do Amazonas e 

Califórnia, que prevê, entre outras coisas, a possibilidade de investimentos americanos na 

preservação ambiental amazonense, como forma de compensar as emissões de carbono na 

Califórnia. A forma de investimento está sendo estudada através do GCF. Nesta reunião, os 

Governos do Amazonas e do Pará, foram eleitos para presidir o GCF no ano de 2010. 

À frente do GCF, os dois Governadores terão tarefas específicas a cumprir, como: 

identificar localidades para servirem de possíveis sedes aos dois próximos encontros do GCF; 

desenvolver produtos específicos de trabalho a serem completados em 2010 para implementação 

do MoU (Memorando de Entendimento)  e do Plano de Ação Conjunta; identificar estados e 

províncias adicionais que possam fazer parte do grupo; e desenvolver um orçamento e estratégia 

para levantamento de fundos para conclusão dessas atividades. 

Os novos presidentes terão que manter coordenação com os Estados do GCF por meio de 

reuniões periódicas e desenvolver, coordenar e liderar as duas reuniões da Força Tarefa em 2010 
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com os consultores do grupo. Também fica sob a responsabilidade dos Governadores, o 

recrutamento de membros para o GCF e a comunicação do grupo com todos os que não façam 

parte da Força Tarefa (ONGs, empresas, governos federais e internacionais, etc.) de forma 

coordenada entre todos os membros, de modo a assegurar que haja um consenso em todas as 

medidas endossadas pelo GCF. 

O Governo do Amazonas participou da Cúpula dos Conselhos da Agenda Global do 

Fórum Econômico Mundial em Dubai, Emirados Árabes. O Fórum Econômico Mundial criou os 

Conselhos da Agenda Global para que seus membros compartilhem conhecimentos, e apresentem 

soluções às questões de relevância mundial, entre elas o meio-ambiente. Em 2009, 78 Conselhos 

se reuniram em Dubai e cada Conselho foi formado por aproximadamente 20 dos maiores 

especialistas mundiais identificados e convidados pelo Fórum Econômico Mundial, para 

compartilharem seus conhecimentos numa estratégia de colaboração internacional.  

Integrou também, juntamente com mais 11 membros, o Conselho de Ecossistema e Perda 

de Biodiversidade onde defendeu a utilização e conservação racional dos recursos naturais. 

Durante os três dias de reunião, a discussão foi focada na importância do ecossistema e da floresta 

como ativo ambiental e na busca de soluções ao desafio de acrescentar valorização econômica aos 

diversos fatores da biodiversidade como a água doce, que o Amazonas tem grande reserva. 

Durante a reunião, o Governador também apresentou os Programas executados pelo Estado do 

Amazonas como os Programas Zona Franca Verde e Bolsa Floresta, onde demonstrou que é 

possível promover o desenvolvimento sustentável pelo uso econômico sustentável da floresta. 

Um documento de reflexão com recomendações sobre a temática de Ecossistema e Perda 

de Biodiversidade foi preparado para ser apresentado na Conferência do Clima de Copenhagen e 

na reunião anual do Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça. Nesse documento, uma das 

recomendações se refere à importância da inclusão da Redução de Emissões para o Desmatamento 

e Degradação – REDD, no documento final de Copenhagen. 

A Conferência das Partes (COP), realizada anualmente pela UNFCCC (United Nations 

Framework Convention on Climate Change), ocorreu em Copenhague entre os dias 7 e 18 de 

dezembro de 2009. Para o Amazonas, foi bastante produtiva devido o tema florestas ter tido 

grande destaque. Dentro desse tema, o Amazonas é reconhecido como líder, conforme aclamação 

na liderança do Governor's Climate & Forests Task Force, no Forest Day 3 e no evento do 

Avoided Deforestation Partners (ADP). 

Na reunião dos governadores da Amazônia com o Presidente da República, o Governo do 

Amazonas, afirmou que durante as negociações finais na Conferência Mundial sobre o Clima 
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Global, a COP-15, a floresta precisa ser vista como um ativo e o Brasil deve se posicionar como o 

país que possui este bem, o que o diferencia do resto do mundo.  

Participou de um encontro da Avoid Deforestation Partners (ADP), uma ONG norte-

americana, que trata de desmatamento evitado, em que foi discutido entre a comunidade 

empresarial e legisladores as oportunidades quanto á criação de parcerias público-privadas no que 

se refere à REDD e a mudança de paradigma quanto a transferência de grandes doações 

internacionais para o estabelecimento de parcerias e projetos. 

O Governador falou sobre o papel pioneiro na proteção ambiental e oportunidades 

comerciais que visam à prevenção do desmatamento. Destacou que é importante preservar a 

floresta e também garantir vida digna aos habitantes da floresta. “Nós temos no Amazonas 

experiências positivas de preservação, diminuímos o desmatamento e reduzimos nossas emissões, 

mas precisamos de recurso para valorizar a floresta e investir em políticas publicas para que as 

populações que guardam estas florestas tenham melhoria na qualidade vida”.  

FOREST DAY - o Governo do Amazonas foi um dos expositores do painel de Visão 

Global sobre Florestas e Mudanças Climáticas, no Forest Day, evento paralelo da COP-15. 

Salientou como o Amazonas tem agido para preservar seus recursos naturais, utilizando de forma 

racional o que a natureza deu ao Estado, chamando a atenção para as necessidades dos habitantes 

da floresta, para terem qualidade de vida e assegurar a preservação. Apresentou os Programas em 

execução no Estado como o Zona Franca Verde que, ao fortalecer a economia do interior com 

produção agrícola e estímulo ao comércio, afasta a ameaça de desmatamento; e o Bolsa Floresta, 

que paga todos os meses R$ 50,00 às famílias para manter a floresta de pé; e do projeto da Reserva 

de Desenvolvimento Sustentável do Juma, área onde famílias recebem o pagamento por serviços 

ambientais. 

Presente ao mesmo evento, também como expositor, o ministro inglês do Meio 

Ambiente, Hilary Benn, não poupou elogios às iniciativas do Amazonas na questão da 

conservação ambiental, valorização econômica da floresta em pé e preservação da qualidade de 

vida dos habitantes do meio. Adicionalmente, o chefe do Instituto de Mudanças Climáticas e Meio 

Ambiente da Escola Econômica de Londres, Nicholas Stern, fez uma leitura sobre a questão 

econômica relacionada à prestação de serviços ambientais parecidos com a do governador do 

Amazonas. Para Stern, é preciso uma ação integrada dos países do mundo para conter o 

aquecimento global e que tudo isso está diretamente ligada a contenção da pobreza. 

Ainda em Copenhagen, durante a COP-15, foi realizada a transmissão da presidência 

Governors Climate and Forest Task Force – Força Tarefa (GCF) para os Governadores do 

Amazonas e do Pará, que ficaram à frente da GCF de 1º de janeiro até 31 de dezembro de 2010 e 
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têm o compromisso de executar o Plano de Ação Conjunta desenvolvido pelos estados e 

províncias membros do grupo e assegurar que as preocupações e questões envolvendo carbono 

florestal subnacional, sejam representadas em esforços de políticas climáticas em níveis estaduais, 

nacionais e internacionais. Os dois governadores dividirão a presidência e administração seis 

meses cada um. Durante a cerimônia, o Governador do Amazonas convidou Schwarzenegger para 

visitar o Amazonas, e este garantiu que até março de 2010 estará em Manaus.  

O CGF foi criado para implementar os termos do Memorando de Entendimento (MoU) 

estabelecido em 2009 durante o Primeiro Governors Climate Summit, assinado pelos estados 

brasileiros do Amazonas, Amapá, Mato Grosso, Acre e Pará, as províncias indonésias de Aceh e 

Papua e os estados norte-americanos da Califórnia, Illinois e Wisconsin, provendo a fundação para 

a futura cooperação em diversos problemas relacionados a política climática, financiamento, troca 

de tecnologia e pesquisa. 

Como resultado das ações deste Governo, tanto em momentos antes a COP-15 quanto 

durante a Conferência e participação nos eventos paralelos, o Tema Floresta, amplamente 

abordado pelo Amazonas, foi adicionado ao documento final da COP-15, intitulado “Acordo de 

Copenhagen”.  

 
Política de Incentivos Fiscais e Extrafiscais do Estado  

 

O Governo do Amazonas, por meio da SEPLAN desenvolve ações de fomento à 

Administração da Política de Incentivos Fiscais e Extrafiscais do Estado, notadamente, na análise, 

aprovação, acompanhamento e inspeções de Projetos Industriais de diferentes segmentos que 

pleiteiam os Incentivos Fiscais do ICMS e devidamente aprovados pelo Conselho de 

Desenvolvimento do Estado do Amazonas - CODAM. 

Os níveis de investimentos, geração de mão de obra, direta e indireta e os benefícios 

sociais aos empregados e à sociedade, são os principais parâmetros na análise dos projetos, 

considerados de real interesse ao desenvolvimento do Estado. 

O sucesso dessa política encontra-se evidenciado pelo crescimento do número de 

projetos de implantação, diversificação e atualização industrial analisados pela SEPLAN e 

aprovados pelo CODAM 

Os resultados alcançados podem ser considerados satisfatórios, uma vez que, o reflexo da 

política preconizada pelo Governo do Estado tem contribuído sobremaneira, para incrementar a 

arrecadação estadual, o nível de emprego, o volume de investimentos e a cadeia produtiva 

sustentável do estado. 
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Dentre outras atividades podemos citar a alteração da Lei 2.826/2003 de Incentivos 

Fiscais; solicitação dos Laudos via internet; a implantação do sistema web INCENTIVE e a 

implantação de controles e prazos. Dentre as alterações implantadas na Lei 2.826, destacamos: 

 Concessão de incentivos para o biodiesel (Crédito estímulo de 55%); 

 Concessão de incentivos fiscais para materiais recicláveis e/ou resíduos sólidos (incentivo 

fiscal = diferimento fiscal). Ressaltando que a empresa deverá possuir certificação ISO 9000 e 

14000; 

 Recolhimento de 1,5% sobre o faturamento nacional para o FTI a partir de 01/01/2010, para 

empresas de concentrados;  

 Redução da alíquota (de 25% para 7%) do querosene e gasolina de aviação para empresas que 

tiverem um plano de negócios aprovado pelo CODAM, com exigência de prestar serviço 

regular de transporte aéreo de passageiros, para no mínimo quatro municípios amazonenses; 

 Aumento da validade dos Laudos Técnicos para 2023, em concomitância com o término da 

Zona Franca de Manaus; 

 Possibilidade de emissão de Laudos provisórios para empresas em fase de implantação; 

 Regulamentação da concessão de cinco pontos percentuais aos produtos finais,para empresas 

que implantarem projetos agropecuários. 

Com o novo sistema INCENTIVE será possível enviar os projetos econômicos via web, 

através do site; analisar e tramitar os processos eletronicamente; ganhar em produtividade, 

eficiência, agilidade, pois esta ferramenta auxiliará no gerenciamento do processo integralmente. 

A recepção e análise de Projetos Técnico-Econômico-Financeiros e Sociais das pessoas 

jurídicas visam auferir os incentivos fiscais concedidos pelo Governo do Estado por meio da 

SEPLAN, bem como a formação de banco de dados cadastrais de todas as empresas incentivadas. 

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 industriais. 

Em 2009, até a 224ª reunião do CODAM, realizada em 21/12, a SEPLAN analisou e 

submeteu à aprovação pelo CODAM, 225 Projetos, sendo 96 de implantação (32 de componentes 

e 64 de bens finais); 117 de diversificação (50 de componentes e 67 de bens finais) e 11 de 

atualização (03 de componentes e 08 de bens finais).  

Todos os projetos estimam para os três primeiros anos de operação a geração de 9.176 

empregos diretos, sendo: 7.535 em linhas de produção e 1.641 administrativos. 

Quanto aos investimentos totais também para os três primeiros anos de implantação 

foram estimados na ordem de R$3.620 bilhões. Dessa grandeza 32,73% são projetos de 
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implantação, 61,82% aos de diversificação de empresas já incentivadas e implantadas e 5,45% 

para atualizações. 

O acompanhamento da eficácia dos incentivos concedidos pelo Governo do Estado na 

forma estabelecida na legislação dos Incentivos Fiscais vigentes se traduz da seguinte forma:  

 Inspeções técnicas nas empresas incentivadas, atestando processos produtivos praticados, 

níveis de investimentos e mão de obra empregada em conformidade com os objetivos previstos 

em projeto que deu origem aos Incentivos Fiscais; 

 Certificação sobre a real implantação do sistema de benefícios sociais previstos na legislação 

específica, tais como: alimentação, transporte, assistência médica, destinação de vagas para 

portadores de necessidades especiais, dentre outros, quando aplicável, e; 

 Realização de auditorias rotineiras e sistematizadas nas empresas incentivadas com vistas à 

comprovação das exigências legais como também à emissão dos respectivos Laudos Técnicos 

de Incentivos.  

