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DATA 14/11/2019 DIA DA SEMANA Quinta-Feira 

VEÍCULO Manaus Alerta EDITORIA/ COLUNA Cidades 

LINK 

https://manausalerta.com.br/sejusc-segue-com-edital-de-fomento-a-projetos-para-

pessoas-com-deficiencia-no-amazonas/ 

TÍTULO Sejusc segue com edital de fomentos a projetos para pessoas com deficiência 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  

 

https://manausalerta.com.br/sejusc-segue-com-edital-de-fomento-a-projetos-para-pessoas-com-deficiencia-no-amazonas/
https://manausalerta.com.br/sejusc-segue-com-edital-de-fomento-a-projetos-para-pessoas-com-deficiencia-no-amazonas/
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A Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania 

(Sejusc) anunciou o seguimento do edital de fomento a 

instituições ligadas a pessoas com deficiência no Amazonas. Na 

tarde desta quarta-feira (13), a titular da Sejusc, Caroline Braz, 

reuniu com representantes de Organizações da Sociedade Civil 

para abrir diálogo sobre as políticas sociais do Governo do 

Amazonas direcionadas ao público. 

O encontro contou com a participação de Giordano Castro da 

Cruz, da Procuradoria Geral do Estado (PGE); de representantes 

do Fundo de Promoção Social (FPS); da Defensoria Pública do 

Estado do Amazonas (DPE/AM); da Casa Civil do Governo do 

Amazonas; além das deputadas estaduais Terezinha Ruiz e 

Alessandra Campelo. 

Resultado de uma parceria com o Fundo de Promoção Social e 

Erradicação da Pobreza (FPS), o Edital de Chamamento Público 

nº 01/2019 – Ações Descentralizadas Socioassistenciais às 

Pessoas com Deficiência – foi lançado em maio deste ano com a 

proposta de alcançar PcDs da capital e dos municípios de 

Iranduba, Itacoatiara, Boca do Acre, Humaitá, Tefé, Tabatinga, 

Coari, Manicoré, Boa Vista do Ramos, Parintins, Nova Olinda do 

Norte, Manaquiri, Maués, Itapiranga, Manacapuru e Silves. 

De acordo com a titular da Sejusc, Caroline Braz, nos próximos 

dias, representantes do órgão visitarão as instituições 

contempladas no edital. “Vamos montar uma comissão 

permanente para acompanhar toda prestação de contas dos 

recursos e essa comissão estará à disposição para orientar 

sobre a documentação necessária. Somos todos parceiros”, 

frisou. “As atividades desempenhadas pelas instituições são de 

interesse para o Estado, de responsabilidade”, completou. 
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Ao todo, 29 instituições se candidataram, sendo 26 habilitadas 

no edital. 

*As informações são da assessoria 
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DATA 14/11/2019 DIA DA SEMANA Quinta-Feira 

VEÍCULO A Crítica EDITORIA/ COLUNA Serviço 

LINK 

https://www.acritica.com/channels/manaus/news/atendimento-a-venezuelanos-

ganha-novo-posto-de-triagem-em-manaus 

TÍTULO Atendimento a venezuelanos ganha novo posto de triagem 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  

 

Foi inaugurado, neste mês, o Posto de Interiorização e Triagem da Operação Acolhida. O 

espaço está localizado na avenida Torquato Tapajós, zona Centro-Sul de Manaus, e foi 

criado para atendimento a migrantes e refugiados venezuelanos. As reuniões e tratativas 

para o desenvolvimento da operação são acompanhadas pelo Ministério Público Federal 

(MPF). 

https://www.acritica.com/channels/manaus/news/atendimento-a-venezuelanos-ganha-novo-posto-de-triagem-em-manaus
https://www.acritica.com/channels/manaus/news/atendimento-a-venezuelanos-ganha-novo-posto-de-triagem-em-manaus
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Além de facilitar o acesso a diversos serviços públicos, o posto tem a finalidade de prestar 

atendimento aos diferentes grupos de pessoas que chegam, com variados graus de 

vulnerabilidade e necessidades. Desse modo, facilita-se a detecção de violações de direitos 

e de possível aliciamento para o tráfico de pessoas e para o trabalho em condições 

degradantes, entre outras situações. 

