
Ajuda Amazônia 

Com a segunda onda da pandemia no Amazonas queremos fortalecer as ações 

de enfrentamento no interior do estado e nas comunidades indígenas e 

ribeirinhas. 

 
Meta 1: R$ 24.277,00 

Apoio em insumos médicos, cestas básicas , álcool gel e máscaras para a população ribeirinha e indígena 

da Amazônia. 

Próximo 

Campanha benfeitoria 

  

O estado do Amazonas foi um dos mais impactados pela pandemia da COVID-19 em todo 

o Brasil na primeira onda, e entrou novamente em colapso em janeiro de 2021. Tefé, assim 

como Manaus, vive novamente um aumento exponencial do número de casos e 

registra óbitos diários. 

  

Em vista da situação de Manaus que reflete nas cidades do interior, e dos pedidos que 

recebemos, retomamos nossa campanha para ajudar Tefé a enfrentar uma nova onda de 

COVID-19. 

  

https://benfeitoria.com/ajuda-amazonia-m8z#goals-carousel-default


Nossa campanha Ajuda Amazônia @ajudaamazonia distribuiu 16 toneladas de comida, 
milhares de máscaras e de kits de produtos de limpeza para centenas de famílias da 

cidade de Tefé, comunidades ribeirinhas e indígenas da região. Trabalhamos em parceria 

com grupos e associações locais que puderam destinar as doações para as famílias mais 

vulneráveis. 

  

 

Foto: Doações entregues para comunidade ribeirinha na Reserva de Desenvolvimento 

Sustentável Amanã - Julho 2020 

  

 O Amazonas está novamente no pior cenário de calamidade da pandemia no Brasil, com 

hospitais lotados e falta de oxigênio em Manaus. Tefé está segurando o fôlego enquanto o 

número de casos aumenta e os óbitos se tornam diários, sem qualquer possibilidade de 

suporte da capital Manaus. 

  

“É muito triste o que está acontecendo em Manaus... o caos está se espalhando gradualmente 

e vindo para o interior” Aguinaldo Reis, enfermeiro tefeense, 15/01/2021. 

  



 

Foto: Número de casos ativos de Covid-19 em Tefé/AM desde o primeiro registro, em abril 

de 2020. Fonte: Leonardo Capeleto 

Esperamos ajudar Tefé a enfrentar uma nova onda de COVID19, retomando nossa 

campanha Ajuda Amazônia. Recebemos pedidos de ajuda de associações locais, para as 

quais iremos direcionar as doações recebidas. 

  

Contribua como puder: faça sua doação, compartilhe esta campanha! 

  

Nossa rede de parceiros: 

Instituto de Desenvolvimento Sustentável 
Mamirauá (IDSM)  

Secretaria do Meio Ambiente (SEMA) por meio 
o Departamento de Mudanças Climáticas e Gestão 
de Unidades de conservação (DEMUC) 

Associação das Mulheres Indígenas do Médio 
Solimões e Afluentes (AMIMSA) 

Cáritas Tefé  

Conselho Indigenista Missionário (CIMI)  

https://www.mamiraua.org.br/
https://www.mamiraua.org.br/
http://meioambiente.am.gov.br/category/demuc/
http://meioambiente.am.gov.br/category/demuc/
https://pib.socioambiental.org/pt/Lista_de_organiza%C3%A7%C3%B5es_ind%C3%ADgenas
https://pib.socioambiental.org/pt/Lista_de_organiza%C3%A7%C3%B5es_ind%C3%ADgenas
https://caritas.org.br/
http://cimi.org.br/


Associação dos Moradores e Usuários da Reserva 
Mamirauá (AMURMAM)  

Central das Associações de Moradores e Usuários 
da Reserva de Desenvolvimento Sustentável 
Amanã (CAMURA) 

Associação de Auxiliares e Guias de Ecoturismo do 
Mamirauá (AAGEMAM)  

Associação dos Produtores Agroextrativistas da 
Flona de Tefé e Entorno (APAFE) 

Uakari Floating Lodge 

Quem somos: 

  

Somos um grupo de voluntários da sociedade civil, biólogos, profissionais da área de 

pesquisa, conservação da biodiversidade e segurança alimentar de populações amazônicas 

que atualmente trabalham e residem na cidade de Tefé, Amazonas.  

  

Tabatha Benitz, Daniel Tregidgo, Daniele Barcelos, Jéssica Melo e Rodrigo Nunes 

trabalham no Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá e desenvolvem 

pesquisas e ações nas Reservas de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá e Amanã, no 

médio Solimões - Amazonas. 

Lucas Ramus é gerente da Tupebas Turismo, que opera o turismo de base comunitária na 

FLONA de Tef 

Temos também uma campanha internacional acontecendo: 

MAIS INFORMAÇÕES CLIQUE AQUI! 

Mais informações 

Nosso instagram www.instagram.com/ajudaamazonia com fotos das doações entregues 

nas localidades do Amazonas 

MSF apoia combate à COVID-19 no Amazonas https://www.msf.org.br/noticias/msf-apoia-

combate-covid-19-no-amazonas 

https://www.uakarilodge.com.br/pt-br/
https://www.justgiving.com/crowdfunding/daniel-tregidgo
http://www.instagram.com/ajudaamazonia
https://www.msf.org.br/noticias/msf-apoia-combate-covid-19-no-amazonas
https://www.msf.org.br/noticias/msf-apoia-combate-covid-19-no-amazonas
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