
PRINCIPAIS INVESTIMENTOS FEDERAIS 

 

EM MANAUS 
 

� Esporte 

� Bolsa Atleta: 66 atletas de modalidades olímpicas/paralímpicas nascidos na cidade 

são patrocinados. Investimento anual é de R$ 829,7 mil. 

� Equipamentos: 

- Vila Olímpica de Manaus: O Ministério firmou com o governo do estado parceria para 
modernização das instalações da Fundação da Vila Olímpica Danilo Duarte de Mattos Areosa. O 
ME investirá R$ 6 milhões no projeto, que terá contrapartida de mais de R$ 660 mil do Governo 
do Amazonas. A Vila ocupa uma área de mais de 228 mil m², com quatro quadras cobertas, 
complexo aquático, pista de atletismo, alojamento para 220 pessoas, auditório, restaurante e 
academia. 
 

- Judô – A Federação de Judô do Amazonas, em Manaus, recebeu placas de tatames e 
Kits de placares, equipamentos do sistema de videomonitoramento (vídeo replay). 
Equipagem é resultado de convênio do Ministério do Esporte com a Confederação 
Brasileira de Judô no valor total de R$ 3,8 milhões, que atendeu todos os estados do 
país e o Distrito Federal.  

- Tiro com Arco – A Federação Amazonense de Tiro com Arco, em Manaus, recebeu 
arcos para escola e de competição, mira para escola e para competição, flechas, 
descanso e suporte para flechas, entre outros. Ação é resultado de convênio com a 
Confederação Brasileira de Tiro com Arco no valor total de R$ 1,1 milhão, que atendeu 
diversos estados e o Distrito Federal.  

- Taekwondo – A Federação de Taekwondo do Estado do Amazonas, em Manaus, 
recebeu tatames, eletrônicos, telões e câmeras. Equipagem é resultado de convênio 
no valor global de R$ 3 milhões com a Confederação Brasileira de Taekwondo, que 
beneficiou diversos estados. 

- Ginástica: O Centro Regional de Ginástica Rítmica (CRGR), da Vila Olímpica de 
Manaus, foi contemplado com tablado, carpete para ginástica, plito, e banco sueco. A 
equipagem é resultado de parceria com a Confederação Brasileira de Ginástica no 
valor total de R$ 7,3 milhões, que atendeu diversos estados e o Distrito Federal.  

- Lutas Associadas – A Federação Amazonense de Luta Livre Esportiva e Olímpica, 
Greco-romana, em Manaus, recebeu tapetes oficiais, bonecos, bolsa búlgara e osso. A 
equipagem é resultado de convênio com a Confederação Brasileira de Lutas 
Associadas no valor global de R$ 2,8 milhões, que atendeu diversos estados e o 
Distrito Federal.  

- Maratonas Aquáticas – A Federação Amazonense de Desportos Aquáticos, em 
Manaus, recebeu pórtico de chegada inflável, boias náuticas, GPS, rádios para a prova 
d'água, cronômetros com impressoras, termômetro digital infravermelho e câmeras 
filmadoras. A ação é resultado de convênio firmado com a Confederação Brasileira de 
Desportos Aquáticos no valor total de R$ 1,1 milhão, para equipar diversos estados. 
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� Outros programas na cidade 

 

� Bolsa Família: 134.019 famílias atendidas pelo programa em 2015, com pagamento de 
R$ 235,02 milhões. 
 
� Busca Ativa: 17.247 famílias foram localizadas pela Busca Ativa e incluídas no 
Cadastro Único até janeiro de 2016, passando a receber o Bolsa Família no município. 
 
� Minha Casa Minha Vida: Foram entregues 14.397 moradias até maio de 2016, de um 
total de 25.074 contratadas, somando R$ 2,4 bilhões em investimentos. 
 
� Mais Médicos: 114 médicos contratados pelo programa, com mais de 393 mil pessoas 
potencialmente atendidas até junho de 2016. 
 
� Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE: Em 2015, 466.877 alunos de 
736 escolas de Manaus participaram do programa, que recebeu recursos de R$ 57,6 milhões. 
O PNAE garante recursos do Governo Federal para a oferta de merenda escolar gratuita e 
ações de educação alimentar e nutricional nas escolas públicas, contribuindo para o adequado 
desenvolvimento e aprendizagem das crianças. 
 
� Caminho da Escola: 57 ônibus novos foram adquiridos para o município, sendo 27 para 
a área rural e 30 com acessibilidade, além de 62 lanchas. O Governo Federal ajuda, com esse 
programa, a renovar e ampliar a frota de veículos de transporte escolar para garantir a 
locomoção dos estudantes com segurança, especialmente nas zonas rurais. 
 
� Pronatec: Ao todo, 100.589 alunos se matricularam em cursos técnicos ou de 
qualificação profissional na cidade até março de 2016, sendo 65.954 em cursos de qualificação 
profissional e 34.635 em cursos de ensino técnico. 
 
� Educação Superior: 31.174 beneficiados pelo Programa Universidade para Todos – 
Prouni e 39.266 alunos atendidos pelo Fundo de Financiamento Estudantil – FIES até 
março de 2016. A cidade também registrou, até fevereiro de 2016, 290.363 inscrições no SISU 
– Sistema de Seleção Unificada, que democratiza o acesso às Universidades Federais nas 
vagas de ampla concorrência, nas políticas afirmativas de cada IES e na Lei de Cotas. 
 
� Ciência sem Fronteiras: Já foram concedidas 697 bolsas para cursos no exterior pelo 
programa para estudantes da capital amazonense. 
 

