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Desenvolver políticas públicas de fortalecimento do 
setor primário no Amazonas, por meio da 
assistência técnica, fiscalização, escoamento 
e comercialização da produção rural do Estado

Missão
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CRESCE O PIB DO SETOR AGROPECUÁRIO DO 
AMAZONAS
PESQUISA REFERENTE A 2019 FOI COMEMORADA PELA SEPROR

O setor primário do estado do Amazonas 
foi destaque no ano de 2019 como 

a unidade federativa que apresentou um 
dos maiores crescimentos no setor da 
agropecuária na região Norte, alcançando 
8,77% do Produto Interno Bruto (PIB). O 
resultado de uma pesquisa do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 
divulgado neste ano, foi comemorado pela 
Secretaria de Estado de Produção Rural 
(Sepror), com destaque para os rebanhos 
de bovino, bubalino e produção de ovos.

 “Os números comprovam o bom 
momento do setor primário

 amazonense, fruto dos investimentos 
corretos do Plano Safra do Governo do 

Amazonas. Praticamente crescemos em 
todas as cadeias produtivas da produção 
animal. Isso é mais emprego, mais renda, 
mais dignidade e segurança alimentar e 
nutricional para o povo do estado. Insistimos 
na máxima de que é perfeitamente possível 
conciliar produção agropecuária com 
desenvolvimento sustentável”, destacou o 
titular da Sepror, Petrucio Magalhães Júnior.

 Crescimento dos rebanhos – O IBGE 
destacou o crescimento de rebanhos 
bovinos, bubalinos e suínos, de pequeno, 
médio e grande porte, no Amazonas em 2019. 
O destaque ficou por conta do aumento do 
rebanho de bovino de grande porte, que 
partiu do efetivo de 1.376.210 cabeças, em 
2018, para 1.455.853 cabeças, em 2019, com 
alta de 5,5%. O de búfalos cresceu 6,6%, e 
houve estabilidade no efetivo de equinos.

 Segundo o resultado da Pesquisa da 
Pecuária Municipal (PMM) 2019, também 
houve crescimento em rebanhos de médio 
porte: no efetivo de suínos o aumento foi 
de 14,6%, e no de caprinos, de 3,2%. Já os 
destaques dos rebanhos de pequeno porte 
ficam para os galináceos, cuja produção 
cresceu 7,7%, em 2019, no Amazonas.

 “Há três anos migrei para criação de 
ovinos, e hoje estou muito feliz com 

minha produção, recebendo assistência 
técnica do Sistema Sepror. O Amazonas está 
crescendo no Agro, e trabalhar com ovinos 

SEPROR - setor agropecuário
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e caprinos é uma ótima alternativa e visão 
para o futuro”, declarou o empresário do 
ramo de ovinos, Thiago Emilliano.
 
Produção de ovos – Segundo o IBGE, 
o Amazonas continua na liderança na 
produção de ovos em toda a região Norte, 
tendo superado em 2,3% a marca do ano 
anterior, alcançando 63,3 milhões de dúzias.

 O fato  é visto pelo presidente da 
Associação Amazonense de Avicultura 
(Aama), Luiz Mário Peixoto, como resultado 
de investimento empresarial e apoio 
governamental, cujas ações geraram 
confiança do consumidor.
 
“Esse resultado é fruto de investimentos 
dos produtores, assim como do expressivo 
apoio técnico do Governo do Estado, com 
ações de fiscalização e classificação, através 
de selos de qualidade, que garantem à 
população que estamos fazendo chegar 
à mesa de todas as famílias um produto 
saudável”, enfatizou Peixoto.
 
Liderança no Norte – O Amazonas é a 12ª 
unidade da federação que mais produz ovos 
de galinha no Brasil, sendo Manaus o 14º no 

ranking dos maiores municípios produtores 
no país. A pesquisa do IBGE indica ainda 
que a produção de ovos de galinha, no 
Amazonas, gerou o valor de produção de 
R$ 228,3 milhões em 2019 – R$ 28,2 milhões 
a mais do que em 2018.
 
O valor de produção também foi o maior 
da região Norte. No segundo semestre 
de 2020, segundo o Instituto, o Amazonas 
registrou 1.930.491 cabeças de galinhas 
poedeiras, conforme dados publicados 
através do boletim Produção de Ovos de 
Galinha (POG), atualizado recentemente. 
Estima-se que o consumo de ovos, no País, 
é de 212 ovos por pessoa anualmente.
 
“Esse desempenho, evidenciando o 
crescimento do setor agropecuário, que 
inclusive é superior à própria media do 
crescimento geral do estado, mostra o grande 
potencial do setor primário amazonense 
em desenvolvimento econômico e geração 
de emprego e renda no interior”, destacou 
o presidente da Federação da Agricultura 
e Pecuária do Estado do Amazonas, Muni 
Lourenço.
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AMAZONAS É O ESTADO DA REGIÃO NORTE QUE MAIS 
INVESTE NA COMPRA DOS AGRICULTORES FAMILIARES
PARA O BIÊNIO 2020/2021, O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS 
CONTA COM RECURSOS DE R$ 13,4 MILHÕES

1313

O Programa de Aquisição de Alimentos 
(PAA), modalidade compra especial da 

agricultura familiar com doação simultânea, 
iniciativa do Ministério da Cidadania, 
executada no Amazonas pelo Governo 
do Estado, por meio da Secretaria de 
Produção Rural (Sepror), terá mais recursos 
para investimento no estado, conforme 
portaria publicada no Diário Oficial da 
União no dia 22 de setembro de 2020. 
Para o biênio 2020/2021, o PAA Amazonas 
terá aproximadamente R$ 13,4 milhões 
em recursos, o triplo em relação aos 
R$ 4 milhões repassados para o biênio 
2019/2020.

“Devemos agradecer ao Governo Federal, 
que reconheceu o Amazonas, triplicando 

os recursos do PAA em 2020, pois foi o 
estado que mais abriu mercado institucional 
para agricultura familiar do Brasil, em 
2019. Isso demonstra o compromisso do 
Governo do Estado com o setor Agro. E 
nós continuaremos garantindo a compra da 
produção rural e doaremos para as pessoas 
mais carentes”, disse Petrucio Magalhães 
Júnior, titular da Sepror.
 Beneficiados – No biênio 2019/2020, o 
PAA atendeu 55 municípios e adquiriu 1.788 
toneladas de produtos da agricultura familiar, 
incluindo os processados, de origem animal 
e de pescado, beneficiando 616 agricultores.

PAA - Entregas
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 Para o biênio 2020/2021, o programa 
atenderá 2.060 agricultores familiares, com a 
aquisição de 5.350 toneladas de alimentos, 
no valor de R$ 13,4 milhões, alcançando os 
61 municípios. O Amazonas tem o maior 
orçamento relacionado a revitalização de 
mercado institucional para a comercialização 
dos produtos da agricultura familiar e, na 
região Norte, é o estado com maior volume 
de compras familiar em nível nacional.

Caminhões – Além disso, em 2019 e 2020, 
o Governo do Estado, por meio desses 
repasses, entregou 32 caminhões baú, de 
150CV e 130CV, para 59 municípios, para 
ajudar nos programas institucionais de 
compra da agricultura familiar: Programa 
Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), 
Programa de Regionalização da Merenda 
Escolar (Preme) e PAA, injetando recursos 
na economia para os pequenos produtores 
e garantindo a compra dessa produção, 
fazendo cumprir o papel de assistência para 
essas populações vulneráveis.

“Com o programa, o Governo Federal 
oportuniza aos agricultores familiares uma 
fonte de renda e a certeza de que sua 
produção será comercializada. Assim, cumpre 
com as metas pactuadas junto ao Ministério 
da Cidadania, com a inclusão de municípios 
com baixo Índice de Desenvolvimento 
Humano, de carência alimentar e nutricional, 
junto às comunidades tradicionais, e com 

a incorporação de povos indígenas, bem 
como aumento na geração de emprego e 
renda aos municípios”, falou o coordenador 
do PAA na Sepror, Tanis Castro.

Sobre o PAA – O Programa de Aquisição 
de Alimentos é uma ação do Governo 
Federal, por meio do Ministério da 
Cidadania, Companhia Nacional de 
Abastecimento (Conab), estados e 
municípios, que promove o acesso à 
alimentação e o incentivo à produção 
local de produtos agropecuários da 
agricultura familiar.

Mediante a aquisição desses produtos, 
os governos atendem às necessidades 
alimentares das pessoas que se encontram 
em risco de vulnerabilidade social e/ou em 
estado de insegurança alimentar e nutricional, 
cadastradas nos programas locais.

R$ 1 MILHÃO
E MEIO NA

COMPRA DE  CONJUNTO 
DE MECANIZAÇÃO

 AGRÍCOLA PARA 2021
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SOS VICINAIS REALIZOU OBRAS DE RECUPERAÇÃO 
EM TRECHOS INTRAFEGÁVEIS DE COMUNIDADES 
RURAIS DE MANAUS
PROGRAMA RECUPEROU 25 QUILÔMETROS DE RAMAIS, MELHORANDO 
O ESCOAMENTO DE PRODUTORES RURAIS

O Governo do Amazonas, por meio 
da Secretaria Estadual de Produção 

Rural (Sepror), executou, durante o ano de 
2020, o projeto SOS Vicinais, recuperando 
25 quilômetros de ramais e vicinais 
que se encontravam em situação de 
intrafegabilidade, dessa forma beneficiando 
produtores rurais no escoamento da 
produção.

Durante a primeira etapa, foram 
contempladas três comunidades da zona 
rural de Manaus: Comunidade Frederico 
Veiga, no Km 08 da BR-174 (Manaus-Boa 
Vista); Comunidade Hollywood, no Km 28 
da BR-174; e Comunidade do Areal, no Km 
41 da AM-010 (Manaus-Itacoatiara).

Os produtores beneficiados pelo programa 
assinalam que a iniciativa veio em boa hora, 
pois muitos acumulavam prejuízos por não 
ter condições de trafegar pelas vias, ainda 
mais em dias de chuva. Entre eles se inclui 
a avicultora Amarilda Garcia, residente na 
Comunidade do Areal.
“Era um ramal péssimo, com muitas ‘costelas 
de vaca’ e valas. Com estas obras temos um 
ramal de qualidade e podemos levar nossos 
produtos para a cidade com tranquilidade”, 
afirmou Amarilda.

Segundo o coordenador do programa, 
Willace Lima, foram usadas máquinas 
apropriadas para o tipo de trabalho, sem 
esquecer da questão ambiental.

“O SOS Vicinais é um programa que tem 

feito a reforma nos ramais sem deixar de 

cuidar da parte ambiental. Os engenheiros 

da Secretaria Executiva Adjunta de Política 

Agrícola, Pecuária e florestal do Amazonas 

(Seapaf) conseguiram todas as licenças 

junto ao Instituto de Proteção Ambiental do 

Amazonas (Ipaam) para executar as obras 

sem denegrir a natureza”, disse Willace.

Para 2021, o Governo do 
Amazonas dará início a nova 
fase do programa com um 
aporte de R$ 8 milhões para 
beneficiar um número maior 
de comunidades e produtores, 
facilitando o transporte de 
produtos e insumos.
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SEPROR - S. O .S Vicinais
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PROGRAMA ‘PEIXE NO PRATO’ LEVA PESCADO 
COM PREÇOS ACESSÍVEIS PARA POPULAÇÃO 
AMAZONENSE
UM DOS OBJETIVOS É BENEFICIAR A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE 
VULNERABILIDADE SOCIAL

Com sete edições realizadas no ano de 
2020, o programa “Peixe no Prato”, 

do Governo do Amazonas, por meio da 
Secretaria de Estado de Produção Rural 
(Sepror), incentiva a comercialização e o 
consumo de pescado, levando o alimento 
com um preço acessível para a população 
em situação de vulnerabilidade social.
 
Aproximadamente 10,5 toneladas de 
pescados, entre, tambaqui, sardinha, pacu 
e curimatã, foram comercializados por 
piscicultores e pescadores, gerando mais 
de R$ 50 mil em recursos para os feirantes, 
atendendo um público de 8.400 pessoas.
 
O peixe é vendido diretamente para o 
consumidor, tendo o apoio logístico da 
Sepror, reduzindo os custos que o piscicultor 
teria.
 
O secretário executivo de Pesca e 
Aquicultura da Sepror, Leocy Cutrim, 
destacou a qualidade e o aspecto saudável 

do pescado distribuído por meio do 
programa, que vêm da criação em cativeiro.
“Com o manejo feito de forma correta, os 
peixes não são mais como antigamente, 
que tinham gosto de barro, pois hoje 
passam por todo um processo de cuidado 
desde a ração até a qualidade da água”, 
afirmou Cutrim.
 