No período de janeiro a setembro/2009, a SEPLAN procedeu ao atendimento às 

requisições das empresas incentivadas com projetos aprovados pelo CODAM, conforme 

demonstrado: 433 Laudos Técnicos de Incentivos expedidos para produtos incentivados, sendo: 

131 Laudos Técnicos de Incentivos – expedidos/renovados – com base em laudo SUFRAMA, 

75,29% em relação ao mesmo período no ano passado; 175 laudos expedidos – com inspeções – 

auditorias, 86,63% em relação ao mesmo período no ano passado; 118  laudos expedidos via 

documentação. 

Ressalte-se que a SEPLAN, possui uma parceria com a SUFRAMA, quanto ao sistema 

de expedição de Laudos Técnicos, ou seja: quando a empresa já possui Laudo expedido pela 

SUFRAMA, a Secretaria dispensa a vistoria técnica “in loco”, o que tem propiciado maior 

agilidade ao atendimento às necessidades das empresas. O resultado pode ser verificado pela 

redução no número de laudos emitidos via inspeções, com uma redução de quase 20%. 
CONSELHO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DO AMAZONAS 

2003 - 2009 

ANO PROJETOS 
APROVADOS MÃO-DE-OBRA 

VOLUME DE 
INVESTIMENTOS  

R$1.000,00 
2003 133 6.456 549.324 
2004 171 12.104 4.280.224 
2005 162 10.224 2.294.188 
2006 190 11.650 3.412.870 
2007 242 16.358 4.154.901 
2008 265 15.503 4.307.190 
2009 225 9.176 3.620.262 

Fonte: SEPLAN-CODAM. 
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Desenvolvimento Regional  
 

O Processo de elaboração de Planos e Projetos de desenvolvimento é uma das principais 

atividades da SEPLAN, com vistas ao desenvolvimento regional do Estado do Amazonas, dentre 

os quais se destacam:  

Arranjos Produtivos Locais – APLs – este programa sob orientação do Ministério do 

Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior – MDIC, visa garantir ao Estado um 

planejamento resultante do esforço de reflexão, articulação e convergência de interesses, 

contemplando no Plano de Desenvolvimento Preliminar – PDP, informações sobre desafios e 

oportunidades, resultados, ações e investimentos necessários a cada APL. Foram concebidos dez 

Planos de Desenvolvimento Preliminar – PDP. 

Os Arranjos Produtivos Locais constituem aglomerados de agentes econômicos, políticos 

e sociais, localizados em um mesmo território, que apresentam vínculos consistentes de 

articulação, interação, cooperação e aprendizagem entre si e com outros atores locais tais como 

governo, associações empresariais, instituições de crédito, ensino e pesquisa. Como benefícios 

podem ser citados o desenvolvimento das vocações, potencialidades e oportunidades locais; 

ampliar a capacidade competitiva duradoura; melhorar a inserção competitiva e sustentável no 

mundo; incrementar o protagonismo local.       

 Projeto de Desenvolvimento do Estado do Amazonas – Zona Franca Verde – PRODERAM 

– desenvolvido pelo Governo do Estado com o apoio do Banco Internacional para a Reconstrução 

e Desenvolvimento – BIRD, e implementado pela CIAMA que tem buscado, com determinação, 

servir a sociedade e ao nosso Estado. Prestadora de serviços técnicos relacionados à elaboração de 

estudos e projetos de infraestrutura, desenvolvimento industrial, econômico e social, visando à 

geração de trabalho, renda e qualidade de vida da sociedade.    

 Por meio da CIAMA, o Governo do Estado efetivou o Acordo de Empréstimo com o 

BIRD para ampliar os investimentos em setores essenciais ao desenvolvimento do Estado, 

mediante a implantação do Projeto de Desenvolvimento Regional do Estado do Amazonas para o 

Zona Franca Verde – PRODERAM, que tem como objetivo atuar mediante ações de políticas 

integradas do poder público para estimular o desenvolvimento e a melhoria das condições sociais e 

econômicas da população do interior do Estado do Amazonas. Os investimentos abrangem 

diversas áreas da administração estadual e setores sociais críticos para o Estado, tais como: Saúde, 

Saneamento e Desenvolvimento Sustentável. Estão em andamento os subprojetos da Castanha, 

Meliponicultura, Manejo de Lago, Manejo de Aruanã, Eco-Turismo do Alto Solimões, Museu 

Maguta, Centro de Cultura e Desenvolvimento Sustentável do Vale do Javari, dentre outros.      
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Plano de Desenvolvimento Sustentável para o Sul do Amazonas – PLANDESUL/AM - tem a 

finalidade de atender às necessidades do Sul do Amazonas, mais especificamente as sub-regiões 

do Purus e do Madeira, abrangendo os Municípios de Boca do Acre, Lábrea, Canutama, Humaitá, 

Manicoré, Novo Aripuanã e Apuí. Este Plano foi concebido absorvendo-se o modelo do Programa 

de Desenvolvimento Regional do Amazonas – PRODERAM.  

  

V Feira Internacional da Amazônia  

 

Tendo como principal diferencial, a característica de ser a única feira internacional 

realizada na região Norte do país, destacando em seu conceito o contraste entre a moderna 

tecnologia desenvolvida no PIM e a valorização das potencialidades regionais, a Feira 

Internacional da Amazônia – FIAM é um evento que fortalece a integração dos agentes 

econômicos favorecendo a inserção dos produtos amazônicos no mercado nacional e internacional. 

Diferente das outras edições que obedeceram a um calendário bienal, a realização da V 

FIAM, reuniu produtores, importadores, exportadores, delegações da América do Sul, América do 

Norte, Europa, África e Ásia. O evento tem como sua grande marca o volume de negócios, que 

vem crescendo a cada biênio, negociações e captação de investimentos. 

Inserido em um panorama promissor, onde a mudança da cultura de consumo busca 

produtos associados a uma postura social ética, responsável e ambientalmente correta, o Estado do 

Amazonas pauta sua participação pela apresentação das ações executadas pelo executivo estadual 

na implementação de instrumentos gerenciais, tecnologias, inovações e soluções para a 

preservação da sustentabilidade ambiental, tendo em vista o crescimento harmônico da economia. 

A quinta edição da jornada de Seminários Internacionais movimentou a classe acadêmica 

e a sociedade regional com debates profundos sobre temas de amplo interesse para a Amazônia. 

Aproximadamente 2,2 mil pessoas se inscreveram para o evento que contabilizou a realização de 

14 seminários e participação de mais de 200 palestrantes, entre especialistas da academia regional, 

nacional e internacional. 

A terceira edição da Amostra de trabalhos Técnico-Científicos também contou com a 

participação abrangente de instituições de pesquisa e desenvolvimento da Amazônia.   

A Rodada de Negócios confirmou a sua trajetória de crescimento verificada a cada edição 

e registrou o volume recorde de aproximadamente US$11,5 milhões de negócios fechados em 

2009, um incremento de US$15,8% frente à edição anterior (US$9,6 milhões). Com os resultados 

do ano de 2009, a Rodada de Negócios da FIAM já acumula mais de US$35 milhões gerados ao 
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longo de suas cinco edições, proporcionando, nesse período, oportunidades de negócios para 

aproximadamente 900 empresas regionais. 

O setor de turismo também foi beneficiado com a geração de negócios e anúncios 

promissores de investimentos. A Rodada de Negócios de Turismo proporcionou um incremento de 

20% nas parcerias relacionadas ao turismo na região, em decorrência das diversas conversações 

travadas por mais de 50 empresas compradoras e 26 vendedoras. Durante a FIAM 2009, também 

foram anunciadas projeções de investimentos de R$1,020 bilhão para o ano de 2010 no trade 

turístico regional, provenientes de recursos do Banco da Amazônia (BASA) e fontes alternativas 

do FNO, BNDES e outras instituições. 

Um dos principais atrativos da FIAM 2009, o Pavilhão Amazônia consistiu em uma área 

de mil metros quadrados voltada exclusivamente à exposição e divulgação de produtos regionais 

inovadores e da cultura regional. 

Biojoias feitas de cascos de tartarugas, cremes anti-rugas, esponjas vegetais, frutas em 

versão de pó solúvel e aromatizantes de ambientes estiveram entre os produtos inovadores 

apresentados por micro e pequenas empresas da região. Destaque também para o Estande de 

Orgânicos que pela primeira vez foi realizado na FIAM com o objetivo de promover e divulgar os 

produtos orgânicos e naturais da Amazônia. 

A participação do Amazonas na V FIAM é a plataforma ideal para o encontro entre 

empresas de diferentes setores, investidores nacionais e internacionais, entidades governamentais e 

prestadores de serviço, estimulando a troca de experiências, informações sobre as necessidades do 

mercado e inovações tecnológicas, sendo o principal centro gerador de negócios, relacionamentos 

e conhecimentos da Amazônia. 

O Governo do Estado por meio da SEPLAN coordenou e realizou os seminários de 

interesse da área de planejamento, a formação de grupos de trabalho, apoiou os produtores e 

empresários locais, acompanhou a elaboração e execução do projeto do stand do Governo do 

Estado, o material promocional do evento e conduziu o processo de promoção nacional e 

internacional da Feira. 

 

Instituto Nacional de Propriedade Intelectual – INPI, Representação no Amazonas 

 

O INPI no Amazonas é representado pela SEPLAN, que por acordo, é fiel depositária de 

documentação confidencial das Instituições Públicas e usuários dos serviços de Propriedade 

Industrial. A SEPLAN tem como responsabilidade executar as atividades específicas do INPI, 
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descentralizadas por convênio, concernentes a documentação, recepção e protocolização dos 

depósitos de marcas, patentes, desenhos industriais, indicações geográficas, programas de 

computador, topografia de circuitos integrados, transferência de tecnologia e informação 

tecnológica, bem como quaisquer petições referentes a esses processos, efetuados na SEPLAN, 

com base na Lei da Propriedade Industrial – LPI, Nº 9.279. 

 
DEPÓSITOS EFETUADOS NA REPRESENTAÇÃO DO INPI NO AMAZONAS – 2007 – 2009 

  DEPÓSITOS/ANOS 
DISCRIMINAÇÃO 2007 2008 2009 (3) 
  Quantidade % (1) % (2) Quantidade % (1) % (2) Quantidade % (1) 
Marcas 12 10,26 (78,95) 19 12,30 58,33 - - 
Patentes 15 12,82 150,00 21 13,60 40,00 13 19,12 
Desenho Industrial 20 17,09 81,82 22 14,30 10,00 8 11,76 
Contrato de 
Tecnologia 3 2,56 200,00 - - - - - 
Outros 67 57,27 (55,63) 92 59,80 37,31 47 69,12 
TOTAL 117 100,00 - 154 100,00 - 68 100,00

Fonte: SEPLAN. 
(1) Participação percentual de cada depósito em relação ao total, (2) Variação percentual de cada ano em relação ao ano anterior; (3) Dados 
referentes a outubro de 2009. 
 

 
 Micro e Pequenas Empresas  
 

O I Distrito Industrial de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte do Amazonas – 

DIMPE, obra do Governo do Estado em convênio com a SUFRAMA, objetiva, ampliar a 

competitividade das empresas locais com capacitação de mão-de-obra, desenvolvimento de desing 

e melhoria na oferta de produtos, principalmente no segmento de madeira e móveis. Funciona nos 

moldes de um condomínio empresarial com lotes urbanizados dotados de completa infraestrutura. 

Encontram-se instaladas no DIMPE vinte e uma Empresas nos diversos seguimentos: 

produção e comercialização de óleos e essências naturais; lixas, cintas, discos, folhas 

especializadas em madeira; produção de papéis a partir da preparação e fiação de fibras têxteis 

naturais; produção de tanques para tratamento de esgoto doméstico, fabricação de escultura e 

móveis em madeira dentre outras. 

A inovação tecnológica e a ascensão das pequenas empresas no Amazonas apontam 

resultados bastante positivos. Trata-se do projeto de subvenção econômica para empresas 

nascentes de caráter inovador. O Programa Primeira Empresa Inovadora - PRIME, selecionou 



 386

90 empresas que terão direito ao financiamento de R$ 120 mil para serem investidos nos dois 

primeiros anos de existência. 

Os recursos contribuirão para o aumento do faturamento e das exportações com o 

objetivo de gerar e consolidar empresas inovadoras capazes de auto-gestão, especialmente no que 

diz respeito à geração e difusão de inovação.  

Destinado a apoiar empresas inovadoras de base tecnológica que tenham até dois anos e 

estejam formalmente legalizadas, o Prime vai financiar empreendimentos que se destaquem pelo 

caráter inovador de seus produtos ou serviços. Em quatro anos, o programa deverá investir R$ 1,3 

bilhão em cinco mil empresas nascentes.  

