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EXPOAGRO ENCERRA 43ª EDIÇÃO COM 
MOVIMENTO DE MAIS DE R$ 103 MILHÕES12

GOVERNO DO AMAZONAS DESTINOU R$ 13,3 MILHÕES 
PARA COMPRAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, EM 202118

GOVERNO DO AMAZONAS INVESTE R$ 19 MILHÕES 
NA RECUPERAÇÃO DE RAMAIS E VICINAIS NO ESTADO20

GOVERNO DO AMAZONAS BENEFICIOU MAIS DE 23 MIL
PRODUTORES RURAIS COM O CARTÃO DO PRODUTOR EM 202126

PROGRAMA DE REDUÇÃO DE DESPERDÍCIO DO
GOVERNO DO ESTADO COLETOU 155 TONELADAS
DE ALIMENTOS EM 202122

GOVERNO DO AMAZONAS INVESTE R$ 11,3 MILHÕES PARA 
APOIAR ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES DE PRODUTORES 

28

GOVERNO DO ESTADO SOCORREU FAMÍLIAS
DE AGRICULTORES, PESCADORES E PECUARISTAS
DURANTE PANDEMIA E CHEIA DOS RIOS14

GOVERNO DO AMAZONAS CAPACITOU MAIS
DE 950 PRODUTORES RURAIS EM 202116

IDAM MECANIZA MAIS DE 800 HECTARES DE ÁREAS
NO INTERIOR DO AMAZONAS EM 2021 

30



47

ADAF IMUNIZA MAIS DE 90% DO REBANHO
CONTRA A FEBRE AFTOSA55

ADAF DÁ CONTINUIDADE AO APARELHAMENTO
DOS ESCRITÓRIOS DO INTERIOR DO AMAZONAS53

EM 2021, GOVERNO DO AMAZONAS DISTRIBUIU 
MAIS DE 300 TONELADAS DE PEIXE37

ADS VISLUMBRA CENÁRIO POSITIVO PARA
FEIRAS DE PRODUTOS REGIONAIS EM 202234

GOVERNADOR WILSON LIMA PAGOU, EM 2021, A MAIOR
SUBVENÇÃO DE JUTA E MALVA PARA PRODUTORES DO ESTADO

38
ADAF CELEBRA CONQUISTAS E PONTUA 
DESAFIOS SUPERADOS EM 2021 44

ADAF ENCERRA 2021 COM CAPACITAÇÃO 
DOS APROVADOS NO 1º CONCURSO

CASAS AGROPECUÁRIAS BUSCAM CERTIFICAÇÃO

ADAF INTENSIFICOU AÇÕES DE DEFESA VEGETAL
NO AMAZONAS EM 2021
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EXPOAGRO ENCERRA 43ª EDIÇÃO COM MOVIMENTO 
DE MAIS DE R$ 103 MILHÕES
EM FORMATO HÍBRIDO, EVENTO REALIZADO PELO GOVERNO DO ESTADO RECEBEU 45 MIL 
VISITANTES EM QUATRO DIAS

A 43ª Exposição Agropecuária do 
Amazonas (Expoagro), maior evento 

de agronegócios do estado, que aconteceu 
de 09 a 12 de dezembro de 2021, encerrou 
as atividades com uma movimentação de 
mais de R$ 103 milhões, entre negócios e 
operações de crédito. A feira, que aconte-
ceu de forma presencial e virtual, recebeu 
mais de 45 mil visitantes, respeitando as 
normas dos órgãos de controle sanitário, e 
reuniu aproximadamente 300 expositores, 
entre agricultores, pecuaristas, pescadores, 
piscicultores, comerciantes e empresas.

A feira é uma realização do Governo do 
Amazonas, por meio da Secretaria de Es-
tado de Produção Rural (Sepror) e demais 
órgãos do Sistema Sepror – Agência de De-
senvolvimento Sustentável (ADS), Instituto 
do Desenvolvimento Agropecuário e Flores-
tal (Idam) e Agência de Defesa Agropecuá-
ria (Adaf), e com transmissão pela Rede de 
Rádio e TV Encontro das Águas. O evento 

aconteceu, no Kartódromo da Vila Olímpi-
ca, no bairro Alvorada, zona centro-oeste de 
Manaus.

Do total de negócios financeiros, foram re-
gistrados  R$ 46 milhões em movimentação 
dos agentes financeiros/crédito rural; 

 R$ 51 milhões nos estandes comerciais, 
puxado pela venda de máquinas e equi-
pamentos; R$ 1,5 milhão em vendas de ani-
mais; R$ 1,85 milhão em vendas de comi-
das e bebidas; R$ 250 mil registrado pelos 
pequenos empreendedores do Empório 
Sebrae;   e   R$ 2,9 milhões em demais ne-
gócios.

Além disso, a Feira registrou a participação 

de 688 produtores em 47 capacitações, pa-

lestras e workshops oferecidos na progra-

mação, e mais de 6 mil acessos à plataforma 

digital www.expoagroam.com.br.
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“A Expoagro 2021, no formato híbrido, pre-
sencial e virtual, superou todas as nossas 
expectativas. Tanto em negócios, em segu-
rança sanitária, quanto na esperança por no-
vas oportunidades e retorno das atividades 
produtivas em 2022. O local, Kartódromo de 
Manaus, também foi muito bem avaliado 
pelos expositores e público”, disse Petrucio 
Magalhães Júnior, titular da Sepror.

Atividades e eventos – Durante os quatro 
dias da Expoagro, aconteceram diversas ati-
vidades paralelas nos estandes e espaços da 
Feira, como o recorde na produção de lei-
te, durante o concurso leiteiro; a cerimônia 
do selo de Indicação Geográfica (IG) para o 
abacaxi da Vila Caramuri, em Novo Reman-
so, Itacoatiara, o II Seminário de Bioecono-
mia do Amazonas; e a adesão do Estado ao 
Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos 
de Origem Animal (Sisbi-POA).

“Quero agradecer ao nosso governador 
Wilson Lima pela confiança, por essa identi-
dade que ele tem com o setor primário, com 
o interior do Amazonas. Essa vontade de 
cumprir essa missão dada por Deus, que é 
governar o Amazonas. Essa equipe do Siste-
ma Sepror formada pelo governador, é para 
servir o setor primário”, destacou Petrucio.

O diretor-técnico da ADS, Leandro Goes, 
salientou a satisfação pelo trabalho realiza-
do na Exposição. “Ficamos muito satisfeitos 
e realizados, pois conseguimos trazer muita 
alegria para o produtor rural, para o setor 
primário, para o público visitante, e isso nos 
traz muita satisfação ao encerrarmos o ano 
de 2021, apesar de todos os desafios com a 
realização da 43ª Expoagro”.

Feira – A 43ª Expoagro é a maior vitrine do 
setor agropecuário no estado. Trata-se de 
uma feira tradicional, cuja realização foi inter-
rompida durante seis anos, tendo sido resga-
tada pelo Governo do Estado em 2019, quan-
do movimentou R$ 78 milhões.

Em 2020, a Expoagro ocorreu de forma 
100% virtual, movimentando cerca de R$ 60 
milhões no agronegócio do estado, alcan-
çando todas as regiões do Brasil e 22 países 
entre América do Sul, Ásia, Europa e Améri-
ca Central. Durante os três dias da feira no 
ano passado, a plataforma do evento teve 22 
mil visualizações. Além disso, o evento ge-
rou mais de 200 mil visualizações nas redes 
sociais da TV Encontro das Águas, Sepror e 
Governo do Amazonas.
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Em ação humanitária para atender os 
pescadores, agricultores e pecuárias do 

Amazonas, que foram afetados pela pan-
demia da Covid-19 e a cheia histórica, o 
Governo do Amazonas, por meio da Secre-
taria de Produção Rural (Sepror), entregou, 
durante o período mais crítico da crise, ces-
tas básicas e kits para a retomada das ati-
vidades produtivas de pescadores e agri-
cultores familiares, assim como suplemento 
alimentar animal (farelo de soja e sal mine-
ral) para pequenos pecuaristas. Ao todo fo-
ram mais de 77,4 mil famílias de produtores 
rurais beneficiadas.

 
“Ninguém esperava por essa pandemia e 
pela maior cheia da História do Amazonas. 
Tivemos que alterar nosso planejamento 
para socorrer as famílias dos nossos agricul-
tores, pescadores e pecuaristas que mais 
precisavam. Colocar alimento na mesa de 
quem mais precisa foi uma determinação 
do nosso governador Wilson Lima”, co-
mentou Petrucio Magalhães Júnior, titular da 
Sepror.

 
Kits Agricultura Familiar – No início de 2021, 
para a retomada das atividades produtivas 
dos agricultores familiares, após o período 
de chuva, foram entregues 13,7 mil kits da 
agricultura familiar composta por sementes 
de alface, cebolinha, coentro, couve, maxi-
xe, melancia, mamão, maracujá, milho e fei-
jão, para agricultores familiares nos 62 mu-
nicípios do Amazonas. No total foram 42,8 
toneladas de sementes entregues.
 