Pró-Piscicultura – Capacitar piscicultores de 
todo o Amazonas é o objetivo da Sepror, 
por meio do programa Pró-Piscicultura. Até 
outubro deste ano, a iniciativa promoveu seis 
cursos profissionalizantes, nos municípios de 
Manacapuru, Presidente Figueiredo, Santo 
Antônio do Içá, Nova Olinda do Norte, Borba 
e Careiro.
 
As oficinas de “Boas Práticas de Manejo e 
Gestão da Piscicultura” foram ministradas 
por engenheiros de pesca, técnicos e 
biólogos, capacitando aproximadamente 
120 piscicultores.
 

SEPROR - Peixe no Prato
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Editais de chamamento público – A Sepror 
destinou em 2020, por meio dos editais de 
Chamamento Público nº 003 e nº 006/2020, 
210 kits de análise de água, para piscicultores 
de 31 municípios do estado.

 Um dos beneficiados, o técnico em 
aquicultura e piscicultor, José Martins, 
recebeu capacitação técnica e um kit de 
análise de água disponibilizados pela 
Sepror. Em seu sítio localizado no município 
de Benjamim Constant (distante 1.121 
quilômetros de Manaus), ele tem 12 tanques 
de barragens para criação de peixes, com 
aproximadamente 20 mil alevinos, entre 
tambaqui, pirapitinga, matrinxã, curimatá e 
jaraqui.
 

“Com esse kit de análise de água 
colorimétrico, posso acompanhar o pH da 
água e todos os procedimentos envolvidos 
na criação, buscando realizar a produção 
do peixe de forma correta, além de poder 
ajudar meus colegas piscicultores”, afirmou 
José Martins.
Distribuição de alevinos – No distrito 
de Balbina, localizado no município de 
Presidente Figueiredo (a 117 quilômetros de 
Manaus), houve crescimento na produção 
de pós-larvas, de 2,4 milhões em 2019 para 
2,66 milhões em 2020, o que representou 
um aumento de 10%. E o número de 
alevinos subiu de 890 mil em 2019, para 930 

mil em 2020, contribuindo para elevar a 
produção, por se tratar de atividade aliada 
à capacitação dos piscicultores.
 

As espécies produzidas para distribuição 
foram, tambaqui e matrinxã, contemplando 
22 municípios do estado, e atendendo 1.550 
piscicultores.
 
Doação de ração para piscicultores – Devido 
aos elevados preços da ração, a Sepror, com 
recursos destinados por meio de emenda 
parlamentar, realizou um chamamento 
público para doação de ração de peixes 
para piscicultores do Amazonas.
 
Mais de 7.500 sacas de ração, totalizando 
aproximadamente 188.675 toneladas, 
foram distribuídas para 22 municípios 
contemplados, beneficiando 183
 piscicultores.

SEPROR - Piscicultura

SEPROR - Piscicultura

SEPROR - Piscicultura
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GOVERNO DO AMAZONAS BENEFICIA MAIS DE 7 MIL 
PESCADORES EM TODO O ESTADO

Em 2020, como forma de desenvolver e 
incentivar a pesca artesanal, ornamental, 

esportiva, indígena e manejada, a Secretaria 
de Estado de Produção Rural (Sepror) 
vem atuando em municípios com grande 
potencial para a atividade, realizando 
assistências técnicas, cursos de capacitação 
e entrega de kits pescador, e auxiliando e 
facilitando a comercialização e exportação 
do pescado.
 
Ao todo, cerca de 12 cursos de capacitação 
foram realizados por meio da Secretaria 
Executiva de Pesca e Aquicultura (Sepa) da 
Sepror, atendendo mais de 500 pescadores 
em Tabatinga, Santo Antônio do Içá, 
Manacapuru, Iranduba e Manaus.
 
Também foram realizadas 47 orientações 
e visitas para os profissionais da pesca, 
beneficiando aproximadamente 4.400 
pescadores dos municípios de Iranduba, 
Lábrea, Pauini, Boca do Acre, São Paulo de 
Olivença, Tabatinga, Barcelos, Atalaia do 
Norte, Careiro da Várzea e Manaus.
 

Para o gerente da Sepa, João Bosco, as ações 
de capacitação e entrega de materiais de 
pesca para o pescador visam potencializar 
a atividade.
 
“Fizemos parcerias com várias instituições 
para incentivar ainda mais a atividade 
pesqueira no Amazonas. São diversas ações 
que o Governo do Estado vem promovendo 
para facilitar a vida do pescador e alavancar 
a economia local”, disse João.
 
Fomento à pesca ornamental – O Governo 
do Amazonas vem realizando ações de apoio 
aos pescadores ornamentais (piabeiros) de 
forma inédita. Até o momento, 18 ações da 
política pesqueira estadual foram incluídas 
como pautas na gestão estadual, levando 
em conta considerados entraves para as 
empresas de peixes ornamentais.
 
A ideia é alinhar com os órgãos estaduais 
de meio ambiente questões como logística, 
transporte e destino final do pescado, 
facilitando a comercialização para os 
principais compradores internacionais 

SEPROR - Pesca
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de peixes amazônicos destinados à 
aquariofilia (criação de peixes em aquários) 
e ornamentação.
 
Cadeia produtiva da pesca artesanal – 
Outra atividade que recebeu apoio do 
Governo do Amazonas, com orientações e 
materiais para a atividade, foi o tradicional 
evento de pesca do município de Careiro da 
Várzea (distante 25 quilômetros de Manaus), 
a “Pesca do Mapará”. O evento, ocorrido no 
dia 16 de março, teve a participação de mais 
de 600 pescadores locais.
 

Apoio às indústrias de pescado – Visando 

reativar frigoríficos que estavam há mais 

de 16 anos parados, a Sepror retomou as 

atividades pesqueiras do Alto Solimões e 

repassou dois entrepostos de pescados, 

localizados nos municípios de Tabatinga e 

Santo Antônio do Içá, para a Cooperativa 

Agropecuária dos Pescadores da 

Mesorregião do Amazonas (Coopeixe).

O repasse ocorreu por meio do Edital de 

Chamamento Público para seleção de 

Organizações da Sociedade Civil (OSC) 

de pesca.
 

Manejo de pirarucu – Nos municípios de 
Japurá, Canutama, Iranduba, Alvarães e 
Tapauá foram realizadas ações de assistência 
técnica para o manejo de pirarucu, buscando 
atingir mercados de esfera nacional e 
internacional.

Ao todo, foram beneficiados 1.200 
manejadores dos municípios citados.
 
Apoio à pesca esportiva – Em 2020, a Sepror 
realizou 20 ações multi-institucionais que 
envolveram a articulação para retomada 
do ordenamento pesqueiro do Rio Negro, 
licenciamento e arbitragem de torneios de 
pesca esportiva, em Manaus, Barcelos e 
Iranduba.
 
As ações incluíram ainda apoio técnico 
durante a criação da  Federação
 Amazonense de Pesca Esportiva (Feampe),
 apoio no ordenamento e monitoramento 
da pesca esportiva do rio Cuieiras e rio 
Abacaxis e participação no 1º Workshop 
Nacional da Pesca Amadora e Esportiva, com 
apresentação de palestra sobre projetos de 
pesca esportiva e participação na mesa-
redonda que revisou a normativa nacional 
que regulamenta a atividade no Brasil.

SEPROR - Pesca
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ARRECADA

em 9 meses

50 toneladas 
DE ALIMENTOS 

SEPROR

PROGRAMA

DESPERDÍCIO
ALIMENTOS

Executado pela Secretaria de Estado 
de Produção Rural (Sepror), o 

Programa Estadual de Combate e 
Prevenção ao Desperdício e à Perda de 
Alimentos arrecadou até outubro de 
2020 aproximadamente 40 toneladas 
de alimentos em três feiras de Manaus, 
beneficiando 28 mil famílias em situação 
de vulnerabilidade social e 50 instituições 
socioassistenciais.

No dia 3 de novembro, o programa 
se transformou em lei, sancionada pelo 
governador  Wilson Lima em cerimônia na 
Sede da Sepror. O foco do programa é ruduzir 
do desperdício e combater a insegurança 
alimentar, isto é, aqueles que perderam seu 
valor comercial, mas que ainda mantêm seu 
potencial nutritivo preservado, podendo assim 
ser distribuídos para instituições cadastradas e 
contribuir para a segurança alimentar dos mais 
necessitados.

Por meio da Lei nº 5.297, o Governo 
do Estado incentiva a colaboração de 
estabelecimentos comerciais, como 
supermercados e mercadinhos, garantindo 
a eles maior segurança jurídica na doação a 
organizações de assistência e possibilitando 

uma maior quantidade de arrecadações. 
Os alimentos recolhidos são armazenados 
em caminhão do Programa Desperdício de 
Alimentos  encaminhados ao Balneário do 
Serviço Social do Comércio (Sesc), na avenida 
Constantinopla, Campos Elíseos, onde é feita a 
triagem e a distribuição.

“A lei traz respaldo e segurança jurídica para 
a atividade, assim como a possibilidade de 
contratação de pessoal qualificado e compra 
de mais material vai possibilitar o aumento na 
arrecadação de produtos. Vamos em busca 
agora de um banco de alimentos, que é um 
instrumento que ajuda a gente a receber, triar, 
armazenar e entregar os produtos para quem 
realmente precisa em Manaus”, explicou o 
coordenador do programa e servidor da 
Sepror, Carlos Henrique. 

Beneficiados – Entre as entidades 
beneficiadas pelo programa estadual está o 
Instituto Ágape, que desde 2015 atende cerca 
de 100 famílias cadastradas na Comunidade 
Luiz Otávio, no bairro Monte das Oliveiras, 
zona norte de Manaus. Por meio da iniciativa 
de combate ao desperdício de alimentos, a 
instituição recebe frutas, verduras, hortaliças 
e também cestas básicas. 

PROGRAMA ESTADUAL DE COMBATE AO 
DESPERDÍCIO AUXILIA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE 
INSEGURANÇA ALIMENTAR EM MEIO À PANDEMIA

DE
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SEPROR

PROGRAMA

DESPERDÍCIO
ALIMENTOS

A presidenta do Instituto, Suelen Araújo, falou 
da importância do programa principalmente 
nesse ano atípico, por conta do Covid-19, 
em que todos foram afetados e muitos 
perderam parte de sua renda, aumentando 
o quantitativo de pessoas em situação de 
vulnerabilidade social.

“O Programa Estadual de Combate ao 
Desperdício de Alimentos veio nos ajudar 
com essas doações para as pessoas que antes 
já se encontravam em insegurança alimentar 

e nutricional, mas hoje têm esse amparo do 
Governo do Estado, nos auxiliando da melhor 
forma, com alimentos que não somente estão 
em bom estado, mas são também de grande 
valor nutricional”, declarou Suelen.

Em 2019 – No ano de 2019, por meio do 
programa estadual, foram arrecadadas 
60 toneladas de alimentos, beneficiando 
50 instituições sociais e 42 mil famílias em 
situação de vulnerabilidade social.

Entregas do Programa Desperdício  
de Alimentos

DE
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EXPOAGRO 100% DIGITAL INOVOU NA PANDEMIA
A 42ª EDIÇÃO ATINGIU PÚBLICO DENTRO E FORA DO BRASIL 
E MOVIMENTOU R$ 60 MILHÕES NO AGRONEGÓCIO DO AM

A 42ª Exposição Agropecuária 
(Expoagro), realizada pelo Governo 

do Amazonas e executada pela Secretaria 
de Estado de Produção Rural (Sepror), de 
forma 100% virtual, movimentou cerca 
de R$ 60 milhões no agronegócio do 
estado, envolvendo a comercialização de 
maquinário, negócios 
de animais, bovinos, 
c a p r i n o s , o v i n o s , 
praça de alimentação 
e ações de crédito 
rural, por meio dos 
agentesfinanceiros.

Durante os três 
dias de evento, que 
aconteceu de 28 a 
30 de setembro, a 
Exposição alcançou 
público em todas as 
regiões do Brasil e chegou a um total de 22 
países entre América do Sul, Ásia, Europa e 
América Central, reforçando a importância 
do setor primário para a economia do 
estado e levando o trabalho dos produtores 
rurais para fora do Amazonas.