Para coordenar a seleção das empresas, no edital, foram indicadas 17 incubadoras âncora 

em todo o Brasil. A coordenação da região Norte ficou com o Centro de Incubação e 

Desenvolvimento Empresarial do Amazonas - (CIDE).  Das 259 empresas inscritas, 90 foram 

selecionadas. “É um incentivo para os empresários deslancharem no aperfeiçoamento dos seus 

produtos para o mercado e consolidarem, inclusive, desenvolvendo a capacidade de auto-gestão”.  

No início do processo, o recurso financeiro de R$ 120 mil, será literalmente, doado para 

cada empresa. O financiamento será feito em forma de subvenção econômica e os recursos não 

precisarão ser devolvidos à FINEP. Após os dois anos, as empresas poderão financiar, por meio do 

Programa Juro Zero, o mesmo valor de R$ 120 mil, para ser devolvido em 100 vezes sem juros. 

As 17 incubadoras-âncoras vão operar com recursos diferenciados, entre R$ 9 milhões e 

R$ 14,4 milhões. No cálculo, foram levadas em consideração as estimativas de demanda local 

apresentadas pelas instituições parceiras. 

O Programa Amazonas de Apoio à Pesquisa – Subvenção Econômica apoia o 

desenvolvimento de projetos de inovação tecnológica com recursos não reembolsáveis para micro 

e pequenas empresas do Estado, visando o aumento da cultura de inovação e competitividades das 

micro e pequenas empresas do Amazonas, gerando emprego e renda. Juntos, os micros e pequenos 

empresários do Estado do Amazonas irão receber R$ 2,69 milhões, da Fundação de Amparo à 

Pesquisa do Estado do Amazonas – FAPEAM e da Financiadora de Estudos e Projetos – FINEP, 

para o desenvolvimento de pesquisas e produtos, com o objetivo de gerar emprego e renda no 

Estado. Entre as 19 empresas contempladas, três são de municípios do interior do estado 

(Parintins, Iranduba e Nova Olinda do Norte). 

Entre os projetos a serem financiados destaca-se a “Voadeira Solar” – uma alternativa 

energética para a movimentação de pequenas embarcações na Amazônia, desenvolvido pela 

empresa K2C Serviço de Consultoria e outro sobre o estudo de fontes alternativas para a produção 



 387

de bioenergia para o pólo cerâmico-oleiro do município de Iranduba-AM, a ser desenvolvido pela 

empresa Cerâmica Montemar Ltda. 

O Programa resulta de convênio firmado entre a FAPEAM e a FINEP, tendo como co-

executoras a Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia do Amazonas - SECT, Secretaria de 

Estado de Planejamento e Desenvolvimento Econômico - SEPLAN, Agência de Fomento do 

Estado do Amazonas - AFEAM, Instituto Euvaldo Lodi - IEL, Instituto de Desenvolvimento 

Agropecuário do Estado do Amazonas - IDAM e o Serviço de Apoio às Pequenas e Médias 

Empresas do Amazonas - SEBRAE.  

 

 
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS  
 

O Programa de Capacitação do Servidor Público, coordenado pala SEAD, em parceria 

com os demais órgãos estaduais visa dar aos servidores, as competências necessárias para a 

operacionalização dos sistemas e se integram à nova modelagem do Estado moderno, em que as 

pessoas são atores desse processo de mudança.  

Desde 2005 o Governo do Estado vem investindo maciçamente na capacitação dos 

servidores da administração direta e indireta.  

A integração do Programa de Capacitação do Servidor Público ao Programa Estadual de 

Modernização da Gestão Administrativa, cujo princípio busca a preparação dos servidores através 

de um amplo programa de treinamento, resultou em um dos principais fatores de sucesso no 

processo de melhoria e mudanças na gestão administrativa estadual. 

O Programa aprimorar vem oportunizando o acesso e o desenvolvimento do servidor 

público de nível superior (graduação) e pós-graduação (especialização, mestrado e doutorado) 

permitindo o crescimento pessoal e profissional, elevando a capacidade intelectual da 

Administração Pública. 

O Programa Aprovar prepara servidores que irão enfrentar novos desafios de um curso 

superior, capacitando-os para enfrentar o exame vestibular e, também, elevando o seu capital 

intelectual, o que permite uma melhor prestação de serviços à comunidade amazonense. 

Participam como Núcleos deste Programa a SEAD, Policlínica Codajás, CIOPS e as Fundações: 

Hospital Adriano Jorge – FHAJ, Alfredo da Mata - FMT, Centro de Controle e Oncologia – 

FCECON, e Hematologia e Hemoterapia – FHEMOAM.  

Parceria entre a SEAD, SECT, FAPEAM e a Universidade do Estado do Amazonas - 

UEA, o Estado ofereceu aos seus servidores o curso superior de Tecnólogo em Gestão Pública. 
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Com a duração de dois anos, e disponibilidade de 100 vagas, o curso objetiva qualificar os 

servidores aos novos moldes da gestão pública do Estado. 

Como resultado dessa parceria, em setembro de 2009 foram formadas três turmas dos 

cursos de pós-graduação - lato sensu em Gestão Pública, Planejamento Governamental e 

Orçamento Público e de Gestão de Talentos, oferecidos exclusivamente a 150 servidores públicos 

do Amazonas. Com isso, procura-se dinamizar o serviço público com a modernização dos 

processos de gestão, melhoria de gastos públicos, implantação de modernas soluções tecnológicas 

e transparência nas ações do Governo. 

Resultado da parceria entre a SEAD, SEPLAN, CETAM e os demais órgãos do Estado, o 

Programa de Capacitação do Servidor Público atingiu os seus objetivos, capacitando no período de 

2006 a 2009, aproximadamente 25.000 servidores, nas áreas de Gestão, Planejamento, 

Desenvolvimento Econômico, Comportamental, Jurídica, Informática, Ambiental, Saúde, 

Produção, Administração, Ciências Humanas e outras, destacando-se os seguintes Cursos: 

Convênios e outros repasses, Coaching, PMO – Project Management Office, Ergonomia, Chefia e 

Liderança para Gestores do Serviço Público, Gestão por Competência, Contabilidade e Orçamento 

Público, Balanced Scorecard, Mapeamento de Competência, Gerenciamento de Conflitos 

Organizacionais, Psicologia Organizacional e do Trabalho, Política de Incentivos Fiscais, 

Planejamento Estratégico, Indicadores de Desempenho, Inglês Business, Inglês Intermediário, 

Inglês Instrumental Básico, Informática Básica, Informática Avançada, Core Draw, Excel Básico, 

CEJA – Ensino Médio, CEJA – Ensino Fundamental, Redação Oficial, Direito Financeiro com 

Enfoque na Lei de Responsabilidade Fiscal, Gestão de Material e Patrimônio, Qualificação 

Gerencial, Secretariado com Ênfase em Administração, Gestão de Equipes Visando o Alto 

Desempenho, Noções Básicas de Administração, Gestão da Tecnologia e da Segurança da 

Informação, Software Livre, Linux, Auditoria Governamental, Auditoria Governamental, além de 

Congressos, Seminários, Oficinas, Workshop, Conferências, Fóruns e Palestras. 

Destaca-se o Curso de Excelência no Atendimento ao Cidadão, que capacitou 654 

servidores estaduais, para atendimento excelente das demandas sociais, salientando os aspectos 

comportamentais para consolidação de metas organizacionais e governamentais, evidenciando a 

qualidade dos serviços oferecidos à comunidade.  

O Governo do Amazonas apoia a participação dos gestores na ExpoManagement desde 

2007, com o objetivo de oportunizar aos gestores melhores práticas gerenciais e 

consequentemente, contribuir para a melhoria da qualidade profissional dos servidores públicos. 
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A ExpoManagement é um evento internacional direcionado à profissionais da 

administração promovida pelo HSM Group. É considerado o maior fórum de executivos do 

mundo. 

O evento propicia aos seus participantes, encontros com renomados pensadores e 

autoridades mundiais da administração (management), que apresentam temas diversificados, 

tendências e novos conceitos do mundo corporativo, propiciando aprimoramento em áreas de 

planejamento e implementação estratégica. Em 2009, a delegação do Amazonas foi composta por 

88 participantes.   

 

 

GESTÃO PREVIDENCIÁRIA 

 

 

O AMAZONPREV, criado através da Lei Complementar nº. 30/2001, foi implementado 

em março de 2003, início da gestão deste governo. 

Os resultados do primeiro estudo atuarial, em 2001, conforme quadro abaixo demonstra uma 

situação crítica na Previdência do Estado e se nenhuma atitude fosse tomada em relação à Gestão 

Previdenciária do Estado do Amazonas, em 2011 o Governador do Estado seria um mero gestor de 

pagamento de servidores ativos, aposentados e pensionistas, porquanto sua Receita Corrente 

Líquida estaria totalmente comprometida com a rubrica Pessoal. 

A alternativa encontrada foi separar a massa previdenciária em dois grupos: os 

segurados do Fundo Financeiro (FFIN), custeados pelo Regime de Repartição Simples, (cabendo à 

gestão da Amazonprev minimizar a participação do Estado na cobertura do déficit corrente, 

permitindo que o Estado canalize recursos para áreas de educação, saúde e segurança), e os 

segurados do FPREV passarão ao Regime de Capitalização, o que significa abrir mão de satisfazer 

uma necessidade de consumo presente  para garantir uma necessidade de consumo futura, 

obrigando a Amazonprev a manter um olhar permanente para o futuro, prevendo a necessidade de 

constituição de reservas antecipadas. 
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DADOS PROJETADOS EM 2001 
  

ANO DESPESAS COM ATIVOS, 
INATIVOS E PENSIONISTAS 

RECEITA CORRENTE 
LÍQUIDA 

DESPESAS/RCL 
% 

2001 916.815.549,00 2.717.800.337,16 33,73 
2002 1.054.701.082,88 2.787.724.454,78 37,83 
2003 1.213.324.070,95 2.859.447.594,26 42,43 
2004 1395.803.346,00 2.933.016.041,20 47,59 
2005 1.605.726.803,76 3.008.477.272,05 53,37 
2006 1.847.221.941,84 3.085.879.984,73 59,86 
2007 2.125.037.020,25 3.165.274.130,08 67,14 
2008 2.444.634.418,40 3.246.710.944,09 75,30 
2009 2.812.298.036,54 3.330.242.980,94 84,45 
2010 3.235.256.849,37 3.415.924.146,96 94,71 
2011 3.721.827.041,58 3.503.809.735,38 106,22 
2012 4.281.575.520,08 3.593.956.462,01 119,13 
2013 4.925.508.017,80 3.686.422.501,90 133,61 

Fonte: AMAZONPREV. 

 

Atualmente, em relação aos demais regimes próprios de previdência existentes no Brasil, 

a situação Previdenciária do Estado do Amazonas, é bastante confortável, pois a partir da vontade 

política do Governo do Estado, não só foi encontrada a equação realística para administração da 

Previdência, mas também essas medidas ficaram assinaladas na Lei Complementar nº. 30/2001. 

Após cinco anos, de sucessivos superávits no Fundo Previdenciário - FPREV, 

demonstrados nos cálculos atuariais, o Amazonprev, como pioneiro, analisou com o Órgão 

Ministerial a possibilidade da redução da alíquota patronal para a massa dos segurados do FPREV 

de 22% para 13% com o intuito de suavizar o custo do tesouro estadual com a previdência. Isto 

demonstra o comprometimento do Governo com toda a sociedade, visto que, com esta redução, o 

Estado possuirá mais recursos para aplicar nas diversas áreas da sociedade, como saúde, educação, 

infraestrutura, cultura, lazer, e outros, numa prova inconteste de que o Estado do Amazonas 

começará a ter retorno do sacrifício feito. 

É imperativo reconhecer que o sistema avança positivamente e que a tendência é o Estado 

no futuro desonerar-se da obrigação para com a massa do Fundo Financeiro, registrada até 2008 

num total de 66.450 ativos e beneficiários (aposentados e pensionistas), ingressados no serviço 

público até dezembro de 2003, equivalente a 83,77% do total da massa previdenciária do Poder 

Executivo. 

O Governo do Estado implantou o Plano de Aplicações e Investimentos (PAI) desde 

maio de 2007, pautado inicialmente nas diretrizes da Resolução nº. 3.244/2004 – CMN, em 
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seguida pela Resolução nº. 3.506/07, e, pela Resolução nº. 3.790/2009, cujo acompanhamento 

passou a ser feito pelo Comitê de Investimentos - COMIV, criado desde 2005, como órgão de 

assessoramento à Diretoria. 

Os recursos existentes em moeda corrente são investidos no mercado financeiro com o 

propósito de constituir reservas suficientes para pagamento de benefícios aos servidores e obter 

retornos iguais ou capazes de superar a meta atuarial e os indicadores de performances 

estabelecidos no mercado. 

