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Feriado de Corpus Christi terá horários diferenciados no comércio de Manaus
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O feriado de Corpus Christi nesta quinta-feira (20) irá alterar o funcionamento do comércio
de Manaus, assim como provocar algumas mudanças nos atendimentos de alguns órgãos
públicos também nesta sexta-feira (21).
Segundo a Federação do Comércio do Estado do Amazonas (Fecomércio-AM), o comércio
da Região Central da capital irá funcionar das 9h às 13h. Já o horário dos shoppings
muda de local para local. Confira os horários abaixo.
Amazonas Shopping
Lojas: 12h às 21h - Áreas de Lazer e Praça de Alimentação: 12h às 22h;
Grande Circular
Lojas: 12h às 20h - Áreas de Lazer e Praça de Alimentação: 12h às 21h;
Manauara
Lojas: 13h às 21h - Áreas de Lazer e Praça de Alimentação: 12h às 22h;
Manaus Plaza
Lojas: 14h às 20h - Praça de Alimentação: 11h às 21h;
Millenium
Lojas: 14h às 20h - Áreas de Lazer e Praça de Alimentação: 12h às 22h;
Ponta Negra
Lojas: 14h às 21h - Áreas de Lazer e Praça de Alimentação: 12h às 22h;
Sumaúma
Lojas: 12h às 21h - Áreas de Lazer e Praça de Alimentação: 12h às 22h;
UAI Shopping
Lojas: 14h às 20h - Áreas de Lazer e Praça de Alimentação: 12h às 21h;
ViaNorte
Lojas: 14h às 21h - Áreas de Lazer e Praça de Alimentação: 12h às 22h.
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Pós-feriado
Já na sexta-feira (21), o comércio da região central e shoppings de Manaus terão horário
normal de funcionamento. Serviços essenciais nas áreas de saúde e segurança pública
também não serão afetados. Escolas da rede estadual de ensino terão aulas compensatórias,
caso haja necessidade, em função da greve que durou mais de 40 dias.
No âmbito da saúde, as 26 unidades, entre prontos-socorros adultos e infantis,
maternidades, Serviços de Pronto Atendimento (SPA) e Unidades de Pronto Atendimento
(UPA) atenderão normalmente em plantão de 24 horas, no feriado de quinta-feira (20),
no ponto facultativo de sexta-feira (21) e em todo fim de semana.
Já os atendimentos nas unidades ambulatoriais serão interrompidos neste feriado
prolongado. O funcionamento dos serviços será retomado na segunda-feira (24) a partir das
7h.
De acordo com o diretor do Departamento de Polícia Metropolitana (DPM), delegado
George Gomes, as Centrais de Flagrante, Delegacias Especializadas em Apuração de Atos
Infracionais (Deaai), em Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA) e em Homicídios e
Sequestros (DEHS); Delegacias da Mulher do Parque Dez (Zona Centro-Sul) e Cidade de
Deus (Zona Norte) funcionarão 24 horas.
As unidades do Pronto Atendimento ao Cidadão (PAC) administradas pelo Governo do
Estado, por meio da Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania
(Sejusc), retomam o atendimento na próxima segunda-feira (24).
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Parintins 2019: operação mais de 1 mil servidores do governo do estado que estima recorde de
turistas
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As apresentações ocorrerão nos dias 28, 29 e 30 de junho – Foto: Clóvis Miranda
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A operação montada pelo Governo do Amazonas para o 54⁰ Festival Folclórico de
Parintins, nos dias 28, 29 e 30 de junho, envolve mais de 1 mil servidores, entre
policiais civis e militares, bombeiros, agentes de trânsito, profissionais da saúde, da
área social e ambiental, além da equipe de organização do evento. A expectativa de
público para a festa, uma das maiores manifestações culturais do Brasil, é de mais
de 65 mil turistas, cinco mil mais do que o registrado no ano passado, quando o
número de visitantes foi considerado o maior da história do festival.
Mais de 700 servidores vão reforçar a segurança na ilha de Parintins, que fica a 369
quilômetros de Manaus. Na saúde, 110 servidores atuarão nos atendimentos e
ações de orientação e prevenção. Na organização do evento atuam 60 servidores
da Secretaria de Estado de Cultura (SEC) e as ações voltadas aos turistas são
coordenadas pela Empresa Estadual de Turismo (Amazonastur), que terá 19
funcionários reforçando o receptivo na cidade.
A Secretaria de Estado do Trabalho (Setrab), em parceria com a Fundação Estadual
do Índio (FEI), também vai atuar no incentivo ao artesanato e economia solidária e,
ao mesmo tempo, fomentar o turismo em Parintins. Na área social, as Secretarias
de Assistência Social (Seas), Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc) e dos
Direitos da Pessoa com Deficiência (Seped) atuarão em campanhas voltadas aos
direitos humanos e no combate à violência contra mulheres, crianças e idosos.
A Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema) e o Instituto de Proteção
Ambiental do Amazonas (Ipaam) realizarão campanha inédita para conscientização
ambiental, com a implantação de 48 ecopontos de coleta seletiva para o
recolhimento de resíduos recicláveis.
Valorização ao turista
Um dos diferenciais deste festival é a atenção ao turista, que este ano conta com
uma estrutura diferenciada para possibilitar um atendimento de qualidade. Entre as
novidades está o Turistódromo, espaço destinado às agências de turismo e
profissionais relacionados ao atendimento dos visitantes.
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“Vamos ter todo um aparato para atender o turista. É um espaço onde ele vai ser
muito bem recebido, acolhido e vai poder tirar todo tipo de dúvida, comprar
pacotes de passeio, contratar tricicleiros treinados pela Amazonastur e vai poder,
inclusive, fazer o pagamento no cartão de crédito”, destacou Roselene Medeiros,
diretora-presidente da Amazonastur.
Os prestadores de serviços de turismo de Parintins receberam treinamento da
Amazonastur que, com o workshop “Bem Receber”, realizado em duas etapas,
alcançou 300 pessoas, que se capacitaram para melhor receber os visitantes. “O
que traz um turista de volta a uma cidade é como ele é recebido. Então desde o
começo do ano a gente vem fazendo um trabalho na cidade por meio do ‘Bem
Receber’. Nossa primeira ação foi ir nos meios de hospedagem, nos bares, nos
restaurantes, para dar um direcionamento a todas as pessoas que lidam
diretamente com o turista”, frisou Roselene.