Alcance – Num formato totalmente 
tecnológico, a Feira contou com mais de 
122 mil visualizações na plataforma do site, 

assim como 200 mil visualizações nas redes 
sociais da TV Encontro das Águas, Sepror 
e Governo do Amazonas, mostrando que 
o uso da tecnologia também beneficia o 
produtor e o agronegócio regional.
Durante toda a programação foram 
disponibilizadas, pela plataforma www.

expoagro.am.gov.br,
63 horas de vídeos 
de 25 instituições 
parceiras. 
Foram exibidas
 160 video aulas e 
disponibilizados mais 
de 228 conteúdos em 
formato PDF (cartilhas), 
bem como realizada 
a transmissão de 
dezenas de conteúdos 
e lives na programação 

do canal 2.5 da TV Encontro das Águas, que 
ficarão disponíveis na plataforma digital até 
o dia 20 de outubro de 2020.Nessa edição 
totalmente inovadora, a Feira Agropecuária 
contou com 143 expositores de vários 
municípios do estado e da capital em 
diferentes segmentos.
“Sentimento de dever cumprido a 
Expoagro Digital 2020, que superou todas as 

“As exposições agropecuárias são
 imprescindíveis porque promovem o
melhoramento genético do rebanho, a
 facilitação ao acesso a financiamentos rurais 
além da divulgação da cultura do homem 
do campo. Nesse contexto, a realização 
da Expoagro tem extrema relevância e é 
o evento mais esperado pelos produtores 
rurais amazonenses por ser a maior vitrine 
do empreendedorismo rural no Estado. Além 
disso, tem importância central no esforço 
de todos nós de diversificar e interiorizar 
a economia do Amazonas”, presidente do 
Sistema Faea Senar Fundepec/AM, 
Muni Lourenço

42ª Expoagro Digital  – Sistema Sepror
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nossas expectativas de negócios, bem como 

apresentou um conteúdo técnico de alto 

nível, além do Seminário de Bioeconomia 
da Amazônia, que comprovou a riqueza da 

nossa sociobiodiversidade e a necessidade de 

promovermos o desenvolvimento sustentável 

com mais renda para os produtores rurais 

e populações tradicionais que moram no 

Amazonas”, comemorou o secretário titular da 
Sepror, Petrucio Magalhães Júnior.

Idam – A exposição de animais sempre 
foi uma das atrações mais aguardadas pelos 
espectadores e criadores nas feiras agropecuárias, 
e neste ano, mesmo com a migração para o 
formato digital, a Expoagro não deixou de lado 
a tradição. Na avaliação do diretor-presidente 
do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário 
e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas 
(Idam), Valdenor Cardoso, é importante manter 
a tradição da exposição dos animais e, além 
disso, que sejam fechados negócios.

“Foram mais de 200 animais e expositores de 
10 municípios do Amazonas, um marco que uma 
feira tradicional, infelizmente, não proporciona. 
Com a feira digital, temos expositores de Manaus 
e Iranduba, mas temos também expositores 
de Apuí e Manicoré, cidades bem distantes da 
capital. E essa também é a oportunidade de 
todos os criadores do estado fazerem negócios, 
já que a maioria das feiras locais também foi 
cancelada por conta da pandemia do Covid-19”, 
pontuou.

ADS – As Feiras de Produtos Regionais da 
Agência de Desenvolvimento Sustentável do 
Amazonas (ADS) também marcaram presença 

na 42ª Expoagro. Com entrega de produtos via 
delivery, a feira on-line movimentou R$ 6.657,00 
em recursos. De acordo com o presidente da 
ADS, Sérgio Litaiff Filho, o número superou as 
expectativas.

“Isso mostra a força que tem o setor primário 
do Amazonas. Mostra, ainda, que nossos 
produtores querem e podem se modernizar, 
adentrando novos mercados, como o on-line. 
A ADS vai continuar trabalhando para criar esses 
caminhos, porque nossos produtores têm muito 
potencial a ser explorado. Fico muito grato por 
participar desse momento histórico, e vamos à 
43ª Expoagro”, destacou.

ADAF – Também durante a 42ª Expoagro, 
a Agência de Defesa Agropecuária e Florestal 

Amazonas (Adaf) promoveu o 2º Fórum 
“Amazonas Livre de Febre Aftosa”, que  abordou 
o impacto da Instrução Normativa nº 52 para o 
produtor amazonense.

“Essa instrução normativa foi assinada pela 

ministra Tereza Cristina em 11 de agosto e 

reconhece 13 municípios do estado como livres 

de febre aftosa sem vacinação, o que equivale a 

um rebanho de mais de 1 milhão de cabeças. É 

importante destacar que nesse fórum tratamos 

das novas orientações e procedimentos que 

os produtores devem adotar na movimentação 

de animais para que possamos manter esse 

status sanitário e expandir o trabalho de tornar o 

Amazonas livre de febre aftosa sem vacinação 
como um todo”, destacou o diretor-
presidente da Adaf, Alexandre Araújo.
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Da esquerda para direita: José Merched Chaar – Presidente da OCB Amazonas, Sérgio Littaif – 
Presidente da ADS, Moacyr Massulo – apresentador, Oswaldo Lopes – Presidente da Tv Encontro 
das Águas, Petrucio  Magalhães – Secretário da Sepror, Edjane Rodrigues – Presidente da Fetagri , 

Alexandre Araújo – Presidente da ADAF e Luiz Herval – Diretor Técnico do IDAM

Show  Sertanejo - Expoagro Digital 2020
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Em 2021, será dado inicío a 
construção do novo 
Parque MULTIUSO DO GOVERNO
 DO ESTADO DO AMAZONAS, 
onde acontecerá a

localizada no 
quilômetro 02 

da BR 174 

43ª EXPOAGRO,
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PORTAL DA TRANSPARÊNCIA - SEPROR

OBJETIVO

Expandir o cultivo da
atividade de piscicultura

7.547 mil sacas de 
ração (188,675 
tonelada)

120 kits

22 municípios

40  municípios 40  associações

183 piscicultoresR$ 400.000,00

R$ 1.516.890,00

EDITAL DE 
CHAMAMENTO
 PÚBLICO

Quantidade 
de Produtos

Investimento 
em Recursos

Municípios 
beneficiados

Pessoas 
beneficiadas

001/2020 - Credenciamento 
de doação direta de 
ração para peixes

001/2020 – Chamamento
Público para a entrega de
kits de casas de farinha

Apoiar os produtores 
de farinha de mandioca 
no Estado.

125 conjuntos
 de materiais

04 municípios
04 Organizações 
da Sociedade Civil
 de pescadores e 
83 pescadores 
“piabeiros”

R$ 153.862,50002 e 005/2020 – Chamamento
Público para conjuntos de 
materiais de apoio à 
pesca ornamental

Incentivar os municípios 
do Estado com grande 
potencial da atividade 
de pesca ornamental

210 kits 31 municípios 210 piscicultoresR$ 205.00,00
003 e 006/2020 - Chamamento 
Público para distribuição 
de kits de análise de água

Melhorar a qualidade de água,
 buscando produzir peixes 
de qualidade

5,566 toneladas 
de produtos 
comprados de 
2059 Produtores 
rurais

55 municípios 162 mil pessoas 
147  entidades

R$ 13,4 milhões001/2020 – Chamada Pública
 para compra de produtos 
da agricultura familiar (PAA)

Incentivar à produção rural da
 agricultura familiar e nas
 assistências a pessoas que se 
encontram em situação de 
vulnerabilidade social, por meio 
da doação dos alimentos 
a entidades cadastradas

1.763 conjuntos
 de materiais

20 municípios 1.190 pescadores 
artesanais

R$ 313.814,00

004/2020 – Chamamento Público 
para doação de conjuntos de
 materiais de apoio à pesca 
artesanal

Apoiar o incremento da 
produção de pesca de
 pequena escala
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Prestar serviços de Assistência Técnica e Extensão Rural 
aos agricultores familiares e produtores rurais do Estado 
do Amazonas, mediante processos educativos e partici-
pativos, que lhes assegurem sustentabilidade, cidadania 
e melhoria na qualidade de vida.

Missão
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ABACAXI DA REGIÃO DE NOVO REMANSO É 
DESTAQUE E PATRIMÔNIO IMATERIAL DO AMAZONAS

O abacaxi da região de Novo Remanso, 
distrito do município de Itacoatiara 

(distante 176 quilômetros de Manaus), foi 
destaque nacional neste ano de 2020. Em 
junho, o fruto recebeu o selo de Indicação 
Geográfica (IG), na categoria Indicação de 
Procedência (IP), do Instituto Nacional de 
Propriedade Industrial (Inpi). Em novembro, 
o cultivo de abacaxi de Novo Remanso foi 
declarado Patrimônio Cultural de Natureza 
Imaterial do Amazonas, por meio da Lei nº 
5.306, sancionada pelo governador Wilson 
Lima e publicada na edição do Diário Oficial 
do Estado (DOE). 

O selo de Indicação Geográfica (IG) é um 
reconhecimento, publicado na “Revista da 
Propriedade Industrial” do Inpi, edição nº 

2.579, que chegou como um incentivo para 
a Associação dos Produtores de Abacaxi 
da Região de Novo Remanso (Encarem) e 
engloba o cultivo do fruto nas localidades 
de Novo Remanso e Vila do Engenho, em 
Itacoatiara; Santa Luzia da Manápolis, zona 
rural de Rio Preto da Eva; e São Francisco 
do Caramuri, zona rural de Manaus. As 
informações são do presidente da Encarem, 
Daniel Leandro, que reafirmou que a 
expectativa dos produtores é de expandir 
a comercialização e exportar o fruto para 
novos mercados.

Os agricultores que trabalham com este 
cultivo recebem apoio do Governo do 
Amazonas, por meio do Instituto de 
Desenvolvimento Agropecuário e Florestal 

IDAM - Abacaxi - Novo Remanso -AM
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Sustentável do Estado do Amazonas (Idam) 
e da Secretaria de Estado de Produção Rural 
(Sepror). Dos 94,3 milhões de abacaxis 
produzidos no Amazonas no ano passado, 
68,9 milhões (73%) foram provenientes do 
distrito de Novo Remanso, considerado 
o maior produtor de abacaxi do estado. 
Os dados são do Relatório de Atividades 
Trimestrais do Idam, que indica, ainda, 
que a região possui atualmente uma área 
plantada estimada em três mil hectares 
e cerca de 1,3 mil produtores rurais 
trabalhando com a atividade.

“Inegavelmente, o abacaxi do Amazonas, 
sobretudo do Novo Remanso, tem uma 
baixa acidez e é um produto diferenciado, 
muito doce, reconhecido pelo consumidor 
do Amazonas. E a partir da Identificação 
Geográfica daquela região, garantindo a 
procedência desse produto diferenciado, 
certamente esses produtores serão mais 
reconhecidos e valorizados”, frisou o titular 
da Sepror, Petrúcio de Magalhães Júnior.

Caramuri - Com um volume de produção 
semanal, em torno de 6 mil frutos de 
abacaxi, a comunidade do Caramuri, na 
zona rural de Manaus, deve produzir 900 
mil frutos da cultura agrícola até o final 
deste ano. A safra em 2019 foi de 700 mil 
frutos produzidos. Entre janeiro e junho de 
2020, foi feita a colheita de 500 mil abacaxis. 
A Para o ciclo de 2021, o volume estimado 
é de 1,2 milhão. A expansão do cultivo e 
o célere escoamento são resultados dos 
incentivos do Governo do Amazonas para 
o fomento da produção na localidade.

De acordo com o diretor-presidente do 
Idam, Valdenor Pontes Cardoso, a produção 

de abacaxi da comunidade de Caramuri 
significa grandes vitórias e carrega muitos 
simbolismos. “Vitória da comunidade 
que se organizou, vitória do Governo do 
Amazonas, por meio do Idam, que apoiou 
essas famílias, e vitória dos produtores, 
que demonstraram que é possível fazer 
uma agricultura com sustentabilidade na 
Amazônia, resultando em produtos de 
qualidade, como o abacaxi produzido nessa 
região”, disse Valdenor, ao destacar que a 
organização dos produtores é fundamental 
principalmente para aqueles que possuem 
pouca estrutura e que, quando organizados, 
é possível disputar outros mercados.

Patrimônio – Diante deste cenário promissor, 
dia 6 de novembro deste ano, foi publicado 
no DOE que o abacaxi de novo remanso foi 
declarado Patrimônio Cultural de Natureza 
Imaterial do Amazonas. Para o gerente do 
Idam em Itacoatiara, Luciano Lobo Pinheiro 
Vaz, a Lei nº 5.306 é um reconhecimento 
que se traduz em motivo de orgulho para 
o Amazonas e para os amazonenses que 
apreciam o abacaxi.

“Isso estimula o produtor a cada vez mais 
procurar práticas de manejo adequado para 

IDAM - Abacaxi - Novo Remanso - AM
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o cultivo do mesmo, porque agrega valor ao 

fruto e garante qualidade ao consumidor. 

Enfatizo que este reconhecimento irá 

valorizar ainda mais a cultura local. Portanto, 

isso só foi possível porque os produtores 

usaram técnicas de qualidade, fazendo 

com que o produto final apresentasse um 

ótimo sabor e baixa acidez”, comemora 

Luciano Vaz.

O presidente do Encarem, Daniel Leandro, 

reforça que o abacaxi de Novo Remanso 

traz em seu contexto histórico a luta 

por desenvolvimento, a busca de novas 

tecnologias, as técnicas de plantio que 

fizeram toda a diferença para a qualidade, o 

sabor adocicado com o mínimo de acidez, 

entre outros fatores.