A adoção de uma gestão criteriosa, pautada numa política conservadora para com os 

investimentos, se justifica pelo fato desses recursos financeiros representarem a poupança dos 

servidores, que arcam, mensalmente, com 11% de suas remunerações para oferecer a sua 

contribuição ao regime capitalizado. Além disso, a contrapartida de 22% feita pelo Ente 

patrocinador representa fonte de recursos públicos, incidindo, ainda, em maior responsabilidade ao 

órgão gestor.  

O resultado do esforço do Governo do Estado aliado ao compromisso da administração 

do Fundo em manter o equilíbrio financeiro e atuarial do regime de capitalização do FPREV 

mostra que os investimentos geridos pelo Amazonprev, em sete anos, cresceram em patamares 

significativos, evidenciando seu processo de consolidação como demonstra o gráfico a seguir: 
 

 
               Nota 1: 

Investimentos compostos por renda fixa e imóveis. 
               Nota 2: realizado até setembro/09 e projetado até dez/09. 
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Diante desse cenário, amparado pelo Planejamento Estratégico, o Ativo do Fundo nos 

permite sinalizar que as projeções para chegar ao final do quadriênio do 2010-2013 alcancem o 

montante de Investimentos na ordem de R$ 1.167.100.707. Tais projeções se basearam numa visão 

de longo prazo, totalmente comprometida com os rumos do Regime Próprio de Previdência Social 

- RPPS Estadual, o que imprime maior responsabilidade tanto ao Ente patrocinador, quanto ao 

Órgão Gestor, pois só se concretizarão se todas as premissas delineadas continuarem sendo 

seguidas e se houver continuidade de uma gestão previdenciária eficiente.  

A capacitação e qualificação dos colaboradores e os avanços na área de previdência 

podem ser creditados em grande parte aos investimentos necessários em treinamento, cuja 

valorização é aliada ao crescimento profissional. 

Anualmente, é aprovado um Programa de Treinamento contendo as prioridades para execução no 

ano subseqüente e as metas mensuradas pela relação número de colaborador por quantidade de 

hora de treinamento. O resultado vem apontando uma superação da meta estabelecida. 

Visando atingir elevado nível de qualidade na execução dos serviços de concessão de 

benefícios, o AMAZONPREV fez investimentos em softwares e hardwares, criando um parque 

tecnologicamente avançado, capaz de garantir a agilidade e qualidade dos serviços. Em termos de 

software de gestão previdenciária, o Fundo foi o pioneiro a conseguir a licença de uso do 

SISPREV-Corporate junto a Associação Brasileira de Instituições de Previdência Estaduais e 

Municipais – ABIPEM. No que tange à parte de hardware, desde 2005 o Fundo vem mantendo 

uma relação de um micro para cada colaborador, estando assim em total sintonia com os 

propósitos do Programa de Apoio à Reforma dos Sistemas Estaduais de Previdência - PARSEP. 

A organização do parque tecnológico, para garantir uma boa gestão previdenciária, 

empreendeu ações visando reestruturar o cadastro dos servidores, implicando na incorporação 

dessa base de dados ao Sistema Integrado de Informações Previdenciárias (Siprev), administrado 

pelo MPS, com o propósito de permitir o cruzamento de informações com outros bancos de dados, 

como o Sistema de Óbitos (Sisobi) e o Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS), também 

administrados por aquele Ministério. 

O Sistema Tecnológico de Gestão Previdenciária – SISPREV, por sua vez, além de 

proporcionar maior rapidez e segurança na concessão de benefícios previdenciários, permite a 

simulação de benefício de aposentadoria, acompanhamento de processos via internet, 

fornecimento de extrato individualizado das contribuições do servidor, controle de arrecadação por 

órgão, permitindo dentre outras facilidades, um atendimento descentralizado para o segurado. 

 A conquista pelo Amazonprev de mais um Certificado de Regularidade Previdenciária - 

CRP pelo prazo de 180 dias (válido até 31.01.2010), por ter preenchido todos os requisitos 



 393

exigidos pelo Ministério da Previdência, coloca o Estado do Amazonas como referência nacional 

por nunca ter deixado de ser certificado, figurando como única instituição a manter 100% dos 

critérios com status regular. 

O CRP é um documento fornecido pela Secretaria de Políticas de Previdência Social que 

atesta o cumprimento de critérios e exigências estabelecidos na Lei nº 9.717, que comprova o 

Estado ou Município, segue normas de boa gestão, de forma a assegurar o pagamento dos 

benefícios previdenciários aos seus segurados. 

O Estado do Amazonas, paga aproximadamente 23 mil beneficiários do Regime Próprio 

de Previdência Social – RPPS.  

A preocupação em proporcionar melhores acomodações aos seus segurados e 

colaboradores e em alcançar o mais alto nível de qualidade no atendimento ao público é um desejo 

antigo do Ente Patrocinador e do Órgão Gestor. Em 2005 o atendimento do Fundo saiu de 58m2 

para uma área de atendimento de 696m2, em 2009. Em termos globais a área edificada com a 

reforma alcançou 1.335,57 m2, abrigando todas as unidades administrativas do AMAZONPREV, 

distribuídas nos dois andares, ficando o térreo destinado exclusivamente para o atendimento ao 

público. 

 O Regime Próprio do Amazonas foi o primeiro a implantar a Política de 

Responsabilidade Social, abrangendo inclusive a de responsabilidade ambiental, tendo se 

constituído como referência e sendo seguido atualmente por outros RPPS.  Dentre os programas 

merecem destaque: 

Programa Idade Ativa - tem como objetivo estreitar o relacionamento dos segurados com o 

Amazonprev, proporcionando a valorização e humanização das relações e a socialização dos 

idosos, com o oferecimento das atividades culturais, recreativas, sociais e pedagógicas, entre elas 

cursos, palestras e oficinas.  

Programa Bem Viver – proporciona entretenimento, descanso e lazer aos colaboradores tais 

como: salas de TV, descanso, leitura, participação em campeonatos externos, jogos internos, 

acesso à internet, massoterapia, dança de salão, ginástica laboral, mini-refeitório, dentre outros. 

Programa de Preparação para Aposentadoria, – PROAP - destinado aos segurados ativos do 

Estado, os cursos e palestras com temas profissionais especializados, objetivam amenizar os 

impactos da transição para inatividade. 

Programa Reciclar – pequenas iniciativas, como a reciclagem de papel e outros materiais 

utilizados na instituição, contribuem para minimizar os impactos no meio ambiente. Essa prática 

vem crescendo por meio de mais servidores participantes e pela conscientização para a 

preservação da natureza, pelos segurados atingindo um montante de 6,8 ton. 
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Programa Permanente de Atualização Cadastral - PROPAC – estreita o relacionamento 

institucional com os segurados. 

 

METROLOGIA 
 

 

O Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Amazonas – IPEM/AM, que representa o 

Governo do Estado, como órgão delegado pelo INMETRO apresentou um notável crescimento em 

sua atuação, estendendo as suas atividades, dos trinta e nove municípios atendidos até 2002, para 

os sessenta e dois municípios do Estado do Amazonas em 2006, 2008 e 2009, nas áreas de 

Metrologia Legal e Qualidade Industrial.  

 

ANO MUNICÍPIOS VALOR RELATIVO (%) 

2002 39 62,90 
2003 47 75,81 
2004 50 80,65 
2005 59 95,16 
2006 62 100,00 
2007 59 95,16 
2008 62 100,00 
2009 62 100,00 

                              Fonte: IPEM/AM 

 

Dentro do Programa de Fiscalização Metrológica foi executada a ação de Fiscalização 

em Instrumentos de Pesar e Medir utilizados nas mais diversas áreas de comercialização de 

produtos, que correspondem a balanças, bombas medidoras de combustíveis líquidos, taxímetros, 

esfigmomanômetros, balanças médicas, e medidores de velocidade por radar e sensor. Ressalte-se 

que o IPEM/AM para atender na íntegra o tripé Saúde, Segurança e Meio Ambiente iniciou, a 

partir de 2003, o controle dos equipamentos esfigmomanômetros (aparelhos medidores de pressão 

arterial) na rede de saúde Municipal, Estadual e Privada, assegurando, com isso, o fiel diagnóstico 

das consultas clinicas.  

A Metrologia Legal cresceu na ordem de 134,57% da sua atividade no ano de 2009, em 

relação ao ano de 2002, o que representa 35.538 instrumentos fiscalizados, em 2009. Em relação 

ao período de 2003 a 2009 o crescimento da atividade de metrologia está em 116,18%, conforme 

demonstra o gráfico abaixo, e entre 2009 em relação a 2008 o crescimento está em 1,31%, 

representando um incremento de 461 no universo de instrumentos fiscalizados. 
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ANO FÍSICO REALIZADO 

2002 15.150 

2003 16.439 
2004 19.388 
2005 23.026 
2006 25.353 
2007 26.019 
2008 35.077 
2009 35.538 

                                             Fonte: IPEM/AM. 

 

Área de Mercadorias pré-medidas - esta área realiza pré-exames e exames finais em produtos 

embalados na ausência do consumidor, tipo: Açúcar, Arroz, Café, Farinha, Feijão, Manteiga, 

Margarina, Sal, Pão Francês, Azeite, Bebidas em geral, Carnes e derivados, Queijos e derivados, 

dentre outros. Esses produtos representam, nos dias de hoje, 85% de tudo aquilo que consumimos.  

Área da qualidade Industrial - nesta área foram fiscalizados Produtos de Conformidade 

Avaliada, Regulamentados e do Programa Brasileiro de Etiquetagem, abrangendo a maioria de 

produtos de consumo do cidadão, tais como: têxteis, pneus, barras e fios de aço, brinquedos, 

preservativos, extintores de incêndio, capacetes, mamadeiras, fios e cabos elétricos, disjuntores, 

interruptores, embalagens plásticas para álcool e isqueiros, dentre outros, onde resulta que no ano 

de 2009 foram fiscalizados 1.967.621 produtos, e destes 1.965.527 foram aprovados, 1.181 foram 

interditados e 933 foram apreendidos conforme quadro de ações a seguir: 
 

QUALIDADE DOS PRODUTOS – 2002-2009 
 

ANO FISCALIZADOS APROVADOS INTERDITADOS APREENDIDOS 

2002 90.748 84.015 1.091 5.642 
2003 127.801 110.702 2.478 14.621 
2004 285.429 283.157 315 1.957 
2005 1.086.227 1.078.903 2.765 4.559 
2006 1.181.006 1.177.936 160 2.910 
2007 1.587.762 1.582.115 12 5.635 
2008 1.945.078 1.941.130 691 3.257 
2009 1.967.621 1.965.527 1.181 933 

Fonte: IPEM/AM 

 

Do resultado, constatou-se o crescimento aproximado na ordem de 2068% (Dois mil e 

sessenta e oito por cento) na atividade de Produtos Fiscalizados na área da Qualidade Industrial do 

IPEM/AM, no período de 2002 a 2009. 
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Os investimentos realizados permitiram fortalecer o planejamento das ações previstas e a 

capacidade de gestão, aperfeiçoando o manejo de recursos humanos e modernização da estrutura 

organizacional e dos processos administrativos, tudo em consonância com a política pública 

idealizada pelo Governo do Estado do Amazonas que prepara o Estado para os novos desafios do 

futuro.  
 

INVESTIMENTO REALIZADO – 2003-2009 

ANO VALOR 
R$ 1,00 

2003 145.601,44 

2004 220.160,42 

2005 615.000,00 

2006 144.878,02 

2007 39.507,50 

2008 29.000,00 

2009 35.000,00 

TOTAL 1.229.147,38 
                               Fonte: IPEM/AM              
 
 

O Governo registrou no período de 2003 a 2009, benefícios, avanços e investimentos, os 

quais se destacam: ampliação das instalações físicas do Instituto, aquisição de sistemas 

informatizados, melhoria da infraestrutura, aquisição de veículos para fiscalização e aquisição de 

equipamentos de informática. 

Adequação da entrada da Instituição com a construção da fachada, guarita e 

estacionamento para visitantes. 

Para redução dos custos este Instituto passou a absorver todas as despesas com a sua 

manutenção, desonerando o estado conforme o quadro abaixo:  
 

ANO VALOR 
R$ 1,00 

2003 446.180,12 
2004 1.006.949,18 
2005 1.669.957,76 
2006 1.975.160,40 
2007 1.375.312,83 
2008 1.345.974,85 
2009 *1.003.834,30 

Fonte: IPEM/AM 
*Valor até o mês de Setembro/09 
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GOVERNO ELETRÔNICO 
 
 

Com a execução de tecnologia limpa, este Governo tem contribuído para romper o 

isolacionismo do homem interiorano, levando ensino e informação as mais longínquas localidades 

da Amazônia através de projetos de Inclusão Digital, com absoluto respeito ao meio ambiente.  

