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É com imensa satisfação e orgulho que a Polícia 
Militar do Amazonas, por meio do Comando de 
Policiamento Ambiental (CPAmb), apresenta 

neste exemplar as ações em prol do meio ambiente 
ocorridas em 2017 e parte do planejamento para 
2018, principalmente nas Unidades de Conservação 
no Amazonas.

O resgate de animais, a proteção da mata, o trabalho 
educacional preventivo, o patrulhamento �uvial, 
bem como as operações desencadeadas no combate 
de crimes ambientais foram desa�os constantes no 
cotidiano dos nossos policiais em 2017.

Em um estado onde a �ora e a fauna sofrem amea-
ças recorrentes de extinção, tornou-se imperativa a 
necessidade dos serviços prestados pelo Comando de 
Policiamento Ambiental (CPAmb) à população, tanto 
na área operacional bem como na área preventiva, por 
meio do bem-sucedido Programa de Educação Am-
biental para crianças, denominado “Vitória-Régia”.

Em 2017, o Programa alcançou o interior do estado 
do Amazonas, certi�cando quase 1.400 crianças com 
o diploma “Protetores Ambientais Mirins”, recebendo 
inclusive reconhecimento internacional, demons-
trando que o trabalho do Comando de Policiamento 
Ambiental (CPAmb) já colhe frutos pelos serviços 
realizados.

Mais do que uma obrigação legal de impedir a de-
vastação da Amazônia, protegendo-a sob o manto da 
Constituição Federal/88 e da Legislação nº 9.056/98, 
a Polícia Militar do Amazonas possui o dever cívico, 
inerente à atividade castrense de servir e proteger 
o meio ambiente, assegurando a existência de um 
planeta saudável no presente e futuro.

É nessa perspectiva que o Comando de Policiamento 
Ambiental (CPAmb) encerra as suas atividades com 
excelência, iniciando o ano de 2018 com ações ainda 
mais incisivas, voltadas para eliminação de condutas 
desmedidas e desumanas perante a �ora e a fauna, 
contribuindo de forma profícua para a preservação 
do bem maior da humanidade: o meio ambiente.

 Deus, Pátria, Natureza, Ambiental!

Cel QOPM Ronaldo Jorge Alves de Freitas
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PALAVRA DO VICE-GOVERNADOR

Meio ambiente é tema e preocupação presente 

em toda agenda da gestão governamental no 

Amazonas. Da saúde, com os desa�os de al-

cançar as comunidades mais remotas e enfrentar doenças 

tropicais severas, à segurança pública, com o enfrentamento 

à biopirataria e a guerra contra trá�co internacional de dro-

gas. Da infraestrutura, com a necessidade de investir para 

desenvolver riquezas econômicas e superar distâncias, ao 

estímulo cientí�co e tecnológico por meio do potencial da 

nossa biodiversidade. Ocupamos posição de visibilidade in-

ternacional. Estamos em meio a maior �oresta tropical do 

planeta e é aqui no Amazonas que 98% da cobertura �orestal 

da Amazônia ainda está preservada. Também temos a maior 

bacia de água doce, com rios que levam vida e alimento em 

abundância para o nosso povo.

Esse cenário de riquezas inspira e é desa�ador. Reforça a 

necessidade de aumentar a proteção com a preservação e 

controle do meio ambiente. Um trabalho incansável que tem 

entre os destaques as ações realizadas pelo Comando de Po-

liciamento Ambiental da Polícia Militar. Em 2017, as ações de 

combate aos crimes ambientais resultaram na apreensão de 

mais de 21 toneladas de pescado, 878 m3 de madeira ilegal, 

1,6 mil quelônios e 218 kg de carne de caça, além de 311 em-

barcações �scalizadas, conforme os números do balanço do 

Comando Geral da Polícia Militar. Esses dados demonstram o 

alcance e a importância do trabalho realizado.

Além das ações de repressão e controle, também tem sido 

notável o trabalho de educação e prevenção. Também ano 

passado, como parte do projeto "Programa Vitória Régia", oito 

escolas foram atendidas, 1,3 mil protetores ambientais mi-

rins foram formados, como também 15.029 resíduos recolhi-

dos e 250 mudas doadas. Essas medidas, fruto da dedicação 

incansável de servidores públicos, são o indicativo da respon-

sabilidade dessas ações de controle e proteção do meio am-

biente e sinalizam que o trabalho de proteção ambiental tem 

trilhado o caminho certo.

JOÃO BOSCO GOMES SARAIVA

Vice-Governador do Estado
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PALAVRA DO SECRETÁRIO

A  frase célere foi dita pelo governador do Amazo-
nas, Amazonino Mendes ao ministro do Meio Am-
biente, Edson Duarte, neste mês de maio.

Apesar de curta, a mensagem é bastante emblemática e 
oportuna para demonstrar a importância do trabalho desen-
volvido pelo Comando de Batalhão Ambiental da Polícia Mili-
tar do Amazonas nestes 10 anos de existência da corporação. 

Entendemos que a frase do governador revela uma dicotomia 
entre o “Meio Ambiente ser patrimônio de todos” e “todos 
terem responsabilidade sobre o ambiente em que vive”.

A presença desses bravos guerreiros militares mostra à 
sociedade a mão �rme da governança estadual na defesa, 
combate e prevenção de crimes ambientais neste Estado de 
dimensões continentais.

O Amazonas adotou um �rme compromisso com a 
preservação, dentro de um trabalho efetivo desenvolvido pela 
Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema) e do Instituto 
de Proteção Ambiental (Ipaam), em ações articuladas com 
outros Órgãos Municipais, Federais e Organizações Não-
Governamentais (ONGs), dentre eles, destaca-se o Batalhão 
Ambiental Militar. 

A recente ação realizada em Apuí reforça o quanto o Gover-
no do Amazonas aposta e acredita em políticas públicas de 
regularização de cadeias produtivas de baixo carbono em ba-
ses sustentáveis como alternativa de desenvolvimento eco-
nômico para �xar o ribeirinho nas sedes dos 61 municípios e 
nas mais de 6,3 mil comunidades rurais e indígenas. 

Aposta também na apropriação dos processos ambientais 

envolvendo a responsabilidade, propriedade e parâmetros 

socioambientais, como forma de iniciar um trabalho de 

equilíbrio visivelmente econômico social existente em 

Manaus, que concentra mais de 95% do que se arrecada no 

Estado. O restante é distribuído aos 61 cidades amazonenses, 

deixando as pessoas que moram no interior sem quase nada. 

Com este trabalho, o Amazonas não está medindo esforços 

na busca de soluções e boas práticas para concretizar a polí-

tica estadual de preservação e conservação da fauna e �ora 

silvestre.  

Não podemos deixar de destacar o trabalho de combate às 

injustiças respeitando os direitos fundamentais do ser hu-

mano, especialmente, dos povos ribeirinhos, que carecem de 

políticas públicas diferenciadas. E esse trabalho é um dever 

do Estado e um compromisso de todo cidadão amazonense. 