IDAM - Abacaxi - Novo Remanso - AM
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EM 11 MESES, IDAM EMITE MAIS DE 19,4 MIL 
DOCUMENTOS DE APOIO A AGRICULTORES 
FAMILIARES

Com objetivos de regularizar e beneficiar 
produtores rurais e agricultores 

familiares o Instituto de Desenvolvimento 
Agropecuário e Florestal Sustentável do 
Amazonas (Idam) emitiu entre janeiro 
e novembro deste ano mais de 19,4 mil 
documentos entre Cartões do Produtor 
Primário (CPPs) e Declarações de Aptidão 
ao Pronaf (DAPs). Também foram inscritos 
no sistema do Cadastro Ambiental 
Rural (CAR) mais de 6,5 mil agricultores 
familiares e produtores rurais. Esses 
incentivos são oferecidos, principalmente, 
para agricultores familiares e, com isso, 
alguns inclusive já conseguem expandir a 
produção para outras regiões.

Ao todo, o Idam já expediu esse ano mais 
de 3,8 mil DAPs e mais de 15,6 mil CPPs. O 
objetivo das ações é continuar orientando 
os produtores rurais e agricultores familiares 
para que possam acessar benefícios do 
Governo através das regularizações de 
documentos.

 
O CAR é realizado em parceria com 
o Instituto de Proteção Ambiental do 
Amazonas (Ipaam) que realiza a pesquisa 
para verificar quem precisa da regularização 
e, segundo o coordenador do núcleo 
de geoprocessamento do Idam, Márcio 
Fonseca, “é importante para os produtores, 
pois ele é um instrumento de monitoramento, 
controle e organização das propriedades 
rurais, beneficiando com o conhecimento 
sobre onde pode trabalhar, até onde é o 
limite e o que pode preservar”.
 
Para intensificar o atendimento de produtores 
no acesso do CAR, o Idam criou, em junho 
deste ano, uma força-tarefa para análise 
preliminar do cadastro. No período de junho 
a outubro deste ano, durante a força-tarefa, 
mais de 700 CAR foram analisados, entre 
consultas e retificações.
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Cartão de Produtor - O CPP, emitido pelo 
Idam, é um benefício do Governo do 
Amazonas destinado exclusivamente para 
pessoa física que exerça a atividade de 
produção rural. O documento foi instituído 
por meio da Lei nº 2.826, de 29 de setembro 
de 2003, porém no ano passado, a lei foi 
alterada passando a ser nº 4.774 de 14 de 
janeiro de 2019.
 
De acordo com o assessor da coordenação 
do Programa da Carteira do Produtor Rural 
(PCPR), Luciano Santos “desde 2003 já foram 
emitidas mais de 101 mil carteiras nesse 
serviço que é feito em parceria do Idam 
com a Secretaria da Fazenda (Sefaz), a qual 
gera uma inscrição estadual que permite ao 
produtor acesso aos benefícios”.
 
Entre as vantagens de possuir o cartão, estão 
a isenção do Imposto sobre a Circulação de 
Mercadorias e Serviços (ICMS) na aquisição 
de insumos, máquinas e equipamentos 
para uso na produção de atividades 
agropecuárias, pesqueiras e florestais no 
Amazonas, dispensa da cobrança de ICMS 
antecipado nas aquisições de insumos 
agropecuários em outros estados e 
descontos em compras agrícolas e energia 
elétrica.
 
Durante este ano, os municípios que mais 
emitiram CPPs foram Manacapuru, Manaus, 
Presidente Figueiredo, Rio Preto da Eva, 
Iranduba e São Gabriel da Cachoeira. O 
documento tem validade de dois anos e 
para ser renovado, o produtor deve levar a 
primeira via da Carteira de Produtor (CP) até 
uma unidade local do Idam.
 

DAP - Já a DAP é o documento que existe 
desde 2006 e é responsável por identificar 
agricultores familiares e suas formas 
associativas organizadas em pessoas 
jurídicas, aptos a realizarem operações 
de crédito rural ao amparo do Programa 
Nacional de Fortalecimento da Agricultura 
Familiar (Pronaf), em atendimento 
estabelecido Manual de Crédito Rural (MCR), 
permitindo o acesso de políticas públicas 
para a agricultura familiar.
 
De acordo com o coordenador e 
operador do processo de emissão de 
DAP, da gerência de crédito rural do Idam, 
engenheiro agrônomo Carlos Alberto, “o 
documento é importante por dar esse 
acesso aos benefícios através dos programas 
oferecidos pelo Governo Federal, como o 
Crédito Rural ao amparo do Pronaf, Garantia-
safra, Programa Brasil sem Miséria, Programa 
de Aquisição de Alimentos (PAA), Auxílio 
Emergencial Financeiro, Aposentadoria Rural 
(Funrural), Seguro especial do INSS e entre 
outros programas que ajudam no benefício 
de agricultores familiares e produtores 
rurais”.
Ao todo, são mais de 29,3 mil DAP’s ativas 
nos 62 municípios do estado. Os municípios 
que mais emitiram o documento neste ano 
foram Manacapuru, Carauari, Santo Antônio 
do Içá, Manaus, Maués e Lábrea.
 
É importante destacar que com o 
fortalecimento da estrutura física das 
unidades locais do Idam, que passaram a 
contar com a internet via satélite, foi possível 
dar mais celeridade à emissão do CPP, DAP, 
CAR e elaboração de projetos de crédito 
rural.
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IDAM EM HUMAITÁ REGISTRA ALTA NA PRODUÇÃO 
DE ARROZ E SOJA NA SAFRA 2020/2021

IDAM - Colheita de grãos

O Sul do Amazonas tem se destacado 
na produção de grãos, em especial, 

a região do município de Humaitá (distante 
698 quilômetros de Manaus). Dados do 
Instituto de Desenvolvimento Agropecuário 
e Florestal Sustentável do Amazonas (Idam) 
apontam que a safra 2020/2021 de arroz 
e soja será maior que a colheita na safra 
2019/2020 e os produtores rurais da região 
comemoram o momento positivo do setor.

A gerente do Idam em Humaitá, Gisely Melo, 
explica que a perspectiva de colheita do 
arroz na safra 2020/2021 é de 90 a 100 sacos 
(de 50 quilos) por hectare plantado, no total 
há 2.005 hectares plantados no município, o 
que resulta em uma colheita de pouco mais 
de 9 mil toneladas de arroz. Humaitá também 
possuí 2.600 hectares de área plantada de 
soja e a expectativa é colher 55 sacos (de 
50 quilos) por hectare, que o que resulta 
em mais de 7 mil toneladas. Em 2019, a área 
plantada de arroz foi de 1.475 hectares e de 
soja a área plantada foi de 1.800 hectares.

Na avaliação do diretor-presidente do 
Idam, Valdenor Cardoso, a região de 
Humaitá tem vocação para a produção de 
grãos e o Governo do Amazonas, através 
do Idam, tem trabalhado diariamente para 
expandir ainda mais a produção de arroz 
e soja na região. “A ordem do governador 
Wilson Lima é de avançarmos no auxílio 
e assistência técnica junto aos produtores 
rurais de Humaitá, bem como de todo o 
Amazonas e temos feito isso e os resultados 
falam por si só”, completou.

Produtor - Entre os cinco produtores de 
arroz assistidos pelo Idam em Humaitá está o 
Dorismar Luís que, no ano passado, conseguiu 
conquistar o documento de licenciamento 
ambiental, o Cartão do Produtor  Primário 
(CPP) e, em 2020, conseguiu acessar aos 
programas do Governo do Estado, 
Pró-Mecanização e Pró-Calcário por meio 
da Sepror e projetos da unidade local do 
Idam Humaitá. “Com o cartão, o senhor 
Dorismar consegue comprar sementes e 
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acessar outros benefícios que a partir do 
documento o produtor rural pode acessar 
e com a aprovação nos programas ele 
ganhou uma motivação a mais para seguir 
na produção de arroz”, detalhou o gerente 
Gisely.

Com o crédito liberado através da Agência 
de Fomento do Estado do Amazonas 
(Afeam), Dorismar conseguiu plantar 65 
hectares de arroz e a expectativa é colher 
em torno 85 sacas por hectares. O plantio 
iniciou no último dia 8 de outubro na 
fazenda Boa Esperança, localizada na BR-
319, sentido Porto Velho, quilômetro 40.

“Esse plantio já está com 40 dias e após a 
colheita, o arroz deve ser comercializado 
em Humaitá, Manaus e Porto Velho. Além 
do senhor Dorismar, temos uma média de 
10 produtores que estão cultivando grãos, 
entre arroz e soja”, detalhou a gerente. Entre 
as variedades de arroz produzidas no plantio 
do Dorismar estão as espécies ANO9005 e 
8001.

Segundo Dorismar, os programas do 
Governo do Estado para o setor primário são 
de extrema importância para os produtores 
rurais. “Nós sempre cuidamos de lavoura e 
queremos plantar, colher e vender nosso 
produto com qualidade. E os incentivos são 
como benefícios para melhorar os plantios 
dos produtores familiares que vivem da 
agricultura”, disse o produtor rural.

Programas - O Programa Pró-Mecanização 
é uma linha de crédito subvencionada pelo 
Governo do Estado, através da Sepror, por 
meio do termo de convênio n° 04/2015 – 
Sepror, Afeam e  Idam, com vigência até 
2020.

O Pró-Calcário é um programa voltado 
para a correção do solo, no qual o calcário 
é lançado no solo para que se tenha 
mais produtividade corrigindo a acidez 
do solo. E o Governo do Estado trabalha 
para que o setor primário tenha mais 
máquinas e equipamentos para aumentar a 
produtividade, juntamente com a correção 
do solo a base de calcário.

IDAM - Colheita de grãos
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Fonte de proteína animal, o pirarucu 
(Arapaima gigas) está entre os peixes 

mais apreciados do Amazonas e para 
fortalecer a cadeia produtiva da pesca 
manejada, o Instituto de Desenvolvimento 
Agropecuário e Florestal Sustentável 
do Estado do Amazonas (Idam) está 
intensificando a assistência técnica através 
da regularização de pescadores, apoio na 
formação de organizações comunitárias e 
emissão de documentos essenciais para 
acesso às políticas de subvenção federal e 
estadual. 
 
A exemplo do Cartão do Produtor 
Primário (CPP), emitido exclusivamente 
pelo Idam, desde setembro deste ano, os 
pescadores/manejadores passaram a ter 
acesso ao documento que possibilita a 
isenção do Imposto sobre Circulação de 
Mercadorias e Serviços (ICMS) na compra 
de insumos, apetrechos de pesca e demais 
equipamentos utilizados na atividade, além 
de descontos na energia elétrica. 
 Considerado altamente sustentável, o  manejo 
do pirarucu garante a proteção e controle 

da espécie, tendo em vista que os próprios 
manejadores realizam a vigilância dos lagos 
para preservar os estoques e inibir a pesca 
ilegal. Conforme o último levantamento do 
Idam, em 2019, a produção do pirarucu 
registrou mais de 2,8 mil toneladas. Desse 
total, os municípios da sub-região Jutaí/ 
Solimões/ Juruá produziram juntos 1,7 mil 
tonelada, representando 63% da produção 
total. 
 
Para o diretor-presidente do Idam, Valdenor 
Cardoso, o pirarucu manejado é a pérola 
do setor primário, do extrativismo 
moderno e sustentável. “A atividade tem 
sido responsável pela recomposição do 
estoque natural da população do pirarucu e 
ao mesmo tempo, pelo aumento da oferta 
do pescado destinado à comercialização”, 
destacou o presidente, ao enfatizar que 
o pirarucu está na trilha do açaí e logo irá 
ganhar mercados nacional e mundial. 
 
Conforme Valdenor, o Idam está trabalhando 
fortemente para identificar investidores 
nacionais que queiram processar o pirarucu 
próximo das áreas de pesca. Segundo 

ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO IDAM FORTALECE PESCA 
MANEJADA DO PIRARUCU NO AMAZONAS

IDAM - Pesca do Pirarucu
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ele, a instalação de agroindústrias de 
processamento nessas áreas, seria a forma 
mais rápida de agregar valor à produção. 
“Todo esse trabalho deve ser realizado em 
parceria com a Agência de Desenvolvimento 
Sustentável (ADS), a Secretaria de Estado de 
Produção Rural (Sepror), Agência de Defesa 
Agropecuária e Florestal do Amazonas (Adaf) 
e com o setor privado”, disse. 
 
