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DATA 15/10/2019 DIA DA SEMANA Terça-feira 

VEÍCULO Fato Amazônico EDITORIA/ COLUNA Interior 

LINK 

https://www.fatoamazonico.com/sejusc-leva-emissao-de-documentos-basicos-para-

tonantins/ 

TÍTULO Sejusc leva emissão de documentos básicos para Tonantins 

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://www.fatoamazonico.com/sejusc-leva-emissao-de-documentos-basicos-para-tonantins/
https://www.fatoamazonico.com/sejusc-leva-emissao-de-documentos-basicos-para-tonantins/
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DATA 15/10/2019 DIA DA SEMANA Terça-Feira 

VEÍCULO A Crítica EDITORIA/ COLUNA Sim & Não 

LINK 
https://www.acritica.com/opinions/inicio-de-semana-complicado 

TÍTULO Início de semana complicado  

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  

 

O começo desta semana não tem sido dos mais amenos para a Prefeitura de Manaus. A 

equipe de comunicação teve de se esforçar para apagar dois “incêndios” distintos. Primeiro, 

a veiculação em rede nacional de TV, na noite de domingo, de matéria mostrando a possível 

participação de um carro da Prefeitura em crime envolvendo um assassinato, o “Caso 

Flávio”. Já na manhã de segunda, um vídeo de uma “cascata” jorrando do teto de uma 

parada de ônibus na Ponta Negra viralizou. 

Estragos Em ambos os casos, a equipe de comunicação se apressou em minimizar os 

estragos. No caso da matéria em rede nacional, foi distribuído um texto com o seguinte 

https://www.acritica.com/opinions/inicio-de-semana-complicado
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título: “Fantástico mostra que Prefeitura apura com transparência denúncias no caso da 

morte de engenheiro”. 

 

Não é a parada No caso da “cascata” jorrando do teto da parada de ônibus, as imagens 

viralizaram em redes sociais e aplicativos de mensagens informando que seria a “estação de 

embarque e desembarque”, como o prefeito prefere chamar, que custou R$ 207 mil e foi 

inaugurada em agosto. Segundo a equipe de comunicação da Prefeitura, a parada que 

apresentou o problema é outra, também localizada na Ponta Negra. 

 

Reunião O deputado federal Pablo Oliva (PSL) se reuniu na tarde de ontem com a 

secretária de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania, Caroline Brás, na sede da Sejusc. 

 

Casa da Mulher Na pauta, um pedido para que o deputado interceda junto ao Ministério da 

Cidadania para a construção da Casa da Mulher em Manaus. O espaço será dedicado ao 

acolhimento de mulheres vítimas de violência doméstica. 

 

CMPMs Os casos de agressão e assédio nas Escolas Militares da Polícia Militar (CMPMs) 

de Manaus estão ganhando destaque na mídia nacional. O deputado estadual Fausto Júnior 

(PV), autor do requerimento para a realização da Audiência Pública sobre os casos, tem 

sido procurado para dar mais informações. 

 

Revista e TV Um dos veículos que procuraram Fausto Júnior foi a revista “Carta Capital”, 

que publicou matéria, reproduzida também no “Blog da Cidadania”. O deputado também 

foi procurado pela produção do programa “Profissão Repórter”, da Rede Globo, que está 

preparando um episódio sobre a violência nas escolas brasileiras. 

 

Nova linha A Amazonas Energia inaugura amanhã (16) a nova linha de transmissão que vai 

levar energia de Manaus a Iranduba e Manacapuru. Na apresentação para jornalistas, uma 

embarcação levará os profissionais até o local onde acontecerá a inauguração, na Ponte 

Phelippe Daou. 