Cada agricultor beneficiado recebeu um 
kit, para dar início ao seu plantio e produ-
ção, garantindo segurança alimentar e ren-
da para suas famílias. A distribuição ocorreu 
por meio do Instituto de Desenvolvimento 
Agropecuário, Florestal e Sustentável (Idam) 
de cada município.
 
Suplemento alimentar – Para 836 pequenos 
pecuaristas que tiveram suas produções afe-
tadas devido à cheia dos rios na área de vár-
zea, de 12 municípios do Amazonas, fo

GOVERNO DO ESTADO SOCORREU FAMÍLIAS DE 
AGRICULTORES, PESCADORES E PECUARISTAS 
DURANTE PANDEMIA E CHEIA DOS RIOS
INICIATIVA FEZ PARTE DO PROGRAMA AGRO AMAZONAS, QUE REÚNE SÉRIE DE AÇÕES 
VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR PRIMÁRIO NO ESTADO
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ram entregues 8,5 mil sacos de farelo de soja 
com 50 quilos cada, mais 3,3 mil sacos de sal 
mineral com 30 quilos cada.
 
A finalidade foi diminuir os impactos causados 
pela enchente, garantindo o alimento para 
o gado, além de fomentar e incentivar 
a produção dos pequenos pecuaristas 
residentes na região da várzea, visando gerar 
emprego e renda e a segurança alimentar.
 
Os produtores beneficiados foram dos 
seguintes municípios: Autazes, Barreirinha, 
Boa Vista do Ramos, Careiro Castanho, 
Careiro da Várzea, Iranduba, Itacoatiara, 
Manacapuru, Manaquiri, Parintins, São 
Sebastião do Uatumã e Urucará.
 
Cestas básicas – Para os agricultores familiares 
que estavam em segurança alimentar e 
nutricional dos municípios de Iranduba, 
Itacoatiara, Manacapuru, Autazes e a zona 
rural de Manaus, foram entregues cerca de 4 
mil cestas básicas, com o apoio da Federação 
da Agricultura e Pecuária do Amazonas (Faea/
Senar).
 
Para os pescadores artesanais dos 62 
municípios do Amazonas, que são 
cadastrados em associações, sindicatos e 
colônias, que possuem o Registro Geral 

de Pesca (RGP), receberam 58,9 mil cestas 
básicas. Essas entregas ocorreram com o 
apoio do Ministério da Cidadania, Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) 
e a Companhia Nacional de Abastecimento 
(Conab), responsáveis pela aquisição.
 
No total, foram beneficiados
aproximadamente 62,9 mil produtores, entre 
agricultores e pescadores do Amazonas, com 
a entrega de cestas básicas no Amazonas, 
por meio da Sepror.
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O Governo do Amazonas, por meio da 
Secretaria de Estado de Produção 

Rural (Sepror), promoveu em 2021 a capa-
citação de aproximadamente 950 pessoas 
entre produtores rurais, empresários, fei-
rantes, dentre outros, em 27 municípios do 
estado e na capital. O número foi registrado 
na conclusão de mais um calendário anual 
de cursos de capacitação, programados e 
executados por meio do Departamento Pe-
dagógico (Depe) da Sepror.
 
Os cursos fazem parte da programação 
anual da Sepror, que tem como missão ofe-
recer serviços de excelência educacional 
no exercício da promoção de políticas pú-
blicas para o desenvolvimento do interior 
do Amazonas. Os cursos foram oferecidos 
na modalidade presencial, com carga horá-
ria mínima de 24 horas.
 
Além dos cursos previstos no cronograma, 
a Sepror também participou de eventos 
como a 5ª Feira de Agronegócios da Uni-

versidade Nilton Lins, onde promoveu sete 
cursos de capacitação para produtores do 
Puraquequara, na zona leste de Manaus; e a 
Exposição Agropecuária de Parintins (Expo-
pin), com uma série de cursos de capacita-
ção destinados aos produtores rurais locais. 
 
A secretaria também marcou presença na 
43ª Expoagro, realizada de 9 a 12 de de-
zembro, tendo promovido 21 cursos, den-
tre eles de beneficiamento de pescado 
como: “Alevinagem como Alternativa de 
Negócio”, “Construções Aquícolas”, “Análi-
se Econômica da Piscicultura” e “Curso de 
Retirada de Espinhas de Peixes”. As capaci-
tações qualificaram empresários, feirantes 
e produtores inscritos.
 
Cursos – O curso de Horta Caseira teve 
como objetivo transmitir técnicas de prepa-
ro do solo, plantio e transplantio, adubação, 
colheita e lavagem e foi dividido em duas 
etapas, oportunizando aos alunos o apren-
dizado de como semear, do preparo do 

GOVERNO DO AMAZONAS CAPACITOU MAIS DE 950 
PRODUTORES RURAIS EM 2021
CURSOS FORAM REALIZADOS EM 27 MUNICÍPIOS DO ESTADO
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solo e da importância econômica da ativida-
de, além do acompanhamento da plantação.
 
O curso de Caseiro Rural tem 24 horas/aula 
teóricas e práticas, sendo oito horas por 
dia. Foram atendidas com a formação 190 
pessoas, que receberam orientações sobre 
acompanhamento de plantio até a colheita 
e pós-colheita, controle de pragas e doen-
ças, cuidados com o bem-estar dos animais 
nas propriedades rurais.

Os participantes aprendem ainda a fazer pe-
quenas manutenções elétricas e hidráulicas e 
passam a ter noções de segurança e conhe-
cimento sobre questões envolvendo a saúde 
no trabalho, direitos e deveres e primeiros 
socorros.
 
FIC Rural – Aproximadamente 705 produto-
res rurais foram atendidos pelo programa de 
Formação Inicial Continuada (FIC Rural), que 
tem como objetivo levar ao homem do cam-
po conhecimentos e formação técnica, para 

que possam desenvolver suas atividades 
com mais eficácia e confiança.
 

A iniciativa abrange cursos pluralizados nas 

mais distantes áreas e comunidades rurais 

do Amazonas, tais como: “Boas Práticas de 

Manejo e Gestão na Piscicultura”, “Beneficia-

mento de Pescado”, “Produção de Mudas da 

Castanha do Brasil”, “Fortalecimento da Ca-

deia Produtiva da Avicultura”, entre outros.
 

Os municípios atendidos foram Apuí, Autazes, 

Boa Vista Do Ramos, Boca do Acre, Canuta-

ma, Carauari, Careiro Castanho, Careiro da 

Várzea, Coari, Humaitá, Iranduba, Itacoatia-

ra, Lábrea, Manacapuru, Manaus, Manaquiri, 

Manicoré, Maués, Novo Airão, Presidente Fi-

gueiredo, Rio Preto da Eva, São Gabriel da 

Cachoeira, Tabatinga, Tefé e Urucará.
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No Amazonas, a Secretaria de Estado de 
Produção Rural (Sepror) chega ao fim 

de 2021 com o melhor resultado obtido na 
região Norte na execução do Programa Ali-
menta Brasil (PAB), do Ministério da Cidada-
nia.
 
O programa, que compra produtos com ori-
gem na agricultura familiar e distribui como 
doação simultânea, levou assistência ali-
mentar a aproximadamente 164 mil pesso-
as em 55 municípios, investindo 
R$ 13,3 milhões na aquisição de produtos 
da agricultura familiar, fornecidos por 2.059 
agricultores.
 
Nas 55 localidades abrangidas, o PAB bene-
ficiou 174 entidades socioassistenciais ca-
dastradas. As instituições são encarregadas 

de receber os produtos agrícolas e entregar 
imediatamente às famílias em situação de 
vulnerabilidade alimentar nos próprios mu-
nicípios onde cada aquisição é efetuada.
 
As aquisições em maiores quantidades fo-
ram feitas nos municípios de Manaus, com 
582 quilos de frutas, legumes e hortaliças 
fornecidos por 215 agricultores; seguido de 
Manacapuru, com 257 quilos, fornecidos 
por 95 agricultores; e Itacoatiara, com 252 
quilos, fornecidos por 93 agricultores.
 
O município de Apuí participa com a maior 
variedade de produtos agrícolas, reunindo 
21 do total de 38 itens comercializados por 
agricultores familiares cadastrados no PAB: 
mamão, melancia, milho verde, pimenta-
-de-cheiro, macaxeira, rúcula, salsa, aba-

GOVERNO DO AMAZONAS DESTINOU R$ 13,3 MILHÕES 
PARA COMPRAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, EM 2021
AÇÕES DO PROGRAMA ALIMENTA BRASIL NO ESTADO DESTINARAM 5 MIL TONELADAS DE 
ALIMENTOS A QUASE 164 MIL PESSOAS EM 55 MUNICÍPIOS

18



caxi, abóbora-de-leite, abobrinha, alface, 
banana-prata, batata-doce, cebolinha, chi-
cória, coentro, couve, coco verde, feijão-
-de-metro, laranja regional e limão.
 