De acordo com o gerente de Apoio 
à Aquicultura e Pesca do Idam, Daniel 
Borges, nas áreas onde já estão sendo 
realizadas a pesca do pirarucu, o Idam 
vai apoiar as entidades na elaboração do 
relatório de pesca. “Vamos prestar todo 
apoio possível na elaboração de projetos 
e relatórios de pesca. A ideia é reduzir os 
custos para os manejadores e intensificar 
a assistência técnica pesqueira através do 
apoio na construção de acordos de pesca 
e ordenamento pesqueiro”, explicou.
 
Manejo - Para realizar a atividade de 
manejo do pirarucu, é necessário que 
os pescadores estejam organizados em 
grupos (associações, sindicatos ou colônia 
de pescadores) e devem possuir estruturas 
para contagem, captura, transporte e 
beneficiamento do pescado. O peixe é 
comercializado na forma de manta fresca 
que pode ser congelada, defumada ou 
seco-salgada.   
 
Atualmente, as áreas manejadas consistem 
em seis unidades de conservação estaduais 
e cinco federais, além de 20 acordos 
de pesca e quatro terras indígenas que 
correspondem no total a 22 municípios do 
Amazonas. 

 Critérios para acesso ao CPP- O pescador/
manejador deve apresentar autodeclaração 
informando que a pesca manejada é sua 
principal atividade produtiva; declarar 
que está vinculado a uma Organização da 
Sociedade Civil (OSC) detentora de cota 
e autorizada pelo órgão competente; ter 
a declaração da OSC de que participa 
das atividades relativas às etapas do 
manejo participativo de pesca e tem cota; 
comprovante de residência e coordenadas 
geográficas da principal área onde é 
realizado o manejo participativo de pesca; 
e declaração de produção (espécies e 
quantidade em quilo) emitida pelo órgão 
oficial de Ater do Amazonas.
 

Incentivo- A subvenção econômica 

é mais um incentivo à pesca 

manejada, além de valorizar a 

produção do pirarucu. Atualmente, 

existe a subvenção gerenciada 

pela Companhia Nacional de 

Abastecimento (Conab), onde o 

valor de referência do pirarucu é de 

R$ 7,83 o quilo. 
 

Já a subvenção do pirarucu 
decretada pelo Governo do 
Amazonas, no início deste 
ano, foi de R$1,00 para cada 
quilo comercializado. O valor 
será repassado pela ADS aos 
manejadores do Amazonas.
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IDAM REALIZA MELHORIAS EM 12 UNIDADES LOCAIS 
NO INTERIOR DO ESTADO

IDAM - Reforma 

O Instituto de Desenvolvimento 
Agropecuário e Florestal Sustentável 

do Estado do Amazonas (Idam) vem 
realizando melhorias nas unidades locais 
ao longo deste ano a fim de propiciar um 
melhor atendimento ao produtor rural. O 
processo consiste na manutenção e reparos 
até a instalação de serviços de internet via 
satélite. 

Em 2020, 12 unidades locais passaram 
por manutenções são elas as de Pauini, 
Caapiranga, Itacoatiara, Novo Remanso 
(distrito de Itacoatiara), Atalaia do 
Norte, Novo Aripuanã, Borba, Manaquiri, 
Tonantins, Tabatinga, Eirunepé e Envira. 
Nas unidades destes municípios, foram 
prestados serviços de pintura, restauração 
de estruturas e salas, e a troca de tubulação 
e sistemas elétricos.

“É bom manter a boa aparência da instituição, 
isso mostra o compromisso da gestão com 
o produtor e com o funcionário”, disse 
Tainah Bruna Teixeira, gerente da unidade 

local de Tabatinga. Segundo ela, sua 
unidade recebeu serviços de manutenção, 
que incluem a troca da tubulação, a reforma 
do telhado e a repintura das áreas externa e 
interna.

Em Atalaia do Norte foi feita a recuperação 
do forro, da rede elétrica e do piso. Para 
Vandricia Gomes, gerente da unidade, “foi 
realizada uma fundamental adequação 
para proporcionar o bom andamento dos 
nossos trabalhos”. Serviços semelhantes 
foram realizados nas unidades de Envira 
e Tonantins, que tiveram seus telhados 
revitalizados, e na unidade de Caapiranga, 
que passou por amplas reformas na cozinha 
e no banheiro, bem como a substituição do 
piso.

A pintura tem sido uma prioridade neste 
processo de revitalização das unidades 
locais. Para o gerente da unidade de Envira, 
que não recebia uma nova pintura há 15 
anos, a manutenção foi de suma importância. 
“Foi uma melhoria de tamanho gigantesco 



41
o que foi feito no nosso escritório”, disse. Já 

em Borba, o destaque foi a restauração 
do muro, que segundo gerente 
da unidade, Aguinaldo Rodrigues, 
havia sido danificado por um 
temporal ainda em 2018. 

A expectativa é de que as reformas realizadas 
contribuam para que em 2021 o Idam possa 
fornecer seus serviços de forma mais 
eficiente e propiciando ao produtor rural 

um atendimento ainda melhor. Segundo 
o chefe do Departamento de 
Operações Técnicas, Helênio 
Figueiredo, o objetivo é 
requalificar estruturalmente todas 

as unidades locais. “Temos em 
pauta as licitações para continuar 
as reformas e pretendemos ainda 
construir novos prédios para 
algumas unidades que estão 
precisando”, reforçou.

Serviços de internet – Todas 
as 66 unidades locais do Idam 
passaram a contar com internet 
via satélite, o que facilita a emissão 
de documentos, o contato com 
o Idam em Manaus, entre outros 
serviços. Para o diretor- presidente 
do Idam, Valdenor Cardoso, o 

IDAM - Reforma 
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serviço de internet de qualidade é 
de importância fundamental para 
que o órgão trate de assuntos em 
tempo real em localidades mais 
distantes, como municípios do 
Alto Solimões e Baixo Amazonas.
“O serviço vai dar celeridade ao 
acesso à emissão do Cartão do 
Produtor Rural, facilitar a elaboração 
do Cadastro Ambiental Rural (CAR) 
e elaboração de projetos de 
Crédito Rural. Hoje, uma internet é 
necessidade”, ressaltou.

Propiciar 
um melhor 
atendimento 
ao produtor 
rural
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ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO PRODUTOR GANHA 
REFORÇO COM POSSE DE NOVOS TÉCNICOS DO 
IDAM

Com a nomeação e posse dos 
aprovados no concurso do Instituto de 

Desenvolvimento Agropecuário e Florestal 
Sustentável do Estado do Amazonas 
(Idam), a equipe técnica será reforçada e a 
previsão para 2021 é atender mais de 59 mil 
agricultores familiares e produtores rurais em 
todo o Amazonas. No dia 19 de novembro 
de 2020, foram empossados 122 novos 
servidores que passam a fazer parte do 
quadro efetivo do Instituto e em seguida, 
os demais tomarão posse.

Desse total, 179 são técnicos de campo que 
irão atuar nas áreas agropecuária, florestal 
e pesqueira, que representam importantes 
atividades desenvolvidas no Amazonas e 
são responsáveis pelo desenvolvimento 
econômico e social de famílias rurais.  

A presença desses novos profissionais no 
campo vai reforçar o acompanhamento 
técnico ao micro e pequeno produtor 
que precisa melhorar sua estrutura de 
produção, ter acesso aos programas de 

comercialização, a novas tecnologias 
utilizadas e outras políticas públicas que 
geram oportunidades para quem trabalha 
na produção de alimentos.

De acordo com o diretor-presidente do 
Idam, Valdenor Cardoso, o próximo passo 
será capacitar esses novos profissionais 
para atender com eficiência o produtor 
que procura os serviços do Idam. “O Idam 
já está organizando uma capacitação de 
nivelamento, pré-serviço e formação para 
esses efetivos. Precisamos ajustar o sistema 
de produção dos agricultores familiares e 
produtores patronais. O foco é melhorar 
a qualidade do produto, a padronização 
e o custo de produção visando maior 
competitividade no mercado”, disse 
Cardoso. 

Sustentabilidade – Uma das diretrizes do 
Idam é incentivar o aumento da produção 
aliado à conservação ambiental. Para isso, 
os novos técnicos de campo irão receber 
capacitação em Gestão Ambiental, Sistemas 

IDAM -  Posse dos aprovados no concurso
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Produtivos e Produção Sustentável. Assim 
como, conhecimentos específicos sobre o 
Cadastro Ambiental Rural (CAR) e Plano de 
Recuperação de Área Degradada (PRAD). A 
iniciativa será realizada em parceria com o 
Governo da Alemanha, através da Agência 
de Cooperação Técnica Alemã (GIZ), e 
com a Empresa Brasileira de Pesquisa 
Agropecuária (Embrapa).

Segundo o diretor-presidente do Idam, 
a capacitação dos novos profissionais é 
uma determinação do governador do 
Amazonas, Wilson Lima, para que seja 
possível levar informação técnica aos 
produtores e fomentar a produtividade em 
áreas já manejadas. “O Idam tem trabalhado 
apenas em áreas antropizadas, aquelas já 
utilizadas pela agricultura familiar. E o uso de 

tecnologias como a mecanização agrícola 
tem oportunizado o aumento da produção 
por hectare sem precisar desmatar novas 
áreas. Além disso, também tem orientado 
o produtor que apresenta áreas com 
passivo ambiental sobre como regularizar a 
propriedade”, destacou.
A região sul do Amazonas é uma 
das localidades em que o Idam irá 
intensificar o ordenamento ambiental e 
incentivar atividades que promovam a 
sustentabilidade. A capacitação vai contar 
com especialistas da Embrapa em áreas de 
reflorestamento e manejo de pastagem.  
O Idam também está articulando com 
a Universidade do Estado do Amazonas 
(UEA) sobre a possibilidade de cursos de 
especialização em agronegócio e gestão 
ambiental.

Capacitar 
esses novos 
profissionais 
para atender 
com eficiência 
o produtor 
que procura 
os serviços do 
Idam.
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Contribuir para o desenvolvimento econômico do 
Estado do Amazonas, com base nos recursos florestais, 
agropecuários, minerais e pesqueiros, garantindo a 
geração de renda local e conservação – ADS realiza o 
papel de agente catalizador das negociações entre seu 
público alvo e os Mercados consumidores Privados e 
Governamentais.

Missão
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ADS FORTALECE PROGRAMAS DE SUBVENÇÃO DO 
AMAZONAS

Em 2020, a Agência de Desenvolvimento 
Sustentável do Amazonas (ADS) promoveu

 o uso sustentável de recursos naturais e a 
geração de ocupação, emprego e renda 

no setor rural por meio dos programas de 
subvenção das fibras naturais juta e malva 
e do pirarucu de manejo, um dos maiores 
peixes de água doce do país que passou 
a fazer parte da política de subvenção 
econômica do Governo do Amazonas, 
conforme o Decreto nº 41.829, publicado 
no Diário Oficial do Estado do Amazonas no 
dia 21 de janeiro de 2020. 
No âmbito das fibras naturais, o Governo 
do Amazonas, por meio da ADS, fortaleceu 
o compromisso com a produção de juta e 
malva realizando o pagamento de R$ 3,6 
milhões referentes à safra remanescente 
de 2018/2019 e à de 2019/2020, totalizando 
mais de 7  mil toneladas de fibras. O incentivo 
beneficiou cerca de 750 produtores.
“Só ano passado nós quitamos seis anos 
de subvenção atrasada, cerca de R$ 
5,7 milhões. Neste ano de 2020 não foi 
diferente, o governador Wilson Lima 
reafirmou o compromisso com o setor 

primário e estimulou ainda mais o plantio 
da juta com o novo valor da subvenção e 
pagamento da safra remanescente. Isso 
dá ânimo para todos os que trabalham 
com essa semente que tem um apelo de 
sustentabilidade valioso para o Amazonas”, 
destacou o presidente da ADS, Sérgio Litaiff 
Filho.
A ADS também trabalhou na expansão 
e valorização das fibras divulgando o 
incentivo à produção destas em diversos 
municípios, como Manacapuru e Codajás. 
Durante as ações, foi anunciado o aumento 
da subvenção econômica no valor de R$ 
0,50 por quilograma de fibra embonecada. 

  ADS - subvenção das fibras naturais juta e malva e do pirarucu de manejo

  ADS - subvenção das fibras naturais juta e malva e do pirarucu de manejo
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O novo valor é 25% superior ao preço 
praticado desde o Decreto Nº 33.933 de 
29/08/2013. 
A atividade faz parte dos esforços do 
Governo do Amazonas de fomentar a cadeia 
produtiva das fibras no Estado, que hoje é 
o principal produtor de fibras no país com 
mais de 5 mil agricultores familiares voltados 
para o cultivo de fibras e uma área plantada 
de quase 7 mil hectares. 

