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Clipping Outubro/19 

 
DATA 17/10/2019 DIA DA SEMANA Quinta-feira 

VEÍCULO Portal do Holanda EDITORIA/ COLUNA Agora 

LINK 

https://www.portaldoholanda.com.br/abrigo-de-venezuelanos/apos-denuncias-

policia-faz-buscas-por-drogas-e-armas-em-abrigo-para-venezuela 

TÍTULO Polícia faz buscas por drogas e armas em abrigo para venezuelanos em Manaus 

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.portaldoholanda.com.br/abrigo-de-venezuelanos/apos-denuncias-policia-faz-buscas-por-drogas-e-armas-em-abrigo-para-venezuela
https://www.portaldoholanda.com.br/abrigo-de-venezuelanos/apos-denuncias-policia-faz-buscas-por-drogas-e-armas-em-abrigo-para-venezuela
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Manaus/AM - A polícia deflagra na manhã dessa quinta-feira (17) a Operação 
Extraneus para cumprir mandados de busca coletivo em abrigo de estrangeiros 
venezuelanos localizado no bairro Coroado, na zona leste de Manaus. A 
operação decorre de investigações da Polícia Civil e tem como foco combater o 
tráfico de drogas e a presença de armas de fogo no espaço.  

Desde as primeiras horas da manhã, efetivos da Polícia Militar e Polícia Civil 
estão mobilizados para cumprimento dos mandados judiciais nos 40 
alojamentos do abrigo. A ação também conta com a participação das 
Secretarias de Estado de Assistência Social (SEAS) e de Justiça, Direitos 
Humanos e Cidadania (SEJUSC), Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e do 
Departamento Estadual de Trânsito (Detran-AM). 
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DATA 17/10/2019 DIA DA SEMANA Quinta-feira 

VEÍCULO Amazonas Atual EDITORIA/ COLUNA Dia a dia 

LINK 

https://amazonasatual.com.br/ssp-faz-operacao-em-abrigo-de-venezuelanos-em-

busca-de-armas-e-drogas/ 

TÍTULO SSP faz operação em abrigo de venezuelanos em busca de armas e drogas 

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/ssp-faz-operacao-em-abrigo-de-venezuelanos-em-busca-de-armas-e-drogas/
https://amazonasatual.com.br/ssp-faz-operacao-em-abrigo-de-venezuelanos-em-busca-de-armas-e-drogas/
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DATA 17/10/2019 DIA DA SEMANA Quinta-feira 

VEÍCULO G1 EDITORIA/ COLUNA Dia a dia 

LINK 

https://g1.globo.com/am/amazonas/noticia/2019/10/17/policia-cumpre-mandado-de-

buscas-em-abrigo-para-venezulanos-apos-denuncias-de-trafico-de-drogas-em-

manaus.ghtml 

TÍTULO 
Polícia cumpre mandado de buscas em abrigo para venezuelanos após denúncias de tráfico de 

drogas em Manaus 

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  

 

Uma operação policial é realizada na manhã desta quinta-feira (17) em um 
abrigo destinado a venezuelanos no bairro Coroado, Zona Leste de Manaus. A 
ação 'Extraneus', da Secretaria de Segurança Pública do Estado (SSP-AM), 
visa cumprir um mandado de busca coletiva no local que foi alvo de denúncias 
de tráfico de drogas. 
 
Segundo o secretário de segurança, coronel Louismar Bonates, a ação policial 
é preventiva. O mandado judicial coletivo que foi expedido é uma autorização 

https://g1.globo.com/am/amazonas/noticia/2019/10/17/policia-cumpre-mandado-de-buscas-em-abrigo-para-venezulanos-apos-denuncias-de-trafico-de-drogas-em-manaus.ghtml
https://g1.globo.com/am/amazonas/noticia/2019/10/17/policia-cumpre-mandado-de-buscas-em-abrigo-para-venezulanos-apos-denuncias-de-trafico-de-drogas-em-manaus.ghtml
https://g1.globo.com/am/amazonas/noticia/2019/10/17/policia-cumpre-mandado-de-buscas-em-abrigo-para-venezulanos-apos-denuncias-de-trafico-de-drogas-em-manaus.ghtml
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para a polícia entrar ao local e realizar buscas após denúncias de que dentro 
do abrigo havia comercialização de drogas entre venezuelanos. 
 