Além destes produtos, também fazem parte 
das aquisições do PAB a abóbora cabocla, 
açaí em caroço, banana-pacovã, banana 
convencional, cará-roxo, castanha-do-bra-
sil, cupuaçu fruto, manga, maracujá, tucumã 
e galinha caipira.
 Ainda entre os produtos que estão na lista 

do PAB no Amazonas, destacam-se alguns 
que são produzidos com exclusividade em 
alguns municípios, como o açúcar mascavo, 
mel de cana e rapadurinha, originários de 
Carauari; e o mel de abelha, produzido em 
Boa Vista do Ramos.
 
Completam a lista o pirarucu de manejo, 
fornecido por manejadores dos municípios 
de Japurá, Maraã, Santo Antônio do Içá; e o 
tambaqui curumim, produzido no município 
de Careiro Castanho.
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Executado   sob   a coordenação da Secre-
taria de Estado de Produção Rural (Se-

pror), o Programa S.O.S. Vicinais, integrante 
do Plano Verão do Governo do Amazonas, 
iniciou 2021 com a disponibilização de recur-
sos da ordem de R$ 9 milhões para recupe-
ração de trechos de estradas prejudicados 
no período das chuvas nos municípios de 
Manaus, Manacapuru, Itacoatiara, Humaitá, 
Boca do Acre e Manicoré, esse último, no 
distrido de Santo Antônio de Matupi. A pre-
visão é recuperar 130 trechos intrafegáveis 
e as ações devem ser concluídas em 2022. 

Ainda em 2021, por meio de convênios as-
sinados com prefeituras municipais e pro-
postas voluntárias, foram repassados R$ 10 
milhões a 13 municípios, para aquisição de 
combustível e locação de hora/máquina.

SOS Vicinais - As melhorias envolvem a re-
alização de serviços como terraplanagem, 

limpeza nas laterais, remoção de material 
imprestável, escavação e carga de mate-
rial, compactação de aterro, regularização 
do subleito, sub-base e base. Estas obras só 
podem ser realizadas durante o verão, daí 
ser um processo de atuação permanente 
do governo para garantir o escoamento da 
produção e trafegabilidade nas estradas vi-
cinais após cada período anual de chuvas.

Em 2020, mesmo com todas as dificuldades 
ocasionadas pela pandemia de Covid-19, fo-
ram recuperados 55 trechos de quatro ra-
mais da região metropolitana de Manaus, 
beneficiando 542 famílias de produtores 
rurais. O investimento foi da ordem de R$ 
1,9 milhão.

As ações do S.O.S Vicinais tem a função prin-
cipal de atacar os pontos críticos em ramais/
vicinais, amparando o escoamento da pro-
dução do meio rural.

GOVERNO DO AMAZONAS INVESTE R$ 19 MILHÕES NA 
RECUPERAÇÃO DE RAMAIS E VICINAIS NO ESTADO
O INVESTIMENTO BENEFICIA MAIS DE 60 MIL PRODUTORES RURAIS, POR MEIO DO 
PROGRAMA SOS VICINAIS, ASSINATURA DE CONVÊNIOS COM AS PREFEITURAS MUNICIPAIS E 
PROPOSTAS VOLUNTÁRIAS
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“O programa trabalha como uma emergên-
cia, por isso o nome SOS, que é um socorro 
ao produtor rural. O que acontece, muitas 
vezes, é que o produtor tem a produção, faz 
a colheita, mas na hora de mandar esse pro-
duto para as feiras, para o consumidor, ele 
não consegue, porque tem uma ladeira, um 
atoleiro, o carro quebra, acontecem esses 
problemas”, detalhou o secretário executi-
vo adjunto de Política, Agrícola, Pecuária e 
Florestal da Sepror, Airton Schneider.

O coordenador do Programa, Willace Lima,  
destaca que, por meio do S O S Vicianis, a 
Sepror consegue prestar uma assistência 
integrada aos produtores da agricultura fa-
miliar. “

Nós não só recuperamos o ramal, a Agên-
cia de Desenvolvimento Sustentável (ADS) 
vem, faz o catálogo dos produtores, ajuda 
na comercialização dos produtos; a Agência 
de Defesa Agropecuária e Florestal (Adaf), 
quando tem a questão animal, também faz 
a vigilância sanitária animal; e o Instituto de 

Desenvolvimento Agropecuário e \ flores-
tal Sustentável (Idam) dá assistência técni-
ca e capacitação para os produtores. É um 
kit completo, em que tudo começa com o 
‘SOS Vicinais’”, concluiu Willace.

Convênios – Ainda em 2021, por meio de 
convênios assinados com prefeituras muni-
cipais, resultado de emendas parlamentares, 
também houve investimento para garantir a 
manutenção de estradas vicinais, com o Go-
verno do Estado,                
repassando recursos na ordem de R$ 10 
milhões, na condição de concedente, para 
aquisição de combustível e locação de 
hora/máquina.

Foram contemplados os municípios de 

Canutama, Rio Preto da Eva, Barreirinha, 

Atalaia do Norte, Itacoatiara, Urucurituba, 

Santo Antônio do Içá, Tefé, São Paulo de 

Olivença, Novo Aripuanã, Japurá, Lábrea e 

Uarini. Ao todo, beneficiando 60 mil produ-

tores rurais, direta e indiretamente.
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PROGRAMA DE REDUÇÃO DE DESPERDÍCIO DO 
GOVERNO DO ESTADO COLETOU 155 TONELADAS DE 
ALIMENTOS EM 2021
APTOS PARA O CONSUMO HUMANO, ALIMENTOS FORAM DESTINADOS PARA FAMÍLIAS 
CARENTES DE MANAUS, POR MEIO DA SEPROR

Com o intuito de combater a fome e re-
duzir de forma sustentável o desperdício 

de produtos regionais, como frutas, legumes 
e verduras, o Governo do Amazonas, por 
meio da Secretaria de Estado de Produção 
Rural (Sepror), recolheu, em 2021, mais de 155 
toneladas de alimentos. O montante coletado 
abrange itens que não foram comercializados, 
mas que ainda se encontram em bom estado 
para o consumo, tendo todos os valores nutri-
cionais preservados.

A iniciativa faz parte do Programa Estadual de 
Combate e Prevenção ao Desperdício e à Per-
da de Alimentos, do Governo do Amazonas, 
que recolhe produtos das Feiras da Banana, 
Manaus Moderna, da Agência de Desenvol-
vimento Sustentável do Amazonas (ADS) do 
Plaza Shopping, ADS do Cassam, ADS do Po-
vos da Amazônia, Varejões Grand Fruit e Bom 
Preço, Supermercados Vitória e Nova Era, 
Produtor Du Lopes, Fazenda Santa Rosa e Fei-
rantes da Manaus Moderna e da Banana.

Ao todo, neste ano, aproximadamente 

116 mil pessoas que estavam em vulnerabili-
dade social e nutricional foram beneficiadas, 
de modo a complementar seus cardápios e 
alimentar o público atendido. A distribuição foi 
feita por meio de 498 instituições socioassis-
tenciais cadastradas.

“O feirante é o principal elo dessa cadeia. 

Todos os alimentos que perderam seu valor 
comercial, mas que ainda possuem todos os 
seus valores nutricionais, são doados para o 
Programa. 

Nós estamos evitando que 95 toneladas de 
alimentos sejam jogadas no lixo, recebemos 
essas doações e doamos para as famílias ca-
rentes”, ressaltou Carlos Henrique da Concei-
ção, coordenador do Programa de Combate 
ao Desperdício e à Perda de Alimentos da 
Sepror, mencionando a quantidade média 
de alimentos jogados ao lixo em Manaus, se-
gundo estimado pelo IBGE.
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Processo – Após os produtos serem recolhi-
dos, eles passam por triagem, levados para 
pesagem e depois os alimentos são desti-
nados para as instituições. O processo conta 
com o apoio do Mesa Brasil, do Serviço Social 
do Comércio (Sesc/AM) e da Secretaria Muni-
cipal de Agricultura, Abastecimento, Centro e 
Comércio Informal (Semacc), da Prefeitura de 
Manaus.

Ainda de acordo com Carlos Henrique, des-
de o início do ano até setembro, os alimentos 
que eram recolhidos, aos sábados, na antiga 
Feira da ADS do Cassam, serviam de comple-
mento nos pratos que eram servidos nas Cozi-
nhas Comunitárias, que atende 1,2 mil pessoas 
diariamente. A partir de agosto, com a mu-
dança da feira do Cassam para o Centro Cul-

tural Povos da Amazônia (CCPA), os alimentos 
da nova feira são destinados para a instituição 
não governamental Divino Amor (IDA).