(Fonte: Governo Federal) 
 

NO ESTADO DO AMAZONAS 

� Esporte 

� Centro de Iniciação ao Esporte (CIE): Será construído um CIE na cidade de 
Coari. Investimento total do Ministério é de R$ 3,3 milhões. 

 

� Bolsa Atleta: 84 atletas nascidos no estado, de modalidades 
olímpicas/paralímpicas:investimento de R$ 1 milhão no ano. Três atletas de 
modalidades não-olímpicas/não-paralímpicas: investimento de R$ 66,6 mil no 
ano.  



[Digite texto] 
 

 

3

        (Fonte: Ministério do Esporte) 
 
 

� Outros programas federais no Estado 

� Bolsa Família: 362.009 famílias atendidas com pagamento total de R$ 871,08 milhões 
em 2015. 

 

� Minha Casa Minha Vida: 21.782 unidades entregues até maio passado e 45.178 
contratadas, num total de R$ 3,4 bilhões em investimentos totais.  

 

� Saúde Não Tem Preço: Mais de 190 mil pessoas, entre hipertensos, diabéticos e 
asmáticos, beneficiados com medicamentos gratuitos desde 2011 até fevereiro/2016, na 
rede conveniada. 

 

� Mais Médicos: 517 médicos em 61 municípios do estado, com 1,7 milhão de pessoas 
potencialmente atendidas. 

 

� Pronatec: 176.089 alunos matriculados até março último, sendo 122.704 em 
qualificação profissional e 53.385 em ensino técnico.  

 
� Educação Superior: 697 bolsas concedidas no âmbito do Ciência sem Fronteiras até 

dezembro/2015; 31.557 beneficiados pelo Programa Universidade para Todos 
(ProUni) e 39.391 alunos atendidos pelo Fundo de Financiamento Estudantil  (Fies) 
até março de 2016. 
 

� Segurança 

 
- Sistemas de Segurança: A modernização dos sistemas de segurança em Manaus 
para a Copa, com um investimento de R$ 66,9 milhões, é um dos legados do 
Mundial. Os novos equipamentos permitem a ação das forças de segurança com 
uma integração maior dos profissionais das forças policiais e armadas - e também 
dos seus sistemas de tecnologia de informação. 

- Treinamento: O Ministério da Justiça já investiu R$ 20,2 milhões para treinar cerca 
de 10 mil policiais federais, rodoviários federais, militares e civis, em 481 cursos, 
totalizando 25.322 horas de aula. Além de levarem os conhecimentos adquiridos 
para a atividade policial, tais servidores também atuam como multiplicadores em 
suas unidades. Só em Fortaleza foram 30 cursos, com um total de 1.056 horas para 
463 profissionais. 

- Equipamentos: Manaus recebeu comando e delegacia móveis, material 
antibombas, caminhão antitumulto, armamento e munição menos letal e 
equipamento de proteção individual (EPI) e balística (EPB). A cidade recebe 
também um desencarcerador, que é um equipamento utilizado pelo Corpo de 
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Bombeiros de vários estados. Ele permite a retirada de vítimas presas em ferragens 
de automóveis ou aeronaves, com um aparelho de corte hidráulico ou motorizado. 

Os helicópteros da polícia foram equipados com imageadores, que são câmeras 
com capacidade para filmar em ambientes de luminosidade normal ou baixa e 
também com a emissão térmica (em infravermelho). Além disso, os helicópteros 
estão sendo equipados para transmitir dados e imagens em tempo real para os 
centros de controle fixos ou móveis. 

Manaus tem também uma plataforma de observação elevada. Trata-se de um 
caminhão, no qual policiais podem fazer vídeo-monitoramento a partir de um mastro 
de 15 metros com câmeras. Um sistema de vídeo analítico irá ajudar a verificar as 
situações especiais que ocorrem nas imagens, que, assim como as do helicóptero, 
podem ser transmitidas. 

- Enfrentamento ao Crack 

Pelo Programa Crack, é Possível Vencer, foram entregues 2 bases móveis, 4 
motocicletas “TRAIL” ON/OFF ROAD, 4 veículos automotores do tipo sedan, 40 
câmeras de videomonitoramento, 100 pistolas de condutividade elétrica e 300 
espargidores de pimenta. 19 policiais foram capacitados. Investimentos totalizaram 
R$ 3,7 milhões. 

� Turismo 

- Centro de Convenções do Amazonas: Com este equipamento, Manaus, se 
credencia como importante destino de turismo de negócios e está preparada para 
sediar eventos com público de até 10 mil pessoas, distribuídos em uma área total 
de cerca de 20 mil m². O investimento total do Ministério do Turismo foi da ordem 
de R$ 48 milhões. 

� Cultura 

- Lei Rouanet: Oito projetos de captação efetivados, totalizando R$ 1.783.032,95 
em recursos. 

- O Ministério da Cultura possui 44 Pontos de Cultura e 2 Pontões, com fomento de 
R$ 8,4 milhões, sendo R$ 5,8 milhões do governo federal e R$ 2,6 milhões de 
contrapartida do estado e dos municípios. 

- PAC Cidades Históricas – obras em andamento (R$) 

Manaus 

Requalificação urbanística da Praça XV de 
Novembro, jardins, entorno e restauração do 
Relógio Municipal (escadaria,  trecho da Av. 
Eduardo Ribeiro, entre a av. 7 de Setembro e 
Alfândega) -  

            
5.673.964,69  

Manaus 
Requalificação urbanística da  Praça 
Adalberto Vale - acessibilidade, iluminação, 
sinalização e paisagismo. 

284.749,53  
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 (Fonte: Governo Federal) 

 

Manaus 
Requalificação urbanística da Praça Tenreiro 
Aranha  -acessibilidade, iluminação, 
sinalização, mobiliario urbano e paisagismo 

2.015.815,47  


