
	

	

 
 
Nota Pública 

 
Quanto a matéria publicada pela Folha de São Paulo no dia 29/09 de 2020 a 
AMTB informa que: 

 
Há alguns meses a AMTB foi procurada pelo comitê de crise do Programa 
Pátria Voluntária, sondando a possibilidade de prestarmos apoio na 
distribuição emergencial de alimentos, por conta da COVID19, em regiões de 
difícil acesso habitadas por povos de comunidades tradicionais, mais 
especificamente comunidades ribeirinhas na região Amazônica.  

 
Diante da urgência da situação, dispusemo-nos a colaborar, em caráter 
estritamente voluntário, por meio de organizações parceiras que tivessem 
presença ou contatos na região, sabendo que nosso custo logístico e 
operacional seria consideravelmente mais reduzido do que quaisquer outros 
meios que pudessem ser empreendidos.  
 
Após planejamento minucioso, a ação foi executada através do Instituto 
BemPescado (Braço Social da MEAP – Missão de Apoio aos Pescadores, 
associada a AMTB) contemplando 1569 famílias, distribuindo 2 cestas por 
família, em 138 comunidades na região do Rio Purús através de um repasse 
por parte da FBB – Fundação Banco do Brasil no valor de R$ 240 mil reais que 
foi usado 100% na compra e distribuição das 3158 cestas básicas. 

 
O relatório final de execução, juntamente com imagens comprobatórias da 
ação, foram entregues ao Pátria Voluntária e FBB – Fundação Banco do Brasil 
no último dia 20/7/20.  

  
Ressaltamos que, para essa ação, foram percorridos milhares de quilômetros, 
principalmente por via fluvial, ao longo de mais de 20 dias de execução, 
utilizando 2 embarcações de médio e grande porte, além de diversas 
pequenas, com investimento não apenas via Pátria Voluntária, mas também 
de outros doadores, contando ainda com mão de obra totalmente voluntária 
desde o âmbito administrativo até a distribuição das cestas.  

  
Para os que tiverem interesse, um Relatório Público sobre toda a ação será 
publicado em breve. 

  
 Sem mais 
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