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DATA 02/07/2019 DIA DA SEMANA Terça-Feira 

VEÍCULO Amazonas+ EDITORIA/ COLUNA Serviço 

LINK 

http://amazonasmais.com.br/2019/07/02/sejusc-e-representantes-da-onu-dialogam-

sobre-operacao-acolhida-no-amazonas/ 

TÍTULO Sejusc e representantes da ONU dialogam sobre operação Acolhida no Amazonas 

CITA A SECRETARIA SEJUSC SIM  
APOIO SEJUSC  

TIPO DE CONTEÚDO Positivo  

TIPO DE MÍDIA 

Release ASCOM SEJUSC x 

Divulgação Própria 
 

Iniciativa do Veículo  

Nota ASCOM SEJUSC  

 

Proposta é integrar ações que atendam efetivamente as demandas de 

refugiados no estado 

Com o objetivo de estreitar as relações entre o Governo do Amazonas e 

Organização das Nações Unidas (ONU) na Operação Acolhida, a 

Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc) 

dialogou, na manhã desta terça-feira (2/7), com representantes do 

Fundo de População das Nações Unidas (UNFPA), Alto Comissariado das 

Nações Unidas para Refugiados (Acnur), Fundo das Nações Unidas para 

a Infância (Unicef) e Organização Internacional de Migração (OIM). 

Durante o encontro, foram apresentadas as ações atualmente realizadas 

por cada organização na questão de refugiados no Estado do Amazonas. 

http://amazonasmais.com.br/2019/07/02/sejusc-e-representantes-da-onu-dialogam-sobre-operacao-acolhida-no-amazonas/
http://amazonasmais.com.br/2019/07/02/sejusc-e-representantes-da-onu-dialogam-sobre-operacao-acolhida-no-amazonas/
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Para a titular da Sejusc, Caroline Braz, a proposta é realizar um trabalho 

integrado com diversas instituições, com o intuito de atender com 

eficácia às demandas de imigrantes venezuelanos no Estado. 

“Nós queremos oferecer uma resposta humanizada. Essa integração vem 

para oferecer um atendimento social e uma preocupação com o público 

vulnerável”, destaca a titular da pasta. “A proposta é, através do 

diálogo, planejar propostas de como trabalhar ações efetivas a esse 

público”. 

Foram debatidas também ações voltadas à proteção contra a violência 

contra mulheres, exploração, abuso sexual, violações de direitos 

humanos e situações emergenciais de saúde. 

Operação Acolhida – Desde o mês passado, representantes da 

Operação Acolhida estão no Amazonas para atuar na reordenação de 

refugiados venezuelanos no entorno da Rodoviária de Manaus. O projeto 

está em fase de planejamento. 

A Operação é liderada pelo Ministério da Defesa, com a colaboração de 

órgãos estaduais e municipais, que entram com o apoio às ações do 

Ministério, com fornecimento de refeições, prestação de serviços de 

saúde, expedição de documentos e encaminhamento para os abrigos aos 

refugiados que queiram se fixar no Brasil. 
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DATA 02/07/2019 DIA DA SEMANA Terça-Feira 

VEÍCULO Amazonas1 EDITORIA/ COLUNA Manaus 

LINK 

https://amazonas1.com.br/manaus/aplicativo-de-celular-auxilia-na-prevencao-e-

combate-ao-crime/ 

TÍTULO Aplicativo de celular auxilia na prevenção e combate ao crime 

CITA A SECRETARIA SEJUSC SIM  
APOIO SEJUSC  

TIPO DE CONTEÚDO Positivo  

TIPO DE MÍDIA 

Release ASCOM SEJUSC x 

Divulgação Própria 
 

Iniciativa do Veículo  

Nota ASCOM SEJUSC  

 

https://amazonas1.com.br/manaus/aplicativo-de-celular-auxilia-na-prevencao-e-combate-ao-crime/
https://amazonas1.com.br/manaus/aplicativo-de-celular-auxilia-na-prevencao-e-combate-ao-crime/
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DATA 02/07/2019 DIA DA SEMANA Terça-Feira 

