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O governador do Amazonas, Wilson Lima, reinaugurou, nesta sexta-feira 
(30/08), o Hospital São Sebastião, localizado no Município de Atalaia do Norte 
(distante 1.136 quilômetros de Manaus). 
 
Ele também esteve no complexo que abriga a maternidade Enfermeira Celina 
Villacrez Ruiz e a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Tabatinga (distante 
1.106 quilômetros da capital); onde entregou três leitos de Unidade de Cuidados 
Intermediários (UCI) neonatal, além de outros equipamentos, totalizando R$ 950 
mil investidos somente nas unidades de Tabatinga. 
 
As ações fazem parte do programa “Amazonas Presente”, que esteve de 28 a 
30 de agosto, levando serviços do Governo do Estado à população do Alto 
Solimões. 
 
O investimento em saúde durante o “Amazonas Presente” foi de R$ 
37.765.869,18 milhões. Os municípios de São Paulo de Olivença, Benjamin 
Constant, Atalaia do Norte e Tabatinga receberam a segunda parcela do Fundo 
de Fomento, Turismo, Infraestrutura, Serviços e Interiorização do 
Desenvolvimento do Amazonas (FTI), totalizando R$ 3.171.806,40 milhões, 
sendo R$ 1.057.268,80 milhões somente para Tabatinga, município polo desta 
edição. 
 
“Nós estamos fazendo um trabalho de reestruturação da saúde no Estado do 
Amazonas, estamos qualificando algumas unidades para se tornarem hospitais 
de referência, como é o caso aqui de Tabatinga. No início do ano aprovamos, 
junto à Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), repasses de recursos do 
FTI. Esses repasses já foram feitos para Tabatinga, para que a Prefeitura, 
juntamente com a Secretaria de Saúde, estabeleça os critérios de uso desse 
dinheiro”, ressaltou o governador. 
 
Estrutura – Em Atalaia do Norte, a reforma do Hospital São Sebastião era uma 
das principais demandas da população. “Com recursos do FTI repassados pelo 
Governo do Estado, a Prefeitura de Atalaia do Norte está conseguindo entregar 
a reforma do hospital, que era muito importante para população. Eu estive aqui 
em fevereiro, chovia dentro do hospital, estava tudo alagado, o laboratório estava 
inviável para utilização, os medicamentos corriam risco de serem perdidos. A 
situação era muito grave mesmo. Conversei com o governador e sensibilizamos 
o prefeito da importância dessa reforma”, explicou o secretário executivo adjunto 
de Atenção Especializada do Interior da Secretaria de Estado de Saúde (Susam), 
Cássio Roberto do Espírito Santo. 
 
O Hospital São Sebastião passou por reformas na estrutura do telhado, pintura, 
jardinagem e manutenção na rede hidráulica e elétrica. A farmácia da unidade 
está 80% abastecida. “Antes era muito dificultoso aqui. Quando chovia molhava 
o laboratório, não tinha como fazer exame. Recepção molhava em cima, 
molhava computador, tivemos que pedir outro. Para andar no hospital tinha que 
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tirar o sapato para não molhar, e os pacientes no meio”, disse a técnica de 
enfermagem Keli Lima. 
 
O governador participou da reinauguração do Centro de Parto Normal (CPN) da 
maternidade Enfermeira Celina Villacrez Ruiz, em Tabatinga. A maternidade 
teve as enfermarias reformadas, recebendo manutenção na iluminação e no 
sistema de ar-condicionado. 
 
A unidade também teve o mobiliário trocado, além da reorganização do espaço 
para atendimento a mães e bebês, conforme as diretrizes da Política Nacional 
de Humanização preconizada pelo Ministério da Saúde (MS). Entre os diversos 
equipamentos para melhoria da estrutura da unidade estão carrinhos de 
anestesia, mesas cirúrgicas, bisturis eletrônicos e incubadoras. 
 
Ajuda humanitária e Salta-Z – No último dia do “Amazonas Presente” no Alto 
Solimões, o governador participou novamente da entrega de ajuda humanitária, 
com a entrega de 1.956 cestas básicas, 677 kits higiene, 677 redes, 677 kits 
limpeza e 68 kits dormitório. Também foram entregues três purificadores de água 
do sistema Salta-Z no município. 
 