Balanço – Em 2021, com o total de 155 tone-

ladas de alimentos, o Programa arrecadou o 

triplo de produtos em comparação com os 

totais dos anos anteriores. Em 2020, devido à 

pandemia de Covid-19, foram recolhidas, de 

três feiras de Manaus, aproximadamente 50 

toneladas de alimentos, beneficiando 50 ins-

tituições socioassistenciais e 28 mil pessoas.

Em 2019, o Programa arrecadou 54 toneladas 

de alimentos, beneficiando 50 instituições 

socioassistenciais e 42 mil pessoas.
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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 participativos, 
que lhes assegurem sustentabilidade, cidadania e melhoria na 
qualidade de vida.

Missão



GOVERNO DO AMAZONAS BENEFICIOU MAIS DE 23 MIL 
PRODUTORES RURAIS COM O CARTÃO DO PRODUTOR 
EM 2021

NÚMERO AINDA PODE CHEGAR A 25 MIL ATÉ O FIM DO ANO

Com o objetivo de apoiar e atender as 

famílias rurais do estado, o Instituto 

de Desenvolvimento Agropecuário 

e Florestal Sustentável do Estado do 

Amazonas (Idam) atuou na renovação e 

emissão de mais de 23 mil Cartões do 

Produtor Primário (CPP) entre janeiro e 

novembro deste ano, assegurando os 

benefícios oferecidos pelo documento a 

produtores familiares de todo o estado.
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O Cartão do Produtor Primário é um be-
nefício  do  Governo  do Amazonas, emi-
tido pelo Idam, destinado exclusivamente 
para pessoa física que exerça a atividade de 
produção rural.

Segundo o coordenador do Cartão 
do Produtor Primário, Aglei Duques Ma-
ciel, até a quinta-feira (23/12), o número 
de produtores documentados já supe-
rou a marca de 23 mil, com o potencial 
de chegar a 25 mil até o fim do ano. Ele 
ressaltou a importância do setor primá-
rio para o estado neste ano.

“Tivemos uma responsabilidade em dar 
celeridade nos processos e cumprir prazos 
ou tentar diminuí-los e, principalmente, em 
sabermos que a esperança dos produtores 
está no nosso trabalho em prestar assistên-
cia técnica, em deixá-lo apto para emitir 
uma nota fiscal, transportar seus produtos 
de forma legal ou ainda participar de políti-
cas públicas”.

Ainda segundo Aglei, o Idam superou o 
quantitativo de renovações e inscrições do 
ano passado em cerca de 4 mil. 

Em 2020, foram 19 mil produtores bene-
ficiados pelo cartão, comparados aos mais 
de 23 mil contabilizados até novembro.

O documento assegura ao produtor uma 
série de benefícios, entre eles isenção do 
Imposto de Circulação sobre Mercadorias 
e Serviços (ICMS) na aquisição de insumos, 
máquinas e equipamentos para o uso na 
produção de atividades agropecuárias; 
dispensa da cobrança de ICMS antecipado 
nas aquisições de insumos agropecuários 
em outros Estados; desconto de energia 
elétrica; o uso de notas fiscais modelo 04; e 
comprovação de atividade durante o pro-
cesso da aposentadoria.

O Idam atua no cadastramento, emissão 
e renovação do documento por meio de 
suas 69 unidades locais, localizadas em to-
dos os municípios do estado. Além de rece-
ber os produtores nos escritórios, técnicos 
do Idam também conduzem visitas técnicas 
a comunidades rurais de difícil acesso, sem-
pre buscando tornar o Cartão do Produtor 
mais acessível.



Em 2021, cerca de 80 Organizações da 
Sociedade Civil (OSCs), entre colônias 

de pescadores, cooperativas e associações 
de produtores rurais foram contempladas 
com edital do Fundo de Promoção Social e 
Erradicação da Pobreza (FPS). Os projetos, 
que somaram cerca de R$ 11,3 milhões, fo-
ram elaborados com apoio do Instituto de 
Desenvolvimento Agropecuário e Florestal 
Sustentável do Amazonas (Idam), órgão 
presente em todo o interior do estado.

Ao todo, 51 municípios tiveram entidades 

contempladas com o Edital nº 001/2020 

do FPS. Essas organizações do setor primá-

rio foram beneficiadas com a aquisição de 

canoas de alumínio, apetrechos para pes-

ca, motor rabeta, roçadeira, triciclos, trator 

agrícola, carreta com capacidade para 3 to-

neladas, arado, entre outros equipamentos. 

De acordo com o diretor-presidente do 
Idam, Valdenor Cardoso, em 2021, por de-
terminação do governador Wilson Lima, o 
órgão intensificou o apoio à organização e 
formalização de 905 associações e 75 coo-
perativas.

“O Idam, como órgão de apoio ao desen-
volvimento rural do Estado, articulado com 
a Secretaria de Produção Rural, tem parti-
cipado intensivamente de todas as ações 
que envolvem o meio rural, seja na produ-
ção agro, no aspecto social ou emergencial 
em virtude da sua presença no campo, da 
sua capilaridade e da logística operacio-
nal”, enfatizou Valdenor.

Ainda segundo o diretor-presidente, a par-
ceria entre Idam e FPS visa identificar e su-
gerir demandas, organizar associações e 
cooperativas para elaboração e apresenta-
ção de projetos.

GOVERNO DO AMAZONAS INVESTE R$ 11,3 MILHÕES 
PARA APOIAR ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES DE 
PRODUTORES E PESCADORES
AO TODO, 51 MUNICÍPIOS RECEBERAM INCENTIVO PARA FORTALECER A PRODUÇÃO RURAL
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“O objetivo é apoiar as comunidades rurais 
com equipamentos de mecanização agrí-
cola, insumos e estrutura de produção para 
agroindústrias. Todos são projetos estrutu-
rantes de ações produtivas, que visam com-
bater a pobreza, estimular a economia local 
e dinamizar as atividades rurais”, ressaltou.

Para a gerente de Apoio à Organização de 
Produtores Rurais do Idam, Joyce Maga-
lhães, iniciativas como essas são importan-
tes para fortalecer a autossustentabilidade 
das organizações, geração de emprego e 
renda, melhorias no escoamento da produ-
ção e demais trabalhos das entidades que 
proporcionem acessibilidade, dignidade e 
qualidade de vida ao trabalhador rural.

Incentivo à produção rural – Em Canutama 
(distante 619 quilômetros de Manaus) a As-
sociação dos Produtores Agroextrativistas 
(Aspac) foi beneficiada, na segunda quin-
zena de dezembro, com um projeto na or-

dem de R$ 147 mil. Os recursos foram para 
aquisição de uma lancha com motor 40 HP 
e 10 canoas de alumínio com motor rabeta 
6HP.

A associação, que trabalha com a produção 
florestal, está utilizando as embarcações 
para o transporte de produtos como andi-
roba, murumuru, castanha-do-Brasil e açaí.

O município  de Atalaia do Norte (distante 
1.138 quilômetros de Manaus) pela primeira 
vez foi contemplado, por meio da Associa-
ção dos Agricultores Familiares do Assenta-
mento do Boia, BR-307. O projeto no valor 
de R$ 150 mil foi para aquisição de trator 
agrícola, carreta, arado e triciclo.

Os equipamentos irão apoiar a expansão 
da produção agrícola (banana, macaxeira 
e farinha) e atividade de piscicultura, assim 
como facilitar e agilizar o escoamento da 
produção para comercialização.
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IDAM MECANIZA MAIS DE 800 HECTARES DE ÁREAS NO 
INTERIOR DO AMAZONAS EM 2021
MAIS DE 260 FAMÍLIAS RURAIS, QUE TRABALHAM COM ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS, FORAM 
BENEFICIADAS

Aliar a conservação ambiental com o de-
senvolvimento das atividades rurais está 

entre os benefícios da mecanização agríco-
la coordenada pelo Instituto de 

Desenvolvimento Agropecuário e Florestal 
Sustentável do Amazonas (Idam) em parce-
ria com a Secretaria de Estado de Produção 
Rural (Sepror). Em 2021, o Idam mecanizou 
mais de 800 hectares por meio do progra-
ma de mecanização agrícola familiar, que 
beneficiou mais de 260 agricultores familia-
res do interior do Amazonas.

De acordo com o diretor-presidente do 
Idam, Valdenor Cardoso, no Amazonas, 
98% dos agricultores cadastrados, assis-
tidos e atendidos pelo Idam possuem um 
perfil socioeconômico de agricultura fami-
liar de baixa capitalização, e a presença do 
poder público vem para fortalecer e apoiar 

o produtor na adoção de tecnologias, no 
aumento da produtividade e na inovação 
da produção.