 

Não vêm Duas ausências foram sentidas pela coluna na lista de composição da mesa do 

Seminário Regional que será realizado na Assembleia Legislativa do Amazonas (ALE-

AM), sobre a Reforma Tributária, na próxima sexta-feira (18), às 13h. 
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Relator Nem o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM), nem o 

presidente do Senado, Davi Acolumbre (DEM), estarão presentes. De fora do Amazonas, 

apenas o relator da comissão especial da Reforma Tributária, deputado Aguinaldo Ribeiro 

(PP-PB) vai compor a mesa. 
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DATA 15/10/2019 DIA DA SEMANA Terça-Feira 

VEÍCULO Portal Marcos Santos EDITORIA/ COLUNA Política 

LINK 

https://www.portalmarcossantos.com.br/2019/10/15/governo-busca-apoio-da-

bancada-federal-para-polo-digital-e-casas-populares/ 

TÍTULO Governo busca apoio da bancada federal para polo digital e casas populares 

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  

 

O Governo do Amazonas está ampliando a busca por recursos e parcerias para 

dois dos mais importantes projetos estruturantes do Estado: implantação de 

um polo digital e a construção de 2 mil unidades habitacionais populares. 

Nesta terça-feira (15/10), o vice-governador e secretário-chefe da Casa Civil, 

Carlos Almeida, se reuniu com os senadores da bancada, em Brasília, para 

discutir o financiamento dos projetos. Investimentos setoriais, nas áreas de 

segurança e direitos humanos também estiveram em pauta. 

Em reuniões com Omar Aziz, Eduardo Braga e Plínio Valério, o vice-

governador obteve o compromisso de apresentação de emendas 

parlamentares. Para o polo digital, também está em discussão a busca de 

https://www.portalmarcossantos.com.br/2019/10/15/governo-busca-apoio-da-bancada-federal-para-polo-digital-e-casas-populares/
https://www.portalmarcossantos.com.br/2019/10/15/governo-busca-apoio-da-bancada-federal-para-polo-digital-e-casas-populares/
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recursos do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social 

(BNDES). E neste caso, o apoio dos senadores também é estratégico. 

O coordenador da bancada do Amazonas no Congresso Nacional, senador 

Omar Aziz, afirmou que reunirá os parlamentares nesta quarta-feira para 

definir como serão distribuídos os R$ 248 milhões aos quais têm direito à 

bancada amazonense. Além dos projetos estruturantes, os secretários de 

Segurança, Louismar Bonates; e de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania, 

Caroline Braz, defenderam projetos nas suas áreas de atuação. 

“O Estado trabalhou nos últimos meses para formatar projetos estruturantes, e, 

agora, estamos buscando fonte de recursos para executarmos, além do tesouro 

estadual, que passa por dificuldades, mas que estamos organizando aos 

poucos’’, destaca Carlos Almeida. 

Polo digital 

O senador Plínio Valério tem acompanhado a proposta de implantação de um 

polo digital em Manaus, voltado ao fomento de produção de tecnologias, para 

exploração das potencialidades regionais. O projeto do Governo, explica o 

vice-governador, conseguiu reunir apoio de diversas instituições, como a 

Universidade Federal (Ufam), a Estadual (UEA), Câmara dos Vereadores e 

Assembleia Legislativa (ALE-AM). A proposta inicial do Governo, explica 

Carlos Almeida, é aproveitar o projeto inacabado da Cidade Universitária da 

UEA para iniciar o projeto, que deve atrair empresas de tecnologia.  

‘‘Precisamos de projetos de Estado e devemos ir além. A Zona Franca é 

importante, não abrimos mão, mas devemos buscar novos caminhos. No que 

depender de mim, esse projeto (polo digital) tem todo meu apoio’’, afirmou o 

senador Plínio Valério. 

O senador Eduardo Braga teve emenda para o setor habitacional, de R$ 200 

milhões, anulada. ‘‘Agora estamos lutando para o governo federal compensar 

os parlamentares que perderam emendas’’. Segundo o senador, o Estado pode 

ter um reforço financeiro para o próximo ano com as emendas, que podem ser 

de bancada, impositivas, obrigatórias, de relator. Nessa engrenagem 

legislativa, existe o trâmite técnico, mas também o peso das articulações 

políticas. 
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Segurança, Justiça e Cidadania 

O secretário de Segurança Pública, Louismar Bonates, entregou ao vice-

governador Carlos Almeida projeto para ampliar o patrulhamento fluvial. Já a 

titular da Sejusc, Caroline Braz, defende a construção de uma Casa da Mulher 

Brasileira, em Manaus. O projeto consiste em um complexo de atendimento 

integral às mulheres vítimas de violência, do acolhimento, perícia, delegacia 

ao alojamento das vítimas de casos mais graves. 


