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Assessoria de Comunicação 
Clipping JULHO/19 

 
DATA 04/07/2019 DIA DA SEMANA Quinta-Feira 

VEÍCULO Portal do Holanda EDITORIA/ COLUNA Serviço 

LINK 

https://www.portaldoholanda.com.br/noticia-hoje/pac-realiza-atendimento-

itinerante-nesta-sexta-feira-em-manaus 

TÍTULO PAC realiza atendimento itinerante nesta sexta-feira em Manaus 

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://www.portaldoholanda.com.br/noticia-hoje/pac-realiza-atendimento-itinerante-nesta-sexta-feira-em-manaus
https://www.portaldoholanda.com.br/noticia-hoje/pac-realiza-atendimento-itinerante-nesta-sexta-feira-em-manaus
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DATA 04/07/2019 DIA DA SEMANA Quinta-Feira 

VEÍCULO Amazonas Notícias EDITORIA/ COLUNA Serviço 

LINK 

https://amazonasnoticias.com.br/carteira-de-identidade-nao-tem-prazo-de-validade-

alerta-sejusc/ 

TÍTULO Carteira de Identidade não tem prazo de validade alerta Sejusc 

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  

 

Documento pode ser solicitado em qualquer unidade de Pronto Atendimento ao 
Cidadão, de segunda a sexta-feira, a partir das 8h 

O Registro Geral (RG) é um documento indispensável ao cidadão, contudo, 

muitas pessoas ainda tem dúvidas sobre a validade do item. O Governo do 

Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e 

Cidadania (Sejusc), alerta que o documento não tem prazo de vencimento 

https://amazonasnoticias.com.br/carteira-de-identidade-nao-tem-prazo-de-validade-alerta-sejusc/
https://amazonasnoticias.com.br/carteira-de-identidade-nao-tem-prazo-de-validade-alerta-sejusc/
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definido. Atualmente, o público pode solicitar a emissão do documento nas 
unidades de Pronto Atendimento ao Cidadão (PACs) do Estado. 

De acordo com o artigo 18 do Decreto nº 9.278, de 5 de fevereiro de 2018, que 

regulamenta a Lei 7.116, de agosto de 1983, sobre a expedição de carteiras de 

identidade no Brasil, “a Carteira de Identidade terá validade por prazo 

indeterminado”, a não ser em casos de alteração de dados, danos de conservação 

do documento, alterações na característica física do titular que gerem dúvidas 

na autenticidade ou mudanças na assinatura. 

A secretária de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania, Caroline Braz, ressalta 

a importância da conscientização do público a respeito da emissão do 

documento, uma vez que solicitações desnecessárias geram custos para o 

Estado. 

“A finalidade do documento é justamente permitir a identificação por meio de 

fotos e informações. Se essa identificação é dificultada, o documento não 

cumpre sua função. Somente nesses casos o cidadão deve solicitar uma nova 

via”, ressalta. 

Unidades – Atualmente, a Sejusc gerencia 12 unidades de Pronto Atendimento 

ao Cidadão (PACs), sendo quatro unidades nos municípios de Itacoatiara, 
Iranduba, Manacapuru e Parintins; e oito localizados na capital do Estado. 

As unidades funcionam de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. 

Documentos necessários – Para solicitar a primeira via da carteira de 

identidade, basta apresentar a certidão de nascimento ou casamento, três fotos 

3×4 e um comprovante de endereço. 

Para a segunda via, são necessárias duas fotos 3×4, a certidão de casamento ou 

nascimento e um comprovante de endereço. Menores de 18 anos precisam da 
presença dos pais ou responsáveis para solicitar o RG. 

FOTO: Divulgação/Sejusc 
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DATA 04/07/2019 DIA DA SEMANA Quinta-Feira 

VEÍCULO Manaus Alerta EDITORIA/ COLUNA Serviço 

LINK 

https://manausalerta.com.br/pac-em-movimento-ofertara-2-dias-de-emissao-de-rg-e-

certidao-de-nascimento-na-zona-norte-de-manaus/ 

TÍTULO 
PAC em movimento ofertará 2 dias de emissão de RG e certidão de nascimento na Zona Norte 

de Manaus 

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  

 