VEÍCULO Amazonas Atual EDITORIA/ COLUNA Dia-a-dia 

LINK 

https://amazonasatual.com.br/policia-militar-cria-aplicativo-que-identifica-veiculos-

com-restricao-de-roubos-e-furtos/ 

TÍTULO Policia Militar cria aplicativo que identifica veículo com restrição de roubos e furtos 

CITA A SECRETARIA SEJUSC SIM  
APOIO SEJUSC  

TIPO DE CONTEÚDO Positivo  

TIPO DE MÍDIA 

Release ASCOM SEJUSC 
 

Divulgação Própria X 

Iniciativa do Veículo  

Nota ASCOM SEJUSC  

 

https://amazonasatual.com.br/policia-militar-cria-aplicativo-que-identifica-veiculos-com-restricao-de-roubos-e-furtos/
https://amazonasatual.com.br/policia-militar-cria-aplicativo-que-identifica-veiculos-com-restricao-de-roubos-e-furtos/
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DATA 02/07/2019 DIA DA SEMANA Terça-Feira 

VEÍCULO A Crítica EDITORIA/ COLUNA Tecnologia 

LINK 

https://www.acritica.com/channels/manaus/news/orgaos-da-ssp-criam-apps-para-

auxiliar-na-prevencao-e-combate-ao-crime 

TÍTULO Órgãos da SSP-AM criam aplicativos para prevenir e combater crimes 

CITA A SECRETARIA SEJUSC SIM  
APOIO SEJUSC  

TIPO DE CONTEÚDO Positivo  

TIPO DE MÍDIA 

Release ASCOM SEJUSC 
 

Divulgação Própria X 

Iniciativa do Veículo  

Nota ASCOM SEJUSC  

 

A Polícia Militar tem investido no desenvolvimento de aplicativos para auxiliar no combate 

aos crimes no Amazonas. Pelo menos três aplicativos já foram desenvolvidos pela Diretoria 

de Tecnologia da Informação, sendo dois exclusivos para uso dos policiais militares e um 

para consulta da população, que fazem parte do Sistema Integrado de Informações da PM. 

https://www.acritica.com/channels/manaus/news/orgaos-da-ssp-criam-apps-para-auxiliar-na-prevencao-e-combate-ao-crime
https://www.acritica.com/channels/manaus/news/orgaos-da-ssp-criam-apps-para-auxiliar-na-prevencao-e-combate-ao-crime


 

 

Assessoria de Comunicação 
Clipping JULHO/19 

Entre os aplicativos de uso exclusivo dos policiais militares está o “APP Comando” – para 

smartphones e com uso integrado ao Comando Web –, que permite aos PMs visualizar 

boletins de ocorrência, além de consultar placas de veículos utilizando a câmera do 

smartphone, e gerenciar em tempo real o cadastro e a atualização de veículos roubados no 

Amazonas. 

Além disso, foi criado o aplicativo “DTI – Produtividade”, por meio do qual os policiais 

podem consultar, em tempo real, dados sobre a produtividade das ações e operações 

policiais. 

Para a população, a Departamento de Tecnologia da PM criou o “Check Veículos PMAM”, 

que serve para consultar os veículos com restrição de roubos e furtos com pesquisa em 

tempo real, utilizando a câmera do dispositivo. No app também é possível verificar o 

endereço das principais unidades policiais do Amazonas, com o cálculo da rota mais 

próxima até o destino desejado. 

  

Prevenção no transporte coletivo 

Desde abril do ano passado, a população já acionou a Polícia Militar mais de 500 vezes por 

meio do aplicativo “Aviso Polícia” – um botão do pânico criado pela Secretaria de 

Segurança Pública (SSP-AM) para coibir ocorrências dentro dos veículos do sistema de 

transporte público ou em terminais de integração. 

  

“Na maioria das vezes, só eram atitudes suspeitas e nada foi encontrado, mas o fato de a 

população acionar o sistema via smartphone, de forma discreta, e a Polícia se fazer presente 

já traz para a sociedade uma sensação de segurança e acaba inibindo a prática de crimes”, 

explicou o coordenador da equipe de desenvolvimento de sistemas do Centro Integrado de 

Comando e Controle (CICC), major bombeiro Marco Antônio Gama. 