Bumbódromo
O Governo do Estado também promove melhorias no Centro Cultural de Parintins
(Bumbódromo), palco do espetáculo dos bois-bumbás Caprichoso e Garantido. O
espaço recebe reparos em toda a estrutura da arena e arquibancadas, com a
instalação de gradis mais altos e outras adequações recomendadas pelo Corpo de
Bombeiros, visando a segurança dos brincantes. Está andamento a
impermeabilização das salas, bem como a limpeza e manutenção da subestação e
dos grupos geradores.
As reformas, executadas pela Secretaria de Infraestrutura (Seinfra), contemplam,
ainda, as partes hidráulica e elétrica, e troca dos refletores principais e demais
lâmpadas por LED, possibilitando uma economia de, aproximadamente, 30% ao
ano, nos gastos com energia elétrica.
Apoio aos bumbás
Neste ano, de forma inédita, o Governo do Amazonas antecipou patrocínio às
agremiações Caprichoso e Garantido, que começaram a receber recursos já em
abril para ajudar na preparação do grande espetáculo. O valor total para os dois
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bumbás foi de R$ 5,1 milhões, repassados em três parcelas, a última delas na
primeira quinzena de junho.
“Foi um trabalho de planejamento prévio, dialogando desde o início da gestão do
governador Wilson Lima e a orientação era que nós pudéssemos dar aos artistas a
devida atenção, uma vez que são recursos voltados justamente para aportar a parte
de mão de obra do festival”, afirmou o secretário estadual de Cultura, Marcos
Apolo Muniz.
Importância econômica
De 2005 a 2018, o Festival de Parintins injetou mais R$ 426 milhões na economia
do Estado e atraiu quase 700 mil turistas. “Parintins é um evento importante para o
nosso calendário, para a cultura do Estado. Vai além de uma atividade cultural. É,
acima de tudo, uma atividade econômica. São muitas frentes, muitos empregos
gerados direta e indiretamente, o comércio local, o comércio regional se
movimenta. Uma série de serviços são demandados, o que certamente tem um
impacto direto na economia. Então todo o investimento que o Governo do Estado
faz em Parintins retorna para o Estado como um todo, para o município de
Parintins, para o seu entorno”, enfatizou Marcos Apolo Muniz, titular da SEC.
A Secretaria de Cultura também traz, como novidades deste festival, a instalação de
duas praças de alimentação na parte interna no Bumbódromo, uma de cada lado.
Além disso, a SEC vai executar ações culturais em outros pontos da cidade, como a
Praça da Catedral, que receberá, de 28 a 30 de junho, apresentações gratuitas das
16h às 18h.
Feira de artesanato
A Setrab, em parceria com a Fundação Estadual do Índio (FEI), realiza a 16ª edição
da Mostra de Artesanato, na Praça da Catedral. De 26 a 30 de junho, das 10h às
21h, serão comercializados acessórios indígenas e produtos regionais, fabricados
por 70 artesãos amazonenses dos municípios de Parintins, São Gabriel da
Cachoeira, Barreirinha, Manaus, entre outros. Destes, 20 são indígenas das etnias
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Ticuna, Baré, Tukano, Baniwa, Kuripako, Munduruku, Mura, Kokama, Sateré-Mawé,
Hexkaryana e Wai-wai.
Os indígenas participam, ainda, de outras duas feiras. Uma delas é realizada no
aeroporto Júlio Belém, em parceria com a Prefeitura de Parintins. A outra é a Feira
de Artesanato Indígena de Parintins (Faip), que acontece na praça Eduardo Ribeiro,
em frente ao Mercado Municipal. Mais de 100 artesãos indígenas estarão em
Parintins, divididos nas três feiras.
Segurança
A Secretaria de Segurança Pública (SSP), em conjunto com a Polícia Militar e a
Polícia Civil, montou um esquema de policiamento e atendimento especial em
Parintins. A operação inclui patrulhamento, operações, ações integradas dentro e
fora do Bumbódromo para assegurar tranquilidade durante o período do festival.
Mais de 700 servidores vão atuar nas operações policiais de prevenção e repressão
da criminalidade. A SSP contará com servidores da área de inteligência,
Corregedoria e Ouvidoria. Duas plataformas e dois carros do Centro Integrado de
Comando e Controle (CICC) estarão na cidade, assim como aeronaves do
Departamento Integrado de Operações Aéreas (DIOA).
A Polícia Militar realiza um plano especial de policiamento envolvendo o Comando
de Policiamento Metropolitano de Manaus (CPM), Comando de Policiamento
Especializado (CPE) e Batalhão ambiental. A Polícia Civil vai enviar delegados,
escrivães, investigadores, peritos e auxiliares. Sete bases operacionais para registro
de boletim de ocorrência serão montadas.
O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) atuará na vistoria e
fiscalização nos galpões das agremiações, carros alegóricos, Bumbódromo,
contagem de brincantes nas arquibancadas, e demais eventos paralelos ao festival
como por exemplo a Festa do Visitante.
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O Departamento Estadual de Trânsito (Detran-AM) vai intensificar as operações de
fiscalização no trânsito, com a participação dos servidores do Núcleo Especializado
em Operações de Trânsito (Neot) e do Batalhão de Trânsito.
Saúde
A Secretaria de Estado de Saúde (Susam) dará suporte aos serviços do município
com especialidades médicas em áreas como cardiologia, ortopedia, oftalmologia,
neurologia, infectologia e cirurgia geral. No total, serão 110 profissionais, entre
Susam, Fundação de Vigilância Sanitária (FVS) e Fundação de Medicina Tropical
(FMT) atuando na cidade entre os dias 24 junho e 1º de julho.
Para cobertura de casos mais graves, a Susam irá montar uma Unidade de Terapia
Intensiva (UTI) com três leitos no Hospital Regional Dr. Jofre Cohen. A Susam
também levará ao município duas ambulâncias para reforçar o serviço de
transporte de pacientes entre os hospitais e os postos de atendimento do
Bumbódromo.
Social – A Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc)
fará abordagens sobre violência contra mulher, importunação sexual, feminicídio,
exploração sexual de crianças e adolescentes, combate ao uso de drogas. As ações
acontecem nas ruas de Parintins e no Bumbódromo, onde estará posicionado o
Ônibus da Mulher.