E nesse contexto, o trabalho incansável dos policiais do Co-

mando de Batalhão de Policia Ambiental do Amazonas pre-

enche os vazios desse nosso Estado e responde a uma neces-

sidade do Amazonas em fortalecer uma política ambiental 

comprometida com o desenvolvimento social, econômico e 

cultural com bases sustentáveis.

MARCELO JOSÉ DE LIMA DUTRA 
Secretário de Estado do Meio Ambiente – Sema
Presidente do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas – Ipaam

“ O que não 
tem dono, 
se acaba!"
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O Comando de Policiamento Ambiental e o Batalhão de Policiamento Am-
biental, tiveram início em 2001, quando foi criado o primeiro Curso de 
Especialização em Policiamento Ambiental, formando 40 policiais mili-

tares ambientais. Em 2002, foi criado o Grupamento de Policiamento Ambiental – 
GEPA, extinto um ano mais tarde. Em 2006, tivemos o segundo curso para capacitar 
policiais ambientais, sendo formados 53.

Em 2007 com todas as previsões legais Comando e Batalhão Ambiental passaram, 
efetivamente, a existir, sendo ativados por meio do Decreto n.º 27.637 de 30 de maio 
de 2008, denominado como “Batalhão Amazonas”, na estrutura organizacional da 
Polícia Militar, subordinado administrativamente e operacionalmente ao Comando 
de Policiamento Ambiental (CPAmb).

Hoje temos em nossa estrutura duas Companhias: uma terrestre (1ª Cia.) e uma 
�uvial (2ª Cia.), com a missão de atender a demanda de policiamento ostensivo, 
direcionando as atividades ambientais, devido à necessidade de um policiamento 
exclusivo para a �scalização e aplicação da Legislação Ambiental Brasileira. Atu-
amos em todo o território do estado do Amazonas na forma de patrulha terrestre 
e �uvial no combate ao crime organizado relacionado ao meio ambiente, e ainda, 
em apoio aos órgãos de proteção Ambiental IBAMA, IPAAM, ICMBIO, FUNAI, SEMA 
e SEMMAS, o Comando de Policiamento Ambiental coibiu desde a sua criação atos 
ilegais contra o meio ambiente como: desmatamento, queimadas, garimpos, inva-
sões de terras públicas e comercialização de animal silvestre. Na área preventiva 
de educação ambiental, o CPAmb desenvolve o programa “Vitória-Régia” voltado 
para crianças de até 12 anos nas escolas das redes pública estaduais.

PALAVRA DO COMANDANTE

Hoje temos em 
nossa estrutura duas 
Companhias: uma 
terrestre (1.ª Cia.) e 
uma �uvial (2.ª Cia.), 
com a missão de 
atender a demanda de 
policiamento ostensivo, 
direcionando as 
atividades ambientais 
exclusivamente para a 
�scalização e aplicação 
da legislação ambiental 
brasileira”.

“



[  7  ]Revista Guardiões da Amazônia

Ronaldo Jorge Alves de Freitas 
nasceu em 21 de abril de 1966, 
no município de Careiro da 
Várzea (distante de Manaus a 20 
quilômetros). Filho de Romualdo 
Moreno de Freitas e Maria Alves 
de Freitas, o o�cial iniciou a sua 
trajetória acadêmica aos 16 anos, na 
Escola Técnica Federal do Amazonas, 
onde permaneceu até 18 anos.

Após formar em mecânica, no ano 
de 1985, ingressou no Exército Bra-
sileiro em 1986, alcançando o posto 
de 1º tenente. Em 1993 iniciou a sua 
carreira como o�cial da Polícia Mi-
litar do Amazonas, egresso da Aca-
demia Coronel Fontoura, em Belém 
do Pará, onde concluiu o Curso de 
Formação de O�ciais – CFO.

A partir daí ocupou importantes 
cargos na Instituição, entre eles: 
Subcomandante do Esquadrão de 
Polícia Montada (1995), Comandante 
do 2º pelotão do 4º BPM em Apuí/
AM (1998), Comandante do 1º Pelo-
tão Independente de Polícia Militar 
em São Gabriel da Cachoeira (2003), 
Subcomandante do Batalhão Am-
biental (2008), Chefe do Centro de 
Comunicações Operacionais Policiais 
Militares – CECOPOM (2013), Diretor 
de Justiça e Disciplina (2014/2015), 
Comandante do 1º BPM/ Força Tática 
(2015/2016) e Chefe da 1ª Seção do 
Estado Maior Geral (2016).

Em reconhecimento a sua trajetória 
castrense, recebeu condecorações e 
diplomas de Honra ao Mérito, desta-
cando as medalhas de ação policial, 
Cândido Mariano, Tiradentes, Guar-
diões da Estrela Altaneira (Cem anos 
da Polícia Militar do Acre) e medalha 
Dom Pedro II do Corpo de Bombeiros 
Militar do Amazonas.

Formado em Ciências Biológicas pela 
Universidade Nilton Lins, o o�cial 
também possui graduação em Ciên-
cias de Defesa Social pelo Instituto 
do Pará – IESP, pós-Graduação em 
Defesa Social e Cidadania pela Uni-
versidade do Estado do Pará – UEPA 
e atualmente, cursa o mestrado 
pro�ssional em Gestão de Áreas Pro-
tegidas da Amazônia pelo Instituto 
Nacional de Pesquisa da Amazônia 
– INPA.

Ainda na área do meio ambiente, o 
o�cial possui curso de policiamento 
ambiental pela Polícia Militar do 
Amazonas, curso de estratégia para 
conservação da natureza pela Polí-
cia Militar do Mato Grosso do Sul e 
curso de piloto de embarcação pela 
Capitania Fluvial da Amazônia Oci-
dental/Marinha do Brasil.

Como política de trabalho, o Coman-
dante do Comando de Policiamento 
Ambiental adota a valorização do 
policial militar, exaltando as suas 
qualidades como pro�ssional e ser 
humano, promovendo comemora-
ções de aniversário e dias festivos 
alusivos aos policiais militares, onde 
faz questão de cumprimentá-los e 
agradecer pela dedicação ao meio 
ambiente, sempre se mostrando 
como um líder nato.

Hoje ele ocupa a patente de Coronel, 
a última na carreira do o�cial de Po-
lícia Militar, e permanece como Co-
mandante do Policiamento Ambien-
tal da Polícia Militar do Amazonas.

CONHEÇA O COMANDANTE
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Para executarmos as nossas missões 
em todo o estado, atualmente, temos 
dez viaturas quatro rodas, cinco viatu-
ras duas rodas, uma van, quatro lan-
chas de ação rápida, um bote de alu-
mínio, um �utuante e dois ferry boats, 
oriundos da evolução e apoio ao traba-
lho na área ambiental.

A partir do dia 24 de janeiro de 2017, 
assumi o Comando Ambiental com 
o objetivo de alavancar as ações de 
combate aos crimes ambientais, prote-
gendo dessa forma a nossa Amazônia. 
Posso considerar esse retorno, uma vez 
que já estive a frente desse Comando 
em outro momento, como um grande 
marco na minha carreira, que teve iní-
cio em primeiro de fevereiro de 1992, 
quando ingressei nas �leiras da corpo-
ração da Polícia Militar do Amazonas.