O “Aviso Polícia” é apenas um dos aplicativos desenvolvidos pelo sistema de segurança 

que aliam prevenção, controle e combate ao crime, com a participação da sociedade. O 

aplicativo foi desenvolvido especificamente para smartphones, no qual o cidadão aciona um 

botão – similar a um botão de pânico – e emite um chamado diretamente para o CICC. As 

viaturas da região da ocorrência também recebem o chamado e são direcionadas para o 

atendimento imediato. 
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O “Aviso Polícia” faz parte do Sistema de Aplicativos de Chamadas de Emergência (Sace) 

que se integra às chamadas e comunicações de ocorrências via 190 – da Polícia Militar – e 

193 – número de atendimento do Corpo de Bombeiros. 

“O Sace é uma interface de mapas completamente intuitiva, integrada com rastreamento das 

ocorrências, das viaturas, das câmeras, tornozeleiras eletrônicas, e com grande capacidade 

de integrar e interagir com outras tecnologias”, disse o major Gama. 

Em agosto do ano passado, o “Aviso Polícia” gerou o aplicativo “Alerta Mulher”, 

desenvolvido pela SSP em parceria com a Secretaria de Estado e Justiça, Direitos Humanos 

e Cidadania (Sejusc) para mulheres vítimas de violência doméstica. 

*Com informações de assessoria de imprensa 
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DATA 02/07/2019 DIA DA SEMANA Terça-Feira 

VEÍCULO G1 Amazonas EDITORIA/ COLUNA Tecnologia 

LINK 

https://g1.globo.com/am/amazonas/noticia/2019/07/02/tecnologia-da-pm-lanca-

aplicativo-para-ajudar-em-consulta-de-veiculos-com-restricoes-no-amazonas.ghtml 

TÍTULO 
Tecnologia da PM lança aplicativo para ajudar em consulta de veículos com restrições no 

Amazonas 

CITA A SECRETARIA SEJUSC SIM  
APOIO SEJUSC  

TIPO DE CONTEÚDO Positivo  

TIPO DE MÍDIA 

Release ASCOM SEJUSC 
 

Divulgação Própria X 

Iniciativa do Veículo  

Nota ASCOM SEJUSC  

 

Pelo menos três aplicativos para auxiliar no combate aos crimes no Amazonas já 
foram desenvolvidos pela Diretoria de Tecnologia da Informação da Polícia Militar. 
Dois são exclusivos para uso dos policiais militares, e fazem parte do Sistema 
Integrado de Informações da PM, e um é para consulta da população. 
 
Para a população, o Departamento de Tecnologia da PM criou o "Check Veículos 
PMAM", um app que serve para consultar os veículos com restrição de roubos e furtos 
com pesquisa em tempo real, utilizando a câmera do dispositivo. No app também é 
possível verificar o endereço das principais unidades policiais do Amazonas, com o 
cálculo da rota mais próxima até o destino desejado. 
 

https://g1.globo.com/am/amazonas/noticia/2019/07/02/tecnologia-da-pm-lanca-aplicativo-para-ajudar-em-consulta-de-veiculos-com-restricoes-no-amazonas.ghtml
https://g1.globo.com/am/amazonas/noticia/2019/07/02/tecnologia-da-pm-lanca-aplicativo-para-ajudar-em-consulta-de-veiculos-com-restricoes-no-amazonas.ghtml
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Entre os aplicativos de uso exclusivo dos policiais militares está o "APP Comando", 
para smartphones e com uso integrado ao Comando Web, que permite aos PMs 
visualizar boletins de ocorrência, além de consultar placas de veículos utilizando a 
câmera do smartphone, e gerenciar em tempo real o cadastro e a atualização de 
veículos roubados no Amazonas. 
 