A Secretaria de Estado de Assistência Social (Seas) realiza, no dia 26 de junho, o Dia
D de luta contra a exploração e violência sexual de crianças e adolescentes. De 27
de junho a 1º de julho serão feitas abordagens sobre o tema, encaminhamento de
denúncias e outras orientações.
A Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência (Seped) fará
abordagens itinerantes, ações sociais de rua e uma palestra na Pestalozzi de
Parintins. A secretaria também atenderá as Pessoas com Deficiência na Feira de
Artesanato da Setrab (Praça da Catedral) e disponibilizará, em parceria com a SEC,
um camarote acessível com audiodescrição e intérprete de libras, no Bumbódromo.

Assessoria de Comunicação
Clipping JUNHO/19

A Agência de Fomento do Amazonas (Afeam) inaugura um posto de atendimento
no PAC do município, dia 28 de junho. Durante o evento, o Fundo de Promoção
Social e Erradicação da Pobreza (FPS) fará a entrega de cheques simbólicos para 75
beneficiários do programa Crédito Solidário. Serão entregues R$ 149 mil em
financiamentos.
A Superintendência de Habitação (Suhab) vai entregar Termos de Quitação para
200 proprietários de imóveis dos conjuntos habitacionais Vitória-Régia, Macurany e
João Novo, que quitaram as parcelas dos imóveis, em Parintins. A secretaria
também atenderá mutuários inadimplentes com emissão de boletos e consultas de
débitos.
Responsabilidade socioambiental
A Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema) e o Instituto de Proteção
Ambiental do Amazonas (Ipaam) intensificam as ações de conscientização
ambiental em Parintins a partir do dia 23 de junho, com a implantação de 48
ecopontos de coleta seletiva para o recolhimento de resíduos recicláveis.
Também será realizada a campanha educativa “Recicla Galera” no Bumbódromo,
durante o intervalo das apresentações, nas três noites de festival, orientando as
torcidas a realizarem coleta seletiva. A ação terá como protagonistas os catadores
de lixo de Parintins, gerando renda para os trabalhadores do município.
Outros serviços
O Programa Estadual de Proteção e Orientação ao Consumidor (Procon) realizará
fiscalizações e abordagens de orientação em bares, restaurantes, agências
bancárias, supermercados, postos de gasolina nos arredores da Festa dos Visitantes
e no Bumbódromo. Os consumidores serão orientados no posto que será montado
no Turistódromo (Praça da Catedral) de 27 a 30 de junho, das 8h às 17h.
O Fundo Previdenciário do Amazonas (Amazonprev) realizará palestras de
educação previdenciária para servidores ativos e aposentados, visitas domiciliares
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para aposentados com dificuldades de locomoção e atendimentos ao público no
Pronto Atendimento ao Cidadão (PAC).
O Centro de Monitoramento e Alerta (Cemoa), da Defesa Civil estará instalado na
sala do CICC, no Bumbódromo, monitorando as localidades em áreas de risco, por
conta da cheia dos rios.
A Imprensa Oficial do Estado (Impeam) lançará a Revista Oficial de Parintins, em
parceria com SEC e Amazonastur, no dia 26 de junho.
A Secretaria de Estado de Juventude, Esporte e Lazer (Sejel) organizará torneios de
Futebol de Rua 3×3 e de Vôlei de Praia. Também será inaugurado o Centro de Alto
Rendimento de Vôlei (CTARA), no Ginásio Elias Assayag. A Sejel realiza, ainda, o
Projeto Vem Dançar, com aulas de dança gratuitas em praças e balneários do
município.
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Projeto PAC em movimento leva serviços para municípios do Amazonas
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Parintins 2019 operação para festival envolve mais de 1 mil servidores do governo
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A operação montada pelo Governo do Amazonas para o 54⁰ Festival Folclórico de
Parintins, nos dias 28, 29 e 30 de junho, envolve mais de 1 mil servidores, entre policiais
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civis e militares, bombeiros, agentes de trânsito, profissionais da saúde, da área social e
ambiental, além da equipe de organização do evento. A expectativa de público para a festa,
uma das maiores manifestações culturais do Brasil, é de mais de 65 mil turistas, cinco mil a
mais do que o registrado no ano passado, quando o número de visitantes foi considerado o
maior da história do festival.
Mais de 700 servidores vão reforçar a segurança na ilha de Parintins, que fica a 369
quilômetros de Manaus. Na saúde, 110 servidores atuarão nos atendimentos e ações de
orientação e prevenção. Na organização do evento atuam 60 servidores da Secretaria de
Estado de Cultura (SEC) e as ações voltadas aos turistas são coordenadas pela Empresa
Estadual de Turismo (Amazonastur), que terá 45 funcionários reforçando o receptivo na
cidade.
A Secretaria de Estado do Trabalho (Setrab), em parceria com a Fundação Estadual do
Índio (FEI), também vai atuar no incentivo ao artesanato e economia solidária e, ao mesmo
tempo, fomentar o turismo em Parintins. Na área social, as Secretarias de Assistência Social
(Seas), Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc) e dos Direitos da Pessoa com
Deficiência (Seped) atuarão em campanhas voltadas aos direitos humanos e no combate à
violência contra mulheres, crianças e idosos.
A Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema) e o Instituto de Proteção Ambiental do
Amazonas (Ipaam) realizarão campanha inédita para conscientização ambiental, com a
implantação de 48 ecopontos de coleta seletiva para o recolhimento de resíduos recicláveis.
Bumbódromo
O Governo do Estado também promove melhorias no Centro Cultural de Parintins
(Bumbódromo), palco do espetáculo dos bois-bumbás Caprichoso e Garantido. O espaço
recebe reparos em toda a estrutura da arena e arquibancadas, com a instalação de gradis
mais altos e outras adequações recomendadas pelo Corpo de Bombeiros, visando a
segurança dos brincantes. Está andamento a impermeabilização das salas, bem como a
limpeza e manutenção da subestação e dos grupos geradores.
As reformas, executadas pela Secretaria de Infraestrutura (Seinfra), contemplam, ainda, as
partes hidráulica e elétrica, e troca dos refletores principais e demais lâmpadas por LED,
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possibilitando uma economia de, aproximadamente, 30% ao ano, nos gastos com energia
elétrica.