“O Idam vem atuando com 10 patrulhas me-

canizadas e já estamos alugando mais 10. O 

objetivo é mecanizar mais de 3 mil hectares 

de terras até 2022 sem que sejam desmata-

das outras áreas, contribuindo assim, para 

a diminuição do desmatamento e aumento 

da produtividade”, enfatizou Valdenor.

Para o produtor Mozart Gomes, de 56 anos, 
do ramal Morada do Sol, km 26, em Irandu-
ba, a mecanização trouxe maior produti-
vidade para sua atividade. Mozart trabalha 
com a agricultura familiar em uma área de 3 
hectares, e cultiva hortaliças em geral, maca-
xeira e mamão.

’’O Idam fez um excelente trabalho nesse 
programa pois ajudou não somente eu, mas
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 também outros produtores que não teriam 
condições de adquirir uma patrulha própria”, 
disse.

Até o momento, o programa já atendeu 

agricultores dos municípios de Parintins, 

Apuí, Presidente Figueiredo, Iranduba, 

Nova Olinda do Norte, Borba e Manacapu-

ru, que trabalham com as atividades da 

agricultura familiar, a exemplo da pecuária, 

cultivo de pastagem, hortaliças, fruticultu-

ra, mandioca macaxeira e açaí. O trabalho 

de mecanização não requer desmatamen-

to uma vez que atua em áreas já utilizadas 

pela agricultura familiar.

Capacitações – Neste ano, ainda foram in-
tensificadas as capacitações em mecaniza-
ção agrícola no interior do estado. 

O objetivo é oferecer o acesso à 

tecnologia, uma agricultura mo-

derna e mecanizada, que irá resul-

tar no aumento da produtividade, 

oportunidades na zona rural e me-

lhoria na qualidade de vida das fa-

mílias rurais.

As capacitações atenderam mais de 

3.400 produtores dos municípios de São 

Gabriel da Cachoeira, Manicoré, Uarini, 

Novo Airão, Itacoatiara, Autazes, Nova 

Olinda do Norte, Manacapuru, Careiro 

Castanho e Manaquiri.
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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



As feiras de produtos regionais da   Agên-
cia de Desenvolvimento do Amazonas 

(ADS), do Governo do Amazonas, ingressa-
ram 2022 vislumbrando um cenário positivo, 
tanto na capital, quanto no interior.

Após encerrarem o ano de 2021 com êxi-
to, mesmo ainda diante de um cenário de 
pandemia, os produtores rurais que atuam 
nas feiras estão confiantes que este ano será 
ainda melhor para produção e comerciali-
zação de seus produtos nas feiras.

A ADS ressalta que para este ano estão pre-
vistas novas unidades além de mais inves-
timentos. Na capital, após duas semanas de 
pausa para as celebrações de Natal e Ano 
Novo, as feiras da ADS retornaram suas ati-
vidades na primeira semana de janeiro. O 
feirante Raimundo Nonato, que trabalha na 
feira do Manaus Plaza Shopping há 3 anos, 

falou sobre sua expectativa para o ano de 
2022 nas feiras.

“A gente espera uma melhora. No 
ano passado a pandemia foi difícil, 
agora, mesmo ainda não tendo aca-
bado parece que está melhorando e 
a gente espera uma clientela maior 
que no ano passado”.

A diretora-presidente da ADS, Michelle Bes-
sa, destacou o trabalho dos feirantes nos es-
paços e ressaltou que para 2022, os locais 
receberão novos investimentos e melhorias.

“Além disso, a previsão é que novas feiras 
sejam inauguradas em Manaus e no interior, 
pois, sabemos o quanto elas são importan-
tes para os produtores darem destino a suas 
produções, gerando emprego e renda”, res-
saltou. 

ADS VISLUMBRA CENÁRIO POSITIVO PARA FEIRAS DE 
PRODUTOS REGIONAIS EM 2022
NOVAS UNIDADES, NA CAPITAL E NO INTERIOR, E INVESTIMENTO NAS QUE JÁ EXISTEM 
ESTÃO NO PLANEJAMENTO.
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Em todas as edições das Feiras da ADS são 
disponibilizados álcool em gel, além da 
obrigatoriedade do uso de máscaras, tanto 
para os consumidores, quanto para os tra-
balhadores.

 “Eu espero não só por mim, mas para to-
dos que trabalham aqui na feira, que seja um 
ano muito melhor do que o ano que passou. 
Eu espero que Deus afaste para bem longe 
essa pandemia para a gente poder vencer. 
E nós vamos vencer”, disse a feirante Diana 
Costa, uma das primeiras produtoras das 
Feiras da ADS e que está no Plaza desde a 
primeira edição no shopping.

Balanço

Em Manaus, durante o ano de 2021, as fei-
ras que estiveram fechadas durante o perí-
odo crítico da pandemia, retomaram suas 

atividades em fevereiro, readequadas para 
atender as normas de segurança e higiene 
estabelecidas pelo Ministério da Saúde para 
prevenção e combate a covid-19.

Com suas retomadas, ao longo do ano, as 
feiras que ocorrem na capital comercializa-
ram mais de 5,4 mil toneladas de alimentos 
e receberam uma média de 700 mil visitan-
tes. Juntas, as feiras movimentaram um re-
curso superior a R$ 14 milhões. As dez feiras 
que ocorrem na capital reuniram um total 
de 515 produtores rurais, uma média de 51 
feirantes por edição.

No interior as feiras que estiveram em ati-
vidades durante todo o ano, comercializa-
ram 1,2 mil toneladas de produtos e movi-
mentaram R$ 6,4 milhões.
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EM 2021, GOVERNO DO AMAZONAS DISTRIBUIU MAIS 
DE 300 TONELADAS DE PEIXE
PESCADO SOLIDÁRIO BENEFICIOU MORADORES DA CAPITAL E DO INTERIOR DO 
AMAZONAS, NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO

O Governo do Amazonas, por meio 
do Sistema Sepror distribuiu, do 

mês de maio a dezembro de 2021, mais 
de 300 toneladas de peixe durante a 
execução do programa Peixe no Prato 
Solidário. Coordenado pela Agência de 
Desenvolvimento Sustentável do Amazonas 
(ADS) e executado em parceria com a 
Secretaria Executiva de Pesca e Aquicultura 
(Sepa/Sepror), o programa realizou ações 
em Manaus e em 19 municípios do interior.  

O valor investido no programa em 2021 foi 
superior a R$ 3,2 milhões. A aquisição do 
pescado junto aos produtores regionais é 
realizada pela ADS, com recursos financeiros 
repassados pela Secretaria de Estado 
de Produção Rural (Sepror) e oferece à 
população peixes frescos e de qualidade, 
como, o tambaqui roelo e pirarucu.

De acordo com a presidente da ADS, 
Michelle Bessa, o programa foi idealizado 
pelo Governo do Amazonas durante o 
período crítico da pandemia, com o intuito 
de levar comida, de forma emergencial, à 
mesa das famílias. 

“Nesse momento tão difícil que ainda 
estamos passando, uma das prioridades do 
governador Wilson Lima é garantir comida 
na mesa da população. E o programa 
Peixe no Prato, somado a outras iniciativas, 
como o Prato Cheio e o Auxílio Estadual, 
nasceu com esse único objetivo: atender 
quem está sofrendo com os impactos da 

pandemia.  Em Manaus, realizamos ações 

que beneficiaram mais de 18 mil famílias, 

e outras milhares de pessoas  foram 

beneficiadas no interior. Encerramos 

2021, com êxito neste programa”, 

destacou Michelle. 

Além de beneficiar a população, o 

programa incentiva o consumo de pescado 

que seguem as boas práticas de manejo 

e controle sanitário sérios, oferecendo 

à população, um peixe saudável e 

nutricionalmente completo.

Equipes técnicas da ADS acompanham 

todo o processo do programa, desde 

a despesca junto aos piscicultores – 

todos do estado do Amazonas - até 

a distribuição do pescado. Além da 

ADS e Sepa, as ações de distribuição 

dos pescados contaram com o apoio 

da Casa Civil, Secretaria de Estado de 

Assistência Social (Seas) e Fundo de 

Promoção Social (FPS). 

As espécies doadas foram: tambaqui 

roelo, tambaqui curumim, tambaqui e 

jaraqui.
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GOVERNADOR WILSON LIMA PAGOU, EM 2021, 
A MAIOR SUBVENÇÃO DE JUTA E MALVA PARA 
PRODUTORES DO ESTADO
ALCANÇANDO JUTICULTORES DE NOVE MUNICÍPIOS, VALOR SUPERA R$ 2,7 MILHÕES – 
RECORDE NA ATUAL GESTÃO E 300% MAIOR QUE O DE 2018

Beneficiando produtores do interior do 
Amazonas e atendendo ao setor primá-

rio, o governador Wilson Lima autorizou o 
pagamento de mais de R$ 2,7 milhões em 
subvenção para 812 produtores de juta e 
malva de nove municípios do estado nes-
te ano. Valor referente à safra 2020/2021 é 
recorde na atual administração e ultrapassa 
em quase 300% a subvenção paga em 2018.