No local, é possível receber atendimento de órgãos como Polícia Federal, Receita Federal, 

Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e 

Cidadania (Sejusc), Secretaria de Estado da Assistência Social, Defensoria Pública da 

União (DPU) e do Estado (DPE) e o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef). 

Somente nos dias 6 e 7 de novembro, 666 pessoas foram atendidas e 1.714 atendimentos 

foram realizados. 

Nos últimos meses, além de reuniões entre os diversos agentes da Operação Acolhida para 

organização e implementação das atividades, foram realizadas oficinas para aprimorar a 

atuação coordenada do sistema de justiça Federal e Estadual (Ministério Público e 

Defensoria), das agências da Organização das Nações Unidas (ONU), do Poder Público 

local e federal e da sociedade civil nas políticas públicas para refugiados. Além dos serviços 

oferecidos pelo Posto de Interiorização e Triagem, a operação fornece local para pernoite e 

higiene pessoal, guarda-volumes, refeitório, ambiente de recreação para crianças, entre 

outros. O posto funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. 

Acolhimento - Iniciada em 2018, a Operação Acolhida realiza o trabalho de recepção, 

identificação e acolhimento de venezuelanos que chegam ao Brasil pela fronteira com o 

estado de Roraima. As Forças Armadas (Marinha, Exército e Aeronáutica) prestam apoio à 

operação com ações em infraestrutura, transporte, saúde e administração. 

Primeira missão de natureza humanitária em território nacional, a operação é coordenada 

pelo Ministério da Defesa, em parceria com agências da Organização das Nações Unidas 

(ONU), sociedade civil e instituições do Poder Público federal, estadual e municipal.  

Com informações do Ministério da Defesa 
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DATA 14/11/2019 DIA DA SEMANA Quinta-Feira 

VEÍCULO Blog do Mário Adolfo EDITORIA/ COLUNA Manaus 

LINK 

https://www.blogdomarioadolfo.com.br/governo-do-estado-mantem-servicos-

essenciais-durante-o-feriado-desta-sexta/ 

TÍTULO Governo do Estado mantém serviços essenciais durante o feriado desta sexta  

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  

 

Os órgãos da administração estadual não irão funcionar durante 

o feriado desta sexta-feira (15/11), dia da Proclamação da República. O 

Governo do Amazonas informa que os serviços essenciais nas áreas de 

saúde e segurança pública, no entanto, não serão afetados. 

https://www.blogdomarioadolfo.com.br/governo-do-estado-mantem-servicos-essenciais-durante-o-feriado-desta-sexta/
https://www.blogdomarioadolfo.com.br/governo-do-estado-mantem-servicos-essenciais-durante-o-feriado-desta-sexta/
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De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde (Susam), as 26 

unidades de urgência e emergência atenderão normalmente, em plantão 

de 24 horas entre os dias 15 e 17 de novembro. Estarão funcionando os 

sete prontos-socorros, incluindo os infantis, as sete maternidades, os 

nove Serviços de Pronto Atendimento (SPAS), as duas Unidades de 

Pronto Atendimento (UPA): Campos Sales, no bairro Tarumã e José 

Rodrigues, na Cidade Nova; além do serviço de emergência do Centro 

Psiquiátrico Eduardo Ribeiro. 

Os SPAS e UPAS possuem infraestrutura para o atendimento de 

urgências e emergências de baixa complexidade, como mal-estar súbito, 

pequenos ferimentos, dor de cabeça, vômitos, entre outros.  Os casos 

mais graves serão encaminhados para os prontos-socorros e 

maternidades. 

Nas unidades que atendem serviços ambulatoriais agendados, como o 

Centro de Atenção à Melhor Idade (CAIMI), Centro de Atenção Integral à 

Criança (CAIC), policlínicas e fundações os serviços retornam na 

segunda-feira (18/11), a partir das 7h. 

Hemoam – Durante o feriado os atendimentos ambulatorial e laboratorial 

da Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Estado do 

Amazonas (Hemoam) não vão funcionar. O retorno às atividades será na 

segunda-feira (18/11), quando também retorna o posto de coleta de 

sangue da Maternidade Ana Braga, na zona leste. No sábado (16/11) a 

coleta no Hemoam funciona regularmente. Os serviços de assistência 

hospitalar e urgência da unidade funcionarão normalmente, também no 

feriado. 