No intuito de disponibilizar aos Municípios do Amazonas o acesso à internet e aos 

serviços on-line de políticas públicas, o Governo do Estado por meio da SEPLAN e da PRODAM, 

em parceria com as prefeituras municipais, implantou o Programa Amazônia Digital nos 

Municípios de Itacoatiara, Manacapuru, Tabatinga e Tefé. Até o final de 2010 o Amazonas Digital 

estará operando em 15 Municípios.   

Grandes projetos foram implementados em 2009, dentre os quais se destacam:  

Sistema de Gestão de Material e Patrimônio – AJURI - Marcado no ano de 2009 pela 

implantação de seu módulo de Patrimônio nos órgãos que já tinham implantado o módulo de 

material. Merece destaque também a implantação de seu módulo de Material, em quase todas as 

Unidades de Saúde da Capital. O Sistema AJURI é um produto web totalmente desenvolvido pela 

PRODAM para dar suporte à administração de material (estoque/almoxarifado) e bens 

patrimoniais, permitindo o perfeito controle dessa atividade. Coordenado pela  Secretaria da 

Fazenda - SEFAZ, permite uma visão corporativa e integrada de estoque de material e patrimônio, 

em todos os órgãos da administração pública estadual. 

SPROWeb - Desenvolvido por técnicos da PRODAM, o SPROWeb é um sistema de  

acompanhamento da tramitação de processos, que garante maior exatidão e transparência ao fluxo 

de documentos dentro da estrutura estadual, melhorando o atendimento ao servidor. Essa versão 

Web vem substituir o antigo sistema SPRO, escrito numa linguagem antiga e pouco amigável. O 

maior beneficiado será o próprio servidor, que poderá consultar o andamento de seu processo de 

qualquer lugar, por meio da Internet. 

SIGPRO - desenvolvido por técnicos da PRODAM, o Sistema Integrado de Gestão do Programa 

Social e Ambiental dos Igarapés de Manaus - SIGPRO, tem como objeto controlar as obras 

tocadas pela UGPI. 

Adesão à Rede Metropolitana Metro-MAO - no ano de 2009, a PRODAM fez um 

grande esforço no sentido de migrar para a Rede Metropolitana de Manaus - Metro-MAO, boa 

parte de seus clientes que acessavam os sistemas residentes no seu Computador Central por meio 

de circuitos de transmissão de dados dedicados ou em nuvem Frame Relay, contratadas junto às 
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concessionárias de comunicação. Essa medida resultou em grande economia para os órgãos s 

públicos, visto ser o preço oferecido por esse serviço na nossa região o mais caro do pais. 

A PRODAM recebeu dois equipamentos de extrema importância para a organização: um 

Storage DS 8.100, que serve para o armazenamento de dados, e um Mainframe System Z10 que 

processa 750 milhões de instruções por segundo, o que representou um crescimento de 

aproximadamente 80% na capacidade de processamento do órgão. 

Sendo o mainframe o principal gerador de contratos realizados pela PRODAM, onde 

estão residentes os grandes sistema corporativo do Estado, tornou-se cada vez mais premente a 

criação de um Site Backup, estrutura capaz de dar continuidade ao negócio da empresa em um 

mínimo espaço de tempo. 

Esse projeto é uma parceria PRODAM/SEFAZ, onde serão usados os CPDs dos dois 

órgãos ligados por fibra ótica, utilizando a modalidade de espelhamento, ou seja, todo serviço 

processado no Mainframe System Z10 instalado no CPD da PRODAM será replicado no 

Mainframe System Z9 instalado no CPD da SEFAZ, passando os dois ambientes a servirem de 

backup remoto, um para o outro. 

O Site Backup representa um grande avanço e é um enorme investimento, que garante 

aos nossos clientes a continuidade de seus serviços. Antes, se ocorresse um desastre em nosso 

CPD, os serviços de informática prestados pelo poder público diretamente à população ficariam 

inoperantes, causando os mais variados transtornos, inclusive com a perda de receita. O 

Mainframe System Z10 é mais rápido, tem mais memória e quase o dobro da capacidade de 

armazenamento do Z9, com menor custo de energia. 

O Governo do Estado, por intermédio da PRODAM capacitou no ano de 2009 uma turma 

composta por alunos das Escolas Estaduais Luizinha Nascimento, Plácido Serrano e 1º de Maio. 

As disciplinas básicas ministradas são Windows XP com Introdução à Microinformática, Word, 

Excel, Power Point e Navegação na |Internet Esse projeto, que iniciou em maio de 2007, oferece 

gratuitamente treinamentos e recursos de Tecnologia da Informação para a comunidade do bairro 

Praça 14 de Janeiro. 

Como executora da política de TI do Estado, a PRODAM oferece aos alunos dos cursos 

de Tecnologia da Informação e Comunicação, Administração de Redes Lógicas e demais cursos 

afins, tanto a nível médio quanto universitário, um programa de palestras sobre as suas diversas 

áreas de atuação, proferidas por profissionais de alto nível, complementadas com a visita a cada 

setor abordado e às salas do Computador Central e dos Servidores. No ano de 2009 esse programa 

foi cumprido com a visita de alunos da FUCAPI e do CETAM. 
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Apoio à Cultura, Ensino e Atendimento – fornecimento, instalação e configuração de 

equipamentos e realização/suporte aos serviços de telecomunicações para uso da imprensa local e 

internacional durante o Festival Folclórico de Parintins; treinamento dos técnicos das unidades da 

SEDUC, do interior; serviço de conexão via satélite para suporte às atividades desenvolvidas pelos 

barcos do Projeto, Pronto Atendimento Itinerante – PAI, nas calhas dos rios da Bacia Amazônica. 

 
INVESTIMENTOS – 2003-2009 

 

ANO VALOR 
R$ 1,00 

2003 5.212.502,00 
2004 362.004,00 
2005 773.455,00 
2006 856.053,00 
2007 3.746.522,00 
2008 3.514.773,00 

2009* 6.600.000,00 

TOTAL 21.065.309,00 

                                                   Fonte: Prodam. 

 

Concursos Públicos 

 
ANO 

ESPECIFICAÇÃO 
2005 2007 

Vagas  97 32 

Classificados 769 844 

Chamados 157 205 

Contratados 62 152 

Reserva 648 656 

 

 

LICITAÇÃO 

 

Com o Programa de Transparência Administrativa implementada neste Governo, a 

sociedade tem acesso ao que o Governo compra/contrata, quanto paga e de quem 

comprou/contratou. O pregão eletrônico é a modalidade de compra da administração pública 

brasileira mais utilizada e a mais bem sucedida, não somente pela redução nos custos de bens e 



 400

serviços comuns, mas também pela agilidade e simplificação dos processos, justificando, assim, a 

determinação do Governo em priorizar as licitações do Amazonas nessa modalidade. 

Uma das principais medidas adotadas nas ações de melhoria na Comissão Geral de 

Licitação – CGL foi a retomada da capacidade de investimento na aquisição de computadores e na 

melhoria na estrutura interna.  

O site da CGL foi reformulado, nele constando todos os atos praticados pela Comissão, o 

quadro de funcionários redimencionado e renovado; os editais refeitos e aprovados pela 

Procuradoria Geral do Estado – PGE; apuração e punição das condutas irregulares de particulares 

e de servidores, enfim, o respeito às regras de modo que todos se sintam seguros e estimulados a 

participar das licitações.   

Com dedicação redobrada a implantação do pregão eletrônico, amplia a competição e os 

níveis de transparência. A implantação e gerenciamento do novo cadastro de fornecedores do 

Estado exerce função imprescindível para todos os órgãos: caso a empresa não esteja em dia com 

sua documentação, não receberá o devido pagamento até que atualize sua situação. Em parceria 

com a SEPLAN os servidores dos demais órgãos foram capacitados na área de licitação, e em 

parceria com a SEFAZ e SEBRAE, centenas de microempresários. 

A partir dessas iniciativas, o Estado alcançou uma economia consistente nas compras e 

contratações públicas, além de aumento relevante da capacidade de investimento dos órgãos em 

suas atividades fim (mais de R$241 milhões em 2005). A garantia de transparência (apenas 56 

convites realizados em 2005 ante mais de 800 realizados em 2004), e a licitação eficiente. 

 Durante operação realizada pela Polícia Federal na cidade de Manaus, nada foi dito 

contra a CGL, o que confirma a integridade das ações. 

Em dezembro de 2008, a CGL ganhou destaque no cenário nacional ao receber a 

certificação ISO 9001/2000, tornando-se a primeira e única comissão do país detentora da 

qualificação. 
INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS POR MODALIDADE 

Valor  (R$ 1,00) 

Modalidade Licitações 
Marcadas

Licitações 
Marcadas 

% 

Licitações 
Concluídas

Licitações 
Concluídas 

% Licitado Ofertado Economizado 

Pregão Presencial 55 3 48 3 15.515.518,00 11.628.939,52 3.886.578,48

Pregão Eletrônico 1.601 79 1.397 81 1.521.190.617,41 904.102.916,89 617.087.700,52

Convite 77 4 70 4 1.020.128,69 933.779,63 86.349,06

Tomada de Preços 137 7 110 6 46.760.840,70 45.245.824,02 1.515.016,68

Concorrência 148 7 102 6 740.152.738,35 747.389.753,51 -7.237.015,16

Total Geral 2.018 100 1.727 100 2.324.639.843,15 1.709.301.213,57 615.338.629,58
  Fonte: CGL 
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DIFUSÃO DA INFORMAÇÃO DO GOVERNO 
 

A Agência de Comunicação Social – AGECOM estruturada no início deste Governo tem 

como finalidade a administração dos assuntos concernentes ao controle das exposições do 

Governo do Estado na mídia, acompanhamento e divulgação de suas ações, a intermediação do 

relacionamento do Governo com a população e a realização de campanhas com vistas à melhor 

informação ao público e ao desenvolvimento da cidadania. 

Como resultado dessa ação, é visível a eficácia da comunicação e transparência sobre as 

ações do Governo no Amazonas, demais estados brasileiros e também no exterior.  Nesse intuito, a 

AGECOM, no período de 2003 a 2009, produziu 56.406 textos e notas para TV, Rádio, Impressos 

e Sites; 287.971 matérias de interesse e sobre o Governo do Estado na mídia impressa local e 

nacional; 518 Campanhas incluindo Rádio, TV, Jornais Impressos, Revistas e outros.  

A cobertura jornalística das ações do Governo foi realizada em todos os municípios do 

Estado e nas viagens nacionais e internacionais. 

O Programa Fala Governador, busca uma ligação mais próxima do Governador com a 

população. É um canal no qual as pessoas podem tirar dúvidas, dar sugestões, reclamar, comentar 

e elogiar através do número 0800-280-1515. Inserido neste contexto, os serviços do Programa Fala 

Governador foram ampliados. Durante seis dias da semana, um grupo de servidores públicos 

recebe ligações e as pessoas que ligam têm suas solicitações respondidas em até 72 horas pelo Call 

Center. 

Foram transcritos 70 discursos, cada um com duração média de 45 minutos. 

Com o objetivo de propagar a informação dos resultados das ações do Governo e da 

riqueza de nosso Estado, foi lançada a Revista Amazonas em Ação, com tiragem de 5.000 

exemplares e distribuídas nas três esferas dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, além 

das Forças Armadas, Veículos de Comunicação, empresas privadas, entidades de classe, órgãos 

vinculados entre outros. 

O Portal do Governo do Amazonas (www.amazonas.am.gov.br), vive um novo 

momento, visando agregar novos aplicativos e proporcionar melhores serviços à população.  

Como resultado, em outubro de 2009, as informações do Governo do Amazonas (textos e 

vídeos) passaram a ser disponibilizadas em redes sociais como: Twitter,  You Tube, Orkut e o 

Facebook. Nessa primeira etapa os avanços positivos já podem ser mensurados de forma clara, 

particularmente na exibição de vídeos de interesse do governo na rede mundial You Tube. São 75 

vídeos disponibilizados e 3.035 acessos registrados.  
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Os vídeos e fotos postados nesses meios podem ser acessados pelos seguintes endereços 

virtuais: http://www.youtube.com/governodoamazonas,  

http://www.twiiter.com/governoamazonas, http://www.youtube.com/agecomam e 

http://www.twiiter.com/agecom_am. 

Gradativamente, o Portal vem conquistando o interesse da população, pois em 2007, ano 

em que a AGECOM passou a contar com um instrumento para controlar o número de acessos ao 

Portal, foram contabilizadas 115.814 consultas. Em 2009, o número de acessos superou a marca de 

meio milhão e chegou a 607.252, contra os 216.395, registrados em 2008 e 332.209 consultas 

contabilizadas em 2007 e 2008.  

O Portal conta com um espaço para divulgar informações sobre todos os Concursos 

promovidos na esfera estadual, e com o aplicativo “Áudios”, por meio do qual é possível ter 

acesso aos áudios das participações do Governador e do Vice-Governador, no programa de rádio 

“Fala Governador”, bem como todas as entrevistas. Passou a exibir, ainda, com destaque, o 

número 0800 – 280 1515, para facilitar o contato do cidadão com o governador.  