Além disso, foi criado o aplicativo "DTI – Produtividade", por meio do qual os policiais 
podem consultar, em tempo real, dados sobre a produtividade das ações e operações 
policiais. 
 

Prevenção no transporte coletivo 

 
Desde abril do ano passado, a população já acionou a Polícia Militar mais de 500 
vezes por meio do aplicativo "Aviso Polícia", um botão do pânico criado pela 
Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM) para coibir ocorrências dentro dos 
veículos do sistema de transporte público ou em terminais de integração. 
 
"Na maioria das vezes, só eram atitudes suspeitas e nada foi encontrado, mas o fato 
de a população acionar o sistema via smartphone, de forma discreta, e a Polícia se 
fazer presente já traz para a sociedade uma sensação de segurança e acaba inibindo 
a prática de crimes", explicou o coordenador da equipe de desenvolvimento de 
sistemas do Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), major bombeiro Marco 
Antônio Gama. 
 
O aplicativo foi desenvolvido especificamente para smartphones, no qual o cidadão 
aciona um botão, similar a um botão de pânico, e emite um chamado diretamente para 
o CICC. As viaturas da região da ocorrência também recebem o chamado e são 
direcionadas para o atendimento imediato. 
 
O "Aviso Polícia" faz parte do Sistema de Aplicativos de Chamadas de Emergência 
(Sace) que se integra às chamadas e comunicações de ocorrências via 190 – da 
Polícia Militar – e 193 – número de atendimento do Corpo de Bombeiros. 
 
"O Sace é uma interface de mapas completamente intuitiva, integrada com 
rastreamento das ocorrências, das viaturas, das câmeras, tornozeleiras eletrônicas, e 
com grande capacidade de integrar e interagir com outras tecnologias", disse o major 
Gama. 
 
Em agosto do ano passado, o "Aviso Polícia" gerou o aplicativo "Alerta Mulher", 
desenvolvido pela SSP em parceria com a Secretaria de Estado e Justiça, Direitos 
Humanos e Cidadania (Sejusc) para mulheres vítimas de violência doméstica. 
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DATA 02/07/2019 DIA DA SEMANA Terça-Feira 

VEÍCULO 
Sandra Monteiro conta 

de tudo um pouco 
EDITORIA/ COLUNA Tecnologia 

LINK 

https://smdtump.com.br/aplicativo-de-celular-auxilia-na-prevencao-e-combate-ao-

crime/ 

TÍTULO Aplicativo de celular auxilia e combate na prevenção e combate ao crime 

CITA A SECRETARIA SEJUSC SIM  
APOIO SEJUSC  

TIPO DE CONTEÚDO Positivo  

TIPO DE MÍDIA 

Release ASCOM SEJUSC 
 

Divulgação Própria X 

Iniciativa do Veículo  

Nota ASCOM SEJUSC  

 

https://smdtump.com.br/aplicativo-de-celular-auxilia-na-prevencao-e-combate-ao-crime/
https://smdtump.com.br/aplicativo-de-celular-auxilia-na-prevencao-e-combate-ao-crime/


 

 

Assessoria de Comunicação 
Clipping JULHO/19 

 



 

 

Assessoria de Comunicação 
Clipping JULHO/19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Assessoria de Comunicação 
Clipping JULHO/19 

DATA 02/07/2019 DIA DA SEMANA Terça-Feira 

VEÍCULO Amazonas Notícias EDITORIA/ COLUNA Tecnologia 

LINK 

https://amazonasnoticias.com.br/seguranca-publica-cria-aplicativos-de-celular-para-

ajudar-na-prevencao-e-combate-ao-crime/ 

TÍTULO Segurança Pública cria aplicativos de celular para ajudar na prevenção e combate ao crime 

CITA A SECRETARIA SEJUSC SIM  
APOIO SEJUSC  

TIPO DE CONTEÚDO Positivo  

TIPO DE MÍDIA 

Release ASCOM SEJUSC 
 

Divulgação Própria X 

Iniciativa do Veículo  

Nota ASCOM SEJUSC  

 
A Polícia Militar tem investido no desenvolvimento de aplicativos para 

auxiliar no combate aos crimes no Amazonas. Pelo menos três aplicativos já 

foram desenvolvidos pela Diretoria de Tecnologia da Informação, sendo dois 

exclusivos para uso dos policiais militares e um para consulta da população, 
que fazem parte do Sistema Integrado de Informações da PM. 