Apoio aos bumbás
Neste ano, de forma inédita, o Governo do Amazonas antecipou patrocínio às agremiações
Caprichoso e Garantido, que começaram a receber recursos já em abril para ajudar na
preparação do grande espetáculo. O valor total para os dois bumbás foi de R$ 5,1 milhões,
repassados em três parcelas, a última delas na primeira quinzena de junho.
“Foi um trabalho de planejamento prévio, dialogando desde o início da gestão do
governador Wilson Lima e a orientação era que nós pudéssemos dar aos artistas a devida
atenção, uma vez que são recursos voltados justamente para aportar a parte de mão de obra
do festival”, afirmou o secretário estadual de Cultura, Marcos Apolo Muniz.
Valorização do turista
Um dos diferenciais deste festival é a atenção ao turista, que este ano conta com uma
estrutura diferenciada para possibilitar um atendimento de qualidade. Entre as novidades
está o Turistódromo, espaço destinado às agências de turismo e profissionais relacionados
ao atendimento dos visitantes.
“Vamos ter todo um aparato para atender o turista. É um espaço onde ele vai ser muito bem
recebido, acolhido e vai poder tirar todo tipo de dúvida, comprar pacotes de passeio,
contratar tricicleiros treinados pela Amazonastur e vai poder, inclusive, fazer o pagamento
no cartão de crédito”, destacou Roselene Medeiros, diretora-presidente da Amazonastur.
Os prestadores de serviços de turismo de Parintins receberam treinamento da Amazonastur
que, com o workshop “Bem Receber”, realizado em duas etapas, alcançou 300 pessoas, que
se capacitaram para melhor receber os visitantes. “O que traz um turista de volta a uma
cidade é como ele é recebido. Então desde o começo do ano a gente vem fazendo um
trabalho na cidade por meio do ‘Bem Receber’. Nossa primeira ação foi ir nos meios de
hospedagem, nos bares, nos restaurantes, para dar um direcionamento a todas as pessoas
que lidam diretamente com o turista”, frisou Roselene.
Importância econômica
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De 2005 a 2018, o Festival de Parintins injetou mais R$ 426 milhões na economia do
Estado e atraiu quase 700 mil turistas. “Parintins é um evento importante para o nosso
calendário, para a cultura do Estado. Vai além de uma atividade cultural. É, acima de tudo,
uma atividade econômica. São muitas frentes, muitos empregos gerados direta e
indiretamente, o comércio local, o comércio regional se movimenta. Uma série de serviços
são demandados, o que certamente tem um impacto direto na economia. Então todo o
investimento que o Governo do Estado faz em Parintins retorna para o Estado como um
todo, para o município de Parintins, para o seu entorno”, enfatizou Marcos Apolo Muniz,
titular da SEC.
A Secretaria de Cultura também traz, como novidades deste festival, a instalação de duas
praças de alimentação na parte interna no Bumbódromo, uma de cada lado. Além disso, a
SEC vai executar ações culturais em outros pontos da cidade, como a Praça da Catedral, que
receberá, de 28 a 30 de junho, apresentações gratuitas das 16h às 18h.
Feira de artesanato
A Setrab, em parceria com a Fundação Estadual do Índio (FEI), realiza a 16ª edição da
Mostra de Artesanato, na Praça da Catedral. De 26 a 30 de junho, das 10h às 21h, serão
comercializados acessórios indígenas e produtos regionais, fabricados por 70 artesãos
amazonenses dos municípios de Parintins, São Gabriel da Cachoeira, Barreirinha, Manaus,
entre outros. Destes, 20 são indígenas das etnias Ticuna, Baré, Tukano, Baniwa, Kuripako,
Munduruku, Mura, Kokama, Sateré-Mawé, Hexkaryana e Wai-wai.
Os indígenas participam, ainda, de outras duas feiras. Uma delas é realizada no aeroporto
Júlio Belém, em parceria com a Prefeitura de Parintins. A outra é a Feira de Artesanato
Indígena de Parintins (Faip), que acontece na praça Eduardo Ribeiro, em frente ao Mercado
Municipal. Mais de 100 artesãos indígenas estarão em Parintins, divididos nas três feiras.
Segurança
A Secretaria de Segurança Pública (SSP), em conjunto com a Polícia Militar e a Polícia
Civil, montou um esquema de policiamento e atendimento especial em Parintins. A
operação inclui patrulhamento, operações, ações integradas dentro e fora do Bumbódromo
para assegurar tranquilidade durante o período do festival.
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Mais de 700 servidores vão atuar nas operações policiais de prevenção e repressão da
criminalidade. A SSP contará com servidores da área de inteligência, Corregedoria e
Ouvidoria. Duas plataformas e dois carros do Centro Integrado de Comando e Controle
(CICC) estarão na cidade, assim como aeronaves do Departamento Integrado de Operações
Aéreas (DIOA).
A Polícia Militar realiza um plano especial de policiamento envolvendo o Comando de
Policiamento Metropolitano de Manaus (CPM), Comando de Policiamento Especializado
(CPE) e Batalhão ambiental. A Polícia Civil vai enviar delegados, escrivães, investigadores,
peritos e auxiliares. Sete bases operacionais para registro de boletim de ocorrência serão
montadas.
O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) atuará na vistoria e fiscalização
nos galpões das agremiações, carros alegóricos, Bumbódromo, contagem de brincantes nas
arquibancadas, e demais eventos paralelos ao festival como por exemplo a Festa do
Visitante.
O Departamento Estadual de Trânsito (Detran-AM) vai intensificar as operações de
fiscalização no trânsito, com a participação dos servidores do Núcleo Especializado em
Operações de Trânsito (Neot) e do Batalhão de Trânsito.
Saúde
A Secretaria de Estado de Saúde (Susam) dará suporte aos serviços do município com
especialidades médicas em áreas como cardiologia, ortopedia, oftalmologia, neurologia,
infectologia e cirurgia geral. No total, serão 110 profissionais, entre Susam, Fundação de
Vigilância Sanitária (FVS) e Fundação de Medicina Tropical (FMT) atuando na cidade
entre os dias 24 junho e 1º de julho.