Cel QOPM Ronaldo Jorge Alves de 
Freitas – Comandante do Policiamento 
Ambiental da Polícia Militar do Ama-
zonas
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ENTREVISTA

IVANIR DE OLIVEIRA MÁXIMO, 49 anos, natural 
de São Gabriel da Cahoeira-AM e de origem da etnia 
baré, é 2.º sargento da Polícia Militar do Amazonas, onde 
ingressou por meio de concurso público em 1992. Lotado 
desde 2011 no Batalhão de Policiamento Ambiental – 
BPAMb, é considerado um ícone do Batalhão, pela vasta 
experiência acumulada nessa área, além dos profundos 
conhecimentos da cultura indígena.

POR QUE VEIO MORAR EM MANAUS?

Vim para Manaus em busca de melhores opor-
tunidades e conhecimento aos 21 anos de ida-
de. Antes de ingressar na Corporação, fiz um 
curso técnico de enfermagem, fui bancário no 
extinto Banco do Amazonas – BEA em São Ga-
briel da Cachoeira/AM e servi ao Exército Brasi-
leiro. Minha formação educacional é salesiana 
e permanecendo na minha cidade natal, havia 
dois caminhos para mim: ou seria professor ou 
padre. Optei por vir morar em Manaus, pois 
não tenho perfil para ser educador ou sacer-
dote.
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COMO SE MANTEVE EM MANAUS, ANTES 
DE INGRESSAR NA CORPORAÇÃO?

Trabalhei em uma empresa de transporte, 
até ingressar na Polícia Militar do Amazonas. 
Soube do concurso por meio de um anúncio 
em um jornal.

EM QUE LOCAIS SERVIU NA INSTITUIÇÃO, 
ANTES DO BATALHÃO DE POLICIAMENTO 
AMBIENTAL?

Servi no 6º Batalhão em Manaus, logo depois 
no 2º Batalhão em Itacoatiara. Depois, servi 
no Regimento de Polícia Montada (RPMON), 
2º Batalhão de Choque (BP Choque), Rondas 
Ostensivas Cândido Mariano (2º Bpchq), 
entre outros.

POR QUE ESCOLHEU O BATALHÃO DE 
POLICIAMENTO AMBIENTAL?

Realizei o curso ambiental por causa das 
atividades desenvolvidas pelo Batalhão, por 
me identificar, em virtude da minha origem 
indígena.

O SENHOR FALA ALGUM 
DIALETO INDÍGENA?

Sim, falo sete dialetos. Todos eles aprendi 
quando era criança, devido à necessidade de 
comunicação com outras tribos. Falo Nheen-
gatu, Baniwa, Tariana, Dessana, Curripaco, 
Ianomâmis e Cambeba.

QUAIS SÃO AS ATIVIDADES 
DESENVOLVIDAS NO BATALHÃO 
AMBIENTAL QUE O SENHOR MAIS 
APRECIA?

Eu gosto das operações que envolvem co-
munidades indígenas, onde sou negociador, 
como em casos de reintegração de posse, por 
exemplo. Gosto muito quando sou solicitado 
por outros órgãos como Ibama, Funai e Polícia 
Federal, para ajudar nas questões agrárias 
envolvendo povos indígenas. Já participei 
também, de operações com o Exército Bra-
sileiro na calha do rio Negro, nos municípios 
de Novo Airão, Barcelos e Santa Isabel do Rio 
Negro.

SE NÃO FOSSE POLICIAL MILITAR,  
QUAL PROFISSÃO ESCOLHERIA?
Eu seria agricultor e levaria conhecimento às 
comunidades indígenas acerca dos direitos e 
deveres dos índios.
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AÇÕES EM DESTAQUE 

O Batalhão de 
Policiamento Ambiental 
(BPAMb), sem prejuízo 
de outras obrigações 
inerentes, é responsável 
pela execução do 
policiamento ostensivo 
rural/urbano, aéreo, 
�uvial, preventivo e 
repressivo ambiental 
com atuação inclusive na 
região metropolitana.

Na área �uvial, o foco das guarnições é 

direcionado ao combate à pirataria e ao 

apoio às comunidades ribeirinhas, mui-

tas vezes, carentes de policiamento por 

causa da distância da capital amazo-

nense. As patrulhas �uviais são orienta-

das a realizar os procedimentos dentro 

da legislação ambiental, trabalhando 

em parceria com a Marinha do Brasil e 

demais órgãos ambientais. Já as comu-

nidades ribeirinhas recebem constan-

temente a visita das patrulhas �uviais, 

realizando o trabalho ostensivo policial 

em terra, nos locais distantes da cidade.

No ano de 2018, a proposta é intensi�-

car o patrulhamento nos rios a �m de 

coibir a pirataria e estender o Programa 

de Educação ambiental “Vitória-Régia” 

às comunidades ribeirinhas, e princi-

palmente aos moradores das Unidades 

de Conservação, para que as crianças 

dessas regiões recebam as palestras da 

equipe de policiais militares, voltadas 

para a preservação e uso consciente 

do meio ambiente, tornando-se mul-

tiplicadores nas comunidades onde 

residem.

COMANDO DE POLICIAMENTO AMBIENTAL COMBATE  
PIRATARIA NOS RIOS E PRESTA APOIO À COMUNIDADE 
RIBEIRINHA NO INTERIOR DO AMAZONAS

BATALHÃO DE 
POLICIAMENTO AMBIENTAL
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CPAmb FIRMA PARCERIAS COM 
ÓRGÃOS AMBIENTAIS DO ESTADO DO 
AMAZONAS

O Comando de Policiamento Ambien-
tal – CPAmb, no ano de 2017, �rmou 
parcerias com órgãos ambientais do 
estado do Amazonas, em prol da pro-
teção e preservação do meio ambiente.

As parcerias �rmadas com a Secre-
taria Municipal do Meio Ambiente e 
Sustentabilidade – SEMMAS, Instituto 
de Proteção Ambiental do Amazonas 
– IPAAM, Fundação Nacional do Índio – 
FUNAI, Instituto Chico Mendes de Con-
servação da Biodiversidade (ICMBio) e a 
Vara Especializada do Meio Ambiente e 
Questões Agrárias (VEMAqA) foram de 
suma importância para o sucesso das 
ações ambientais no ano passado.

O CPAmb participou em 2017 da Cara-
vana da Cidadania Ambiental Itineran-
te, promovida pela Vara Especializada 
do Meio Ambiente e Questões Agrárias 
(VEMAqA) em Presidente Figueiredo. O 
evento, sob a coordenação do juiz titu-
lar da Vara, dr. Adalberto Carim Antô-
nio, reuniu vários órgãos ambientais e 

estudantes, com o objetivo de discutir 
questões ligadas à �ora/fauna, os cri-
mes cometidos, enfatizando a respon-
sabilidade e a necessidade de cuidado 
com o meio ambiente.