Pesca manejada - No ramo da pesca, a 
ADS foi habilitada para estar à frente da 
Subvenção do Manejo do Pirarucu, com 
base no Decreto Estadual nº 41.829, de 21 
de janeiro de 2020, promovendo encontros 
que abriram caminhos para diálogos entre 
o corpo técnico da Agência, entidades, 
cooperativas e associações de vários 
municípios ligadas à atividade da pesca 
manejada da capital e no interior do Estado.
De acordo com Litaiff, o objetivo das 
reuniões foi proporcionar o diálogo da ADS 
com os beneficiados pelo edital, a fim de 
que o Regimento Interno fosse construído 
de forma colaborativa, estabelecendo 
os objetivos, competências, implantação 
e operacionalização da concessão de 
subvenção econômica à pesca do pirarucu 
manejado.
„Estamos vivendo um momento histórico e 
a ADS, como fonte pagadora deste manejo 
(do pirarucu), entendeu que esta reunião 
juntamente com todos os atores envolvidos 
no âmbito do pescado, era de suma 
importância. Conseguimos ouvir todos 
os seguimentos, não apenas os órgãos 
governamentais, mas aqueles também que 
estão na ponta e vivendo a realidade do 
manejo de pirarucu, como as cooperativas e 

associações, para que realmente possamos 
fomentar e fortalecer esta atividade”, 
completou o presidente da ADS.
Além da Agência,  a    Comissão   
Interinstitucional  que está à frente das 
tratativas é composta por órgãos como  o 
Ministério da Agricultura, da Companhia 
Nacional de Abastecimento (Conab), 
Secretaria de Estado de Produção Rural 
(Sepror), Instituto de Desenvolvimento 
Agropecuário e Florestal Sustentável do 
Estado do Amazonas (IDAM), Secretaria de 
Estado de Desenvolvimento Econômico, 
Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), 
Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz), 
Organização de Pescadores Manejadores, 
Secretaria de Estado de Meio Ambiente 
(SEMA), Instituto Brasileiro de Meio 
Ambiente e Recursos Renováveis (Ibama), 
Instituto Chico Mendes de Conservação da 
Biodiversidade (ICMBio) e Sociedades Civil/
Organizações Não Governamentais.

Parceria - Para engrandecer o diálogo e 
compreender de perto a realidade dos 
pescadores do manejo, a ADS realizou, em 
outubro de 2020, as primeiras visitas técnicas 
na sede do Instituto de Desenvolvimento 
Sustentável Mamirauá, localizada em Tefé.
„Fizemos uma reunião de alinhamento 
com o Instituto para falarmos sobre o 
pagamento da subvenção do Pirarucu. 
Na ocasião, tratamos sobre outras ações 
e oportunidades que poderão estimular a 
comunidade dos pescadores do manejo e, 
nos colocamos à disposição para fortalecer 
a comercialização do produto”, disse.
Há 30 anos em atividade, o Instituto 
Mamirauá é uma Organização Social 
fomentada e supervisionada pelo Ministério 
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da Ciência, Tecnologia e Inovações, 
responsável por desenvolver atividades por 
meio de programas de pesquisa, manejo 
de recursos naturais e desenvolvimento 
social, principalmente na região do Médio 
Solimões.
A coordenadora do Programa de Manejo 
de Pesca, Ana Cláudia Torres, falou sobre a 
importância da parceria entre os órgãos.
„Essa aproximação junto à ADS traz a 
perceptiva de pensarmos juntos em uma 
agenda positiva para o sistema de Manejo 
do Pirarucu. Essa união, sem dúvidas, 
envolve discussões sobre a comercialização 

e o acesso da Política Pública que pode 
ser voltada para o setor e, além disso, o 
favorecimento e a valorização do alimento”, 
explicou.

Subvenção Pirarucu - O pirarucu de 
manejo faz parte da Política de Subvenção 
Econômica do Governo do Amazonas, 
conforme o Decreto nº 41.829, publicado 
no Diário Oficial do Estado do Amazonas, 
no dia 21 de janeiro de 2020. Para cada quilo 
comercializado, o pescador tem direito 
à subvenção no valor de R$ 1, que será 
repassada aos manejadores pela ADS.

ADS AVANÇA EM MEIO A PANDEMIA E BENEFICIA 
FEIRANTES E MOVELEIROS DO AMAZONAS
COM A PANDEMIA DO COVID 19, FEIRANTES VINCULADOS À ADS, 
FORAM BENEFICIADOS COM CRÉDITO EMERGENCIAL.

  ADS - Feiras da ADS
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Com  objetivo  de  movimentar o setor 
primário em meio à crise causado pelo 
Covid19, a Agência de Desenvolvimento 
Sustentável do Amazonas (ADS), firmou, 
em julho deste ano, uma parceria com 
a Agência de Fomento do Estado do 
Amazonas (Afeam). A união das pastas do 
Governo do Estado, tem como finalidade 
disponibilizar empréstimos de R$ 5 mil 
(sem avalista) a R$ 21 mil (com avalista), 
aos produtores cadastrados nas Feiras de 
Produtos Regionais. 
O presidente da ADS, Sérgio Litaiff Filho, 
explica que a parceria foi mais uma das 
demonstrações do cuidado e respeito do 
Governo do Estado para com os feirantes 
durante a crise.  “O Governo sempre se 
preocupou com o setor  primário e, no 
retorno das atividades das Feiras, não foi 
diferente, pois o objetivo foi e é fomentar 
ainda mais o setor primário, além da 
agricultura familiar, minimizando os impactos 
que eles sofreram durante os meses de 
paralisação por conta do Covid19”.
A ação iniciada em 2020, disponibiliza 
aos empreendedores, por tempo 
indeterminado, empréstimo com valor de 
financiamento em até R$ 21 mil mediante 
apresentação e aprovação de avalista. Os 
atendimentos aos interessados da capital 
são realizados na sede da ADS, das 08h às 
17h e, todos os produtores credenciados 
podem participar da ação. O projeto é tão 
importante e necessário, que o governador 
Wilson Lima, vai expandir para outros 
municípios. 
O feirante Isaac de Souza, que atua com a 
venda de tapiocas e produtos oriundos da 
mandioca e castanha, falou sobre a ajuda do 
Crédito Emergencial.

“Esse capital de giro chegou em um 
momento muito importante porque a gente 
estava parado, descapitalizado e esse olhar 
que o Governo do Estado deu para a gente, 
governo nenhum fez. O que ele está fazendo 
pelo produtor rural, pelo pequeno produtor 
e pela agricultura familiar, é um carinho que 
a gente nunca teve”, declarou o feirante.
IMPORTANTE SABER - Quem já realizou 
mais de dois financiamentos na Afeam e 
não possui nenhum débito com o órgão, 
também pode aproveitar o financiamento 
de até R$ 21 mil sem a necessidade de 
avalista. A adesão ao Crédito Emergencial 
por meio dos feirantes também conta com 
uma linha de financiamento com até 180 
dias para começar a pagar, com a menor 
taxa de juros anual do país, equivalente a 
6%.

  ADS - Promove  
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MOVELEIROS RECEBEM APOIO DO GOVERNO DO 
AMAZONAS PARA PRODUÇÃO DE MOBÍLIA 

  ADS - Programa de Regionaalização do Mobiliário Escolar da Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas (ADS)

Mesmo com o período de pandemia e a 
suspensão das atividades escolares, o 

Programa de Regionalização do Mobiliário 
Escolar da Agência de Desenvolvimento 
Sustentável do Amazonas (ADS), avançou 
com os credenciamentos em 2020. Com 
o orçamento na ordem de mais de R$ 
6 milhões destinado pela Secretaria de 
Estado de Educação e Desporto (Seduc), 
o programa credenciou 45 interessados, 
entre produtores rurais, entidades jurídicas e 
organizações (associações e cooperativas) 
de moveleiros.
Os credenciados representaram 18 
municípios do Amazonas beneficiados 
diretamente pelo Promove, como Rio Preto 

da Eva, Itacoatiara, Envira, Manacapuru, 
Novo Airão, Parintins, Carauari, Manicoré, 
Borba, Guajará, Humaitá, Atalaia do Norte, 
Novo Aripuanã, Barreirinha, Manaus, 
Eirunepé, Benjamin Constant e Lábrea. 
O diretor-técnico da   Agência, Tomás 
Sanches, relatou que dos 18 municípios 
participantes, 10 foram atendidos até 
o início de novembro. “A entrega dos 
produtos referente a cota de 2020 será 
efetuada até o dia 31 de dezembro de 
2020. Até o momento, Manaus, Rio Preto da 
Eva, Manacapuru, Novo Airão, Itacoatiara, 
Parintins, Manicoré, Humaitá, Lábrea e Envira, 
já foram atendidos”, disse.
Sendo o maior polo moveleiro, Parintins 
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(a 369.21 km de distância de Manaus), 
credenciou 11 produtores e foi o município 
que mais se destacou neste ano, com cerca 
de 721 itens escolares confeccionados até 
início de novembro. A quantidade total de 
mobiliários para a região em 2020, foi 2008 
móveis. A cota destinada para o local foi 
R$ 1.417.271,05.
O produtor Naldo de Souza, proprietário 
da empresa N de Souza Costa de Novo 
Airão, que atualmente emprega 5 pessoas 
diretamente e 15 indiretamente, falou que o 
programa é um dos meios que facilitam a 

vida do moveleiro. „Participo do programa 
há seis anos e, enquanto for vivo vou me 
credenciar, pois é por meio dele que 
consigo tirar um bom lucro”.
Entre os móveis escolares confeccionados 
para as escolas constou: quadro branco, 
conjunto escolar (mesa e cadeira), armários 
12 portas, armário alto, mesa para refeitório, 
banco para mesa de refeitório, mesa para 
escritório, mesa para computador, mesa 
para reunião e quadro de aviso.

  ADS - Programa de Regionalização do Mobiliário Escolar da Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas (ADS)
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BALCÃO DE AGRONEGÓCIOS INTERMEDIOU MAIS DE 
R$ 2,8 MILHÕES EM VENDAS DA PRODUÇÃO RURAL 
PARA GRANDES MERCADOS

  ADS - BALCÃO DE AGRONEGÓCIOS

Consumidores em Manaus podem 
encontrar produtos regionais em 

grandes supermercados da capital 
amazonense, por meio do Programa Balcão 
de Agronegócios. O programa do Governo 
do Estado, executado pela Agência de 
Desenvolvimento Sustentável (ADS), que 
intermedia a venda da produção rural da 
capital e do interior, sem a figura de um 
atravessador, garantiu o lucro de 
R$ 2.873.603,29 para quem vive do campo. 
Os dados são referentes ao mês de janeiro 
até outubro de 2020.
O programa conta com técnicos exclusivos 
para intermediar a comercialização entre o 
pequeno produtor e o potencial comprador 
(empresas e estabelecimentos comerciais), 
como o gerente do Balcão de Agronegócios, 
Mário Moura.

“Essa parceria é louvável porque faz a 
diferença na vida no produtor rural. Por 
exemplo, a participação de um único 
parceiro (supermercado), garante a venda 
de produções vindas de 20 municípios, 
gerando renda familiar para os produtores 
envolvidos, no estado do Amazonas”, 
concluiu.
Entre os beneficiados do programa ao longo 
de 2020, o agricultor e pescador Ivan dos 
Santos, de 37 anos, destaca as conquistas 
alcançadas graças ao apoio do Governo do 
Amazonas.
“O Balcão nos dá a chance de sair da mão 
do atravessador. Hoje, se eu não tivesse 
essa ajuda do Governo do Estado, teria 
que procurar vendas por outros meios que 
não me beneficiariam da maneira como 
o programa vai me beneficiar”, afirmou o 



54
agricultor, que, em um único dia, chegou a 
vender 5 toneladas de melancia. 
Ao todo, mais de 15 municípios além da capital 
são beneficiados pelo programa, entre eles: 
Anamã, Autazes, Careiro da Várzea, Coari, 
Iranduba, Itacoatiara, Manacapuru, Manaus, 
Manaquiri, Manicoré, Novo Remanso, 
Parintins, Presidente Figueiredo, Rio Preto da 
Eva e Caapiranga;

Já os produtos são inúmeros, entre os que 
se destacam, estão: macaxeira, batata doce, 
pimenta murupi, jerimum, banana, milho, 
abobrinha, repolho, melancia, castanha, 
couve, cupuaçu, mamão, abacaxi, acerola, 
pepino, alface, limão, banana pacovã, cará-
roxo, taperebá polpa, acerola polpa, abacaxi 
fruto e polpa.
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FEIRANTES DA ADS LUCRAM MAIS DE R$ 13 MILHÕES 
COM VENDAS DE JANEIRO A OUTUBRO