O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado 

de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), estará, 

https://manausalerta.com.br/pac-em-movimento-ofertara-2-dias-de-emissao-de-rg-e-certidao-de-nascimento-na-zona-norte-de-manaus/
https://manausalerta.com.br/pac-em-movimento-ofertara-2-dias-de-emissao-de-rg-e-certidao-de-nascimento-na-zona-norte-de-manaus/
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neste fim de semana, presente na zona norte de Manaus, 

com o projeto PAC em Movimento. Na sexta-feira (5), a 

partir das 8h, a ação itinerante acontecerá no Centro Estadual 

de Convivência da Família Professora Teonizia Lobo de 

Carvalho (avenida Itaepé, 200, conjunto Mutirão, Amazonino 

Mendes I) enquanto, no sábado (6), às 8h, será na unidade 

de Pronto Atendimento ao Cidadão (PAC) do Sumaúma Park 

Shopping (avenida Noel Nutels, 1.762, Cidade Nova). 

Nos dois dias, serão oferecidos serviços como emissão de 

carteira de identidade e certidão de nascimento, além dos 

itens necessários para documentação básica. 

Segundo a titular da Sejusc, Caroline Braz, as ações seguem 

um planejamento estratégico para atender a população com 

qualidade na capital e no interior. 

“Temos a orientação do governador Wilson Lima para chegar 

o mais próximo possível dos cidadãos que têm dificuldade 

para acessar os serviços oferecidos. Por isso, dividimos a 

agenda com atividades em Manaus e no interior do 

Amazonas”, comenta a titular da pasta. “Na segunda 

quinzena deste mês, seguiremos novamente para o interior, 

desta vez para Autazes e Nova Olinda do Norte”. 

Projeto – O “PAC em Movimento” iniciou em fevereiro deste 

ano e, além de Manaus, já passou por 13 municípios: Novo 

Airão, Itacoatiara, Maués, Presidente Figueiredo, Alvarães, 

Parintins, São Gabriel da Cachoeira, Autazes, Manacapuru, 

Iranduba, Nhamundá, Barreirinha e Boa Vista do Ramos. 

*Com informações da assessoria 
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DATA 04/07/2019 DIA DA SEMANA Quinta-Feira 

VEÍCULO Portal Amazonas.com EDITORIA/ COLUNA Serviço 

LINK 

http://portaldoamazonas.com/sejusc-leva-pac-em-movimento-para-zona-norte-no-

fim-de-semana 

TÍTULO Sejusc leva PAC em Movimento para Zona Norte no fim de semana 

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  

 

O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Justiça, Direitos 

Humanos e Cidadania (Sejusc), estará, neste fim de semana, presente na zona norte 

de Manaus, com o projeto “PAC em Movimento”. Na sexta-feira (5/7), a partir das 8h, 

a ação itinerante acontecerá no Centro Estadual de Convivência da Família Professora 

Teonizia Lobo de Carvalho (avenida Itaepé, 200, conjunto Mutirão, Amazonino 

Mendes I) enquanto, no sábado (6/7), às 8h, será na unidade de Pronto Atendimento 

http://portaldoamazonas.com/sejusc-leva-pac-em-movimento-para-zona-norte-no-fim-de-semana
http://portaldoamazonas.com/sejusc-leva-pac-em-movimento-para-zona-norte-no-fim-de-semana
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ao Cidadão (PAC) do Sumaúma Park Shopping (avenida Noel Nutels, 1.762, Cidade 

Nova). 

Nos dois dias, serão oferecidos serviços como emissão de carteira de identidade e 

certidão de nascimento, além dos itens necessários para documentação básica. 

Segundo a titular da Sejusc, Caroline Braz, as ações seguem um planejamento 

estratégico para atender a população com qualidade na capital e no interior. 

“Temos a orientação do governador Wilson Lima para chegar o mais próximo 

possível dos cidadãos que têm dificuldade para acessar os serviços oferecidos. Por 

isso, dividimos a agenda com atividades em Manaus e no interior do Amazonas”, 

comenta a titular da pasta. “Na segunda quinzena deste mês, seguiremos novamente 

para o interior, desta vez para Autazes e Nova Olinda do Norte”. 