Ao todo, são cerca de 200 imigrantes que estão abrigados no local. 
 
Acompanharam a operação, uma equipe psicossocial da Secretaria de Estado 
de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), além da Secretaria de 
Estado de Assistência Social (Seas) e uma equipe da Comissão de Direitos 
Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-AM). 
 
De acordo com a secretária Executiva Adjunta da Sejusc, Edmara Castro, não 
foi expedido nenhum tipo de mandado em nome de alguém. O único 
documento expedido foi o mandado coletivo para a polícia entrar ao local e 
realizar buscas. 
 
"É uma ação preventiva, buscando informações a respeito de possíveis 
denúncias de tráfico de drogas dentro do abrigo. Temos um mandado coletivo, 
ou seja, autorização do juiz para entrar na unidade e vistoriar se está havendo 
ou não ocorrência de tráfico de drogas dentro dessa unidade de acolhimento 
de imigrantes venezuelanos", disse. 
 
A ação contou com o apoio dos policiais civis e militares. Além disso, uma 
equipe do Departamento de Trânsito do Estado do Amazonas (Detran-AM) 
realizou o controle de veículos nas proximidades. 
 
Até às 7h desta quinta-feira (17), a polícia encontrou no abrigo um simulacro de 
arma de fogo. Ao fim da operação, a ocorrência será encaminhada ao 11° 
Distrito Integrado de Polícia (DIP), no bairro Coroado. 
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DATA 17/10/2019 DIA DA SEMANA Quinta-feira 

VEÍCULO A Crítica EDITORIA/ COLUNA Segurança 

LINK 

https://www.acritica.com/channels/manaus/news/simulacro-de-arma-de-fogo-e-

encontrado-durante-operacao-em-abrigo-de-venezuelanos 

TÍTULO Simulacro de arma de fogo é encontrado durante operação em abrigo de venezuelanos 

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 Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM) deflagrou, nesta quinta-feira (17/10), a 

Operação “Extraneus” para cumprir mandado de busca coletivo em abrigo de estrangeiros 

https://www.acritica.com/channels/manaus/news/simulacro-de-arma-de-fogo-e-encontrado-durante-operacao-em-abrigo-de-venezuelanos
https://www.acritica.com/channels/manaus/news/simulacro-de-arma-de-fogo-e-encontrado-durante-operacao-em-abrigo-de-venezuelanos
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venezuelanos localizado na avenida Cosme Ferreira, bairro Coroado, na zona leste de 

Manaus. A operação decorre de investigações da Polícia Civil e tem como foco combater o 

tráfico de drogas e a presença de armas de fogo no espaço. 

  

Por volta das 6h efetivos da Polícia Militar e Polícia Civil cumpriram os mandados judiciais 

nos 40 alojamentos do abrigo. Um simulacro de arma de fogo foi encontrado. A ação 

também contou com a participação das Secretarias de Estado de Assistência Social (Seas) e 

de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) 

e do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-AM). 

  

 “O objetivo é trabalhar preventivamente em cima de denúncias feitas na delegacia sobre 

tráfico de drogas, bem como brigas entre eles. Um simulacro foi apreendido”, disse o 

secretário de segurança, coronel Louismar Bonates, que acompanhou a operação ao lado do 

comandante-geral da Polícia Militar, coronel Ayrton Norte, e delegado-geral da Polícia 

Civil, Lázaro Ramos. 

  

As investigações foram feitas por policiais civis do 11°DIP, a partir de denúncias da prática 

dos atos ilícitos. 