O evento ocorreu no ginásio da Univer-
sidade Estadual do Amazonas naquela 
cidade, contando com aproximada-

mente trezentas pessoas. “As parcerias 
�rmadas em prol de um único objeti-
vo possuem maior efetividade. Quanto 
mais órgãos ligados ao policiamento 
ambiental, melhor. Assim, juntos, po-
deremos oferecer serviços de boa quali-
dade à população”, pontuou o Cel Jorge 
Alves, Comandante do CPAmb.

BATALHÃO DE POLICIAMENTO AMBIENTAL

CPmb PARTICIPA DO ENCONTRO 
DE GESTORES DAS UNIDADES DE 
CONSERVAÇÃO DO ESTADO DO 
AMAZONAS

O comandante do Comando de Policia-
mento Ambiental – CPAmb, Cel Jorge 
Alves, participou do Encontro de Ges-
tores das Unidades de Conservação do 
Estado do Amazonas, em Manaus, no 
Hotel Vieralves Express.

O comandante participou da abertu-
ra do evento compondo a mesa, bem 
como de um debate acerca das ações de 
�scalização em Unidades de Conserva-
ção, aliado às ações de comando e con-
trole. Durante a sua participação, o Cel 
Jorge Alves realizou uma apresentação 
acerca do funcionamento do CPAmb, 
explanando desde a sua criação até os 
dias atuais, enfatizando a atuação dos 
policiais militares nas bases terrestres 
e �uviais, além das operações realiza-
das com órgãos parceiros.

“Apesar das di�culdades, o CPAmb se 

supera e realiza as missões designa-

das com excelência, devido ao efetivo 

diferenciado que temos, comprome-

tidos com a causa ambiental”, disse o 

comandante. O objetivo do encontro 

foi discutir e elaborar o planejamento 

integrado das ações das Unidades de 

Conservação do estado do Amazonas 

em 2018, de�nindo planos de monito-

ramento, além de avaliar as ações de 

gestão implementadas em 2017 nas 

Unidades de Conservação.
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ANIVERSÁRIO DO CPAmb É 
COMEMORADO EM GRANDE ESTILO

Na noite do dia 5 de junho, dia mundial 
do meio ambiente, o Policiamento Am-
biental comemorou em grande estilo 
o 9° aniversário da unidade. CPAmb e 
BPAmb prepararam um grande evento 
para celebrar as ações e conquistas no 
primeiro semestre do ano de 2017. O 
comandante do Policiamento Ambien-
tal, na ocasião, Tenente-coronel Jorge 
Alves, recebeu ilustres convidados, os 
quais prestigiaram uma excelente so-
lenidade militar.

Durante a leitura da ordem do dia, o 
Comandante pontuou acerca da im-
portância do Comando Ambiental para 
o Amazonas, além de suas metas de co-
mando: “um dos nossos principais ob-
jetivos é conseguir uma base própria, 
estamos trabalhando para isso e esse 
sim, será o nosso maior motivo para 
comemorar, a�nal, nossos guerreiros e 
essa unidade precisa de um local com 
melhores instalações e estrutura para 
continuarmos a luta pela preservação 
do meio ambiente e combate aos cri-
mes ambientais”, disse.

Sobre a possibilidade de conseguir a 
base própria, o Comandante-Geral da 
Polícia Militar do Amazonas, Coronel 
David Brandão, falou em seu discurso 
que esse é um sonho próximo a se rea-
lizar. “Gostaria de falar aqui para todos, 
que o processo para conquistar a base 
para o Ambiental já está 90% comple-
to, estamos agora aguardando concluir 
os trâmites para aquisição do prédio”, 
ressaltou o Comandante, referindo-se 
ao espaço localizado na cabeceira da 
Ponte Jornalista Phelippe Daou.

Durante a solenidade, houve a entrega 
do certi�cado “Destaque Preservação 
Ambiental” para autoridades milita-
res, civis e outros policiais militares 
do CPAmb e BPAmb. O então TC Jorge 
Alves também prestou homenagens 
aos ex-comandantes do CPAmb, na 
ocasião, o Tenente-Coronel Sena, na 
oportunidade, Tenente-Coronel  Diniz e 
o Tenente-coronel M. Marinho, os quais 
receberam a caixa do Guardião do Meio 
Ambiente, que traz consigo uma muda 
de árvore e um policial militar, simbo-
lizando o patrulhamento diuturno da 
�oresta amazônica.

CPAmb PRESTA HOMENAGEM 
PÓSTUMA À POLICIAL MILITAR

O Comando de Policiamento Ambien-
tal em junho de 2017 lamenta o fale-
cimento do Cabo Aderlam de Almeida 
Lima. O policial militar serviu nesta 
Unidade desde a criação em 2008 até 
o ano de 2015 e durante os sete anos 
que fez parte do CPAmb, desempenhou 
suas funções com muita dedicação e 
e�ciência. Vítima de um câncer devas-
tador, o guerreiro descansou neste ano 
de 2017, deixando boas recordações 
aos seus amigos de farda.

Vá em paz, Guardião do Meio Ambien-
te. O bem que �zestes à proteção da 
natureza e aos animais da Amazônia 
serão reconhecidos pelo Pai.
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CPAmb DESENCADEIA OPERAÇÃO 
“BOINA VERDE”

Todo o efetivo do Batalhão de Policia-
mento Ambiental foi empregado na 
Operação “Boina Verde” em outubro 
de 2017, aumentando a �scalização na 
AM-070 (Manoel Urbano), que liga Ma-
naus ao município de Manacapuru, na 
AM-010, Manaus/Itacoatiara e demais 
localidades da capital, principalmente 
na zona rural, onde ocorrem os maio-
res índices de crimes ambientais.

No primeiro dia de operação, barreiras 
itinerantes foram feitas nas estradas 
que dão acesso à Manaus. O objetivo 
foi identi�car o transporte ilegal de 
animais silvestres, madeira e carvão. O 
policiamento ambiental foi intensi�ca-
do, também, nas feiras e locais de em-
barque e desembarque de cargas e pas-
sageiros. Durante o sábado, domingo e 
no feriado municipal, os balneários, 
como a orla da Ponta Negra, receberam 
reforço do Policiamento Fluvial.

LONGA-METRAGEM CONTA COM 
PARTICIPAÇÃO DO AMBIENTAL

A Polícia Militar do Amazonas, por 
meio do Comando de Policiamento 
Ambiental – CPAmb, atuou diretamen-
te nas gravações do �lme “Libertos – O 
preço da vida”, que retrata a triste rea-
lidade sobre o trá�co humano. A trama 
foi gravada com o Ambiental durante 
duas semanas no mês de julho de 2017. 
As gravações ocorreram em Paricatu-
ba, Presidente Figueiredo, Praia Grande 
e no Museu da Amazônia – MUSA.

Participam do elenco André Ramiro 
(intérprete do capitão Matias no �lme 
"Tropa de Elite"), o segundo-tenente da 

Polícia Militar do Amazonas, Diego Ma-
galhães, Sd. Leomir, Sd. Israel Braga e o 
Sd. Alan Barbosa. Outros policiais mi-
litares do ambiental também partici-
param como �gurantes, entre eles, um 
grande ícone do Policiamento Ambien-
tal, Sgt Ivanir Máximo, além de outros 
atores que estiveram em Manaus para 
a produção e gravação do longa.