Para atingir um extenso grupo formador de opinião espalhado pelo Brasil, o Governo do 

Estado, se inseriu na rede Maxpress que funciona como um banco de dados informatizado de 

relacionamento com a imprensa. Envolve um gerenciamento de mailings de fácil processamento e 

utilização. O Maxpress possui um cadastro de 52 mil jornalistas e 14 mil veículos de comunicação 

sempre atualizados. 

Outra ferramenta introduzida nas ações de comunicação deste Governo foi a TV Indoor, 

um novo conceito de comunicação que conjuga informação e entretenimento, resultante da procura 

por informação instantânea e atualizada. A mídia alternativa está sendo implementada nos órgãos 

onde se encontra uma concentração de público significativa e rotativa, com o intuito de promover 

os serviços por meios audiovisuais. 

As informações sobre o Governo do Amazonas, hoje podem ser acessadas em qualquer 

parte do mundo. Portanto, é incalculável o quantitativo de pessoas que são beneficiadas na capital 

e no interior, no país e no mundo, através do rádio., TV jornal impresso, revistas e internet. 

Por meio das campanhas publicitárias, a população toma conhecimento das ações 

realizadas pelo Governo em benefício da sociedade. Ressalta-se aqui o Prosamim, Programa Zona 

Franca Verde, Lei de Mudanças Climáticas, Bolsa Floresta, Ponte Manaus-Iranduba , Região 

Metropolitana, Proama e Gasoduto, o que leva a permitir ao povo amazonense ter maior 

visibilidade das obras empreendidas. Conscientizar a população, como a campanha que identificou 

o povo com a marca do Governo do Estado, “Orgulho de ser Amazonense“, que elevou a auto-

estima do cidadão amazonense. 
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Com o objetivo de publicar os serviços e as ações de utilidade pública e a legalidade 

constitucional aos atos públicos, a Imprensa Oficial do Estado, cuja meta principal é a impressão 

diária do Diário Oficial, teve uma tiragem em 2009 de 357.000 jornais, considerando a tiragem 

diária de 1.300 exemplares contendo matérias dos Poderes Executivo, Legislativo, Judiciário e 

outras de interesse geral da população, além do atendimento das consultas via internet, por meio 

do jornal eletrônico www.imprensaofocial.am.gov.br. 

Também confeccionou 12.850 livros, 30.500 jornais religiosos, 850 revistas, 358.950 

impressos diversos de interesse dos Órgãos do Estado, assim como 880 encadernações. 

Com a missão de transmitir à população amazonense, informação rápida e transparente, 

com programas de qualidade cultural e educacional, a Fundação Televisão e Rádio Cultura do 

Amazonas – FUNTEC tem na sua grade de programação o Telejornalismo, Radiodifusão, 

Entretenimento, Cultural e Esportivo. 

A Rádio Cultura presta serviços através da radiodifusão aos municípios e comunidades 

amazonenses e outros Estados, tendo as comunidades ribeirinhas como público alvo. O sinal da 

rádio é captado em vários Estados e Países por meio de rádio amadores. 

Através de sua programação de teor educacional, cultural e de características regionais, a 

Rádio Cultura presta serviços de entretenimento, informações jornalísticas, divulgação de 

atividades, artísticos culturais, divulgação institucional, serviços públicos como avisos, cartas e 

outros, servindo como elo, aproximando à capital e o interior do Estado.  

Mantém contato direto com os ouvintes por meio do telefone para divulgação de avisos e 

utilidade pública. 

No início da administração deste Governo, a instituição se encontrava com sérias 

dificuldades na área técnica – operacional, principalmente no que diz respeito a seus 

transmissores, em Manaus Canal 2 e nas suas retransmissoras em Manacapuru canal 9 e Itacoatiara 

canal 3. Em Manaus o transmissor operava com 29% de sua capacidade nominal de vídeo e 5 % de 

sua capacidade nominal de áudio. Além de equipamentos como câmeras, vídeos cassetes, 

microfones, cabos de vídeo para câmeras e outros com defeitos e sem operacionalização por falta 

de peças de reposição. 

Também foi encontrada irregularidade das emissoras junto ao Ministério das 

Comunicações e ao Conselho Regional de Engenharia – CREA. A Emissora de Manaus, Canal 2, 

recebeu duas multas da ANATEL, devido potência ERP – Potência Efetivamente Irradiada, abaixo 

da especificada em projeto e relação de potência de áudio e vídeo diferente de 1/10. E, as 

retransmissoras de Itacoatiara e Manacapuru não tinham Licença de Funcionamento. A 

Retransmissora de Itacoatiara estava sem funcionar e isso ocasionou também multa pela 
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ANATEL. Também a FUNTEC foi acionada pelo CREA, devido à mesma não ter um Engenheiro, 

especialista em Telecomunicações, como Responsável Técnico pelas Emissoras de TV e Rádio. 

Dentre as melhorias iniciais a partir de 2003 destaca-se a contratação de um engenheiro, 

especialista em telecomunicações; a recuperação da capacidade de transmissão da Emissora de TV 

Canal 2; aquisição das peças para a recuperação do Transmissor Harris Modelo 10LS, que após 

sua manutenção, passou a funcionar com 100% de sua capacidade nominal de transmissão. Com 

essa medida foram resolvidas as pendências, junto a ANATEL, de duas multas: potência ERP, 

abaixo da especificada em projeto e relação de potência de áudio e vídeo diferente de 1/10. 

Para as retransmissoras de Itacoatiara e Manacapuru foram feitos novos Projetos Técnicos 

e enviado ao Ministério das Comunicações. Em 2003 a Retransmissora de Itacoatiara recebeu a 

Licença de Funcionamento e também passou a funcionar normalmente. 

Foi realizado um levantamento da situação dos equipamentos técnico-operacionais da 

Emissora de Televisão Canal 2 para a realização de um plano de modernização do seu parque 

técnico. Nesse plano foi decidido, inicialmente, pela compra de peças de reposição para 

recuperação de alguns equipamentos e posterior compra de novos equipamentos digitais, mediante 

um Projeto de Digitalização para a Emissora de TV canal 2.  

Visando a ampliação do sinal da Emissora, foi elaborado Projeto Técnico para 10 Retransmissoras 

de TV e dado entrada no Ministério das Comunicações, para atender os municípios de Tabatinga, 

Maués, Tefé, Coari, Rio Preto da Eva, Humaitá, Parintins, Novo Airão, São Gabriel da Cachoeira 

e Fonte Boa. Também foram enviados ao Ministério das Comunicações os seguintes documentos: 

 Requerimento solicitando à consignação de canal de radiofreqüência para a Transmissão 

Digital. 

 Projeto Técnico de aprovação de local e utilização de equipamentos da estação de rádio 

difusão de sons e imagens na cidade de Manaus, Canal 32 com modulação digital. 

 Renovação de Outorga do canal 2. 

 Recadastramento da emissora de TV canal 2. 

Em agosto de 2009 o Ministro das Comunicações assinou o Convênio com o Governo do 

Estado, de consignação do Canal Digital 32 para a Fundação Televisão e Rádio Cultura do 

Amazonas. 

 

METAS PARA 2010 

 

 Instalar equipamentos da Emissora de Televisão Digital Cana 2; 

 Digitalizar de 50% dos equipamentos da Emissora de Televisão; 
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 Instalar as 10 retransmissoras para os municípios do interior do Amazonas. 

 Contratar serviço de satélite para a transmissão do sinal da Televisão Cultura Canal 2, para as 

10 retransmissoras do interior.  

  

AUDITORIA E CONTROLE 

 

A avaliação da gestão pública realizada pelo Governo do Estado recebeu ênfase nas áreas 

de saúde, educação e segurança, com o objetivo de contribuir para a melhoria do desempenho das 

instituições governamentais, bem como para uma melhor aplicação dos recursos públicos.  

No período de 2003 a 2009 foram realizadas ações de melhorias, as quais se destaca: 

 Criação da Comissão Geral de Ética pela Lei no 2.848 de 18/11/2003; 

 Elaboração e implantanção do Código de Ética dos Titulares de cargos de alta direção do poder 

executivo pela Lei no 2.850, de 18/11/2003; 

 Elaboração e implantação do Código de Ética dos servidores públicos civis e militares do 

estado do amazonas aprovado pela Lei no 2.869, de 22/12/2003; 

 Elaboração e implementação de Instruções Normativas nos 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007 e 

008 no ano de 2004, visando o controle e a regulamentação de procedimentos inerentes à 

administração pública; 

 Controle de contratos e convênios via download; 

 Disponibilização de site contendo informações sobre a organização e funcionamento da 

instituição, suas ações de auditoria, comissão geral de ética e informações sobre o poder 

executivo estadual; 

 Transformação da secretaria de controle interno, ética e transparência em controladoria geral 

do estado, pela lei delegada nº 03 de 09/06/2005, ampliando a capacidade de controle e 

fiscalização; 

 Criação do regimento interno da CGE pela Lei Delegada no 05 em 20/06/2005. 

Os benefícios, avanços e investimentos na Controladoria Geral do Estado - CGE, no 

período de 2003 a 2009, foram marcados pela instrumentalização do controle sobre os 

jurisdicionados na utilização dos recursos públicos.   

Nesse sentido, em 2009 a CGE procedeu: 792 análises de pedidos de dispensa e 

inexigibilidade de licitação; 431 análises de pedidos de autorização de viagens; 181 prestações de 

contas de viagens dos diversos órgãos públicos; 150 autorizações para contratação de docentes 

para a UEA e 35 autorizações de processo seletivo simplificado para contratação de docentes da 

UEA. 
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Foram realizadas 50 auditorias, nas Unidades da Administração do Poder Executivo 

Estadual, que procederam as análises da execução financeira e orçamentária, procedimentos 

internos em processos administrativos da despesa nos contratos firmados com pessoas físicas e 

jurídicas para a consecução dos objetivos previamente definidos e inclusos na LDO e LOA, bem 

como análise de processos enviados pelas Prefeituras Municipais encaminhando notícias crimes 

contra ex- prefeitos que não prestaram contas no exercício de 2008.  

As auditorias sobre a concessão de prestação de contas de adiantamento totalizaram em 

R$ 255.290,00, realizadas em oito unidades gestoras. 

Atendendo os dispositivos legais a Auditoria emitiu 56 Termos de Recebimento e Coleta 

de dados dos Balanços Patrimoniais encaminhados pelas Prefeituras Municipais. 

Foram emitidas 24 manifestações técnicas com o intuito de orientar os jurisdicionados 

quanto a obediência aos ditames legais, missão institucional incumbida a este Órgão. 

 

APOIO LOGÍSTICO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA DO GOVERNO 

 

Dentre as diversas ações realizadas pelo Governo, por intermédio da Secretaria de 

Governo, Casa Civil e Casa Militar, destaca-se o atendimento integral às Prefeituras municipais, 

nos casos emergenciais e de calamidades públicas. 

Nesse sentido destacam-se a entrega de cestas básicas, medicamentos e combustíveis, nos 

57 Municípios do Amazonas, atingidos pela seca, onde mais de 63.000 famílias foram assistidas e 

beneficiadas. 

O ano de 2009 marcou a maior enchente do século no Estado do Amazonas. Para 

amenizar o sofrimento da população atingida, o Governo do Estado em parceria com o Exército 

Brasileiro, deu assistência às famílias, retirando-as para localidades seguras e distribuindo cestas 

básicas, medicamentos, colchões e outros. Por meio do Plano Emergencial, mais de 138.000 

famílias foram socorridas. Muitas famílias foram também beneficiadas com o Cartão Magnético 

SOS Enchente, no valor de R$300,00 cada. Destacamos ainda outras atividades: 

 Acompanhamento das Ações do Governo nos 62 Municípios, referente às obras, serviços, 

consolidação de dados sobre as comunidades e projetos executados pelo Governo do Estado; 

 Levantamento da situação de cada Município, nos seguintes segmentos: educação, saúde, 

segurança, sistema viário, energia, telefonia e meios de transporte, a fim de serem 

transformados em ação; 

 Acompanhamento junto à SEINF referente às obras de cada Município; 
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 Acompanhamento, através da Comissão de Cooperação Institucional – CCRIA, de Convênios 

com o Governo Federal, bem como os formalizados entre as Prefeituras Municipais e o 

Governo Estadual, quanto às Prestações de Contas, objetivando a celeridade das demandas. 

 Levantamento e Acompanhamento das necessidades nas Unidades de Saúde, no município de 

Manaus, visando melhorar o atendimento ao público do Sistema Único de Saúde – SUS. 