  

Atendimento 

 A operação policial foi acompanhada por equipes sociais da Seas e da Sejusc, além de 

representantes da OAB. Coordenado pela Seas, em parceria com instituições municipais, 

órgãos internacionais e voluntários, o abrigo conta com seguranças particulares, que atuam 

no regime de plantão, 24 horas por dia. 

  

A Seas vem prestando apoio técnico na coordenação do acolhimento com a oferta de três 

refeições ao dia, atendimento psicossocial, encaminhamentos para atendimento de saúde, 

viabilização de documentação civil, inserção no serviço regular de educação, programas e 

projetos socioassistenciais. Além disso, a equipe articula a inserção dos abrigados no 

programa Jovem Aprendiz, Sine Amazonas, elaboração de currículos e inserção no mercado 

de trabalho,  viabilização de cursos em articulação com o Centro de Educação Tecnológica 

do Amazonas (Cetam), Caritas e Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados 

(ACNUR). 
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Nesta quinta-feira (17/10), em parceria com a Semed, houve a inauguração da Sala de 

Transição Educacional para atender crianças e adolescentes venezuelanos no abrigo até o 

mês de dezembro. A meta é que a partir de janeiro do ano que vem esse público seja 

matriculado no ensino regular da rede municipal. 
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DATA 17/10/2019 DIA DA SEMANA Quinta-feira 

VEÍCULO CM7 EDITORIA/ COLUNA Amazonas 

LINK 

https://portalcm7.com/amazonas/operacao-extraneus-faz-buscas-por-drogas-e-armas-

em-abrigo-de-venezuelanos-em-manaus-veja-video 

TÍTULO 
‘Operação Extraneus’ faz busca por drogas e armas em abrigo de venezuelanos em Manaus: 

veja vídeo 

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  

 

Manaus – A Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM) 

deflagrou nesta quinta-feira (17) a Operação Extraneus 

para cumprir mandados de busca coletivo em abrigo de 
estrangeiros venezuelanos localizado no bairro 

Coroado, na zona leste de Manaus. A operação decorre 

https://portalcm7.com/amazonas/operacao-extraneus-faz-buscas-por-drogas-e-armas-em-abrigo-de-venezuelanos-em-manaus-veja-video
https://portalcm7.com/amazonas/operacao-extraneus-faz-buscas-por-drogas-e-armas-em-abrigo-de-venezuelanos-em-manaus-veja-video
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de investigações da Polícia Civil e tem como foco 

combater o tráfico de drogas e a presença de armas de 
fogo no espaço. 

Desde as primeiras horas da manhã, efetivos da Polícia 

Militar e Polícia Civil estão mobilizados para 

cumprimento dos mandados judiciais nos 40 

alojamentos do abrigo. A ação também conta com a 

participação das Secretarias de Estado de Assistência 

Social (SEAS) e de Justiça, Direitos Humanos e 

Cidadania (SEJUSC), Ordem dos Advogados do Brasil 
(OAB) e do Departamento Estadual de Trânsito 

(Detran-AM). 

As investigações são de policiais civis da seccional 

leste, a partir de denúncias da prática dos atos ilícitos. 

O secretário de segurança, coronel Louismar Bonates, o 

delegado-geral da Polícia Civil, Lázaro Ramos, e o 

Comandante-Geral da PM, coronel Ayrton Norte, estão 
acompanhando os trabalhos. 
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DATA 17/10/2019 DIA DA SEMANA Quinta-feira 

VEÍCULO D24AM EDITORIA/ COLUNA Polícia 

LINK 

https://d24am.com/amazonas/policia/operacao-extraneus-ssp-cumpre-mandados-em-

abrigo-para-venezuelanos/ 

TÍTULO Operação ‘Extraneus’:SSP cumpre mandados em abrigo de venezuelanos 

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  

 

Manaus – A operação ‘Extraneus’ foi deflagrada nesta quinta-feira (17), pela Secretaria de 

Segurança Pública (SSP-AM), para cumprir mandado de busca coletivo em abrigo de 

estrangeiros venezuelanos localizado na Avenida Cosme Ferreira, bairro Coroado, zona 

leste de Manaus. A operação decorre de investigações da Polícia Civil e tem como foco 

combater o tráfico de drogas e a presença de armas de fogo no espaço. 