"Libertos – O preço da vida" é uma pro-
dução da Seven �lmes e tem como di-
retor Jefferson Nali. O lançamento está 
previsto para abril de 2018.

BATALHÃO DE POLICIAMENTO AMBIENTAL
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TURISTAS CONTAM COM APOIO DO 
POLICIAMENTO AMBIENTAL

Aportou em Manaus um dos navios da 
temporada de cruzeiros com rota pelo 
Amazonas previsto para 2017, trazen-
do a bordo inúmeros turistas. Tendo 
em vista a quantidade de pessoas, foi 
necessário redobrar a segurança na 
orla da cidade, principalmente nas pro-
ximidades do Porto de Manaus, onde o 
navio Sirena estava.

Duas embarcações com o efetivo de dez 
policiais militares �zeram o policiamen-
to por toda a orla da capital amazonen-
se durante a estada do cruzeiro. A Po-
lícia Militar do Amazonas, por meio do 
Comando de Policiamento Ambiental, 
pretende aumentar esse efetivo com a 
implantação da Companhia Fluvial. 
Dessa forma, além da orla de Manaus, 
o policiamento nos rios será reforçado 
tornando o combate a crimes ambien-
tais mais e�caz, além de coibir ações de 
quadrilhas que atuam nos rios do Ama-
zonas. O projeto já está em análise pelo 
comando da Corporação.

CPAmb CELEBRA FESTA DE FIM DE 
ANO COM SEU EFETIVO

No dia 21 de dezembro de 2017, o 
CPAmb realizou a tradicional festa 
de confraternização de �m de ano no 
Clube Municipal, com um animado 
almoço e música ao vivo. Ao som 
de um repertório variado, com MPB, 
Beatles e a bateira nota 10 da Escola 
de Samba A Grande Família, o efetivo 
do Comando/Batalhão Ambiental 
se divertiu e comemorou as ações e 
objetivos alcançados em 2017.

Além das atrações musicais, houve 
o sorteio de vários brindes, entre-
ga de certi�cados aos destaques do 
ano e os parabéns coletivo aos ani-
versariantes do efetivo do terceiro 
quadrimestre, totalizando cinquenta 
policiais. “Esses momentos de con-
fraternização são importantes para 
o clima organizacional do Comando. 
2017 foi um ano muito bom e 2018 
será melhor ainda, de muita prospe-
ridade. Obrigado a todos, a cada um, 
pela dedicação ao trabalho do meio 
ambiente”, disse o Cel Jorge Alves, 
Comandante.

Essa é uma forma de valorizar os 
policiais militares, que mesmo com 
todas as di�culdades estruturais, 
conseguem desempenhar as suas 
missões.

Além dos policiais, seus familiares e 
amigos também puderam participar 
do evento, uma aproximação da fa-
mília dos policiais com a sua Unida-
de Especializada.
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BATALHÃO DE POLICIAMENTO AMBIENTAL
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O comandante 
do Comando de 
Policiamento Ambiental, 
na ocasião, Tenente-
Coronel Jorge Alves, 
recebeu na Base Boina 
Verde representantes da 
Câmara Municipal de 
Itacoatiara (distante 269 
quilômetros da capital) 
para de�nir estratégias 
de extensão do Programa 
de Educação Ambiental 
Vitória-Régia para o 
município.

Durante a visita, o vereador Dib Bar-
bosa solicitou a extensão do Programa 
para o município de Itacoatiara, com o 
objetivo de massi�car, principalmente 
entre as crianças, a conscientização e 
a preservação do meio ambiente, uma 
vez que o objetivo do programa é for-
mar protetores ambientais mirins.

Hoje, crianças das redes pública e par-
ticular da capital amazonense rece-
bem o programa, sendo como meta do 
atual comandante do CPAmb alcançar 
os municípios da região metropolitana 
de Manaus e demais localidades que se 
interessarem em �rmar a parceria para 
implementação em suas localidades. 
Formar protetores ambientais mirins 
nos municípios do interior é uma gran-
de possibilidade de reduzir os índices 
de crimes ambientais, considerados 

preocupantes para as autoridades que 
atuam na preservação e conservação 
do meio ambiente.

VITÓRIA-RÉGIA FORMA PROTETORES  
AMBIENTAIS MIRINS EM TRÊS 
MUNICÍPIOS DO INTERIOR

O Programa Educacional “Vitória-Ré-
gia” do CPAmb é um programa de 
educação ambiental, cuja �nalidade é 
formar protetores ambientais mirins, 
atuando na preservação e conscien-
tização sobre o meio ambiente. Como 
iniciativa da Polícia Militar do Amazo-
nas, o programa alcançou no ano de 
2017 alguns munícipios do estado, tais 
como Itacoatiara, Manacapuru e Presi-
dente Figueiredo, com proposta de ex-
pansão a outras cidades do interior do 
Amazonas até o �nal do ano de 2018.

Vitória-Régia em Presidente Figueiredo

PROGRAMA VITÓRIA-RÉGIA
INTERIOR DO ESTADO RECEBE EDUCAÇÃO AMBIENTAL
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Itacoatiara

A parceria realizada entre a Secretaria 
de Educação Municipal, Secretaria de 
Meio Ambiente e o Comando de Poli-
ciamento Ambiental proporcionou a 
realização do programa educacional 
“Vitória-Régia” em Itacoatiara no mês 
de julho de 2017, sendo escolhida a 
“cidade projeto piloto”. Aproximada-
mente, 300 alunos participaram do 
programa de educação ambiental “Vi-
tória-Régia”, com atividades de cons-
cientização quanto à preservação do 
meio ambiente.

Durante a aula inaugural, crianças en-
tre 9 e 12 anos, receberam as primeiras 
instruções de educação ambiental, de 
forma lúdica. Os instrutores militares 
conseguiram prender a atenção dos 
pequenos cidadãos, com o objetivo de 
despertar e desenvolver o interesse 
pelas causas ambientais, tornando-os 
multiplicadores para as suas famílias e 
comunidade onde vivem.

Manacapuru

A cidade de Manacapuru também foi 
agraciada com a implantação do pro-
grama de educação ambiental “Vitória-

-Régia” em 2017. No mês de outubro, 
a Escola Municipal de ensino funda-
mental Zoraida Ribeiro Alexandre, re-
cebeu a equipe do Núcleo de Educação 
Ambiental do CPAmb, os quais expu-
seram as ações preventivas a serem 
aplicadas no meio ambiente. Cerca de 
200 crianças participaram do evento, 
cuja abertura foi um momento cívico 
com a presença do Subcomandante do 
Comando de Policiamento Ambiental, 
Secretário de Educação, Subsecretária 
do Meio Ambiente, Vereadores, gestor 
da escola, professores e alunos daque-
le município.