Para cobertura de casos mais graves, a Susam irá montar uma Unidade de Terapia Intensiva
(UTI) com três leitos no Hospital Regional Dr. Jofre Cohen. A Susam também levará ao
município duas ambulâncias para reforçar o serviço de transporte de pacientes entre os
hospitais e os postos de atendimento do Bumbódromo.
Social
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A Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc) fará abordagens
sobre violência contra mulher, importunação sexual, feminicídio, exploração sexual de
crianças e adolescentes, combate ao uso de drogas. As ações acontecem nas ruas de
Parintins e no Bumbódromo, onde estará posicionado o Ônibus da Mulher.
A Secretaria de Estado de Assistência Social (Seas) realiza, no dia 26 de junho, o Dia D de
luta contra a exploração e violência sexual de crianças e adolescentes. De 27 de junho a 1º
de julho serão feitas abordagens sobre o tema, encaminhamento de denúncias e outras
orientações.
A Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência (Seped) fará abordagens
itinerantes, ações sociais de rua e uma palestra na Pestalozzi de Parintins. A secretaria
também atenderá as Pessoas com Deficiência na Feira de Artesanato da Setrab (Praça da
Catedral) e disponibilizará, em parceria com a SEC, um camarote acessível com
audiodescrição e intérprete de libras, no Bumbódromo.
A Agência de Fomento do Amazonas (Afeam) inaugura um posto de atendimento no PAC
do município, dia 28 de junho. Durante o evento, o Fundo de Promoção Social e
Erradicação da Pobreza (FPS) fará a entrega de cheques simbólicos para 50 beneficiários do
programa Crédito Solidário. Serão entregues R$ 100 mil em financiamentos.
A Superintendência de Habitação (Suhab) vai entregar Termos de Quitação para 200
proprietários de imóveis dos conjuntos habitacionais Vitória-Régia, Macurany e João Novo,
que quitaram as parcelas dos imóveis, em Parintins. A secretaria também atenderá
mutuários inadimplentes com emissão de boletos e consultas de débitos.
Responsabilidade socioambiental
A Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema) e o Instituto de Proteção Ambiental do
Amazonas (Ipaam) intensificam as ações de conscientização ambiental em Parintins a partir
do dia 23 de junho, com a implantação de 48 ecopontos de coleta seletiva para o
recolhimento de resíduos recicláveis
Também será realizada a campanha educativa “Recicla Galera” no Bumbódromo, durante o
intervalo das apresentações, nas três noites de festival, orientando as torcidas a realizarem
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coleta seletiva. A ação terá como protagonistas os catadores de lixo de Parintins, gerando
renda para os trabalhadores do município.
Outros serviços
O Programa Estadual de Proteção e Orientação ao Consumidor (Procon) realizará
fiscalizações e abordagens de orientação em bares, restaurantes, agências bancárias,
supermercados, postos de gasolina nos arredores da Festa dos Visitantes e no Bumbódromo.
Os consumidores serão orientados no posto que será montado no Turistódromo (Praça da
Catedral) de 27 a 30 de junho, das 8h às 17h.
O Fundo Previdenciário do Amazonas (Amazonprev) realizará palestras de educação
previdenciária para servidores ativos e aposentados, visitas domiciliares para aposentados
com dificuldades de locomoção e atendimentos ao público no Pronto Atendimento ao
Cidadão (PAC).
O Centro de Monitoramento e Alerta (Cemoa), da Defesa Civil estará instalado na sala do
CICC, no Bumbódromo, monitorando as localidades em áreas de risco, por conta da cheia
dos rios.
A Imprensa Oficial do Estado (Impeam) lançará a Revista Oficial de Parintins, em parceria
com SEC e Amazonastur, no dia 26 de junho.
A Secretaria de Estado de Juventude, Esporte e Lazer (Sejel) organizará torneios de Futebol
de Rua 3x3 e de Vôlei de Praia. Também será inaugurado o Centro de Alto Rendimento de
Vôlei (CTARA), no Ginásio Elias Assayag. A Sejel realiza, ainda, o Projeto Vem Dançar,
com aulas de dança gratuitas em praças e balneários do município.
*Com informações da Secretaria de Comunicação do Estado.
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Mulheres em situação de vulnerabilidade cadastradas no Centro Estadual de
Referência e Apoio à Mulher (Cream) iniciaram, nesta semana, cursos de
qualificação profissional oferecidos pelo Governo do Amazonas, por meio de
uma parceria entre a Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e
Cidadania (Sejusc) e o Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam).
Os cursos têm duração de dois meses.
Ao todo, 80 mulheres participam de cursos de maquiagem, decoração com
balões, tranças e penteados e artesanato com Patch Aplique. De acordo com a
titular da Sejusc, Caroline Braz, a proposta é atuar com políticas de promoção
de empoderamento e independência financeira feminina.
“Acreditamos que, por meio desses projetos, as mulheres se sentirão mais
seguras para seguir em frente diante da situação de vulnerabilidade. Com cursos
de qualificação, essas mulheres têm a chance de se tornarem empreendedoras e
conquistarem a independência financeira”, afirma a secretária.
A secretária reforça ainda que tem adotado parcerias com diversas instituições,
órgãos municipais e estaduais, com o objetivo de oferecer soluções efetivas para
as demandas apresentadas pela população.
“Sob determinação do governador Wilson Lima, temos trabalhado em parceria
para oferecer um atendimento de qualidade e efetivo à população. Nossa meta
é chegar cada vez mais perto das pessoas em situação vulnerável”, comenta a
titular da Sejusc.
Políticas para mulheres – Nesta gestão, a Sejusc realiza ações com foco na
prevenção da violência doméstica e incentivo à independência financeira.
Atualmente, o órgão trabalha na articulação de cursos profissionalizantes e na
inserção de mulheres no mercado de trabalho, além de oferta de crédito, em
parceria com a Agência de Fomento do Estado do Amazonas (Afeam) e Fundo
de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS) para empreendedoras.
Na última sexta-feira (14/06), a Sejusc inaugurou a primeira unidade Rede de
Enfrentamento à Violência contra a Mulher do interior, com atendimento social
e psicológico, no município de Itacoatiara (a 176 quilômetros da capital).