Projeto – O “PAC em Movimento” iniciou em fevereiro deste ano e, além de Manaus, 

já passou por 13 municípios: Novo Airão, Itacoatiara, Maués, Presidente Figueiredo, 

Alvarães, Parintins, São Gabriel da Cachoeira, Autazes, Manacapuru, Iranduba, 

Nhamundá, Barreirinha e Boa Vista do Ramos. 
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DATA 04/07/2019 DIA DA SEMANA Quinta-Feira 

VEÍCULO Rede Tiradentes EDITORIA/ COLUNA Serviço 

LINK 

https://www.redetiradentes.com.br/pac-em-movimento-sera-na-zona-norte-no-fim-

de-semana-serao-oferecidos-servicos-como-emissao-de-carteira-de-identidade-e-

certidao-de-nascimento/ 

TÍTULO 
‘PAC em Movimento’ será na Zona Norte, no fim de semana. Serão oferecidos serviços como 

emissão de carteira de identidade e certidão de nascimento 

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://www.redetiradentes.com.br/pac-em-movimento-sera-na-zona-norte-no-fim-de-semana-serao-oferecidos-servicos-como-emissao-de-carteira-de-identidade-e-certidao-de-nascimento/
https://www.redetiradentes.com.br/pac-em-movimento-sera-na-zona-norte-no-fim-de-semana-serao-oferecidos-servicos-como-emissao-de-carteira-de-identidade-e-certidao-de-nascimento/
https://www.redetiradentes.com.br/pac-em-movimento-sera-na-zona-norte-no-fim-de-semana-serao-oferecidos-servicos-como-emissao-de-carteira-de-identidade-e-certidao-de-nascimento/
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O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Justiça, 

Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), estará, neste fim de semana, 

presente na zona norte de Manaus, com o projeto “PAC em Movimento”. 

Na sexta-feira (5/7), a partir das 8h, a ação itinerante acontecerá no 

Centro Estadual de Convivência da Família Professora Teonizia Lobo de 

Carvalho (avenida Itaepé, 200, conjunto Mutirão, Amazonino Mendes I) 

enquanto, no sábado (6/7), às 8h, será na unidade de Pronto 

Atendimento ao Cidadão (PAC) do Sumaúma Park Shopping (avenida 

Noel Nutels, 1.762, Cidade Nova). 

Nos dois dias, serão oferecidos serviços como emissão de carteira de 

identidade e certidão de nascimento, além dos itens necessários para 

documentação básica. 

Segundo a titular da Sejusc, Caroline Braz, as ações seguem um 

planejamento estratégico para atender a população com qualidade na 

capital e no interior. 

“Temos a orientação do governador Wilson Lima para chegar o mais 

próximo possível dos cidadãos que têm dificuldade para acessar os 

serviços oferecidos. Por isso, dividimos a agenda com atividades em 

Manaus e no interior do Amazonas”, comenta a titular da pasta. “Na 

segunda quinzena deste mês, seguiremos novamente para o interior, 

desta vez para Autazes e Nova Olinda do Norte”. 

Projeto – O “PAC em Movimento” iniciou em fevereiro deste ano e, além 

de Manaus, já passou por 13 municípios: Novo Airão, Itacoatiara, Maués, 

Presidente Figueiredo, Alvarães, Parintins, São Gabriel da Cachoeira, 

Autazes, Manacapuru, Iranduba, Nhamundá, Barreirinha e Boa Vista do 

Ramos. 
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DATA 04/07/2019 DIA DA SEMANA Quinta-Feira 

VEÍCULO Chumbo Grosso EDITORIA/ COLUNA Serviço 

LINK 

https://chumbogrossomanaus.com.br/governo-do-amazonas/sejusc-leva-pac-em-

movimento-para-zona-norte-no-fim-de-semana/ 

TÍTULO Sejusc leva PAC em Movimento para Zona Norte no fim de semana 

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://chumbogrossomanaus.com.br/governo-do-amazonas/sejusc-leva-pac-em-movimento-para-zona-norte-no-fim-de-semana/
https://chumbogrossomanaus.com.br/governo-do-amazonas/sejusc-leva-pac-em-movimento-para-zona-norte-no-fim-de-semana/
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DATA 04/07/2019 DIA DA SEMANA Quinta-Feira 

VEÍCULO Amazonas Notícias EDITORIA/ COLUNA Serviço 

LINK 

https://amazonasnoticias.com.br/apos-cinco-anos-nucleo-gestor-do-sistema-

socioeducativo-e-reativado/ 

TÍTULO Após cinco anos Núcleo Gestor do Sistema Socioeducativo é reativado 

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  

 