 Levantamento e acompanhamento referente à manutenção do parque energético nos 

municípios do interior, quanto à demanda, reserva técnica e abastecimento, bem como o 

encaminhamento ao órgão competente das demandas relativas ao Programa Federal Luz Para 

Todos. 

 Levantamento junto às unidades estaduais de Ensino da Capital, identificando as necessidades 

de reformas e ampliação da estrutura física, diagnóstico da funcionalidade dos equipamentos e 

ampliação do quadro de pessoal e outras. 

 

DEFESA JURÍDICA  
 

 
A Procuradoria Geral do Estado - PGE é uma instituição imprescindível e essencial à 

Administração Pública do Estado do Amazonas. As suas intervenções nos assuntos que lhe são 

pertinentes têm propiciado ao Estado, a regularidade legal do ato administrativo, permitindo que a 

administração pública tenha sempre que necessário o respaldo legal para a sua operacionalidade. 

Foi realizada reforma total e ampliação da sede, cujo valor investido chega a R$ 

4.937.596,06. Também foi criado e implantado um novo sistema informatizado (GPAJ) que inclui 

autuação, tramitação e movimentação de processos, restando, ainda, dois módulos a serem 

implementados (em fase de testes), que é o editor de texto e o de precatórios.  

O Governo do Estado, considerando a necessidade da modernização de suas funções 

operativas, investiu mais de R$ 1.400.000,00, na aquisição de equipamentos de informática, 

mobiliário e outros itens necessários a modernização dos serviços na intenção única de bem servir 

a Administração do Estado. 
INVESTIMENTOS REALIZADOS – 2004 - 2009 

ANO VALOR 
R$ 1,00 

2004 311.813,05 
2005 161.601,72 
2006 23.078,00 
2007 144.777,00 
2008 242.750,76 
2009 550.792,00 

      Fonte: PGE. 
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A meta a ser cumprida até o final do Governo é a Implantação da Execução da Dívida 

Ativa por Meio Virtual. A implementação do processo foi iniciada em 2006, com a contratação da 

empresa especializada. 

Diversos cursos de capacitação foram ministrados aos servidores administrativos da 

Instituição. No período, o número de treinados chegou a 43, o que, corresponde a 43% do universo 

(100). 

Desde 2004 até o presente ano, a PGE, por meio do seu Centro de Estudos Jurídicos, 

ofereceu à comunidade jurídica, cursos, palestras e seminários que contaram com a frequência de 

4.821 pessoas, entre Procuradores, Advogados e Estudantes de Direito. 

Dentre eles está o Seminário PGE de Direito Público, evento de grande importância que 

contou com a participação de Ministros das Cortes Superiores e diversos outros juristas e 

professores de prestígio nacional. 

 

Concurso Público - Em 2004 foi realizado o 7.° Concurso Público para provimento do cargo de 

Procurador. Atualmente a PGE conta com 72 cargos nessa categoria. 
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II - ASPECTOS GERAIS DA RECEITA TRIBUTÁRIA 
 
 

Durante o período 2003 a 2009, o Governo do Estado por meio da Secretaria de Estado 

da Fazenda do Amazonas - SEFAZ-AM deu um salto qualitativo e quantitativo em suas ações de 

modernização, jamais registrado na história da fazenda estadual.  

Ao fim de 2009 tem-se, de fato, no Amazonas, uma Secretaria da Fazenda modernizada 

no que diz respeito à tecnologia, capacitação de pessoal, efetivação de novos profissionais por 

meio de concurso público, capacidade de calcular rapidamente tanto gastos quanto economia, 

cruzar dados fiscais, atender melhor o contribuinte e administrar com eficiência os recursos 

financeiros para o atendimento da função social do Estado, sempre na observância dos princípios 

legais.  

Os dados são gerados em três grandes plataformas executivas de trabalho interno: 

Secretaria Executiva da Receita (SER), Secretaria Executiva do Tesouro (SET) e a Secretaria 

Executiva para Assuntos Administrativos (SEA).  

Alguns dos principais dados gerados são os relativos à execução do Orçamento do 

Estado. Saber o que entrou em termos de Receita e para quais áreas estes recursos públicos foi 

direcionados, é uma ação que reflete, a um só tempo, o cumprimento de determinações 

constitucionais, a capacidade técnica de gestão financeira e a vontade política do Governador.  

Compete à Comissão de Orçamento coordenar e controlar a execução das atividades 

relacionadas à elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias e da Lei Orçamentária Anual, 

estabelecer diretrizes gerenciais para a execução orçamentária dos órgãos da Administração direta 

e Indireta e controlar os gastos públicos. Trata-se, assim, de um órgão que tem em seu escopo o 

desenvolvimento de atividades meio. 

Nos últimos sete anos a grande inovação nas atividades inerentes ao Orçamento do Estado, 

foi à implantação do Sistema Integrado de Gestão Orçamentária – SIGO. 

Em fase de execução desde setembro de 2008, o SIGO - Módulo de Alteração de QDD, 

consiste em tramitar, de forma informatizada, todo o processo de remanejamento de recursos de 

uma determinada fonte, dentro de uma mesma ação e de um mesmo grupo de despesa, desde a sua 

solicitação inicial passando por análises, aprovações e atualizações de saldos, até a impressão da 

portaria que, assinada pelo Gestor do Órgão, deverá ser encaminhada mensalmente para 

publicação no Diário Oficial. 
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Em síntese, tais benefícios melhoram a produtividade e a qualidade do serviço, uma vez 

que, reduzindo o esforço na execução operacional permitirá que o foco se volte para a gestão do 

processo.  

O quadro abaixo demonstra o comportamento da receita nos exercícios de 2003 até outubro 

de 2009. 
 

RECEITA ORÇAMENTÁRIA - 2003 - 2009 
R$ 1,00 

ANO 
RECEITA 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Tributária 2.346.663 2.779.878 3.205.311 3.596.389 3.991.536 4.952.961 3.674.993
Contribuições 444.143 573.645 421.556 468.020 492.207 584.323 414.609
Patrimonial 61.896 47.316 67.414 39.989 50.429 124.407 89.556
Agropecuária 0 29 16 11 1 0 0
Industrial 6.367 8.374 8.666 9.467 10.340 12.021 9.674
Serviços  104.435 82.973 233.101 78.116 91.178 114.083 362.387
Transferências 
Correntes 1.032.179 1.313.571 1.562.536 1.872.245 2.094.767 2.692.532 1.922.030

Outras Receitas 
Correntes 57.321 76.830 107.698 73.280 306.259 87.393 152.803

Operações de Crédito 8.134 1.665 11.950 86.097 131.178 170.631 442.327
Alienações de Bens 413 1.618 1.032 184 1.198 1.773 25.343
Amortização de 
Empréstimos 579 559 405 925 490 394 338

Transferências de 
Capital 33.804 8.682 69.368 60.723 56.820 116.905 156.228

Outras Receitas de 
Capital 10.189 22.775 25.116 21.459 19.514 25.400 16.236

Dedução  (348.831) (402.546) (472.535) (526.779) (661.919) (896.130) (744.506)

TOTAL 3.757.293 4.515.369 5.241.634 5.780.126 6.583.998 7.986.693 6.522.018

Fonte: SEFAZ-AFI – dados apurados até outubro/2009 
 *Valores provisórios, dependendo do encerramento do Balanço. 
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EVOLUÇÃO DA REALIZAÇÃO DA DESPESA POR GRUPO - 2003 - 2009 

ANO GRUPO DE 
DESPESAS 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Pessoal e 
Encargos Sociais 1.629.412 1.847.383 2.112.950 2.355.640 2.589.254 3.075.449 2.859.747

Juros e Encargos 
da Dívida 136.306 120.815 120.402 109.276 106.811 107.572 109.377

Outras Despesas 
Correntes 1.463.464 1.848.375 2.187.860 2.225.604 2.612.016 3.178.789 3.132.068

Investimentos 385.462 524.009 685.586 891.317 864.053 1.265.918 2.093.702
Inversões 
Financeiras 29.104 31.772 27.633 32.097 1.667 11.325 28.159

Amortização da 
Dívida 96.996 128.197 123.941 134.278 131.168 144.993 144.343

Reserva de 
Contingência ... 0 0 0 0 0 0

TOTAL 3.740.743 4.500.551 5.258.372 5.748.212 6.304.969 7.784.046 8.367.396

Fonte: SEFAZ . 
 

EVOLUÇÃO DA REALIZAÇÃO DA DESPESA POR PODER 2003 - 2009 

ANO 
PODER 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Legislativo 136.709 149.399 179.697 197.750 184.558  233.820  217.538 
Judiciário 140.872  167.481 207.689 191.517 228.068  252.506  247.571 

Ministério Publico 65.403  72.144 79.899 87.734 94.451  107.079  83.812 
Executivo 3.397.759  4.111.527 4.791.087 5.271.211 5.797.892  7.190.641  7.818.475 

TOTAL 3.740.743  4.500.551 5.258.372 5.748.212 6.304.969  7.784.046  8.367.396 

           Fonte: Sefaz. 

EXECUÇÃO DA REALIZAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÃO 2003 – 2009 
R$ 1,00 

ANO 
FUNÇÃO 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Saúde 745.096  882.663 1.019.752 1.098.140 1.226.354  1.408.154  1.440.635 

Educação 576.233  705.829 796.706 890.532 990.069  1.203.060  978.780 
Segurança 282.099  323.956 389.505 430.739 465.134  559.540  554.350 

Saneamento 20.333  39.918 107.657 113.188 99.824  169.639  432.584 
Urbanismo 65.846  33.267 44.836 131.309 187.880  621.301  1.047.924 

Assistência Social 32.644  30.065 61.906 50.397 73.692  108.528  125.794 
Ciência e Tecnologia 7.769  19.588 33.573 30.658 39.219  49.250  35.360 

Cultura 45.887  79.994 69.556 69.417 77.223  76.790  88.595 
Agricultura 40.902  57.863 71.797 64.370 67.456  90.466  100.553 

Desporto e lazer 12.820  16.528 23.065 41.682 30.442  43.342  44.215 
Outros 1.911.113  2.310.880 2.640.019 2.827.780 3.047.676  3.453.976  3.518.606 

TOTAL 3.740.743  4.500.551 5.258.372 5.748.212 6.304.969  7.784.046  8.367.396 
Fonte: SEFAZ. 
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Desde a Lei Delegada 73, de maio de 2007, a SEFAZ, vem trabalhando para tornar o 

processo de compras e controle de gastos do Governo Estadual cada vez mais técnico e 

transparente para a sociedade. 

O e-Compras tem sido à base dessa construção. Lançado no final de 2005 começou a 

operar em 2006. Hoje, com uma estrutura de pessoal pouco maior que há três anos, as 

competências foram ampliadas e pode-se seguramente afirmar que o Sistema de Registro de 

Preços, política do Governo Estadual está assim consolidado: 

Gestão do Catálogo de Material – resultado de pesquisa, é disponibilizado para todo o 

Executivo do Estado. 

Banco de Preços – pesquisa e disponibiliza preços para serem consultados por todos os 

órgãos do Estado.  

Sistema de Registro de Preços atende a uma política do Governo, que muda 

profundamente a lógica de aquisição de bens e serviços, pois permite realizar licitação não apenas 

para um órgão, mas para todo o Estado. 

O Sistema e-Compras conduz todas as modalidades de compra do Estado, por licitação ou 

não, à exceção de obras e serviços de engenharia. Está consolidado, mas precisa se interligar a 

outros sistemas que também licitam como o AFI e o AJURI.  

A interligação do Sistema e-Compras ao Sistema Ajuri - sistema que funciona ligado ao 

almoxarifado dos órgãos do Estado, permite a gestão da aquisição de bens e serviços totalmente 

controlada pelo Estado, desde o instante em que se identifica a falta de um material dentro de um 

órgão, passando pela compra, empenho, a entrega feita pelo fornecedor, confirmação da entrega,  a 

liquidação e o pagamento. 

 O Governo do Estado, hoje, economiza 37% no processo de pregão de produtos, 13% 

nos pregões de serviço, 30% em valores licitados, e 37% com o Sistema de Registro de Preços. 

Ainda como melhorias nos últimos sete anos, destacam-se: 

 Implantação do Sistema Integrado de Administração Financeira – AFI no Estado, em 

substituição ao Sistema SIADAM; Ferramenta de Gestão DISCOVERER; Sistema de Controle 

de Acesso de perfis – SCA; Sistema de Gestão de Contratos SGC; Sistema de Administração 

de Bens Patrimoniais – ABP via web, em substituição ao antigo Sistema de Patrimônio; 

Sistema de Almoxarifado AJURI via web para gerenciar e contrlar a movimentação de 

materiais de consumo com catálogo padronizado e adequado ao sistema de e-compras; Sistema 

de Controle de Frotas – COF; Projeto de Gestão Documental; Programa SEFAZ Recicla; 

Sistema de Ponto Eletrônico – POEL; Sistema de Controle de Retribuição e Produtividade 

CRP via web; Programa SEFAZ Dez, que introduziu a capacitação através da educação à 
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distância pela plataforma de ensino a distância, Moodle, software livre customizado para a 

SEFAZ, além do lançamento do primeiro curso na modalidade, Gestão de Adiantamento, 

aplicado internamente aos servidores do interior e da Capital e aos demais servidores do 

Estado; Sistema de Controle de Concessão de Adiantamentos – CCA que informatizou os 

procedimentos de concessão, aplicação, prestação de contas, análise, aprovação e baixa do 

Processo de Adiantamento, gerando maior controle sobre a aplicação do recurso, além da 

melhoria da gestão do processo de maneira geral. 