FOTO: Divulgação/Sejusc
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A operação montada pelo Governo do Amazonas para o 54o Festival
Folclórico de Parintins, nos dias 28, 29 e 30 de junho, envolve mais de
1 mil servidores, entre policiais civis e militares, bombeiros, agentes de
trânsito, profissionais da saúde, da área social e ambiental, além da
equipe
de
organização
do
evento.
A expectativa de público para a festa, uma das maiores manifestações
culturais do Brasil, é de mais de 65 mil turistas, cinco mil mais do que o
registrado no ano passado, quando o número de visitantes foi
considerado
o
maior
da
história
do
festival.
Parintins
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Mais de 700 servidores vão reforçar a segurança na ilha de Parintins,
que fica a 369 quilômetros de Manaus. Na saúde, 110 servidores
atuarão nos atendimentos e ações de orientação e prevenção. Na
organização do evento atuam 60 servidores da Secretaria de Estado de
Cultura (SEC) e as ações voltadas aos turistas são coordenadas pela
Empresa Estadual de Turismo (Amazonastur), que terá 45 funcionários
reforçando o receptivo na cidade.
A Secretaria de Estado do Trabalho (Setrab), em parceria com a
Fundação Estadual do Índio (FEI), também vai atuar no incentivo ao
artesanato e economia solidária e, ao mesmo tempo, fomentar o turismo
em Parintins. Na área social, as Secretarias de Assistência Social
(Seas), Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc) e dos Direitos
da Pessoa com Deficiência (Seped) atuarão em campanhas voltadas
aos direitos humanos e no combate à violência contra mulheres,
crianças e idosos.
A Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema) e o Instituto de
Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam) realizarão campanha inédita
para conscientização ambiental, com a implantação de 48 ecopontos
de coleta seletiva para o recolhimento de resíduos recicláveis.
Bumbódromo
O Governo do Estado também promove melhorias no Centro Cultural
de Parintins (Bumbódromo), palco do espetáculo dos bois-bumbás
Caprichoso e Garantido.
O espaço recebe reparos em toda a estrutura da arena e
arquibancadas, com a instalação de gradis mais altos e outras
adequações recomendadas pelo Corpo de Bombeiros, visando a
segurança dos brincantes. Está andamento a impermeabilização das
salas, bem como a limpeza e manutenção da subestação e dos grupos
geradores.
As reformas, executadas pela Secretaria de Infraestrutura (Seinfra),
contemplam, ainda, as partes hidráulica e elétrica, e troca dos refletores
principais e demais lâmpadas por LED, possibilitando uma economia
de, aproximadamente, 30% ao ano, nos gastos com energia elétrica.
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Apoio aos bumbás
Neste ano, de forma inédita, o Governo do Amazonas antecipou
patrocínio às agremiações Caprichoso e Garantido, que começaram a
receber recursos já em abril para ajudar na preparação do grande
espetáculo. O valor total para os dois bumbás foi de R$ 5,1 milhões,
repassados em três parcelas, a última delas na primeira quinzena de
junho.
“Foi um trabalho de planejamento prévio, dialogando desde o início da
gestão do governador Wilson Lima e a orientação era que nós
pudéssemos dar aos artistas a devida atenção, uma vez que são
recursos voltados justamente para aportar a parte de mão de obra do
festival”, afirmou o secretário estadual de Cultura, Marcos Apolo Muniz.
Valorização ao turista
Um dos diferenciais deste festival é a atenção ao turista, que este ano
conta com uma estrutura diferenciada para possibilitar um atendimento
de qualidade. Entre as novidades está o Turistódromo, espaço
destinado às agências de turismo e profissionais relacionados ao
atendimento dos visitantes.
“Vamos ter todo um aparato para atender o turista. É um espaço onde
ele vai ser muito bem recebido, acolhido e vai poder tirar todo tipo de
dúvida, comprar pacotes de passeio, contratar tricicleiros treinados pela
Amazonastur e vai poder, inclusive, fazer o pagamento no cartão de
crédito”, destacou Roselene Medeiros, diretora-presidente da
Amazonastur.
Serviços
Os prestadores de serviços de turismo de Parintins receberam
treinamento da Amazonastur que, com o workshop “Bem Receber”,
realizado em duas etapas, alcançou 300 pessoas, que se capacitaram
para melhor receber os visitantes.
“O que traz um turista de volta a uma cidade é como ele é recebido.
Então desde o começo do ano a gente vem fazendo um trabalho na
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cidade por meio do ‘Bem Receber’. Nossa primeira ação foi ir nos meios
de hospedagem, nos bares, nos restaurantes, para dar um
direcionamento a todas as pessoas que lidam diretamente com o
turista”, frisou Roselene.
Importância econômica
De 2005 a 2018, o Festival de Parintins injetou mais R$ 426 milhões na
economia do Estado e atraiu quase 700 mil turistas.
“Parintins é um evento importante para o nosso calendário, para a
cultura do Estado. Vai além de uma atividade cultural. É, acima de tudo,
uma atividade econômica. São muitas frentes, muitos empregos
gerados direta e indiretamente, o comércio local, o comércio regional se
movimenta. Uma série de serviços são demandados, o que certamente
tem um impacto direto na economia. Então todo o investimento que o
Governo do Estado faz em Parintins retorna para o Estado como um
todo, para o município de Parintins, para o seu entorno”, enfatizou
Marcos Apolo Muniz, titular da SEC.
Praças de alimentação
A Secretaria de Cultura também traz, como novidades deste festival, a
instalação de duas praças de alimentação na parte interna no
Bumbódromo, uma de cada lado. Além disso, a SEC vai executar ações
culturais em outros pontos da cidade, como a Praça da Catedral, que
receberá, de 28 a 30 de junho, apresentações gratuitas das 16h às 18h.
Feira de artesanato
A Setrab, em parceria com a Fundação Estadual do Índio (FEI), realiza
a 16ª edição da Mostra de Artesanato, na Praça da Catedral. De 26 a
30 de junho, das 10h às 21h, serão comercializados acessórios
indígenas e produtos regionais, fabricados por 70 artesãos
amazonenses dos municípios de Parintins, São Gabriel da Cachoeira,
Barreirinha, Manaus, entre outros.
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Destes, 20 são indígenas das etnias Ticuna, Baré, Tukano, Baniwa,
Kuripako, Munduruku, Mura, Kokama, Sateré-Mawé, Hexkaryana e
Wai-wai.