Presidente Figueiredo

Em dezembro de 2017, foi a vez da ci-
dade de Presidente Figueiredo receber 
o programa de educação ambiental 

“Vitória-Régia”. O munícipio, a 107 km 

da capital do Amazonas, recebeu a pre-

sença dos Policiais Militares que for-

mam o Núcleo de Educação Ambiental 

do Comando de Policiamento Ambien-

tal – CPAmb, os quais ministraram ins-

truções durante uma semana a três 

turmas da Escola Municipal Manoel 

Raimundo de Andrade.

Os alunos receberam aulas diárias com 

duração de uma hora e trinta minutos, 

além de palestras, jogos e outras dinâ-

micas que ensinaram lições de ecolo-

gia, preservação do meio ambiente, re-

ciclagem de materiais, e outros temas. 

O objetivo foi inserir os alunos no con-

texto da proteção ao meio ambiente e 

à saúde do planeta.

Vitória-Régia em Manacapuru

Equipe

Vitória-Régia em Itacoatiara

PROGRAMA VITÓRIA-RÉGIA
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INSTRUTORES DO PROGRAMA VITÓRIA-RÉGIA 
MINISTRAM PALESTRAS SOBRE MEIO AMBIENTE

O Programa de Educação Ambiental Vitória-Régia, realizou 

em junho de 2017, palestra sobre o meio ambiente na Es-

cola Adventista de São Jorge, localizada no bairro São Jorge, 

Zona Oeste da cidade. As palestras ocorreram no período 

matutino e vespertino e na ocasião foi dado início à cele-

bração da “Semana Nacional do Meio Ambiente”, onde os 

alunos tiveram a oportunidade de aprender conceitos sobre 

o tema e a importância de preservar os diferentes tipos de 

ecossistemas. Por meio de atividades lúdicas, os pequenos 

cidadãos foram apresentados às questões ambientais em 

uma linguagem simples e acessível. “Ensinar crianças sobre 

a importância da preservação da �ora e da fauna para que 

não tenhamos que punir adultos por crimes ambientais: 

essa é a meta principal”, disse o então Ten-Cel PM Jorge Al-

ves, Comandante do CPAmb.

VITÓRIA-RÉGIA APRESENTA RESULTADOS 
SURPREENDENTES EM PRESIDENTE FIGUEIREDO

Durante a passagem da equipe do Núcleo de Educação Am-

biental pelo munícipio de Presidente Figueiredo, com o ob-

jetivo de implantar o Programa Educacional Vitória-Régia, 

novos 309 protetores ambientais mirins foram formados.

Em uma atividade promovida pelos instrutores militares, os 

protetores da �oresta conseguiram arrecadar 7.566 (sete mil 

quinhentos e sessenta e seis) unidades de resíduos sólidos, 

entre plásticos, latas e materiais nocivos ao meio ambiente. 

Todo o material teve a destinação correta, sendo retirado da 

mata e arredores. Com essa turma, o Núcleo de Educação 

Ambiental do CPAmb bate o recorde de crianças formadas 

em 2017, atingindo a marca de 1.328 (mil trezentos e vinte 

e oito) pequenos cidadãos inseridos no contexto da saúde 

do planeta.
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VITÓRIA-RÉGIA FORMA 267 NOVOS PROTETORES 
AMBIENTAIS MIRINS EM MANACAPURU

O Comando de Policiamento Ambiental – CPAmb da Polícia 
Militar do Amazonas, por meio do Programa de Educação 
Ambiental Vitória-Régia, realizou em outubro de 2017, a for-
matura do Programa na Escola Municipal de Ensino Funda-
mental Zoraida Ribeiro Alexandre, localizada no município 
de Manacapuru.

Durante uma semana a equipe de educação ambiental minis-
trou aulas para 8 turmas do ensino fundamental I. As crianças 
receberam instruções sobre os temas de fauna, �ora, queima-
das e desmatamentos, poluição, impactos ambientais, lixo e 
reciclagem e crimes ambientais, conforme a Lei 9.605/98.

Na ocasião, foi lançada a Campanha “Educar para Preservar”, 
que consiste em uma competição entre as turmas, com a co-
leta do maior número de resíduos sólidos. A turma vencedora 
ganhou um passeio ecológico no Complexo Turístico Paraíso 
D’Angelo.

Participaram da Formatura o Comandante do Comando de 
Policiamento Ambiental, Cel PM Jorge Alves, o gestor da esco-
la, a Secretária do Meio Ambiente, Gilmara Maciel, o vereador 
Natanael (responsáveis pela iniciativa) e demais autoridades 
municipais.

Em seu discurso, o Comandante do CPAmb, falou sobre a 
importância da prevenção: “A educação é a vertente mais 
importante do Policiamento Ambiental, contribuindo para 
a mudança de comportamento e a formação de uma gera-
ção mais consciente e responsável com a causa ambiental”. 
Com a Formatura, os novos Protetores Ambientais serão 
multiplicadores e propagadores da causa Ambiental naquele 
município.

VITÓRIA-RÉGIA RECEBE VISITA DA POLÍCIA NACIONAL 
DO JAPÃO

O Comando de Policiamento Ambiental da Polícia Militar 
do Amazonas, por meio do Núcleo de Educação Ambien-
tal, recebeu em setembro de 2017 a Comitiva da Polícia 
Nacional do Japão. A visita teve como objetivo apresentar 
as atividades desenvolvidas pelo Programa Vitória-Régia 
à Comitiva.

A apresentação ocorreu no Centro Educacional Taberná-
culo, onde alguns alunos do Ensino Fundamental I, for-
mados este ano como Protetores Ambientais Mirins, apre-
sentaram um musical amazônico. Em seguida foi exposto 
à Comitiva do Japão as atividades desenvolvidas pelo Pro-
grama Vitória-Régia em Manaus e na região metropolita-
na.

“Ficamos lisonjeados em receber a Comitiva da Polícia Na-
cional do Japão no Comando de Policiamento Ambiental 
e mostrar o nosso trabalho para a proteção do meio am-
biente. O estado do Amazonas apresenta-se preocupado 
com o futuro da �oresta, por isso o investimento na edu-
cação de crianças, os próximos a cuidar do planeta”, res-
saltou o Cel Jorge Alves, Comandante do CPAmb.

A visita da polícia japonesa é resultado do interesse por 
demais instituições quanto às atividades desenvolvidas a 
partir do Programa de Educação Ambiental Vitória-Régia.

PROGRAMA VITÓRIA-RÉGIA
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O ano de 2017 foi 
marcado por diversas 
ações ambientais na área 
operacional do CPAmb. 
Vários atendimentos 
ocorreram em diferentes 
zonas da cidade, onde 
as guarnições do 
Ambiental prestaram 
auxílio à natureza e aos 
animais em situações 
de vulnerabilidade, 
mantendo-os ilesos.

Nossos nobres guerreiros cumpriram 
com o seu dever de proteger o meio 
ambiente, tendo a população como 
principal aliada, sempre atenta, acio-
nando os policiais por meio do telefone 
institucional da Unidade ou por meio 
do 190. Em destaque, algumas ocorrên-
cias do ano de 2017.