Por volta das 6h, efetivos da Polícia Militar e Polícia Civil cumpriram os mandados 

judiciais nos 40 alojamentos do abrigo. Um simulacro de arma de fogo foi encontrado. 

“O objetivo é trabalhar preventivamente em cima de denúncias feitas na delegacia sobre 

tráfico de drogas, bem como brigas entre eles. Um simulacro foi apreendido”, disse o 

secretário de segurança, coronel Louismar Bonates, que acompanhou a operação ao lado 

https://d24am.com/amazonas/policia/operacao-extraneus-ssp-cumpre-mandados-em-abrigo-para-venezuelanos/
https://d24am.com/amazonas/policia/operacao-extraneus-ssp-cumpre-mandados-em-abrigo-para-venezuelanos/
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do comandante-geral da Polícia Militar, coronel Ayrton Norte, e delegado-geral da Polícia 

Civil, Lázaro Ramos. 

As investigações foram feitas por policiais civis do 11°DIP, a partir de denúncias da 

prática dos atos ilícitos. A ação policial também contou com a participação das Secretarias 

de Estado de Assistência Social (Seas) e de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania 

(Sejusc), Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e do Departamento Estadual de Trâsito 

(Detran-AM). 

Atendimento Social 

A operação policial foi acompanhada por equipes sociais da Seas e da Sejusc, além de 

representantes da OAB. Coordenado pela Seas, em parceria com instituições municipais, 

órgãos internacionais e voluntários, o abrigo conta com seguranças particulares, que atuam 

no regime de plantão, 24 horas por dia. 

A Seas vem prestando apoio técnico na coordenação do acolhimento com a oferta de três 

refeições ao dia, atendimento psicossocial, encaminhamentos para atendimento de saúde, 

viabilização de documentação civil, inserção no serviço regular de educação, programas e 

projetos socioassistenciais. Além disso, a equipe articula a inserção dos abrigados no 

programa Jovem Aprendiz, Sine Amazonas, elaboração de currículos e inserção no 

mercado de trabalho, viabilização de cursos em articulação com o Centro de Educação 

Tecnológica do Amazonas 

(Cetam), Caritas e Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (ACNUR). 

Nesta quinta-feira (17), em parceria com a Semed, houve a inauguração da Sala de 

Transição Educacional para atender crianças e adolescentes venezuelanos no abrigo até o 

mês de dezembro. A meta é que a partir de janeiro do ano que vem esse público seja 

matriculado no ensino regular da rede municipal. 

Atualmente os abrigados participam diretamente da dinâmica de organização do ambiente, 

auxiliando na limpeza e preparação de alimentos. 
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DATA 17/10/2019 DIA DA SEMANA Quinta-feira 

VEÍCULO A Crítica EDITORIA/ COLUNA Veja Mudanças 

LINK 

https://www.acritica.com/channels/cotidiano/news/reforma-administrativa-e-

publicada-no-diario-oficial-e-extingue-cinco-secretarias  

TÍTULO Reforma administrativa é publicada no diário oficial e extingue cinco secretarias 

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.acritica.com/channels/cotidiano/news/reforma-administrativa-e-publicada-no-diario-oficial-e-extingue-cinco-secretarias
https://www.acritica.com/channels/cotidiano/news/reforma-administrativa-e-publicada-no-diario-oficial-e-extingue-cinco-secretarias
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O governo do Estado publicou no Diário Oficial do Estado (DOE) da última terça-feira 

(15), a Lei Delegada de nº 122 com as alterações promovidas pela reforma administrativa. 