“É impressionante a diferença da água que as pessoas bebiam e da água que 
elas começam a beber a partir do Salta-Z. Quando a gente está investindo em 
água saudável, estamos investindo em saúde. Os produtos para purificar a água 
são repostos a cada seis meses, o que é um custo muito baixo para a 
comunidade, para a Prefeitura. Depois da instalação do filtro Salta-Z, esses 
moradores começam a viver outra realidade”, afirmou Wilson Lima. 
 
“Hoje temos a grata satisfação de poder dizer que o governo cumpriu uma 
grande jornada, uma tarefa importante que é ajudar essas comunidades tão 
distantes que sofrem tanto, quer seja com enchente, quer seja com estiagem. 
Então o compromisso assumido pelo governo hoje se materializa, quando 
estamos finalizando as entregas de todas as ajudas humanitárias, dos 
purificadores de água, que são a grande inovação desse governo”, considerou o 
coronel Francisco Máximo, da Defesa Civil do Amazonas. 
 
Água de qualidade – Ainda em Atalaia do Norte, o governador assinou a ordem 
de serviço, por meio da Cosama, para o início da recuperação do sistema de 
abastecimento de água do município. A partir da assinatura do referido 
documento, a cidade receberá as mudanças que precisam ser feitas em todo o 
maquinário e estrutura física da Companhia. A expectativa é de que os trabalhos 
sejam concluídos em até 90 dias. 
 
“Depois de 18 anos nós estamos recebendo o município. O mais importante é 
trazer dignidade para as pessoas, trazer uma água decente, com qualidade. A 
água estava contaminada aqui no município. Quando o governador nos chamou, 
pediu para fazermos intervenção e agora há água de qualidade”, disse o diretor-
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presidente da Cosama, Armando do Valle. Nesse sentido, o investimento do 
Estado é de aproximadamente R$ 400 mil. 
 
Financiamento – O governador também participou da inauguração do FG Hotel 
e Turismo, que recebeu o financiamento do Governo do Estado, por meio da 
Agência de Fomento do Estado do Amazonas S.A. (Afeam), no valor de mais de 
R$ 285 mil. O objetivo é apoiar as cadeias produtivas do turismo e gerar 
empregos, renda e inclusão social na região. 
 
“Atalaia do Norte está recebendo um grande empreendimento turístico, 
devidamente homologado junto aos órgãos. É o primeiro hotel dessa região do 
Alto Solimões licenciado junto ao Ipaam, cadastrado na Amazonastur. A região 
tem uma potencialidade em pesca esportiva, aqui eles recebem vários turistas 
do sudeste e do sul. A Afeam acredita no microempreendedor. Foram treinados 
e capacitados também pelo Sebrae-AM. Com isso vamos gerar mais de dez 
empregos diretos”, frisou o diretor-presidente da Afeam, Marcos Vinícius Castro. 
 
Promove – O município de Atalaia do Norte participa do Programa de 
Regionalização do Mobiliário Escolar (Promove), executado pela Agência de 
Desenvolvimento Sustentável do Amazonas (ADS), pela primeira vez. Durante o 
“Amazonas Presente”, o moveleiro Gerson Calixto Tenazor, único credenciado 
no programa, em Atalaia do Norte, assinou contrato de R$ 51.445,00 e recebeu 
o certificado de participação no programa. O município também será 
contemplado com um kit feira no valor de R$ 40.907,50. 
 
Wilson Lima ainda entregou financiamentos de R$ 76.300,00 para 42 
proponentes aprovados no Programa Crédito Solidário, visitou a Escola Estadual 
Pio Veiga, que foi revitalizada pela atual gestão, e unidades habitacionais do 
programa do Governo Federal “Minha Casa, Minha Vida”. 
 
Outras ações – Para finalizar a agenda do dia e desta edição do “Amazonas 
Presente”, em Tabatinga, o governador Wilson Lima visitou o escritório regional 
da Cosama e o mutirão de emissão de documentos realizado pela Secretaria de 
Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc). 