COMANDO DE POLICIAMENTO 
AMBIENTAL APREENDE CARVÃO 
VEGETAL NA RODOVIA AM-010

O Comando de Policiamento Ambien-
tal da Polícia Militar do Amazonas, por 
meio do Batalhão de Policiamento Am-
biental, apreendeu cerca de 40 (quaren-
ta) sacos de carvão vegetal na Rodovia 

AM-010, KM 30, sem documento de li-
cença ambiental.

O carvão estava sendo transportado 
para Manaus para ser comercializado, 
de origem de uma carvoaria sem Li-
cença de Operação para funcionamen-
to, localizada em um ramal da Rodovia 
AM-010.

O Batalhão Ambiental orienta a popu-
lação que realizar transporte de produ-
to �orestal (carvão ou madeira) sem o 
Documento de Origem Florestal (DOF) 
ou em desacordo com o documento 
obtido con�gura crime ambiental, su-
jeitando seu(s) autor(es) às penalida-
des previstas na Lei n.º 9.605/98.

OCORRÊNCIAS AMBIENTAIS
COMANDO DE POLICIAMENTO AMBIENTAL SE DESTACA PELA EFICIÊNCIA 
NO ATENDIMENTO DE OCORRÊNCIAS AMBIENTAIS EM MANAUS
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SEMA E GOPA VISITAM BASE DO 
POLICIAMENTO AMBIENTAL

O Comando de Policiamento Ambiental 
– CPAmb recebeu a visita técnica do se-
cretário executivo da Secretaria de Meio 
Ambiente do Amazonas, Coronel Denis 
Sena das Chagas, juntamente com o re-
presentante da Agência de Cooperação 
Técnica Alemã – GOPA, senhor Victor 
Paulo de Oliveira, perito consultor da 
GOPA. A ação tem como �nalidade apro-
ximar a SEMA e o CPAmb para que se-
jam �rmadas parcerias no desenvolvi-
mento das atividades voltadas ao meio 
ambiente. Entre elas, o policiamento 
ambiental em apoio as �scalizações da 
Secretaria nos locais de maiores inci-
dências de crimes ambientais, tanto em 
Manaus, capital amazonense, quanto 
no interior do estado e nas unidades de 
conservação.

Durante a visita, o comandante do 
CPAmb, Coronel Jorge Alves, apresen-
tou as instalações e as atividades de-
senvolvidas pela Polícia Ambiental do 
Amazonas e pelo Núcleo de Educação 
Ambiental Vitória-Régia. A partir do 
encontro, várias tratativas estão sen-
do feitas para viabilizar parceria por 
meio de termo de cooperação técnica-
-�nanceira entre CPAmb e SEMA com 
recursos da cooperação alemã, para o 
fortalecimento e melhoria nas ações 
de combate aos crimes ambientais. 
Além de intensi�car as atividades de 
prevenção, por meio da ampliação do 
Programa Vitória-régia nas unidades 
de conservação estaduais, e aquisição 
de materiais e estrutura física como 
novas instalações do quartel do Poli-
ciamento Ambiental do Amazonas.

OCORRÊNCIAS AMBIENTAIS

POLÍCIA MILITAR REALIZA DETENÇÃO 
DE DOIS INDIVÍDUOS INVASORES DE 
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE 
NA ZONA NORTE DE MANAUS

O Comando de Policiamento Ambien-
tal da Polícia Militar do Amazonas, por 
meio do Batalhão de Policiamento Am-
biental realizou em outubro de 2010, a 
detenção de dois indivíduos que esta-
vam invadindo uma Área de Preserva-
ção Permanente (APP). Após denúncia, 
a guarnição de serviço do BPAmb, VTR 
1725, a comando do SGT R.Viana, se des-
locou até o endereço informado pelo de-
nunciante, Rua 245, Conjunto Cidadão 
VII – Nova Cidade, onde avistaram dois 
indivíduos realizando duas construções 
em local protegido por Lei. A guarnição 

realizou abordagem e constatou que os 
infratores estavam promovendo cons-
trução em solo não edi�cável, reali-
zando assim, a detenção dos nacionais 
Auricélio da Silva Garcia, 33, e Robson 
Farias Leão, 32, tendo como testemunha 
o senhor Ivaney Batista. Todos foram 
conduzidos para o 15.° DIP para os pro-
cedimentos cabíveis.

O Batalhão de Policiamento Ambiental 
orienta a população acerca da proibição 
de construções em solo não edi�cável 
ou no seu entorno, assim considera-
do em razão de seu valor paisagístico, 
ecológico, podendo seus autores serem 
responsabilizados criminalmente com 
penas de detenção e multa, nos termos 
da Lei nº 9.605/98.

BATALHÃO DE POLICIAMENTO 
AMBIENTAL APREENDE 3 TONELADAS 
DE PESCADO IRREGULAR

Durante patrulhamento de rotina, as guar-
nições do Batalhão de Policiamento Am-
biental (BPAmb) apreenderam em maio 
de 2017, aproximadamente 3 toneladas de 
pescado e �zeram a detenção de duas pes-
soas, no porto da Manaus Moderna.

Por meio de uma denúncia anônima 
realizada pelo linha direta do BPAmb 
(98842-1547), as equipes do Ambiental 
deslocaram até a balsa amarela, local de 
embarque e desembarque de passagei-
ros e  cargas, onde constataram a vera-
cidade das informações e conseguiram 
prender em �agrante, Abraão Pereira, 48, 
e Erte Pires de Souza, 32.

A dupla era responsável pelo pescado, que 
estava na embarcação São Bartolomeu e 
segundo os próprios infratores, adveio do 
município de Tefé (a 631 quilômetros de 
Manaus) e posteriormente seguiria para 
Santarém, no estado do Pará.

Durante as buscas foram localizadas 24 
caixas de isopor, onde estava armazena-
do o pescado, mais 45 exemplares de pi-
rarucu, peixe que se encontra no defeso 
por tempo indeterminado. Foi dada a voz 
de prisão aos responsáveis pela carga, 
por não possuírem lacre e por estarem 
com nota �scal incompleta. Os infrato-
res foram encaminhados até a Delegacia 
Especializada em Crimes Contra o Meio 
Ambiente e Urbanismo, onde �carão a 
disposição da justiça.
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AÇÕES EM DESTAQUE 

HOMEM OFERECE MACACO 
NA OLX E ACABA SENDO AUTUADO

O Comando de Policiamento Ambien-

tal-CPAmb, por meio do Batalhão de 

Policiamento Ambiental-BPAmb, em 

parceria com o IBAMA, autuaram um 

homem que tentava vender um maca-

co em um site de compra e venda em 

novembro de 2017.

Após identi�car o anúncio na internet, 

�scais do IBAMA, solicitaram apoio da 

guarnição do BPAmb, composta pelos 

policiais militares: Sgt P. Henrique, Cb 

O. Silva, Sd Saulo e Sd R. Bardales, na 

VTR 1621, para ir até o endereço do in-

frator e tentar resgatar o animal. Por 

volta das 17 horas, as equipes chega-

ram no local e constataram a veraci-

dade das informações e realmente se 

tratava da venda de um Saimiri Sciu-

reus, popularmente conhecido como 

Macaco-de-cheiro.