A medida põe fim a cinco secretarias, a cinco cargos de Secretários Extraordinários e une 

órgãos estaduais. O objetivo é gerar economia para a máquina pública, que, segundo o 

governo, ficará na ordem inicial de R$ 5,16 milhões por ano. 

No dia 3 deste mês, os deputados estaduais aprovaram, por 19 votos a 2, a Mensagem 

Governamental de nº 118/2019 que concedeu ao Executivo o poder de realizar a reforma 

administrativa por meio de Lei Delegada.  A primeira Lei Delegada do governo Wilson 

Lima foi aprovada em sessão extraordinária.  

A Lei Delegada é um dispositivo em que o Legislativo transfere ao Executivo a tarefa de 

legislar sobre determinado assunto. A mensagem foi assinada pelo governador Wilson Lima 

(PSC) no dia 30 de setembro e disponibilizada no site da Assembleia Legislativa do 

Amazonas (ALE-AM) no dia 2. 

Segundo consta no Diário Oficial, a lei remanejou os cargos de servidores das secretarias 

extintas, tanto comissionados como os efetivos, para as respectivas novas secretarias aos 

quais estão agregadas. 

O que muda 

Secretarias extintas 

A Secretaria de Estado do Trabalho (Setrab), que terá atribuições absorvidas pela 

Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação. 

A Secretaria de Estado de Juventude, Esporte e Lazer (Sejel), que terá atribuições 

absorvidas pela Secretaria de Estado de Educação e Desporto. 

A Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência (Seped), que passa a 

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

A Secretaria de Estado da Região Metropolitana de Manaus (SRMM), que passa a integrar 

a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus. 

A Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia, Inovação e Geodiversidade, cujas 

atividades serão absorvidas pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, 

Ciência, Tecnologia e Inovação. 

Secretarias criadas 
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Pelas mudanças, antigos órgãos passaram a agregar as funções das secretarias extintas 

acima citadas. A fusão resultou na criação de novas pastas, assim nomeadas: 

Secretaria de Estado de Educação e Desporto: atinga Secretaria de Estado de Educação e 

Qualidade de Ensino (Seduc), que incluirá a Sejel. 

Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação: 

antiga Secretaria de Estado de Desenvolvimento, Planejamento, Ciência, Tecnologia e 

Inovação (Seplancti), que incluirá a Setrab. 

Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus: antiga Secretaria 

de Estado de Infraestrutura (Seinfra), que incluirá a SRMM. 

Secretaria de Estado das Cidades e Territórios: antiga Secretaria de Estado de Política 

Fundiária (SPF). 

Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa: antiga Secretaria de Estado da Cultura 

(SEC). 

Secretaria de Relações Federativas e Internacionais (Serfi): antiga Secretaria de Estado de 

Relações Institucionais. 

Secretaria Geral da Vice-governadoria: antiga Secretaria Executiva da Vice-governadoria 

Centro de Serviços Compartilhados (CSC): antiga Comissão Geral de Licitação (CGL), que 

absorverá as atividades da Coordenadoria de Compras e Contratos governamentais 

(CCGOV). 

Cargos de secretário são extintos 

O governo, por meio da Lei delegada 122, também extinguiu dez cargos comissionados de 

secretários, sendo cinco de secretários extraordinários e cinco de secretário de Estado.  

No dispositivo, o governo ressalta que as funções gratificadas serão exercidas somente por 

titulares de cargos de provimento efetivo, designados para atividades de direção, chefia e 

assessoramento, do próprio órgão, e ficarão a cargo do secretário, presidentes de autarquias 

e fundações.  