“Desde que assumi o governo em 2019 eu 
tive uma preocupação de pagar todas as 
subvenções que estão atrasadas; paguei 
desde 2016. Esse ano fizemos algo inédito, 
que é pagar dentro da safra. Então não há 
nenhuma subvenção atrasada”, destacou o 
governador.

O pagamento iniciou pelo município de Ma-
nacapuru (a 68 quilômetros de Manaus), no 
dia 6 de outubro, e seguiu para juticultores 
de Anamã, Anori, Caapiranga, Beruri, Coari, 

Codajás, Manaquiri e Parintins, cadastrados 
na Agência de Desenvolvimento Sustentá-
vel (ADS). O valor pago na subvenção por 
quilo, em 2021, foi de R$ 0,55. Para 2022, o 
valor será de R$ 0,60 por kg de juta e malva 
comercializada, conforme já definido pelo 
governador Wilson Lima para garantir o au-
mento da subvenção.

Os municípios comercializaram, juntos, 
um volume superior a 5,4 toneladas de 
juta e malva. Os quatros maiores volumes 
de comercialização foram em Manacapu-
ru (3.461.330kg); Anamã (517.988kg); Anori 
(319.410kg) e Codajás (188.312kg). De acordo 
com a presidente da ADS, Michelle Bessa, 
atualizar o pagamento da subvenção é uma 
prioridade do governador Wilson Lima com 
o setor primário.
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“Esta é a nossa missão na ADS, contribuir 
para o desenvolvimento econômico do 
Amazonas. É isso que fazemos com o paga-
mento da subvenção da juta e malva. Nosso 
objetivo é fomentar o desenvolvimento do 
nosso estado, incentivando e valorizando o 
trabalho de homens e mulheres que estão 
no campo. Sejam juticultores, piscicultores, 
pecuaristas, produtores rurais em geral que 
precisam de oportunidade, emprego e ren-
da”, disse Michelle.

A fibra da juta e da malva é empregada na 
produção de sacaria, especialmente na em-
balagem do café brasileiro que é exportado.

Aumento – A safra 2020/2021 de 

R$ 2.792.118,27 é a maior paga desde o iní-
cio da gestão do governador Wilson Lima, 
além de alcançar também o maior número 
de juticultores, 812, em apenas um ano. O 
valor é, ainda, quase 300% maior que a sub-
venção paga no governo anterior, em 2018, 
quando foi de R$ 711.844,64 para 221 juticul-
tores de apenas quatro municípios, referen-
te à safra 2014/2015.

Em 2020, conforme a ADS, o Governo do 
Estado realizou o pagamento da safra 
2018/2019, no valor de R$ 679.071,58 que al-
cançou 211 juticultores, e a safra 2019/2020, 
de R$ 2.727.963,18. A safra beneficiou 752 
juticultores.
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Subvenção do Pirarucu



Ainda em 2021, em ato inédito, no 
mês de novembro, o governador 

Wilson Lima autorizou o primeiro pa-
gamento da subvenção do pirarucu 
a pescadores do Amazonas. O paga-
mento iniciou no município de Tefé, 
no dia 24/11. O programa de subsídio 
aos pescadores do pirarucu manejado 
beneficiou 12 associações de nove mu-
nicípios, alcançando mais de 930 tra-
balhadores. Este ano, o valor pago na 
subvenção será de   R$ 975.080,80.

O Programa de Subvenção Econômica 
dos Pescadores do Pirarucu Manejado 
foi idealizado pelo Governo do Esta-
do, por meio da Agência de Desen-
volvimento Sustentável do Amazonas 

(ADS), com o objetivo de incentivar a 
atividade de forma sustentável, dada 
a importância econômica, social, am-
biental e cultural da cadeia produtiva 
da espécie. 

Os pescadores que beneficiados estão 
ligados a 12 associações nos municípios 
de Lábrea, Tapauá e Beruri (Calha do 
Purus); Carauari (Calha do Juruá); Jutaí, 
Maraã, Tefé e Alvarães (Calha do Mé-
dio Solimões) e Japurá (Calha do Alto 
Solimões). São trabalhadores como 
Rivelino Rabelo, pescador de ma-
nejo há quase 20 anos e vice-presi-
dente da Associação dos Moradores 
e Usuários da RDSM Antonio Martins 
(Amurmam).





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



O reconhecimento internacional, jun-

to à Organização Mundial de Saú-

de Animal (OIE), de quatorze municípios 

do Amazonas como área livre de febre af-

tosa sem vacinação, e a equivalência do 

Serviço de Inspeção Estadual (SIE) ao Sis-

tema Brasileiro de Inspeção de Produtos 

de Origem Animal (Sisbi-POA), do Minis-

tério da Agricultura, Pecuária e Abasteci-

mento (Mapa) foram apenas algumas das 

conquistas contabilizadas pela Agência 

de Defesa Agropecuária e Florestal do 

Estado do Amazonas (Adaf), ao longo do 

ano de 2021. 

O período, ainda atípico por conta da pan-

demia de Covid-19, que se estende desde 

2020, foi também de realização do treina-

mento de nivelamento para os aprovados 

no primeiro concurso público da história da 

autarquia; de novos registros de empresas 

para atuação no segmento de venda de 

agrotóxicos; de aparelhamento das Unida-

des Locais de Sanidade Animal e Vegetal 

(Ulsav’s), no interior do estado. Assim como, 

de intensificação das ações no âmbito da 

defesa vegetal que vêm permitindo manter 

o Amazonas livre de pragas quarentenárias 

como a Monilíase do Cacaueiro, o Greening 

ADAF CELEBRA CONQUISTAS E PONTUA DESAFIOS 
SUPERADOS EM 2021
EM UM ANO MARCADO PELA PANDEMIA, AUTARQUIA OBTEVE RECONHECIMENTO JUNTO À 
OIE E EQUIPARAÇÃO DO SIE AO SISBI-POA
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ou Huanglongbing (HLB), o Cancro cítrico e 

o Ácaro hindu, todas ainda ausentes no esta-

do do Amazonas.

Anunciada em maio deste ano, direto de 

Paris, a certificação sanitária dos municípios 

de Apuí, Boca do Acre, Canutama, Humaitá, 

Lábrea, Manicoré, Novo Aripuanã, Pauini, 

Guajará, Envira, Eirunepé, Ipixuna, Itamarati 

e parte de Tapauá como zona livre de febre 

aftosa sem imunização alçou a pecuária do 

sul do Amazonas ao nível máximo de sani-

dade animal, alavancando a economia lo-

cal e ampliando o mercado brasileiro.

Segundo o presidente da Federação da 

Agricultura e Pecuária (Faea), Muni Louren-

ço, nos últimos sete meses, as cidades reco-

nhecidas pela OIE deram um salto em inves-

timentos, geração de emprego e renda, e 

desenvolvimento econômico.

“A classificação de livre de febre aftosa ob-

tido para quatorze municípios amazonenses 

foi uma conquista histórica e vem propor-

cionando principalmente maior valorização 

dos produtos da pecuária e possibilidade 

de acesso a novos mercados”, destacou.

Muni afirma ainda que o desafio, em 2022, 

é manter a certificação por meio do cum-

primento dos protocolos obrigatórios, ga-

rantindo assim, a saúde do rebanho. “A ob-

tenção desse status sanitário foi importante, 

mas também tão relevante é a manutenção 

dessa classificação. Para isso o setor privado 

continuará neste ano mobilizado e cumprin-

do suas responsabilidades legais, irmanado 
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à Adaf e ao Ministério da Agricultura para o 

fortalecimento da defesa agropecuária”, en-

fatizou.

A equiparação do SIE estadual ao Sisbi-POA 

foi um dos desafios superados pela Agência 

de Defesa do Amazonas, em 2021, após mais 

de dois anos de tratativas e cumprimentos 

de diversas exigências necessárias. Desde o 

dia 9 de dezembro do ano passado, os mais 

de 160 estabelecimentos registrados junto à 

autarquia já podem dar entrada no processo 

de obtenção do selo com alcance federal. 

O gerente de Inspeção de Produtos de Ori-

gem Animal (Gipoa), Eudimar Rocha, escla-

rece que o processo não ocorre de forma 

automática, devendo o produtor interessa-

do fazer a solicitação por meio do Reque-

rimento para adesão ao Sisbi-POA, dispo-

nível no site da Adaf (http://www.adaf.

am.gov.br/formularios), passar por audito-

ria, atender às exigências e só então obter o 

selo para o produto destinado à comerciali-

zação interestadual.

“Neste primeiro momento, estão contem-

plados para auditorias três estabelecimen-

tos de pescado e um abatedouro. A equi-

pe está atuando para organizar a chegada 

de requerimentos e programar as audito-

rias em conformidade com as agendas 

e disponibilidade das coordenações res-

ponsáveis”, explica.