Os indígenas participam, ainda, de outras duas feiras. Uma delas é
realizada no aeroporto Júlio Belém, em parceria com a Prefeitura de
Parintins. A outra é a Feira de Artesanato Indígena de Parintins (Faip),
que acontece na praça Eduardo Ribeiro, em frente ao Mercado
Municipal. Mais de 100 artesãos indígenas estarão em Parintins,
divididos nas três feiras.
Segurança
A Secretaria de Segurança Pública (SSP), em conjunto com a Polícia
Militar e a Polícia Civil, montou um esquema de policiamento e
atendimento especial em Parintins. A operação inclui patrulhamento,
operações, ações integradas dentro e fora do Bumbódromo para
assegurar tranquilidade durante o período do festival.
Mais de 700 servidores vão atuar nas operações policiais de prevenção
e repressão da criminalidade. A SSP contará com servidores da área
de inteligência, Corregedoria e Ouvidoria. Duas plataformas e dois
carros do Centro Integrado de Comando e Controle (CICC) estarão na
cidade, assim como aeronaves do Departamento Integrado de
Operações Aéreas (DIOA).
Bombeiros
A Polícia Militar realiza um plano especial de policiamento envolvendo
o Comando de Policiamento Metropolitano de Manaus (CPM),
Comando de Policiamento Especializado (CPE) e Batalhão
ambiental. A Polícia Civil vai enviar delegados, escrivães,
investigadores, peritos e auxiliares. Sete bases operacionais para
registro de boletim de ocorrência serão montadas.
O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) atuará na vistoria
e fiscalização nos galpões das agremiações, carros alegóricos,
Bumbódromo, contagem de brincantes nas arquibancadas, e demais
eventos paralelos ao festival como por exemplo a Festa do Visitante.
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O Departamento Estadual de Trânsito (Detran-AM) vai intensificar as
operações de fiscalização no trânsito, com a participação dos
servidores do Núcleo Especializado em Operações de Trânsito (Neot) e
do Batalhão de Trânsito.
Saúde
A Secretaria de Estado de Saúde (Susam) dará suporte aos serviços
do município com especialidades médicas em áreas como cardiologia,
ortopedia, oftalmologia, neurologia, infectologia e cirurgia geral. No
total, serão 110 profissionais, entre Susam, Fundação de Vigilância
Sanitária (FVS) e Fundação de Medicina Tropical (FMT) atuando na
cidade entre os dias 24 junho e 1º de julho.
Para cobertura de casos mais graves, a Susam irá montar uma Unidade
de Terapia Intensiva (UTI) com três leitos no Hospital Regional Dr. Jofre
Cohen. A Susam também levará ao município duas ambulâncias para
reforçar o serviço de transporte de pacientes entre os hospitais e os
postos de atendimento do Bumbódromo.
Social
A Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania
(Sejusc) fará abordagens sobre violência contra mulher, importunação
sexual, feminicídio, exploração sexual de crianças e adolescentes,
combate ao uso de drogas. As ações acontecem nas ruas de Parintins
e no Bumbódromo, onde estará posicionado o Ônibus da Mulher.
A Secretaria de Estado de Assistência Social (Seas) realiza, no dia 26
de junho, o Dia D de luta contra a exploração e violência sexual de
crianças e adolescentes. De 27 de junho a 1º de julho serão feitas
abordagens sobre o tema, encaminhamento de denúncias e outras
orientações.
A Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência (Seped)
fará abordagens itinerantes, ações sociais de rua e uma palestra na
Pestalozzi de Parintins. A secretaria também atenderá as Pessoas com
Deficiência na Feira de Artesanato da Setrab (Praça da Catedral) e
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disponibilizará, em parceria com a SEC, um camarote acessível com
audiodescrição e intérprete de libras, no Bumbódromo.
Fomento
A Agência de Fomento do Amazonas (Afeam) inaugura um posto de
atendimento no PAC do município, dia 28 de junho. Durante o evento,
o Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS) fará a
entrega de cheques simbólicos para 50 beneficiários do programa
Crédito Solidário. Serão entregues R$ 100 mil em financiamentos.
A Superintendência de Habitação (Suhab) vai entregar Termos de
Quitação para 200 proprietários de imóveis dos conjuntos habitacionais
Vitória-Régia, Macurany e João Novo, que quitaram as parcelas dos
imóveis, em Parintins. A secretaria também atenderá mutuários
inadimplentes com emissão de boletos e consultas de débitos.
Responsabilidade socioambiental
A Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema) e o Instituto de
Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam) intensificam as ações de
conscientização ambiental em Parintins a partir do dia 23 de junho, com
a implantação de 48 ecopontos de coleta seletiva para o recolhimento
de resíduos recicláveis.
Também será realizada a campanha educativa “Recicla Galera” no
Bumbódromo, durante o intervalo das apresentações, nas três noites
de festival, orientando as torcidas a realizarem coleta seletiva. A ação
terá como protagonistas os catadores de lixo de Parintins, gerando
renda para os trabalhadores do município.
Outros serviços
O Programa Estadual de Proteção e Orientação ao Consumidor
(Procon) realizará fiscalizações e abordagens de orientação em bares,
restaurantes, agências bancárias, supermercados, postos de gasolina
nos arredores da Festa dos Visitantes e no Bumbódromo. Os
consumidores serão orientados no posto que será montado no
Turistódromo (Praça da Catedral) de 27 a 30 de junho, das 8h às 17h.
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O Fundo Previdenciário do Amazonas (Amazonprev) realizará palestras
de educação previdenciária para servidores ativos e aposentados,
visitas domiciliares para aposentados com dificuldades de locomoção e
atendimentos ao público no Pronto Atendimento ao Cidadão (PAC).
Monitoramento
O Centro de Monitoramento e Alerta (Cemoa), da Defesa Civil estará
instalado na sala do CICC, no Bumbódromo, monitorando as
localidades em áreas de risco, por conta da cheia dos rios.
A Imprensa Oficial do Estado (Impeam) lançará a Revista Oficial de
Parintins, em parceria com SEC e Amazonastur, no dia 26 de junho.
A Secretaria de Estado de Juventude, Esporte e Lazer (Sejel)
organizará torneios de Futebol de Rua 3×3 e de Vôlei de Praia. Também
será inaugurado o Centro de Alto Rendimento de Vôlei (CTARA), no
Ginásio Elias Assayag. A Sejel realiza, ainda, o Projeto Vem Dançar,
com aulas de dança gratuitas em praças e balneários do município.