Entre os aplicativos de uso exclusivo dos policiais militares está o “APP 

Comando” – para smartphones e com uso integrado ao Comando Web –, que 

https://amazonasnoticias.com.br/seguranca-publica-cria-aplicativos-de-celular-para-ajudar-na-prevencao-e-combate-ao-crime/
https://amazonasnoticias.com.br/seguranca-publica-cria-aplicativos-de-celular-para-ajudar-na-prevencao-e-combate-ao-crime/
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permite aos PMs visualizar boletins de ocorrência, além de consultar placas de 

veículos utilizando a câmera do smartphone, e gerenciar em tempo real o 
cadastro e a atualização de veículos roubados no Amazonas. 

Além disso, foi criado o aplicativo “DTI – Produtividade”, por meio do qual 

os policiais podem consultar, em tempo real, dados sobre a produtividade das 
ações e operações policiais. 

Para a população, a Departamento de Tecnologia da PM criou o “Check 

Veículos PMAM”, que serve para consultar os veículos com restrição de 

roubos e furtos com pesquisa em tempo real, utilizando a câmera do 

dispositivo. No app também é possível verificar o endereço das principais 

unidades policiais do Amazonas, com o cálculo da rota mais próxima até o 

destino desejado. 

Prevenção no transporte coletivo – Desde abril do ano passado, a população já 

acionou a Polícia Militar mais de 500 vezes por meio do aplicativo “Aviso 

Polícia” – um botão do pânico criado pela Secretaria de Segurança Pública 

(SSP-AM) para coibir ocorrências dentro dos veículos do sistema de 
transporte público ou em terminais de integração. 

“Na maioria das vezes, só eram atitudes suspeitas e nada foi encontrado, mas 

o fato de a população acionar o sistema via smartphone, de forma discreta, e a 

Polícia se fazer presente já traz para a sociedade uma sensação de segurança e 

acaba inibindo a prática de crimes”, explicou o coordenador da equipe de 

desenvolvimento de sistemas do Centro Integrado de Comando e Controle 

(CICC), major bombeiro Marco Antônio Gama. 

O “Aviso Polícia” é apenas um dos aplicativos desenvolvidos pelo sistema de 

segurança que aliam prevenção, controle e combate ao crime, com a 

participação da sociedade. O aplicativo foi desenvolvido especificamente para 

smartphones, no qual o cidadão aciona um botão – similar a um botão de 

pânico – e emite um chamado diretamente para o CICC. As viaturas da região 

da ocorrência também recebem o chamado e são direcionadas para o 

atendimento imediato. 

O “Aviso Polícia” faz parte do Sistema de Aplicativos de Chamadas de 

Emergência (Sace) que se integra às chamadas e comunicações de ocorrências 
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via 190 – da Polícia Militar – e 193 – número de atendimento do Corpo de 
Bombeiros. 

“O Sace é uma interface de mapas completamente intuitiva, integrada com 

rastreamento das ocorrências, das viaturas, das câmeras, tornozeleiras 

eletrônicas, e com grande capacidade de integrar e interagir com outras 
tecnologias”, disse o major Gama. 

Em agosto do ano passado, o “Aviso Polícia” gerou o aplicativo “Alerta 

Mulher”, desenvolvido pela SSP em parceria com a Secretaria de Estado e 

Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc) para mulheres vítimas de 

violência doméstica. 
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DATA 02/07/2019 DIA DA SEMANA Terça-Feira 