 Implementação do Planejamento Estratégico da Secretaria Executiva do Tesouro; 

 Análise e acompanhamento das integrações dos seguintes sistemas ao AFI: Sistema de 

Arrecadação de Tributos Estaduais - ARTES; Sistema de Auditoria de Contas Públicas - ACP; 

Sistema de Concessão de Passagens e Diárias - SCPD; Sistema de Folha de Pagamento de 

Pessoal - SFPP; Sistema Integrado de Gestão Orçamentária - SIGO; Portal de Compras e 

Licitações do Estado – e-COMPRAS; 

 Capacitação de 1.120 servidores públicos estaduais, no período de 2007 a 2009, nos seguintes 

cursos: Noções e Análise da Execução Orçamentária; Conciliação Bancária; Convênio de 

Entrada; Adiantamento; SICOB - AFI e Classificação da despesa; Destaque Orçamentário; 

Gestão Orçamentária no Sistema AFI; Contabilidade Gerencial Aplicada ao Setor Público; 

 Automatização do processo de folha de pagamento de pessoal no Sistema AFI; 

 Participação de encontros promovidos pelo Grupo de Gestores Financeiros, com outras 

Secretarias de Fazenda dos Estados; 

 Desenvolvimento da nova tela de cadastro de convênio de entrada no sistema AFI, para 

melhoria no controle da execução e da prestação de contas do convênio; 

 Implementação do plano de comunicação com os órgãos do Estado via sistema AFI e e-mails; 

 Melhorias na emissão dos documentos de execução do Sistema AFI (Nota de Empenho - NE, 

Nota de Liquidação - NL e Programação de Desembolso - PD); 

 Regularidade Fiscal nos documentos de Nota de Empenho, Nota de Liquidação e Ordem 

Bancária no sistema AFI; 

 Bloqueio automático no Sistema AFI para convergentes inadimplentes de prestação de contas, 

em convênios de saída; 

 Realização anual do evento SEMANA DO TESOURO, fórum de debates em temas relevantes 

de finanças públicas;  

 Melhorias na publicação da síntese do Balanço Geral do Estado e no processo de solicitação de 

cota financeira no sistema AFI; 
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 Desenvolvimento do Sistema AFI, módulo do SICOB – Sistema de Controle de Ordens 

Bancárias; 

 Relatórios gerenciais no Sistema AFI, para melhoria no controle da execução orçamentária e 

tomada de decisão pelo gestor; Sistema Informatizado de Rateio das Transferências 

Constitucionais - SRT;  

 Cadastro da SEFAZ junto ao SISBACEN para consulta ao CADIN;  

 Concessão da autorização para acesso ao Sistema de Cadastro Nacional de Mutuários 

(CADMUT) da Caixa Econômica Federal;  

 Concessão da autorização para acesso ao Sistema FCVS (para emissão e envio de relatórios 

das diversas situações dos créditos habitacionais do extinto BEA); 

 Projeto SEFAZ MELHOR proporcionando capacitação e consultoria na elaboração do 

Planejamento Estratégico 2003 – 2005 através da metodologia Balance Scorecard – BSC ; 

 Criação da Gerência de Gestão de Contratos - GGCT; 

 Criação da Assessoria de Imprensa;  

 Treinamento especializado aos servidores afetos a área de contratos, assessoria jurídica, 

engenharia e compras visando à instituição do Sistema de Registro de Preços; 

 Recadastramento e etiquetagem com código de barras de todos os bens da capital e do interior 

para compor o Sistema ABP; 

 Instituição da Comissão Permanente de Avaliação de Documentos; 

 Reestruturação do setor Assistência ao Servidor com implantação da ginástica laboral; 

 

Ainda no período 2003-2009, foram realizados importantes avanços e investimentos:  

 
 Melhoria na acessibilidade e no controle da execução orçamentária do Estado com a 

implantação do Sistema Integrado de Administração Financeira – AFI; 

 Melhoria, segurança e agilidade nos levantamentos dos dados de execução orçamentária do 

Estado, através de relatórios pela Ferramenta Discoverer; 

 Controle e segurança de perfis dos usuários dos órgãos que acessam o sistema AFI, com a 

implementação do sistema - SCA; 

 Segurança, agilidade e controle na execução orçamentária dos órgãos com as melhorias 

implementadas no sistema AFI, 

 Redução de erros na execução orçamentária do Estado, com a implementação da capacitação e 

melhoria na comunicação aos órgãos estaduais e empresas dependentes; 

 Melhoria na qualidade da informação financeira e contábil;  
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 Melhoria na gestão dos processos de pagamentos de fornecedores, folha de pessoal e 

contrapartida de convênios;  

 Aperfeiçoamento do controle sobre os recursos financeiros do Estado;  

 Aprimoramento da logística de pagamento do Estado e desenvolvimento no AFI do SICOB – 

Sistema de Controle de Ordens Bancárias;  

  Melhoria no controle das transferências financeiras para a Administração Indireta (OBT – 

Ordem Bancaria de Transferência); 

O segundo melhor Estado para se fazer negócios no Brasil é o Amazonas, segundo um 

estudo específico do grupo de pesquisa Doing Business, patrocinado pelo Banco Mundial, em 

2006, e publicado no endereço www.doingbusiness.org.  No cômputo geral o Amazonas está à 

frente de grandes estados como Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Uma empresa é registrada em 

quatro dias na SEFAZ. As empresas pagam menos impostos no Amazonas (89% do lucro bruto).  

No indicativo “abertura de empresas” Manaus conta com a Lei do Micro e Pequeno 

Empresário e com o Núcleo de Atendimento ao Empreendedor, ambos facilitadores decisivos do 

processo que demora, ao todo, 68 dias no Estado, enquanto um alvará de funcionamento demora 

120 dias para ser expedido em São Paulo. 

Quarenta dias é o tempo necessário ao “registro de propriedade”, segundo indicativo 

doing business; em Estados como Ceará, Rondônia e Rio de Janeiro, são necessários mais de dois 

meses. 

No indicativo “obtenção de crédito”, classificado como maior obstáculo à operação de 

novas empresas, o Amazonas foi avaliado também quanto à acessibilidade às informações de 

crédito e, nesse aspecto, os credores, claro, selecionam entre os melhores tomadores de 

empréstimo aqueles que pagam. A experiência do microcrédito na AFEAM vem provando que 

vale a pena diminuir os juros para o pequeno investidor, pois ele honra o compromisso. 

O estudo também avaliou no indicativo “pagamento de impostos” as facilidades 

tecnológicas com as quais o contribuinte conta na hora de pagar suas obrigações. Nesse contexto, a 

Secretaria da Fazenda vem dando um salto qualitativo com a disposição de 76 serviços on-line ao 

contribuinte, entre eles o desembaraço eletrônico. 

Quanto ao sistema eficiente para o cumprimento de contratos (indicativo que encoraja as 

empresas a fazer negócios com novos clientes) a pesquisa mediu “o tempo necessário para se 

entrar com uma ação, obter decisão judicial e executá-la” O Amazonas aparece com um dos 

menores prazos – 210 dias para execução, enquanto no Rio Grande do Sul, mais de quatro anos. 

A seguir, o registro dos serviços e atendimentos on-line disponibilizados ao contribuinte 

nesta gestão.  
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ATENDIMENTOS ON-LINE ACUMULADOS – 2004/2009 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: SEFAZ. 
 

 
Dentre os benefícios diretos oferecidos a população, executados nos últimos sete anos 

destacam-se: 

 
 Assinatura de acordo com a EMGEA, para solução dos créditos habitacionais de mutuários 

oriundos do extinto BEA; 

 Contratação de profissionais, para análise do dossiê habitacional, objetivando liberação de 

hipoteca para mutuários do extinto BEA, que resultou na liberação de 71 gravames 

hipotecários, no período de 2005 a outubro de 2009; 

 Assinatura de termo de Adesão com o Banco do Brasil para pagamento de sentenças judiciais. 

 

DISCRIMINAÇÃO QUANTIDADE 

Pagina Principal 16.625.482 
Atendimento ON-LINE 6.609.901 
Consulta de Débitos Fiscais 3.860.823 
DAR Emitidos no Atendimento On-Line 3.541.238 
SIntegra 1.599.394 
Desembaraço Eletrônico 1.517.824 
Administração Financeira Integrada 1.201.996 
DAM/GIA-ST 1.051.135 
Consulta de Notas Fiscais do Desembaraço Eletrônico 1.035.737 
Desembaraço Eletrônico Avulso de Notas Fiscais de 925.947 
Dar Avulso 801.698 
Certidão Negativa 771.667 
Pagamento de IPVA 750.788 
Impressão de IPVA 682.552 
Pendências no Desembaraço de Notas Fiscais 424.690
Validação de Notas Fiscais de Entrada 372.843 
Conta Corrente Fiscal 352.594 
Legislação Tributária 349.983 
Tramitação de Processos 276.205 
Portal de Compras 193.911 
Validação de Certidão Negativa 166.197 
Tramitação de Processos 145.909 
Parcelamento de debito 87.019 
Nota Fiscal Eletrônica 77.509 
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CAPACITAÇÃO 

 
CURSOS REALIZADOS – 2003-2009 

SERVIDORES SEFAZ SERVIDORES DE OUTROS 
ÓRGÃOS ANO 

Cursos Presenciais 
Internos/Externos 

Cursos a 
Distância Cursos do AFI Cursos a 

Distância 

TOTAL 
GERAL 

2009* 883 43 320 108 1354 
2008 1.247 - 358   1605 
2007 812 - 147   959 
2006 1.452 - -   1.452 
2005 1.236 - -   1.236 
2004 2.310 - -   2.310 
2003 ... - -   0 

TOTAL 7.940 43 825   8.916 

Fonte: SEFAZ  
*Dados até outubro. 

 
 

CONCURSO PÚBLICO  
 

VAGAS E POSSE, POR CARGO – 2005 

ESPECIFICAÇÃO DO CARGO  VAGAS  POSSE  

Auditor Fiscal de Tributos Estaduais* 100 81 
Analista do Tesouro Estadual 25 24 
Analista de Tecnologia da Informação 15 15 
Técnico de Arrecadação de Tributos Estaduais 20 17 
Técnico da Fazenda Estadual 50 49 
Assistente Administrativo da Fazenda Estadual 180 158 

TOTAL  390 344 

        Fonte SEFAZ 
        * Uma posse por Mandato de Segurança 
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METAS PARA 2010 
 
 
 Desenvolver no sistema AFI o novo plano de contas para o Estado, em atendimento as Normas 

Brasileiras Aplicada ao Setor Público - NBCASP, conforme portaria da Secretaria do Tesouro 

Nacional - STN;  

 Desenvolver os anexos dos balanços para adequar a NBCASP;  

 Implementar o Balanço Social do Estado;  

 Melhorar o controle de convênios de saída; 

 Implantar os Sistemas: Controle de Equipamentos de Automação; Sistema de Ponto Eletrônico 

– WEB; Sistema de Emissão de Nota Fiscal Avulsa; Sistema de Gestão de Postos Fiscais. 

 Adquirir de Ferramenta para espelhamento das informações existentes na PRODAM. 

 Automatizar o processo de execução das contas públicas do Estado (água e energia elétrica), 

 Certificar na ISO 9001/2000, o processo de execução no AFI da folha de pagamento de 

pessoal; 

 Implementar: melhorias no sistema AFI para controle e dinamização do processo de Execução 

Orçamentária do Estado; Conciliação Bancária Automatizada no Sistema AFI dos órgãos 

estaduais e empresas dependentes; 

 Criar o Centro de Estudos Econômicos das Finanças Públicas Estaduais na Secretaria 

Executiva do Tesouro; 

 Consolidar o Sistema de pagamentos do Estado no AFI, com a conclusão do SICOB; 

 Implementar o controle de transferência financeira de contrapartida de convênio, através de 

OBT; 

 Eliminar o controle de pagamentos no SICOB antigo; 

 Desenvolver ou adquirir sistema informatizado de controle de pagamento de precatórios; 

 Desenvolver ou adquirir sistema informatizado de evolução e controle de pagamento da dívida 

pública; 

 Habilitar junto ao FCVS, novos créditos habitacionais (inativos), para futura novação. 

 
  