Segurança – Os 1º, 6º, 12º, 14º e 19º Distritos Integrados de Polícia 

(DIPs), que funcionam como Centrais de Flagrantes e em regime de 

plantão 24 horas, contarão com reforços de mais investigadores e 

escrivães no feriado. 

A Delegacia Especializada em Crimes contra a Mulher (DECCM), onde 

funciona o plantão de vulneráveis, na zona centro-sul da capital; a 



 

 

Assessoria de Comunicação 
Clipping Novembro/19 

Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (DEAAI), 

zona centro-oeste; a Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente 

(Depca), zona centro-sul; e a Delegacia Especializada em Homicídios e 

Sequestros (DEHS), na zona leste de Manaus, também funcionam em 

regime de plantão 24 horas, com delegados, escrivães e investigadores. 

O 9º DIP (zona leste), o 10º DIP, a Delegacia Especializada em Roubos 

e Furtos de Veículos (Derfv) e a Delegacia Especializada em Roubos, 

Furtos e Defraudações (Derfd), todas na zona oeste de Manaus, irão 

funcionar com plantões de 24 horas para registro de Boletins de 

Ocorrência. 

Educação – As escolas de Manaus e também do interior do Estado, 

vinculadas à Secretaria de Estado de Educação e Desporto terão 

funcionamento suspenso na sexta-feira. As aulas retornam na segunda-

feira (18/11). 

Cultura – Os espaços culturais administrados pela 

Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa também 

terão horários de funcionamento diferenciados. No Teatro Amazonas a 

visitação na sexta-feira (15/11) acontecerá das 9h às 14h, com entrada 

gratuita para amazonenses (mediante documento que comprove a 

naturalidade) e venda de ingressos para demais visitantes. Às 20h abrirá 

com o espetáculo “Parabéns Senhor Presidente”, com Christine 

Fernandes e Danielle Winits.    

Os centros culturais Palácio da Justiça (avenida Eduardo Ribeiro, 901, 

Centro) e Palácio Rio Negro (avenida Sete de Setembro, 1546, Centro) 

abrirão para visitação das 9h às 14h. 

Os centros culturais Usina Chaminé e Povos da Amazônia não abrirão 

para visitação no feriado. À noite, a partir das 19h, o Usina Chaminé 

(avenida Manaus Moderna, s/nº, Centro) abrirá para o 

evento “Pirarucurta – Festival Audiovisual Universitário”. 
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Outros espaços – Os teatros Gebes Medeiros e da Instalação, e o 

Cineteatro Guarany também estarão fechados no feriado. O Palacete 

Provincial (Praça Heliodoro Balbi, s/nº, Centro) e o Museu Casa Eduardo 

Ribeiro (rua José Clemente, 322, Centro) funcionarão das 9h às 15h. Já 

o Museu do Seringal funcionará de 9h até 15h30. O Museu do Homem 

do Norte, situado no Centro Cultural dos Povos da Amazônia, não abrirá. 

A Galeria do Largo e a Casa das Artes, ambas no entorno do 

Largo de São Sebastião, funcionarão das 15h às 20h. As bibliotecas não 

abrirão no feriado. 

Cidadania e emprego – As unidades de Pronto Atendimento ao Cidadão 

(PAC), administradas pela Secretaria de Estado de Justiça, Direitos 

Humanos e Cidadania (Sejusc), não funcionarão no feriado, retornando 

na próxima segunda-feira (18/11), em horário de funcionamento normal 

em todo o Estado, das 8h às 17h. 

O Sistema Nacional de Emprego no Amazonas (Sine-AM), vinculado à 

Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, 

Tecnologia e Inovação, não abrirá nesta sexta-feira. O atendimento 

normal retorna na segunda-feira (18/11).  
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DATA 14/11/2019 DIA DA SEMANA Quinta-Feira 

VEÍCULO Em Tempo EDITORIA/ COLUNA Feriado em Manaus 

LINK 

https://d.emtempo.com.br/amazonas/178779/servicos-essenciais-serao-mantidos-no-

feriado-saiba-quais-sao-eles 

TÍTULO Serviços essenciais serão mantidos no feriado saiba quais são eles  

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 -  No feriado do desta sexta-feira (15), Dia da Proclamação da República, o 

Governo do Amazonas informa que os serviços essenciais nas áreas de saúde e 

segurança pública, no entanto, não serão afetados. 