A lei delegada também mantém o atual sistema de remuneração dos servidores, detalhando 

que só poderão ser fixados por lei específica, assegurada a revisão geral anual, sempre na 

mesma data e sem distinção de índices, fixado o percentual de 10% de diferença entre os 

cargos de confiança de secretário de Estado, e secretário executivo e deste para o secretário 

executivo adjunto.  
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De acordo com ao normativo, têm salário e prerrogativas de secretário de Estado: os 

dirigentes de órgãos integrantes da Governadoria, o secretário particular do governador, o 

coordenador da unidade de gestão integrada e o secretário-geral da vice-governadoria. 

Também o reitor da UEA, o delegado-geral de Polícia e os comandantes da PM e Corpo de 

Bombeiros, além do presidente do Centro de Serviços Compartilhados, o chefe da 

representação em SP e o presidente da Amazonprev. 
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DATA 17/10/2019 DIA DA SEMANA Quinta-feira 

VEÍCULO Amazonas Atual EDITORIA/ COLUNA Dia a dia 

LINK 

https://amazonasatual.com.br/venezuelanos-afirmam-que-arma-apreendida-na-

extraneus-era-brinquedo-de-crianca/ 

TÍTULO Venezuelanos dizem que arma apreendida em abrigo era brinquedo de criança 

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/venezuelanos-afirmam-que-arma-apreendida-na-extraneus-era-brinquedo-de-crianca/
https://amazonasatual.com.br/venezuelanos-afirmam-que-arma-apreendida-na-extraneus-era-brinquedo-de-crianca/
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DATA 17/10/2019 DIA DA SEMANA Quinta-feira 

VEÍCULO Amazonas Atual EDITORIA/ COLUNA Dia a dia 

LINK 

https://amazonasatual.com.br/policia-diz-que-encontrou-arma-falsa-em-abrigo-em-

mega-operacao-contra-venezuelanos-em-manaus/ 

TÍTULO Polícia diz que achou arma falsa em abrigo em mega operação contra venezuelanos 

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-diz-que-encontrou-arma-falsa-em-abrigo-em-mega-operacao-contra-venezuelanos-em-manaus/
https://amazonasatual.com.br/policia-diz-que-encontrou-arma-falsa-em-abrigo-em-mega-operacao-contra-venezuelanos-em-manaus/
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DATA 17/10/2019 DIA DA SEMANA Quinta-feira 

VEÍCULO Em Tempo EDITORIA/ COLUNA Segurança Pública 

LINK 

https://d.emtempo.com.br/policia/175805/video-ssp-cumpre-mandados-de-prisao-

em-abrigo-de-venezuelanos 

TÍTULO VVídeo SSP cumpre mandados de prisão em abrigo de venezuelanos 

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 Operação Extraneus foi deflagrada nesta quinta-feira (17), pela 
Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM), para cumprir 
mandados de busca coletivo em abrigo de estrangeiros 
venezuelanos localizado no bairro Coroado, na zona leste de 
Manaus. A operação decorre de investigações da Polícia Civil e 
tem como foco combater o tráfico de drogas e a presença de armas 
de fogo no espaço. 

https://d.emtempo.com.br/policia/175805/video-ssp-cumpre-mandados-de-prisao-em-abrigo-de-venezuelanos
https://d.emtempo.com.br/policia/175805/video-ssp-cumpre-mandados-de-prisao-em-abrigo-de-venezuelanos
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Desde as primeiras horas da manhã, efetivos da Polícia Militar e 
Polícia Civil estão mobilizados para cumprimento dos mandados 
judiciais nos 40 alojamentos do abrigo. A ação também conta com 
a participação das Secretarias de Estado de Assistência Social 
(SEAS) e de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), 
Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e do Departamento 
Estadual de Trânsito (Detran-AM). 

Desde as primeiras horas da manhã, efetivos da Polícia Militar e 
Polícia Civil estão mobilizados para cumprimento dos mandados 
judiciais nos 40 alojamentos do abrigo. A ação também conta com 
a participação das Secretarias de Estado de Assistência Social 
(SEAS) e de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), 
Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e do Departamento 
Estadual de Trânsito (Detran-AM). 