Edney de Brito Elias, 30, tentava ven-

der o animal quando foi identi�cado 

pelas equipes do BPAmb e IBAMA. Ele 

foi encaminhado para a sede do IBA-

MA, onde foi autuado por comercia-

lizar fauna silvestre ameaçada de ex-

tinção, conforme o Art. 24 do Decreto 

6.514/2.008. O infrator recebeu uma 

multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco 

mil reais) e em seguida foi liberado. 

Já o primata �cou temporariamente no 

Centro de Triagem de Animais Silves-

tres do IBAMA e depois será reintrodu-

zido na natureza. De acordo com os �s-

cais, o animal apresentava bom estado 

de saúde.

COMANDO DE POLICIAMENTO 
AMBIENTAL RESGATA GARÇA NO 
PARQUE SÃO PEDRO, ZONA OESTE 
DA CIDADE

O Comando de Policiamento Ambien-
tal em novembro de 2017, foi acionado 
por pescadores do Parque São Pedro, 
Zona Oeste da cidade, para prestar so-
corro a uma garça.

O animal engoliu um anzol, o qual foi 
retirado pelos pescadores, porém o feri-
mento na garganta permaneceu. A guar-
nição do CPAmb se deslocou até o local, 
recolheu a garça e entregou ao IBAMA 
para que a mesma recebesse cuidados 
médicos veterinários, a �m de ser devol-
vida ao meio ambiente com saúde.

COMANDO DE POLICIAMENTO 
AMBIENTAL RESGATA BICHO 
PREGUIÇA NO BAIRRO DOM 
PEDRO, CENTRO-OESTE DA CIDADE

Em outubro de 2017, a guarnição do 
Comando de Policiamento Ambien-
tal, em patrulhamento ordinário, 
foi abordada por vendedores ambu-
lantes próximo à bola das letras, no 
bairro de Dom Pedro, para efetuar a 
retirada de um bicho preguiça que 
estava próximo à pista. Os policiais 
cuidadosamente conduziram o ani-
mal em um galho de árvore até a 
área da mata fechada próximo ao 
local, certi�cando-se que o animal 
estava em segurança no seu habitat.
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COMANDO DE POLICIAMENTO 
AMBIENTAL RESGATA FILHOTE DE 
PEIXE-BOI NO LAGO DO MARIANO

O Comando de Policiamento Ambiental 
foi acionado por um cidadão no mês de 
novembro de 2017, por meio do telefo-
ne funcional da Unidade, para efetuar o 
resgate de um �lhote de peixe-boi.

O cidadão informou ao CPAmb que o ma-
mífero �cou preso em sua rede de pesca 
no lago do Mariano, a 30 minutos do bote 
ancorado. Imediatamente, a guarnição do 
Itaúba, VTR 7681, se deslocou até o KM 69 
na AM-070 do ramal da Prainha para efe-
tuar o resgate, contando inclusive com a 
ajuda dos ribeirinhos, devido à di�culda-
de de acesso ao local.

A guarnição do CPAmb conduziu o �lho-
te de peixe-boi ao Instituto de Pesquisa 
da Amazônia (INPA), o qual recebeu cui-
dados veterinários pelo setor de mamí-
feros aquáticos.

CPAmb EXPÕE PERSPECTIVAS PARA O ANO 
DE 2018 AO SECRETÁRIO EXECUTIVO DA 
SECRETARIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE 
E CONSULTORES TÉCNICOS DA GOPA – 
COOPERAÇÃO ALEMÃ

O comandante do Comando de Policiamento 
Ambiental – CPAmb, Cel. Jorge Alves, recebeu 
no dia 12 de janeiro de 2018, a visita do Se-
cretário Executivo da Secretaria de Meio Am-
biente, Cel. Sena e dos consultores técnicos 
da GOPA – Cooperação Alemã, o senhor Victor 
Paulo de Oliveira e a senhora Telma Rocha. 
Na oportunidade, o comandante prestou con-
tas acerca do investimento já realizado pelo 
governo alemão a este Comando, apresentou 
números sobre as operações realizadas, bem 
como informações sobre o Programa de Edu-
cação Ambiental Vitória-Régia.

Porém, o principal objetivo da visita, alcançado 
com sucesso, foi a apresentação das perspec-
tivas do Comando para o ano de 2018, quais 
sejam: aquisição de terreno para a construção 
da sede CPAmb/BPAmb, construção da base 
�uvial, realização de sistema de monitoramen-
to via drone, reforma do ferry-boat Sávio Belota 
(erro de projeto), plano de articulação/expan-
são para o interior do estado (projeto piloto 
em Humaitá), aquisição de microônibus para o 
Programa Vitória-Régia, execução de cursos de 
capacitação, remodelar o policiamento �uvial, 
serviço de inteligência/centro de monitoramen-
to, GGI Ambiental.

 A população e o Comando de 
Policiamento Ambiental agradece 
ao governo alemão pela parceria 
no Projeto Corredor Central da 
Amazônia. Esperamos em 2018 
contar mais uma vez com esse 
suporte, de suma importância para o 
desenvolvimento da causa ambiental 
do Amazonas”, disse o Cel. Jorge Alves.

“

COMANDO DE POLICIAMENTO 
AMBIENTAL CONDUZ INFRATORES 
POR RETIRADA ILEGAL DE BARRO NA 
ZONA OESTE DA CIDADE

Em dezembro de 2017, a guarnição do 
Comando de Policiamento Ambiental, 
VTR 1621 (Itaúba), recebeu uma ligação 
anônima informando acerca da retirada 
de barro de uma área pública no bairro 
Campos Sales, zona Oeste de Manaus.

A guarnição imediatamente se deslo-
cou até o local e constatou a veracida-
de dos fatos. Ao abordar os responsá-
veis pela retirada do barro, veri�cou-se 
a inexistência de Licença Operacional 
autorizando a remoção. Logo após a 
averiguação do incidente, a guarnição 
conduziu os infratores até a Delegacia 
Especializada em Crimes do Meio Am-
biente, onde responderão à luz da Lei 
n.º 9.605/98.

COMANDO DE POLICIAMENTO 
AMBIENTAL RESGATA FILHOTE DE 
TUCANO NO BAIRRO MANÔA, ZONA 
NORTE DA CIDADE

Em dezembro de 2017, a guarnição do 
Comando de Policiamento Ambiental 
foi acionada, por meio do telefone ins-
titucional, para efetuar o resgate de um 
�lhote de tucano no bairro Manoa, Zona 
Norte da cidade. Assim que chegou ao 
local indicado, a guarnição constatou que 
o animal estava ferido em decorrência da 
queda de uma árvore, sendo recolhido por 
populares. Imediatamente, os policiais do 
CPAmb providenciaram a condução do �-
lhote de tucano ao Instituto Brasileiro de 
Meio Ambiente – IBAMA para cuidados 
médicos e posterior reinserção na mata.

OCORRÊNCIAS AMBIENTAIS
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