 

Saúde 
 

De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde (Susam), as 26 unidades de urgência e 

emergência atenderão normalmente, em plantão de 24 horas entre os dias 15 e 17 de 

novembro. Estarão funcionando os sete prontos-socorros, incluindo os infantis, as sete 

maternidades, os nove Serviços de Pronto Atendimento (SPAS), as duas Unidades de 

https://d.emtempo.com.br/amazonas/178779/servicos-essenciais-serao-mantidos-no-feriado-saiba-quais-sao-eles
https://d.emtempo.com.br/amazonas/178779/servicos-essenciais-serao-mantidos-no-feriado-saiba-quais-sao-eles
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Pronto Atendimento (UPA): Campos Sales, no bairro Tarumã e José Rodrigues, na 

Cidade Nova; além do serviço de emergência do Centro Psiquiátrico Eduardo Ribeiro. 

 

Os SPAS e UPAS possuem infraestrutura para o atendimento de urgências e 

emergências de baixa complexidade, como mal-estar súbito, pequenos ferimentos, dor 

de cabeça, vômitos, entre outros.  Os casos mais graves serão encaminhados para os 

prontos-socorros e maternidades. 

 

Nas unidades que atendem serviços ambulatoriais agendados, como o Centro de 

Atenção à Melhor Idade (CAIMI), Centro de Atenção Integral à Criança (CAIC), 

policlínicas e fundações os serviços retornam na segunda-feira (18/11), a partir das 7h. 

 

A maternidade Moura Tapajóz, localizada na avenida Brasil, n°1.335, bairro Compensa 

1, zona Oeste, estará aberta 24 horas no período. O Serviço de Atendimento Móvel de 

Urgência (Samu192-Manaus) também irá manter o plantão 24 horas, atendendo as 

chamadas telefônicas de urgência pelo número 192. 

 

No feriado, no sábado e no domingo, 15, 16 e 17, haverá atendimento, das 8h às 12h, na 

sala de vacinação da UBS Dr. José Rayol dos Santos, na avenida Constantino Nery, ao 

lado da Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas (Hemoam), 

por ser referência na vacinação antirrábica humana. 

 

As Unidades Básicas de Saúde (UBSs) de horário ampliado não terão atendimento na 

sexta e no sábado. Aos domingos, as unidades já não funcionam. As UBSs, Policlínicas, 

Centros de Especialidades Odontológicas, Laboratórios, Farmácias Gratuitas e Centros 

de Atenção Psicossocial suspendem as atividades retornando na segunda-feira (18) 

 

Hemoam 
 

Durante o feriado os atendimentos ambulatorial e laboratorial da Fundação Hospitalar 

de Hematologia e Hemoterapia do Estado do Amazonas (Hemoam) não vão funcionar. 

O retorno às atividades será na segunda-feira (18), quando também retorna o posto de 

coleta de sangue da Maternidade Ana Braga, na zona leste. No sábado (16) a coleta no 

Hemoam funciona regularmente. Os serviços de assistência hospitalar e urgência da 

unidade funcionarão normalmente, também no feriado. 

 

Segurança  
 

Os 1º, 6º, 12º, 14º e 19º Distritos Integrados de Polícia (DIPs), que funcionam como 

Centrais de Flagrantes e em regime de plantão 24 horas, contarão com reforços de mais 

investigadores e escrivães no feriado. 

 

A Delegacia Especializada em Crimes contra a Mulher (DECCM), onde funciona o 

plantão de vulneráveis, na zona centro-sul da capital; a Delegacia Especializada em 

Apuração de Atos Infracionais (DEAAI), zona centro-oeste; a Delegacia de Proteção à 

Criança e Adolescente (Depca), zona centro-sul; e a Delegacia Especializada em 
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Homicídios e Sequestros (DEHS), na zona leste de Manaus, também funcionam em 

regime de plantão 24 horas, com delegados, escrivães e investigadores. 

 

O 9º DIP (zona leste), o 10º DIP, a Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de 

Veículos (Derfv) e a Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações 

(Derfd), todas na zona oeste de Manaus, irão funcionar com plantões de 24 horas para 

registro de Boletins de Ocorrência. 

 

Educação 
 

As escolas de Manaus e também do interior do Estado, vinculadas à Secretaria de 

Estado de Educação e Desporto terão funcionamento suspenso na sexta-feira. As aulas 

retornam na segunda-feira (18). 