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O Comitê Estadual de Prevenção e Combate à Tortura no Amazonas realiza, no próximo dia 26
de junho, no auditório da Ordem dos Advogados do Brasil no Amazonas, o 1º Seminário de
Prevenção e Combate à Tortura no Amazonas.
O evento, o primeiro realizado pelo comitê criado há um ano no Estado, tem por objetivo
colocar em evidência um tema ainda ‘invisível e subterrâneo’ na sociedade atual. O titular da
61ª Promotoria de Controle Externo da Atividade Policial (61a Proceap), Promotor de Justiça
João Gaspar Rodrigues.
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“O evento foi concebido há um ano, por ocasião da criação do Comitê, e no início desse ano,
2019, arregaçamos as mangas para concretizar esse projeto. Foi um trabalho duro porque o
evento vai discutir um assunto dentro de um país e de um estado onde a tortura parece não
existir. A tortura é um fenômeno social, jurídico e cultural invisível. É um fenômeno
underground, subterrâneo, que precisa ser colocado em evidência para permitir a prevenção e
o seu combate, o que, de qualquer forma, estamos conseguindo”, ressaltou o Presidente do
CEPCT.
O Comitê integra o Sistema Nacional de Prevenção e Combate à Tortura e é composto pelo
MPAM, OAB-AM, Assembleia Legislativa do Amazonas, Defensoria Pública, Secretaria Estadual
de Administração Penitenciária, Conselho Regional de Psicologia e organizações civis.
Sistema informatizado
Durante o I Seminário de Prevenção e Combate à Tortura no Amazonas, será lançada a
primeira plataforma no país de levantamento de dados sobre tortura, com a intenção de
iniciar um rastreamento completo dos casos e compor um material estatístico que poderá
embasar o trabalho dos membros do Comitê.
“É o primeiro sistema informatizado no Brasil, inovador, não existe nos estados, nem na União,
e, exatamente por não dispor disso, o país não tem a noção do fenômeno da tortura em
termos quantitativos e qualitativos. Pra dar uma ideia disso, de cada 10 casos de tortura, oito
são cometidos por policiais”, revela João Gaspar.
O I Seminário de Prevenção e Combate à Tortura no Amazonas será realizado das 8h às 18h,
no auditório da Ordem dos Advogados do Brasil secção Amazonas, Av. Umberto Calderaro,
200, Adrianópolis.
Lançamento literário
Durante o evento, o Promotor João Gaspar vai lançar o livro ‘Tortura, da impunidade à
responsabilização’, que estará acessível a especialistas e ao público em geral.
A participação no I Seminário de Prevenção e Combate à Tortura no Amazonas dá direito a
certificação com 10 horas complementares. As inscrições são gratuitas e podem ser
feitas online.
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DEAMAZÔNIA MANAUS, AM - O Comitê Estadual de Prevenção e Combate à
Tortura no Amazonas realiza, no próximo dia 26/06, no auditório da Ordem dos
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Advogados do Brasil no Amazonas, o I Seminário de Prevenção e Combate à
Tortura no Amazonas. O CEPCT é presidido pelo titular da 61a Promotoria de
Controle Externo da Atividade Policial (61a Proceap), promotor de Justiça João
Gaspar Rodrigues.

O evento, o primeiro realizado pelo comitê criado há um ano no Estado, tem por
objetivo colocar em evidência um tema ainda 'invisível e subterrâneo' na sociedade
atual.

“O evento foi concebido há um ano, por ocasião da criação do Comitê, e no início
desse ano, 2019, arregaçamos as mangas para concretizar esse projeto. Foi um
trabalho duro porque o evento vai discutir um assunto dentro de um país e de um
estado onde a tortura parece não existir. A tortura é um fenômeno social, jurídico
e cultural invisível. É um fenômeno underground, subterrâneo, que precisa ser
colocado em evidência para permitir a prevenção e o seu combate, o que, de
qualquer forma, estamos conseguindo”, ressaltou o Presidente do CEPCT,
Promotor de Justiça João Gaspar.

O Comitê integra o Sistema Nacional de Prevenção e Combate à Tortura e é
composto pelo MPAM, OAB-AM, Assembleia Legislativa do Amazonas,
Defensoria Pública, Secretaria Estadual de Administração Penitenciária, Conselho
Regional de Psicologia e organizações civis.

Sistema informatizado
Durante o I Seminário de Prevenção e Combate à Tortura no Amazonas, será
lançada a primeira plataforma no país de levantamento de dados sobre tortura,
com a intenção de iniciar um rastreamento completo dos casos e compor um
material estatístico que poderá embasar o trabalho dos membros do Comitê.
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“É o primeiro sistema informatizado no Brasil, inovador, não existe nos estados,
nem na União, e, exatamente por não dispor disso, o país não tem a noção do
fenômeno da tortura em termos quantitativos e qualitativos. Pra dar uma ideia
disso, de cada 10 casos de tortura, oito são cometidos por policiais”, revela João
Gaspar.

O I Seminário de Prevenção e Combate à Tortura no Amazonas será realizado das
8h00 às 18h00, no auditório da Ordem dos Advogados do Brasil secção Amazonas
(OAB/AM), Av. Umberto Calderaro, 200, Adrianópolis.

O credenciamento inicia às 8h e as palestras, a partir das 9h. A entrada é uma lata
de leite em pó que será doada para uma entidade filantrópica. O evento tem o
apoio da Secretaria de Justiça e Cidadania do Amazonas (Sejusc/AM), Ministério
Público Federal (MPF), Academia de Ciências e Letras Jurídicas do Amazonas
(ACLJA), Polícia Federal e Caixa de Assistência dos Advogados do Amazonas
(CAAAM).

Lançamento literário
Durante o evento, o Promotor João Gaspar vai lançar o livro ‘Tortura, da
impunidade à responsabilização’, que estará acessível a especialistas e ao público
em geral.

A participação no I Seminário de Prevenção e Combate à Tortura no Amazonas dá
direito a certificação com 10 horas complementares. As inscrições são gratuitas e
podem ser feitas no link: www.sympla.com.br