O primeiro encontro foi realizado na tarde desta quinta-feira (04/07), na sede 

da Sejusc. O objetivo é traçar melhorias nas práticas adotadas no sistema 

https://amazonasnoticias.com.br/apos-cinco-anos-nucleo-gestor-do-sistema-socioeducativo-e-reativado/
https://amazonasnoticias.com.br/apos-cinco-anos-nucleo-gestor-do-sistema-socioeducativo-e-reativado/
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Com o objetivo de traçar melhorias nas práticas adotadas no sistema 

socioeducativo, representantes do Núcleo Estadual de Gestão da Escola 

Nacional de Socioeducativo reativaram, após cinco anos, as atividades do 

núcleo durante um encontro realizado na tarde desta quinta-feira (04/07), pelo 

Governo do Amazonas, na sede da Secretaria de Estado de Justiça, Direitos 
Humanos e Cidadania (Sejusc). 

A proposta do encontro foi apresentar, analisar e propor encaminhamentos ao 

sistema. De acordo com a secretária da Sejusc, Caroline Braz, através do 

trabalho integrado será possível construir uma estrutura técnica de qualidade 
para o sistema. 

“É um núcleo muito importante para a ressocialização dos adolescentes do 

sistema socioeducativo e essa reunião e avaliação nos permite enxergar onde 

estamos e em que lugar queremos chegar”, destaca a titular da pasta. “O intuito 

é integrar as ações com diversas instituições para que cada secretaria também 

ofereça sua colaboração na formação dos agentes que estão atuando no dia a dia 
no sistema”. 

Participantes – Representantes da Secretaria Municipal de Educação (Semed), 

Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino (Seduc), do Centro de 

Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam), Sejusc, do Conselho Regional 

de Psicologia do Amazonas, Universidade Federal do Amazonas (Ufam), 

Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc), 

Secretaria de Estado de Assistência Social (Seas), Defensoria Pública do Estado 

do Amazonas (DPE-AM) e Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) e a 
psicóloga e consultora Maíra Mendes participaram da reunião. 

Formação continuada – A proposta da iniciativa é também realizar a 

qualificação de profissionais do sistema socioeducativo até o fim de 2019. Na 

qualificação, serão oferecidos cursos de aperfeiçoamento em módulos de 
diferentes cargas horárias. 

Próximas medidas – A partir da reunião, os representantes de cada instituição 

farão os encaminhamentos das demandas, de acordo com as necessidades 

prioritárias do sistema. A previsão é para que, em agosto deste ano, 
profissionais do sistema socioeducativo iniciem a qualificação. 

FOTO: DIVULGAÇÃO/SEJUSC 
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DATA 04/07/2019 DIA DA SEMANA Quinta-Feira 

VEÍCULO Informe Manaus EDITORIA/ COLUNA Serviço 

LINK 

https://informemanaus.com.br/2019/apos-cinco-anos-nucleo-gestor-do-sistema-

socioeducativo-e-reativado/ 

TÍTULO Após cinco anos Núcleo Gestor do Sistema Socioeducativo é reativado 

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  

 

O primeiro encontro foi realizado na tarde desta quinta-feira (04/07), na sede da 

Sejusc. O objetivo é traçar melhorias nas práticas adotadas no sistema 

 

Com o objetivo de traçar melhorias nas práticas adotadas no sistema socioeducativo, 

representantes do Núcleo Estadual de Gestão da Escola Nacional de Socioeducativo 

reativaram, após cinco anos, as atividades do núcleo durante um encontro realizado na 

tarde desta quinta-feira (04/07), pelo Governo do Amazonas, na sede da Secretaria de 

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

 

A proposta do encontro foi apresentar, analisar e propor encaminhamentos ao sistema. De 

acordo com a secretária da Sejusc, Caroline Braz, através do trabalho integrado será 

possível construir uma estrutura técnica de qualidade para o sistema. 

 

“É um núcleo muito importante para a ressocialização dos adolescentes do sistema 

socioeducativo e essa reunião e avaliação nos permite enxergar onde estamos e em que 

lugar queremos chegar”, destaca a titular da pasta. “O intuito é integrar as ações com 

diversas instituições para que cada secretaria também ofereça sua colaboração na 

formação dos agentes que estão atuando no dia a dia no sistema”. 

 

Participantes – Representantes da Secretaria Municipal de Educação (Semed), Secretaria 

de Estado de Educação e Qualidade do Ensino (Seduc), do Centro de Educação 

Tecnológica do Amazonas (Cetam), Sejusc, do Conselho Regional de Psicologia do 

Amazonas, Universidade Federal do Amazonas (Ufam), Secretaria Municipal da Mulher, 

Assistência Social e Cidadania (Semasc), Secretaria de Estado de Assistência Social 

(Seas), Defensoria Pública do Estado do Amazonas (DPE-AM) e Secretaria Municipal de 

Saúde (Semsa) e a psicóloga e consultora Maíra Mendes participaram da reunião. 