 

Cultura 
 

Os espaços culturais administrados pela Secretaria de Estado de Cultura e Economia 

Criativa também terão horários de funcionamento diferenciados. No Teatro Amazonas a 

visitação na sexta-feira (15) acontecerá das 9h às 14h, com entrada gratuita para 

amazonenses (mediante documento que comprove a naturalidade) e venda de ingressos 

para demais visitantes. Às 20h abrirá com o espetáculo “Parabéns Senhor Presidente”, 

com Christine Fernandes e Danielle Winits.    

 

Os centros culturais Palácio da Justiça (avenida Eduardo Ribeiro, 901, Centro) e Palácio 

Rio Negro (avenida Sete de Setembro, 1546, Centro) abrirão para visitação das 9h às 

14h. 

 

Os centros culturais Usina Chaminé e Povos da Amazônia não abrirão para visitação no 

feriado. À noite, a partir das 19h, o Usina Chaminé (avenida Manaus Moderna, s/nº, 

Centro) abrirá para o evento “Pirarucurta - Festival Audiovisual Universitário”. 

 

O Museu da Cidade de Manaus, localizado no Centro Histórico, funcionará nesta sexta-

feira, 15/11, em horário especial, das 9h às 14h (com última entrada às 13h20). No fim 

de semana, o horário de visitação não será alterado, permanecendo das 9h à 17h (com 

última entrada às 16h20). 

 

Aberto de terça a domingo, com entrada gratuita, o museu está localizado no histórico 

prédio do Paço da Liberdade, rua Gabriel Salgado, s/nº, em frente a Praça Dom Pedro 

II. 

 

No Centro Cultural Óscar Ramos, o horário de funcionamento também será das 9h às 

14h. Inaugurado em outubro deste ano, o Centro Cultural está instalado nas casas 69 e 

77, no Centor, consideradas as mais antigas da cidade de Manaus. O minimuseu abriga 

o acervo de um dos principais artistas amazonenses, Óscar Ramos, que morreu em 

junho deste ano. 
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Outros espaços 
 

Os teatros Gebes Medeiros e da Instalação, e o Cineteatro Guarany também estarão 

fechados no feriado. O Palacete Provincial (Praça Heliodoro Balbi, s/nº, Centro) e o 

Museu Casa Eduardo Ribeiro (rua José Clemente, 322, Centro) funcionarão das 9h às 

15h. Já o Museu do Seringal funcionará de 9h até 15h30. O Museu do Homem do 

Norte, situado no Centro Cultural dos Povos da Amazônia, não abrirá. 

 

A Galeria do Largo e a Casa das Artes, ambas no entorno do Largo de São Sebastião, 

funcionarão das 15h às 20h. As bibliotecas não abrirão no feriado. 

 

Cidadania e emprego 
 

As unidades de Pronto Atendimento ao Cidadão (PAC), administradas pela Secretaria 

de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), não funcionarão no 

feriado, retornando na próxima segunda-feira (18), em horário de funcionamento normal 

em todo o Estado, das 8h às 17h. 

 

O Sistema Nacional de Emprego no Amazonas (Sine-AM), vinculado à Secretaria de 

Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação, não abrirá 

nesta sexta-feira. O atendimento normal retorna na segunda-feira (18).  

 

Comércio popular 
 

No Centro, na sexta-feira (15), o funcionamento das Galerias Espírito Santo e Remédios 

é até às 15h. No sábado, (16), a Galeria dos Remédios, na rua Miranda Leão, funciona 

até às 17h e a Espírito Santo, na rua Joaquim Sarmento, até às 19h. Já no domingo (17), 

somente a Galeria Espírito Santo abre suas portas, até às 13h. 

 

O Shopping Phelippe Daou, na avenida Camapuã, Jorge Teixeira, zona Leste, funciona 

normalmente no feriado do dia (15) e no sábado, (16), das 8h às 18h. No domingo (17), 

o centro de compras permanece fechado.  

 

Já o mercado municipal Adolpho Lisboa, no Centro, funciona das 6h ao meio-dia, tanto 

no feriado quanto no domingo. No sábado, o funcionamento do mercadão é normal, das 

6h às 17h. 

 

*Com informações das assessorias 