Para Eudimar, o principal desafio 

em 2022 será coordenar as de-

mandas referes às análises de rotu-

lagem, projetos e deliberação de 

pareceres. “O desafio está posto 

e, tenho certeza de que a Gipoa 

corresponderá às expectativas”, 

afirmou.
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A Agência de Defesa Agropecuária e Flo-

restal do Estado do Amazonas (Adaf) en-

cerrou o ano de 2021 com a superação de um 

dos principais desafios impostos pela pandemia 

de Covid-19: a realização do “Treinamento de 

Nivelamento” para os aprovados no primeiro 

concurso da autarquia. No total, 150 servidores 

aprovados no concurso público de 2018 tive-

ram a oportunidade de compreender de forma 

teórica os protocolos já executados no exercí-

cio do cargo.

Realizado em novembro do ano passado, ao 

longo de cinco dias, em Manaus, o “Treinamen-

to de Nivelamento” deu novo fôlego à equipe 

comprometida em somar esforços para forta-

lecer o sistema de defesa animal e vegetal do 

Amazonas. 

Custeada pela organizadora do certame, o Ins-

tituto AOCP, conforme previsto em edital, a ca-

pacitação oportunizou aos novos servidores o 

aprendizado teórico e mais aprofundado dos 

procedimentos já realizados na prática, ao longo 

de 12 meses de atuação na função.

Caracterizado por palestras, simulações e uma 

cerimônia de encerramento com a entrega de 

certificados aos participantes, o treinamento, 

segundo o diretor-presidente da 
Adaf, Alexandre Araújo, leva a 
autarquia a iniciar o ano de 2022 
com o sentimento de dever cum-
prindo e a certeza de contar com 
o apoio de uma equipe ainda mais 
capacitada.

ADAF ENCERRA 2021 COM CAPACITAÇÃO DOS 
APROVADOS NO 1º CONCURSO
PREVISTA EM EDITAL, ATIVIDADE PRECISOU SER ADIADA POR UM ANO DEVIDO À PANDEMIA 
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“ O sentimento é de dever cumprido, 

após a realização do treinamento para os 

aprovados no primeiro concurso público 

da instituição. Nossos profissionais estão 

dando nova cara à defesa agropecuária 

no Amazonas, e pretendemos qualificá-

los ainda mais ” , destacou.  



Responsável, entre outras atribuições, pela 

fiscalização da venda e do uso correto de 

agrotóxicos pelos produtores do Amazonas, 

a Agência de Defesa Agropecuária e Florestal 

do Estado do Amazonas (Adaf) teve como 

conquistas também, em 2021, a expansão das 

empresas que buscaram se registrar junto 

à Gerência de Fiscalização de Agrotóxicos 

(GFA), para atuarem de forma regular no seg-

mento. 

Em 2020, três empresas manifestaram inte-

resse. Dos estabelecimentos registrados, dois 

tinham como atividade fim a revenda de pro-

dutos agrícolas e uma a aviação agrícola. 

Entre as casas agropecuárias que obtiveram 

registro junto à Adaf em 2021, está a Aboni 

Agropecuária, localizada no município de 

Apuí (a 453 quilômetros de Manaus). A em-

presa, com dez anos de atuação, viu na cer-

tificação uma oportunidade de diversificar os 

produtos ofertados no ramo agropecuário e 

de ajuda os agricultores do sul do estado a 

otimizar a produção e gerar renda para suas 

famílias.

No ano passado, vários novos agrotóxicos 

destinados ao controle de pragas agrícolas 

nas lavouras do Amazonas também foram 

cadastrados. Atualmente, estão registrados 

e cadastrados na gerência, 16 fabricantes de 

defensivos agrícolas e 732 agrotóxicos, res-

pectivamente.

Ações fiscalizatórias importantes deflagradas, 

ao longo de 2021, levaram a Adaf a encerrar 

o ano com um saldo positivo de apreensões 

CASAS AGROPECUÁRIAS BUSCAM CERTIFICAÇÃO
ESTABELECIMENTOS PRECISAM DE REGISTRO NA AUTARQUIA PARA OPERAR REGULAMENTE
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de agrotóxicos vencidos, não cadastrados 

e irregulares. No município de Apuí, por 

exemplo, defensivos foram flagrados divi-

dindo espaço com animais vivos em um ca-

minhão boiadeiro. A prática vai de encontro 

ao Decreto Estadual nº 36.107/2015, que 

obriga a comercialização de insumos do 

tipo de forma direta aos usuários e mediante 

a apresentação de receituário agronômico 

prescrito por um profissional credenciado.

Na Barreira de Vigilância Agropecuária (BVA), 

localizada em Jundiá, no município de Ro-

rainópolis, no estado de Roraima, também 

foram apreendidos agrotóxicos sem recei-

tuário agronômico, documento de suma im-

portância ao produtor, pois prevê o modo 

de aplicação do produto. “Sem este recei-

tuário o produtor pode errar na aplicação, 

ocasionando até mesmo a morte das 

plantas cultivadas”, destacou o gerente de 

Fiscalização de Agrotóxicos, Ajax de Sousa 

Ferreira.Comprometida em atuar não só na 

fiscalização, como também na prevenção, 

a GFA, tem como uma de suas metas para 

2022, intensificar por meio de encontros, 

seminários, palestras e distribuição de mate-

riais  de  educação  sanitária,  conscientizar  

os produtores sobre a obrigatoriedade da 

devolução das embalagens vazias de agro-

tóxicos. A exigência, além de prevista no De-

creto Estadual nº 36.107, de 6 de agosto de 

2015, contribui para a preservação do meio 

ambiente e da saúde humana.

A continuidade das fiscalizações dos agro-

tóxicos em revendas, propriedades rurais 

e no transporte, além do cadastro de 400 

propriedades rurais no Estado do Ama-

zonas também integram os objetivos da 

gerência,  responsável por essa relevante 

atividade. 
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ADAF INTENSIFICOU AÇÕES DE DEFESA VEGETAL NO 
AMAZONAS EM 2021
ESTADO SE MANTÉM LIVRE DE PRAGAS COMO A MOSCA-DA-CARAMBOLA, HLB, CANCRO 
CÍTRICO E ÁCARO HINDUSTÂNICO

Ao longo de 2021, diversas foram as con-

quistas no âmbito da defesa vegetal no 

estado. A Agência de Defesa Agropecuária e 

Florestal do Estado do Amazonas (Adaf) inten-

sificou as ações de controle do trânsito de ve-

getais, impedindo a introdução e disseminação 

de pragas no Amazonas. Graças a essa atua-

ção, o estado se mantém livre de pragas como  

mosca-da-carambola, HLB, cancro cítrico e áca-

ro hindustânico.

O diretor-presidente da Adaf, Alexandre Araújo, 

enfatiza a ampliação do quadro de servidores 

da Adaf como fundamental nas ações de defesa 

agropecuária. “O fortalecimento da defesa ve-

getal, assim como os demais setores da Adaf, 

só foi possível com a ampliação da equipe, a 

partir da chegada de novos convocados, apro-

vados no concurso realizado pela autarquia em 

2018. Agradecemos o empenho pessoal do go-

vernador Wilson Lima nessa importante vitória 

para Amazonas”.

O Governo  do Estado, por meio da Adaf, vem 

envidando esforços  no monitoramento  da 

praga quarentenária mosca-da-carambola em 

Parintins e Nhamundá, além de fiscalização em 

barreiras de vigilância agropecuária. Os traba-

lhos são desenvolvidos pela Gerência de Defe-

sa Vegetal (GDV), que atua para garantir a sa-

nidade dos produtos vegetais destinados aos 

consumidores.

O gerente da GDV, Sivandro Campos, ressal-

ta que sete cidades do estado de Roraima 

foram postas em quarentena fitossanitária 

pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento (Mapa) devido à mosca-da-

-carambola, o que levou a Adaf a publicar 

a Portaria nº 077/2021 para colocar o Ama-

zonas em alerta fitossanitário, visando a não 

introdução da praga.
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Capacitação – Sivandro destaca os 

constantes treinamentos ministrados 

aos servidores com o objetivo de apri-

morar a identificação de pragas nos 62 

municípios do estado. “Um destes trei-

namentos aconteceu no mês de setem-

bro e teve como foco a Portaria nº 317, 

de 21 de maio de 2021, do Mapa, que 

instituiu o Programa Nacional de Pre-

venção e Controle à HLB (PNCHLB)”, re-

lembrou.

Classificada como uma praga de difícil de-

tecção visual por apresentar sintomas seme-

lhantes aos de outras enfermidades, a HLB 

pode apresentar características diferentes, 

dependendo da cultura afetada. Falta de 

viabilidade econômica e risco de contágio 

para outras plantas são apenas alguns dos 

prejuízos causados pela praga.