 

https://informemanaus.com.br/2019/apos-cinco-anos-nucleo-gestor-do-sistema-socioeducativo-e-reativado/
https://informemanaus.com.br/2019/apos-cinco-anos-nucleo-gestor-do-sistema-socioeducativo-e-reativado/
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Formação continuada – A proposta da iniciativa é também realizar a qualificação de 

profissionais do sistema socioeducativo até o fim de 2019. Na qualificação, serão 

oferecidos cursos de aperfeiçoamento em módulos de diferentes cargas horárias. 

 

Próximas medidas – A partir da reunião, os representantes de cada instituição farão os 

encaminhamentos das demandas, de acordo com as necessidades prioritárias do sistema. 

A previsão é para que, em agosto deste ano, profissionais do sistema socioeducativo 

iniciem a qualificação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DATA 04/07/2019 DIA DA SEMANA Quinta-Feira 
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VEÍCULO 
Sandra Monteiro conta 

de tudo um pouco 
EDITORIA/ COLUNA Serviço 

LINK 

https://smdtump.com.br/sejusc-leva-pac-em-movimento-para-zona-norte-no-fim-de-

semana/ 

TÍTULO Sejusc leva ‘PAC em Movimento’ para Zona Norte no fim de semana 

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://smdtump.com.br/sejusc-leva-pac-em-movimento-para-zona-norte-no-fim-de-semana/
https://smdtump.com.br/sejusc-leva-pac-em-movimento-para-zona-norte-no-fim-de-semana/
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DATA 04/07/2019 DIA DA SEMANA Quinta-Feira 

VEÍCULO Amazonas Notícias EDITORIA/ COLUNA Serviço 

LINK 

https://amazonasnoticias.com.br/sejusc-leva-pac-em-movimento-para-zona-norte-no-

fim-de-semana/ 

TÍTULO Sejusc leva ‘PAC em Movimento’ para Zona Norte no fim de semana 

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  

 
Serão oferecidos serviços como emissão de carteira de identidade e certidão de 
nascimento 

O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Justiça, Direitos 

Humanos e Cidadania (Sejusc), estará, neste fim de semana, presente na zona 

norte de Manaus, com o projeto “PAC em Movimento”. Na sexta-feira (5/7), a 

partir das 8h, a ação itinerante acontecerá no Centro Estadual de Convivência 

da Família Professora Teonizia Lobo de Carvalho (avenida Itaepé, 200, 

https://amazonasnoticias.com.br/sejusc-leva-pac-em-movimento-para-zona-norte-no-fim-de-semana/
https://amazonasnoticias.com.br/sejusc-leva-pac-em-movimento-para-zona-norte-no-fim-de-semana/
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conjunto Mutirão, Amazonino Mendes I) enquanto, no sábado (6/7), às 8h, será 

na unidade de Pronto Atendimento ao Cidadão (PAC) do Sumaúma Park 
Shopping (avenida Noel Nutels, 1.762, Cidade Nova). 

Nos dois dias, serão oferecidos serviços como emissão de carteira de identidade 

e certidão de nascimento, além dos itens necessários para documentação básica. 

Segundo a titular da Sejusc, Caroline Braz, as ações seguem um planejamento 

estratégico para atender a população com qualidade na capital e no interior. 

“Temos a orientação do governador Wilson Lima para chegar o mais próximo 

possível dos cidadãos que têm dificuldade para acessar os serviços oferecidos. 

Por isso, dividimos a agenda com atividades em Manaus e no interior do 

Amazonas”, comenta a titular da pasta. “Na segunda quinzena deste mês, 

seguiremos novamente para o interior, desta vez para Autazes e Nova Olinda 
do Norte”. 

Projeto – O “PAC em Movimento” iniciou em fevereiro deste ano e, além de 

Manaus, já passou por 13 municípios: Novo Airão, Itacoatiara, Maués, 

Presidente Figueiredo, Alvarães, Parintins, São Gabriel da Cachoeira, Autazes, 
Manacapuru, Iranduba, Nhamundá, Barreirinha e Boa Vista do Ramos. 
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