Integrando o trabalho da agricultura familiar 
do Amazonas, ao mercado financeiro 

da capital e do interior e interligando o 
feirante com a venda direta ao cliente, as 
Feiras de Produtos Regionais da Agência 
de Desenvolvimento Sustentável do 
Amazonas (ADS), do Governo do Estado, 
têm desempenhado papel fundamental 
na vida de quem vive no campo. A prova 
disto, foi que de janeiro a outubro de 2020, 
o projeto chegou a movimentar um total de 
R$ 13.558.872,28 em lucros de vendas para 
os feirantes.
Ao comentar sobre o assunto, o presidente 
da ADS, Sérgio Litaiff Filho, afirma que a 
Agência investiu nas feiras para que os 

feirantes, que também são os próprios 
produtores locais, tenham espaço para 
comercializar sua produção sem os ditos 
“atravessadores”.
“O que queremos é possibilitar o contato 
direto do produtor com o consumidor 
final e temos obtido êxito nessa missão. Os 
feirantes da ADS já ocupam um espaço no 
coração dos consumidores, pois nas minhas 
idas às feiras eu constato que cada um já 
tem sua clientela fiel a ponto de, no período 
da pandemia, os clientes ligaram para os 
feirantes para saber como eles estão. E isso 
é muito gratificante para nós”, contou. 
O casal Cláudia e Jorge do Nascimento 
já trabalham nas Feiras da ADS há três 

  ADS - BALCÃO DE AGRONEGÓCIOS
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anos. Foi por meio da venda de bolos, 
pastéis, salgados e caldo de cana, que eles 
encontraram uma alternativa econômica 
após a aposentadoria. 
“Eu sou mineira e ele é baiano, já vivíamos 
há muitos anos em Manaus, quando fiquei 
conhecida no condomínio onde moramos, 
por fazer meus quitutes, até que um dia me 
recomendaram o cadastro para atuar nas 
feiras, que hoje tem sido o nosso sustento”, 
disse Cláudia do Nascimento. 
Questionada sobre o valor de ser feirante, 
Cláudia do Nascimento é direta, e diz 
que o maior prazer vem da simplicidade 
e igualdade de todos em um mesmo 
ambiente.
“Na feira é todo mundo igual, não tem rico 
ou pobre. Isso é nosso maior presente”, 
sorriu a feirante ao declarar.
Com base no calendário de retomada das 
atividades econômicas, as feiras da ADS 
retornaram no dia 30 de julho de 2020, 
seguindo todas as normas de segurança e 
higienização. E, mesmo com a pandemia 
do novo corona vírus (Covid-19), conseguiu 
movimentar R$ 4,2 milhões por meio das 
Feiras da ADS, o que possibilitou a geração 
de renda para os profissionais envolvidos 
nas vendas de produtos via delivery e 
presencialmente.
Com o retorno das atividades, os feirantes e 
produtores cadastrados na agência podem 
aguardar novidades, é o que afirma o diretor 
técnico da ADS, Tomás Sanches. “Nosso 
retorno foi um sucesso, em poucas horas os 
produtores venderam tudo o que tinham. 
Estamos trabalhando para criarmos novos 
espaços para os feirantes venderem seus 
alimentos e, com essa receita, reinvestirem 
na sua propriedade, levando tecnologia, 

melhorando a produtividade, fazendo com 
que nosso estado se torne autossuficiente 
na produção de produtos agrícolas”, 
explicou.

  ADS - BALCÃO DE AGRONEGÓCIOS
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PROGRAMA DE REGIONALIZAÇÃO DA MERENDA 
ESCOLAR BENEFICIA AGRICULTURA FAMILIAR NO 
AMAZONAS

Garantindo uma merenda escolar de 
qualidade aos alunos da Rede Estadual 

de Ensino por meio dos produtos oriundos 
do setor primário com itens regionais, o 
Programa de Regionalização da Merenda 
Escolar (Preme) é responsável pela fonte 
de renda de mais de mil famílias, através 
da compra de alimentos escoados na 
capital e no interior. Promovido pelo 
Governo do Estado, através da Agência de 
Desenvolvimento Sustentável do Amazonas 
(ADS), o programa movimentou um total de 
R$ 3,5 milhões, de janeiro à outubro de 2020.
O investimento garantiu a compra de 488 
mil toneladas de alimentos oriundos de 794 
produtores, 23 cooperativas, 53 associações 
e 35 agroindústrias, alcançando a capital e 
os outros 41 municípios do Estado, como 
Iranduba, Manaquiri, Manaus, Itacoatiara, 
Careiro da Várzea, Maués, Humaitá, 

Itaporanga, Tefé e Presidente Figueiredo.
“O Preme é um programa de fundamental 
importância para que os alunos tenham 
mais qualidade na merenda escolar e para 
os produtores, agroindústrias, associações 
cooperativas que passaram a ter mais uma 
possibilidade de escoar seus produtos. 
A iniciativa é responsável por gerar mais 
renda para os produtores e mais qualidade 
na alimentação dos alunos”, explicou o 
presidente da ADS, Sérgio Litaiff Filho.
Participante do Preme desde o início do 
programa, em 2004, a produtora rural 
Francisca do Vale Silva, juntamente com seu 
esposo e também produtor, Antônio Lima 
e Silva, compõem uma das famílias que 
assinou o contrato referente ao ano de 2020. 
Juntos, eles produzem hortaliças e frutas há 
mais de 30 anos.

“Trabalhamos como produtores há três 

  ADS - PROGRAMA DE REGEONALIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR  PREME
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décadas e fornecemos para o programa 

desde o começo. O Preme vem nos 

ajudando muito, ao longo desses anos, pois 

ele nos dá a certeza de que vamos ter para 

quem escoar a nossa produção. Antes dele, 

era tudo muito incerto”. 

Pandemia - Durante a pandemia, o Projeto 

de Lei n° 139/2020, que dispõe sobre 

a aquisição emergencial dos gêneros 

alimentícios produzidos por agricultores, 

associações, agroindústrias e cooperativas 

credenciados no Edital n° 003/2019, da 

Agência de Desenvolvimento Sustentável, foi 

aprovado por unanimidade na Assembleia 

Legislativa do Estado do Amazonas. Dessa 

forma, o Programa de Regionalização da 

Merenda Escolar (Preme) teve continuidade 

no período da pandemia do Novo Corona 

vírus (Covid-19).

Os alimentos adquiridos foram doados 

para instituições cadastradas na Sejuscam, 

na Seas e na FPS, para atender a parcela da 

população suscetível aos riscos ocasionados 

pela falta de segurança alimentar, bem 

como garantir alimentação e contribuir com 

a renda de 905 credenciados no programa 

em todo o estado.

Ao todo, R$ 4,8 milhões foram adquiridos 

durante o pico da pandemia, onde, em 

ação emergencial, o Governo do Estado 

implementou a política emergencial da 

compra de alimentos da agricultura familiar, 

que forneciam às escolas, para doação 

dos produtos à entidades cadastradas nas 

secretarias de Justiça, Direitos Humanos e 

Cidadania (Sejusc) e de Assistência Social 

(Seas), e do Fundo de Promoção Social e 

Erradicação da Pobreza (FPS).
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Garantir a preservação do patrimônio animal e vegetal 
do Estado do Amazonas através da proteção da saúde 
dos animais e a sanidade dos vegetais, a idoneidade dos 
insumos e dos serviços utilizados na agropecuária, além da 
identidade, qualidade e segurança higiênico-sanitária dos 
alimentos e demais produtos agropecuários, contribuindo 
para o incremento  sustentável da produção agropecuária.

Missão
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ADAF AMPLIA CADASTRO DE NOVAS REVENDAS 
AGROPECUÁRIAS E EMPREENDIMENTOS DE ORIGEM 
ANIMAL

Visando coibir a venda de agrotóxicos 

e produtos de origem animal 

ilegalmente no Amazonas, a Agência de 

Defesa Agropecuária e Florestal do Estado do 

Amazonas (Adaf), cadastrou e renovou novas 

revendas agropecuárias e empreendimentos 

de origem animal no Serviço de Inspeção 

Estadual (SIE). 

Ao todo, 11 revendas para a comercialização 

de agrotóxicos foram renovadas durante este 

ano, e 6 novas foram registradas na agência.  

A venda irregular de agrotóxicos pode causar 

graves impactos ambientais e danos à saúde 

das pessoas. A meta da agência é ter pelo 

menos um estabelecimento regularizado em 

cada município amazonense. 

Atualmente, o Amazonas conta com 

17 estabelecimentos registrados, entre 

revendas, empresas prestadoras de serviços 

com agrotóxicos e postos ou centrais 

de recebimento de embalagens vazias, 

localizados em Manaus, Manicoré (Santo 

Antônio do Matupi), Manacapuru, Apuí, Boca 

do Acre, Tefé e Itacoatiara. Ao todo, 587 

agrotóxicos são cadastrados na Adaf para 

serem utilizados no Amazonas. São produtos 

como herbicidas, inseticidas, fungicidas e 

formicidas, que contribuem para o controle

de pragas, doenças e plantas daninhas para 

agricultura e pecuária, garantindo o aumento 

da produção e produtividade.

O responsável pela Mustang Comércio 

e Representações LTDA, Paulo Mustang, 

registrada em agosto no município de 

cadastro de novas revendas agropecuárias e empreendimentos de origem animal -ADAF
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Boca do Acre, distante 1.028 quilômetros 

de Manaus, ressalta a importância das 

empresas que comercializam defensivos 

agrícolas, possuírem o controle dos órgãos 

fiscalizadores. Ele destaca que, se o defensivo 

for usado corretamente, não causará danos 

ao meio ambiente, à saúde humana e aos 

animais, porém, o uso incorreto pode ser 

nocivo.

“Por isso a importância de se ter um órgão 

como a Adaf para fiscalizar e acompanhar 

o trabalho de qualquer empresa que esteja 

revendendo os defensivos. Temos que 

trabalhar dentro da legislação”, afirmou.

Serviço de Inspeção Estadual - No serviço de 

inspeção estadual, 5  novos empreendimentos 

foram registrados, entre eles: 01 unidade de 

beneficiamento especializada em produtos 

regionais defumados (Manaus), 01 unidade de 

beneficiamento de produtos cárneos, leites 

e derivados (Manaus), 02 abatedouros de 

bovídeos, sendo um em Matupi  (Manicoré) e 

em Humaitá e 01 queijaria artesanal (Autazes). 

Em 2020, a Adaf 
chegou o total de 167 
estabelecimentos com 
SIE ativo no Amazonas. 

O SIE concedido pela Adaf, aplica-se aos 

produtos de origem animal destinados 

ao comércio nos limites do estado. 

Estabelecimentos cujo comércio se limita 

a um município, devem ter o serviço de 

inspeção municipal (SIM), e podem solicitar 

a certificação estadual caso haja interesse 

no comércio para outros municípios 

amazonenses.  Quando a produção se destina 

ao comércio interestadual, é necessário ser 

certificado pelo Serviço de Inspeção Federal 

(SIF), do Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento (Mapa).

O diretor-presidente da Adaf, Alexandre 

Araújo, destacou a importância da 

regularização dos estabelecimentos de 

produtos de origem animal junto aos órgãos 

de inspeção, seja ela no âmbito municipal, 

estadual ou federal, e a valorização dos 

produtos regionais impulsionada por esse 

trabalho.

“Estamos valorizando os produtos 

regionais e assegurando a saúde 

pública, com a implantação do Serviço 

Estadual da Adaf, a qualidade higiênico- 

sanitária do produto que estará 

sendo comercializado nas redes de 

supermercados”, destacou Alexandre.
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ADAF EMPOSSA APROVADOS EM CONCURSO 
PÚBLICO

Em julho deste ano, o Governo do 

Amazonas, por meio da Agência 

de Defesa Agropecuária e Florestal do 

Estado do Amazonas (Adaf), empossou 113 

aprovados no concurso público da Agência. 

Os novos servidores da Adaf estão atuando 

na promoção da saúde animal e vegetal, 

na inspeção de produtos agropecuários, 

no cadastro de revenda de agrotóxicos e 

fiscalização de agrotóxicos.

Em março deste ano, o governador Wilson Lima 

assinou o decreto que nomeou 134 aprovados 

para os cargos de fiscais agropecuários nas 

especialidades de médicos veterinários e 

engenheiros agrônomos. Outros cargos como 

engenheiro florestal, contador, analista de rede, 

administrador, jornalista, técnico de fiscalização 

agropecuária, agente de fiscalização, motoristas 

fluviais e terrestres foram assumidos pelos 

concursados. As vagas deixadas por nomeados 

que não tomaram posse deverão ser preenchidas 

por um novo chamamento. 

Fortalecimento - Para o diretor-presidente 

da Adaf, Alexandre Araújo, a posse dos 

novos servidores da agência representa o 

fortalecimento do quadro técnico das Unidades 

Locais de Sanidade Animal e Vegetal (Ulsavs) 

da Adaf no interior e a ampliação da oferta dos 

serviços da Agência aos produtores rurais.