Monilíase – Também estiveram entre as ati-

vidades desenvolvidas pela Adaf, por meio 

da Gerência de Defesa Vegetal, no ano pas-

sado, o levantamento fitossanitário de de-

tecção da praga quarentenária monilíase, 

no município de Guajará (a 1.476 quilômetros 

de Manaus), fronteira com o foco da praga; 

composição de uma força-tarefa nacional 

de erradicação do foco de monilíase; e o 

descarte de quatro suspeitas da praga HLB.

No âmbito fiscalizatório, mais de 50 mil ve-

ículos também foram abordados e vistoria-

dos nas barreiras fitossanitárias fixas e volan-

tes do estado; e mais de 700 propriedades 

foram visitadas nas atividades de levanta-

mento fitossanitário e monitoramento.

Para fechar 2021, a GDV estabeleceu 

uma parceria com a Agência de De-

fesa Sanitária Agrossilvopastoril de 

Rondônia (Idaron), para viabilizar a 

fiscalização de veículos provenien-

tes do estado do Acre. O objetivo é 

evitar a entrada de potenciais focos 

de monilíase, um fungo que ataca os 

frutos do cacaueiro. 
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C  omprometida em proporcionar me-

lhores condições de trabalho aos ser-

vidores, oferecer mais conforto aos produ-

tores que buscam atendimento e agilizar a 

emissão digital de documentos, a Agência 

de Defesa Agropecuária e Florestal do Es-

tado do Amazonas (Adaf) intensificou, em 

2021, o aparelhamento das Unidades Locais 

de Sanidade Animal e Vegetal (Ulsavs) ins-

taladas no interior do estado com o envio 

de novos mobiliários e equipamentos, e a 

implantação de um sistema de internet via 

satélite.

Esse processo terá continuidade neste ano, 

com o apoio de uma empresa de logística 

contratada para levar os equipamentos às 

unidades do interior.

No total, foram investidos R$ 261,7 mil do 

orçamento ordinário na primeira fase de 

reestruturação dos escritórios da autarquia. 

A aquisição inicial contemplou mais de 600 

equipamentos, como cadeiras, mesas, ar-

mários, bebedouros elétricos e pulveriza-

dores. Iranduba, Manacapuru e Rio Preto 

da Eva estiveram entre as cidades que já fi-

zeram a retirada dos itens, em Manaus, em 

novembro do ano passado.

O diretor-presidente da Adaf, Ale-

xandre Araújo, enfatiza que os 

novos equipamentos foram ad-

quiridos para somar e otimizar a 

atuação da instituição no interior 

do Amazonas.

ADAF DÁ CONTINUIDADE AO APARELHAMENTO DOS 
ESCRITÓRIOS DO INTERIOR DO AMAZONAS
EMPRESA DE TRANSPORTE FARÁ ENTREGA DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS NAS UNIDADES 
LOCAIS
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“A aquisição de móveis e utensílios para as 

Ulsavs da Adaf atendeu um planejamento 

que identificou a necessidade desses itens, 

visando aparelhar nossos escritórios para 

melhorar as condições de trabalho de nos-

sas equipes do interior do estado e garantir 

o melhor atendimento das demandas de 

nossos produtores rurais. Fomentar a qua-

lidade do serviço de defesa para os pro-

dutores do Amazonas é um dos compro-

missos do governador Wilson Lima, que 

não mede esforços para alavancar o setor 

primário local”, destacou.

Em 2022, o envio de móveis e equipamen-

tos aos escritórios continuará, desta vez 

com o apoio de uma empresa de trans-

porte contratada por meio de licitação e 

que deverá ser a responsável por levar os 

materiais aos municípios.

O chefe de Departamento Administrativo 

Financeiro da Adaf, Manoel Neto, informa 

que a licitação da empresa de transporte já 

foi realizada e que o processo está em fase 

final de contratação para a retomada da 

entrega de mobiliário e equipamentos nos 

próximos meses. Ele destaca ainda que itens 

como computadores, tablets e aparelhos 

de GPS e de ar-condicionado deverão ser 

adquiridos na segunda fase do processo de 

estruturação das unidades do interior.

Internet via satélite – Focada em encurtar 

distâncias, facilitar o trabalho dos servidores 

e melhorar a vida dos produtores rurais, a 

Adaf deu início, em abril de 2021, também à 

implantação de um sistema de internet via 

satélite em 51 Unidades Locais de Sanidade 

Animal e Vegetal, no interior do Amazonas.
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ADAF IMUNIZA MAIS DE 90% DO REBANHO CONTRA 
FEBRE AFTOSA
RESULTADO SATISFATÓRIO ESTÁ DENTRO DAS DIRETRIZES DO PROGRAMA NACIONAL DE 
VIGILÂNCIA PARA A FEBRE AFTOSA (PNEFA)

As ações da campanha “Amazonas sem 

Febre Aftosa” obtiveram altos índices 

de vacinação durante a segunda etapa de 

2021. O Governo do Amazonas, por meio da 

Agência de Defesa Agropecuária e Florestal 

(Adaf), realizou as atividades nos 49 municí-

pios do estado que compõem o bloco II. Na 

primeira etapa, a Adaf registrou a imuniza-

ção de 92,51% do rebanho. Já na segunda 

etapa, que envolveu animais de até 24 me-

ses, a ação alcançou 93,76% de vacinação. 

O diretor-presidente da Adaf, Alexandre 

Araújo, comemora os resultados e destaca 

a parceria exitosa do Governo do Amazo-

nas, por meio da Secretaria de Produção 

Rural (Sepror), Adaf e Instituto de Desenvol-

vimento Agropecuário e Florestal Sustentá-

vel (Idam), com os produtores rurais repre-

sentados pela Federação da Agricultura e 

Pecuária do Amazonas (Faea).

“Atendendo determinação do governador 

Wilson Lima, o Estado adquiriu e disponibili-

zou vacinas nos municípios que não têm re-

vendas agropecuárias, realizou campanhas 

de educação sanitária sobre a importância 

da imunização do rebanho, vacinação assis-

tida, palestras, deslocou equipes técnicas às 

propriedades e atendeu produtores para a 

declaração da vacinação”, enumera o gestor.
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Todas as ações, destaca Alexandre Araújo, 

visam atender o que preconiza o Plano 

Nacional de Vigilância para a Febre Aftosa 

do Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento (Mapa). “(O plano) tem 

como meta retirar a vacinação de febre 

aftosa do rebanho do país até o ano de 

2026. Nosso agradecimento ao governador, 

que nos proporcionou os meios para 

implementarmos as ações necessárias e 

garantir a imunização de nosso rebanho”, 

disse.

Os elevados índices de vacinação atendem 

as diretrizes do Programa Nacional de 

Vigilância para a Febre Aftosa (PNEFA), do 

Mapa. Por conta das dificuldades impostas 

pelas cheias nos rios do Amazonas, a autarquia 

prorrogou o período de vacinação, a partir 

de solicitação dos produtores rurais, por 

meio da Faea. O pedido foi encaminhado 

ao Mapa, que atendeu positivamente. 

“Além da pandemia, enfrentamos a cheia dos  

rios no ano de 2021, que causou dificuldades 

na logística para que os produtores 

pudessem realizar a imunização do rebanho. 

A prorrogação ocorreu de uma forma muito 

positiva para obtermos o índice de mais 

de 90% do rebanho vacinado”, comentou 

Joelma Silva, fiscal agropecuária médica 

veterinária e coordenadora estadual do 

PNEFA.

Etapas da campanha – A campanha de 

vacinação no Amazonas é dividida em 

duas etapas. Normalmente, o calendário 

de vacinação ocorre em 41 municípios nas 

calhas dos rios Amazonas e Solimões, nos 

períodos de 15 de março a 30 de abril e 

de 15 de julho a 31 de agosto. Nos demais 

oito municípios, nas calhas dos rios Negro e 

Madeira, o calendário de vacinação ocorre 

nos meses de maio e novembro.

A partir do ano de 2023, a agência tem o 

propósito de retirar a vacinação e pleitear 

o status livre de febre aftosa sem vacinação 

nos 49 municípios onde a imunização ainda 

ocorre. A partir disso, o estado buscará  o 

reconhecimento internacional por parte da 

Organização Mundial da Saúde Animal (OIE).

Atualmente, 13 municípios do sul do 

Amazonas têm o reconhecimento 

internacional como zona livre de febre 

aftosa sem vacinação pela OIE. A conquista 

ocorreu em maio de 2021, representando 

um importante passo para a pecuária do 

Amazonas, e uma relevante abertura de 

mercado para os pecuaristas daquela 

região, que concentra mais de 60% do 

rebanho do estado.
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QUEREMOS 
OUVIR VOC Ê

Você protegendo o patrimônio
animal e vegetal do Amazonas