VEÍCULO Blog do Hiel Levy EDITORIA/ COLUNA Dia-a-dia 

LINK 

https://blogdohiellevy.com.br/aplicativos-ajudam-ate-na-identificacao-de-veiculos-

roubados-no-amazonas/ 

TÍTULO Aplicativos ajudam até na identificação de veículos roubados no Amazonas 

CITA A SECRETARIA SEJUSC SIM  
APOIO SEJUSC  

TIPO DE CONTEÚDO Positivo  

TIPO DE MÍDIA 

Release ASCOM SEJUSC 
 

Divulgação Própria X 

Iniciativa do Veículo  

Nota ASCOM SEJUSC  

 

A Polícia Militar tem investido no desenvolvimento de aplicativos para 
auxiliar no combate aos crimes no Amazonas. Pelo menos três 
aplicativos já foram desenvolvidos pela Diretoria de Tecnologia da 
Informação, sendo dois exclusivos para uso dos policiais militares e um 

https://blogdohiellevy.com.br/aplicativos-ajudam-ate-na-identificacao-de-veiculos-roubados-no-amazonas/
https://blogdohiellevy.com.br/aplicativos-ajudam-ate-na-identificacao-de-veiculos-roubados-no-amazonas/
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para consulta da população, que fazem parte do Sistema Integrado de 
Informações da PM. 
Entre os aplicativos de uso exclusivo dos policiais militares está o “APP 
Comando” – para smartphones e com uso integrado ao Comando Web –, 
que permite aos PMs visualizar boletins de ocorrência, além de consultar 
placas de veículos utilizando a câmera do smartphone, e gerenciar em 
tempo real o cadastro e a atualização de veículos roubados no 
Amazonas. 

Além disso, foi criado o aplicativo “DTI – Produtividade”, por meio do qual 
os policiais podem consultar, em tempo real, dados sobre a produtividade 
das ações e operações policiais. 

Para a população, a Departamento de Tecnologia da PM criou o “Check 
Veículos PMAM”, que serve para consultar os veículos com restrição de 
roubos e furtos com pesquisa em tempo real, utilizando a câmera do 
dispositivo. No app também é possível verificar o endereço das principais 
unidades policiais do Amazonas, com o cálculo da rota mais próxima até 
o destino desejado. 

Prevenção no transporte coletivo – Desde abril do ano passado, a 
população já acionou a Polícia Militar mais de 500 vezes por meio do 
aplicativo “Aviso Polícia” – um botão do pânico criado pela Secretaria de 
Segurança Pública (SSP-AM) para coibir ocorrências dentro dos veículos 
do sistema de transporte público ou em terminais de integração. 
“Na maioria das vezes, só eram atitudes suspeitas e nada foi encontrado, 
mas o fato de a população acionar o sistema via smartphone, de forma 
discreta, e a Polícia se fazer presente já traz para a sociedade uma 
sensação de segurança e acaba inibindo a prática de crimes”, explicou o 
coordenador da equipe de desenvolvimento de sistemas do Centro 
Integrado de Comando e Controle (CICC), major bombeiro Marco 
Antônio Gama. 

O “Aviso Polícia” é apenas um dos aplicativos desenvolvidos pelo 
sistema de segurança que aliam prevenção, controle e combate ao 
crime, com a participação da sociedade. O aplicativo foi desenvolvido 
especificamente para smartphones, no qual o cidadão aciona um botão – 
similar a um botão de pânico – e emite um chamado diretamente para o 
CICC. As viaturas da região da ocorrência também recebem o chamado 
e são direcionadas para o atendimento imediato. 
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O “Aviso Polícia” faz parte do Sistema de Aplicativos de Chamadas de 
Emergência (Sace) que se integra às chamadas e comunicações de 
ocorrências via 190 – da Polícia Militar – e 193 – número de atendimento 
do Corpo de Bombeiros. 

“O Sace é uma interface de mapas completamente intuitiva, integrada 
com rastreamento das ocorrências, das viaturas, das câmeras, 
tornozeleiras eletrônicas, e com grande capacidade de integrar e interagir 
com outras tecnologias”, disse o major Gama. 

Em agosto do ano passado, o “Aviso Polícia” gerou o aplicativo “Alerta 
Mulher”, desenvolvido pela SSP em parceria com a Secretaria de Estado 
e Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc) para mulheres vítimas 
de violência doméstica. 
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