 Posse dos novos servidores - ADAF
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“Em março deste ano, o governador Wilson 

Lima nomeou esse grupo de profissionais 

para contribuir com os trabalhos da defesa 

agropecuária do Amazonas. Eles estão 

lotados nas nossas unidades do interior do 

estado, fortalecendo cada Unidade Local 

de Sanidade  Animal e Vegetal, para levar 

ao nosso produtor rural a valorização dos 

produtos regionais e, principalmente, um 

maior apoio à produção agropecuária do 

nosso estado”, destacou Araújo.

Os aprovados no concurso público atuam em 

40 municípios distribuídos entre a central da 

Adaf, em Manaus, as Ulsavs no interior e nas 

Barreiras de Vigilância Agropecuária (BVAs). 

O técnico de fiscalização agropecuária e 

representante dos aprovados, Ideus Costa 

Nunes, destaca a alegria em fazer parte do 

quadro da Agência e contribuir com a defesa 

agropecuária e florestal do Amazonas.

“Estamos com o sentimento de agradecimento 

e também de compromisso com o Amazonas, 

com o governador Wilson Lima também, que 

nos oportunizou nesse momento tão difícil, 

cumprindo com o seu acordo e nos convocando. 

Estamos prontos e com esse sentimento 

de agradecimento com todos aqueles que 

contribuíram para o nosso chamamento”, afirmou 

o aprovado.

Municípios – Os aprovados foram lotados nos 

municípios de Canutama, Lábrea, Apuí, Manicoré, 

Novo Aripuanã, Autazes, Barreirinha, Codajás, 

Itacoatiara, Urucará, Urucurituba, Urucará, 

Amaturá, Anamã, Boca do Acre, Borba, Envira, 

Ipixuna, Itamarati, Japurá, Juruá, Jutaí, Nhamundá, 

Pauini, Santo Antônio do Içá, São Paulo de 

Olivença, São Sebastião do Uatumã, Tabatinga, 

Tefé, Manaus, Humaitá, Parintins, Presidente 

Figueiredo, Rio Preto da Eva, Careiro Castanho, 

Coari, Eirunepé, Fonte Boa, Guajará, Nova Olinda 

do Norte e Manacapuru. 

 Posse dos novos servidores - ADAF
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ADAF IMPLANTA EMISSÃO DE DOCUMENTO DE 
ARRECADAÇÃO PARA PRODUTORES RURAIS

Serviços para produtores - ADAF

A Agência de Defesa Agropecuária e 

Florestal do Estado do Amazonas (Adaf), 

implantou em agosto deste ano a emissão do 

Documento de Arrecadação de Receita (DAR) 

referente às taxas, multas e indenizações para 

produtores que precisem da Guia de Trânsito 

Animal (GTA) e a Permissão do Trânsito de 

Vegetais (PTV), documentos obrigatórios 

para o transporte intra e interestadual de 

animais e vegetais. O anúncio foi feito pelo 

diretor-presidente da autarquia, Alexandre 

Araújo, durante comemoração interna dos 

oito anos de criação da agência, celebrados 

no dia 29 do mesmo mês. 

O DAR é mais uma facilidade para o produtor 

rural do Amazonas. A partir de agora, as 

taxas, multas e indenizações relacionadas 

aos documentos sanitários, que antes eram 

pagas obrigatoriamente por depósito em 

apenas um banco, agora podem ser pagas 

por meio de boleto, emitido pelas unidades 

da Adaf, contendo código de barras que 

possibilita o pagamento em qualquer 

banco, caixa eletrônico ou mesmo por 

aplicativo de celular. 

Após o pagamento, basta apresentar 
o comprovante em uma unidade da 
autarquia para que seja emitida a GTA e  a 

SERVIÇO INTEGRA AÇÕES COMEMORATIVAS PELOS OITO ANOS 
DA AGÊNCIA, QUE INCLUEM AINDA IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DE 
CONTROLE INTERNO
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As ações de fiscalização desenvolvidas 
pelo Governo do Amazonas, por 

meio da Agência de Defesa Agropecuária 
e Florestal do Estado (Adaf), cresceram 
27,8% no primeiro semestre deste ano, em 
relação ao mesmo período de 2019. Mesmo 
diante da pandemia, a agência manteve as 
atividades de vigilância fitossanitária, visando 
a defesa do patrimônio vegetal do estado, 
por se tratar de um serviço essencial.
No primeiro semestre, 27.641 veículos e 79.741 
toneladas de produtos de origem vegetal 
e suas partes, foram fiscalizados pelos 
agentes da Adaf, permitindo os acréscimos 
observados.
Fiscalização – Em 2019, por meio dos postos 
de fiscalização fluviais e terrestres da agência, 
localizados em Parintins, Humaitá, Barreira de 

Vigilância Vila Jundiá, em Rorainópolis (RR) e 
em Manaus, a Adaf fiscalizou 21.597 veículos 
e 72.080 toneladas de vegetais e suas partes.
“As ações de fiscalização ocorridas, permitem 
colaborar para a não disseminação de pragas 
quarentenárias no estado do Amazonas 
e, com isso, assegurar a saúde vegetal e 
ambiental nos empreendimentos rurais 
aqui estabelecidos”, destacou o gerente de 
Defesa Vegetal da Adaf, Luiz Fernando da 
Silva.
Com cuidados redobrados para a prevenção 
da Covid-19, a Adaf tem executado o 
controle do trânsito interestadual para 
impedir a entrada no Amazonas de possíveis 
pragas quarentenárias (ausentes no Estado), 
como a mosca-da-carambola (Bactrocera 
carambolae), cancro cítrico (Xanthomonas 

PTV. “Em breve, também será possível emitir 
eletronicamente os documentos sanitários, 
tornando o processo totalmente on-line, sem 
necessidade de deslocamentos às unidades 
da Adaf, desde que os produtores tenham 
os cadastros atualizados na agência”, afirmou 
Alexandre.
O diretor-presidente anunciou, ainda, 
a implantação da Unidade de Controle 
Interno da Agência, que será responsável 
por examinar criteriosamente todos os 
atos administrativos e fatos contábeis da 
autarquia, demonstrando a legalidade da 
gestão e reforçando a transparência dos atos 
administrativos.
“Essas duas novidades refletem como a 

agência vem atuando ao longo desses 
oitos anos, buscando aperfeiçoar sua 
administração, evoluindo e contribuindo 
para a garantia da saúde pública e para 
o crescimento econômico do estado do 
Amazonas”, observou Araújo.
Nota fiscal - Em novembro,  a Adaf, em 
parceria com a Secretaria de Estado da 
Fazenda (Sefaz-AM), implantou um projeto-
piloto que aumentará a segurança no trânsito 
interestadual de animais, prevenindo fraudes. 
A Guia de Trânsito Animal (GTA) passou a 
conter também o código de barras da nota 
fiscal eletrônica referente à venda de animais. 
A mudança iniciou, em caráter experimental, 
no dia 23 de novembro.

DESENVOLVIDAS PELA ADAF, ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA 
FITOSSANITÁRIA FORAM MANTIDAS MESMO DURANTE A PANDEMIA

ADAF REGISTRA CRESCIMENTO DE 28% NA 
FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS VEGETAIS
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axonopodis), greening (Candidatus 
Liberibacter spp.), ácaro hindustânico 
(Schizotetranychus hindustanicus) e bicudo-
da-acerola (Anthonomus tomentosus).

As atividades são executadas com base 
nas legislações federais estabelecidas 
pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (Mapa).

RECONHECIMENTO DE ZONA LIVRE DE FEBRE 
AFTOSA SEM VACINAÇÃO AMPLIA MERCADO PARA 
PECUARISTAS DO AM

O status sanitário de zona livre 
de febre aftosa sem vacinação, 
reconhecido pelo Ministério 
da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (Mapa), publicado 
no Diário Oficial da União no dia 
14 de agosto, permite a ampliação 
de mercado para pecuaristas de 13 
municípios amazonenses e parte 
de Tapauá. Agora, eles estão aptos 
a comercializar bovinos e bubalinos 
para todos os estados do Brasil, 
exceto Santa Catarina, que exige 

o reconhecimento internacional, 
previsto para o próximo ano.
A Instrução Normativa nº 52, assinada pela 
ministra Tereza Cristina Dias, refere-se ao 
Bloco I do Plano Estratégico do Programa 
Nacional de Vigilância para Febre Aftosa, 
composto pelos estados do Acre, Rondônia 
e áreas do Mato Grosso e Amazonas. 
Também foi incluído no documento o 
reconhecimento de zonas livres de aftosa 
sem vacinação para os estados do Rio 
Grande do Sul e Paraná.

No Amazonas, integram o Bloco I os 

municípios de Apuí, Boca do Acre, Canutama, 

Humaitá, Lábrea, Manicoré, Novo Aripuanã, 

Fiscalização  - ADAF
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Pauini, Guajará, Envira, Eirunepé, Ipixuna, 

Itamarati e parte de Tapauá. Nesses locais, a 

Agência de Defesa Agropecuária e Florestal 

do Estado (Adaf) realizou, nos últimos anos, 

ações para a obtenção do status sanitário.
“Foram feitos estudos de rota de trânsito de 
animais, para que fossem criados os pontos 
de implantação das barreiras sanitárias, 
de forma a identificar por onde poderiam 
ingressar animais vacinados dentro do bloco. 
Fizemos projetos para aquisição de estrutura 
e realizamos reuniões com os produtores 
para falar sobre o processo”, explica a fiscal 
agropecuária, médica veterinária, Joelma 
Silva.

Os 13 municípios detêm mais de 65% 

do rebanho do Amazonas. Ao todo, são 

1.020.096 de cabeças de gado, entre 

bovinos e bubalinos.

“Esse reconhecimento nacional é de 

suma importância para a valorização do 

agronegócio familiar e empresarial do 

estado. O Governo do Amazonas trabalhou 

durante todo o ano de 2019 e 2020, fazendo 

com que a Adaf pudesse estruturar suas 

unidades locais, intensificando a fiscalização 

nessa região, implantando três Barreiras 

de Vigilância Agropecuária (BVAs), bem 

como, nomeando novos servidores para a 

agência compor seus quadros e fortalecer 

seus trabalhos de fiscalização e educação 

sanitária”, destaca o diretor-presidente da 

Adaf, Alexandre Araújo.

O pecuarista Fernando Carvalho, que 
atua desde 2011 em Manicoré, demonstra 
otimismo com o novo status sanitário. 

“Isso com certeza vai atrair novos 
investidores e poderemos realizar 
o melhoramento das propriedades, 
diversificando a produção e 
aumentando a quantidade (de 
venda) e o lucro, exportando para 
outros estados”, afirma.

Atuando na compra e venda de 
gado, ele tem hoje um rebanho de 
aproximadamente 300 animais e 
vende, em média, 100 cabeças por 
mês. Fernando destaca o trabalho 
da Adaf para o reconhecimento da 
área livre de aftosa sem vacinação. 
“Os fiscais trabalham dia e noite 
para impedir a entrada de animais 
que ainda são vacinados”, observa.

Com a proposta de ser executado até 2026, 

o Programa Nacional de Vigilância para 

Febre Aftosa, visa a proteção do patrimônio 

pecuário nacional. O reconhecimento das 
zonas livres da doença sem vacinação deve 
aumentar as exportações (muitos países 
proíbem a importação de carne de locais 
onde há vacinação) e também o preço 
pago aos produtores. A suspensão da 
imunização nos 49 municípios amazonenses 
que compõem o Bloco II está prevista para 
2022.
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Fiscalização intensificada – O Amazonas 
tem, atualmente, sete postos de fiscalização: 
no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, 
em Manaus; em Jundiá (Roraima); e em 
Parintins, Humaitá, Manicoré, Apuí e Novo 
Aripuanã. Os três últimos, localizados de 
maneira estratégica, foram implantados 
neste ano para impedir o trânsito de animais 
vacinados para dentro da área delimitada 
que inclui 13 municípios do sul e do sudoeste 
do Amazonas, integrantes do Bloco I.

Entregue oficialmente pelo governador 

Wilson Lima no último dia 12, a unidade 

de Novo Aripuanã foi implantada 

em abril e, em quatro meses de 

funcionamento, fiscalizou 12.434 

bovinos e bubalinos, transportados 

em balsas boiadeiras, e cerca de 25 mil 

toneladas de subprodutos, como queijo 

e peixe. Esses últimos também passam 

pela fiscalização dos agentes da Adaf, 

que verificam o documento que certifica 

o trânsito legal dos produtos no estado.

A fiscalização é realizada diariamente nas 
embarcações, conforme Alexandre Araújo. 
“A fiscalização ocorre para verificar se as guias 
expedidas conferem com os animais que 
estão sendo transportados. Dependendo do 
enquadramento da irregularidade, inclusive 
se for o caso, podemos devolver à origem, 
como também até destinar animais para o 
abate sanitário, caso a irregularidade seja 
insanável”.

Zona Livre febre Aftosa - ADAF
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Você protegendo o patrimônio
animal e vegetal do Amazonas
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