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DATA 18/12/2019 DIA DA SEMANA Quarta-Feira 

VEÍCULO Republicanos 10 EDITORIA/ COLUNA Notícias do Brasil 

LINK 

https://republicanos10.org.br/noticias/parlamentares/joao-luiz-obtem-aporte-de-r-

300-mil-para-a-rede-de-protecao-a-mulher-no-am/ 

TÍTULO João Luiz obtém aporte de 300 mil para a rede de proteção a mulher no AM 

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://republicanos10.org.br/noticias/parlamentares/joao-luiz-obtem-aporte-de-r-300-mil-para-a-rede-de-protecao-a-mulher-no-am/
https://republicanos10.org.br/noticias/parlamentares/joao-luiz-obtem-aporte-de-r-300-mil-para-a-rede-de-protecao-a-mulher-no-am/
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Manaus (AM) – Após várias reuniões e discussões em Brasília, o deputado estadual João 

Luiz (Republicanos-AM) obteve, junto ao Governo Federal, o montante de R$ 300 mil 

para equipar a Rede de Proteção à Mulher no Amazonas. A verba irá beneficiar as 

Delegacias Especializadas em Crimes contra a Mulher (DECCM), Centro de Referência de 

Apoio à Mulher (CREAM) e para o Serviço de Apoio à Mulher (Sapem). 

“Temos encarado um grande desafio para obter recursos à Rede de Proteção à Mulher, o 

que tem sido gratificante, pois ao longo dessa jornada temos encontrado muitas portas 

abertas, uma delas é a da Secretaria Nacional de Mulheres, que tem apoiado e 

incentivado os nossos projetos. E, graças ao empenho e sensibilidade da secretária 

Nacional das Mulheres, Cristiane Britto, obtivemos o aporte de R$ 300 mil, proporcionando 

melhorias na execução das políticas públicas, voltadas para a mulher, no Estado”, 

destacou João Luiz. 

De acordo com o parlamentar, o recurso vai beneficiar as três unidades da DECCM, o 

CREAM e três unidades do Sapem. “O montante será destinado à aquisição de mobiliário, 

equipamentos eletrônicos e de informática para as delegacias especializadas e também às 

unidades do CREAM e Sapem, o que deverá proporcionar condições dignas de acesso 

dos serviços das unidades à população e melhorias nas condições de trabalho dos 

servidores públicos, de forma a torná-lo mais célere”, explicou o Republicano. 

O deputado ressaltou que todo trabalho voltado para a defesa da mulher tem contato com 

o apoio da secretária de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), 

Caroline Braz. “A secretária tem desenvolvido uma excelente atuação à frente da Sejusc e 

vamos consolidar essa parceria para avançar, cada vez mais, nessa questão”, disse.        

Conforme João Luiz, outros projetos estão sob análise da ministra da Mulher, da Família e 

dos Direitos Humanos, Damares Alves, a qual tem se mostrado disposta a apoiar as ações 

Rede de Proteção à Mulher no Amazonas.   
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DATA 18/12/2019 DIA DA SEMANA Quarta-Feira 

VEÍCULO Amazonas Atual EDITORIA/ COLUNA Dia a Dia 

LINK 

https://amazonasatual.com.br/governo-do-am-decreta-ponto-facultativo-nos-dias-24-

e-31-de-dezembro/ 

TÍTULO Governo do AM decreta ponto facultativo nos dias 24 e 31 de dezembro 

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/governo-do-am-decreta-ponto-facultativo-nos-dias-24-e-31-de-dezembro/
https://amazonasatual.com.br/governo-do-am-decreta-ponto-facultativo-nos-dias-24-e-31-de-dezembro/
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DATA 18/12/2019 DIA DA SEMANA Quarta-Feira 

VEÍCULO Em Tempo EDITORIA/ COLUNA Fiscalização 

LINK 

http://d.emtempo.com.br/amazonas/182587/25-mil-devem-deixar-manaus-por-

transporte-intermunicipal-neste-natal 

TÍTULO 25 mil devem deixar Manaus por transporte intermunicipal neste Natal 

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 - Para garantir a segurança de quem pretende viajar para outros municípios neste fim 
de ano, a Agência Reguladora dos Serviços Públicos Concedidos do Amazonas (Arsam), órgão 
do Governo do Estado, irá intensificar a fiscalização dos transportes rodoviários 
intermunicipais, em pontos estratégicos da capital. O objetivo é combater a clandestinidade e 
as irregularidades dos transportes intermunicipais de cargas e passageiros. 

Na próxima sexta-feira (20), a Arsam e o Procon-AM darão início às fiscalizações na Rodoviária 
de Manaus, onde irão verificar a qualidade da prestação dos serviços em guichês de venda de 
passagens, bem como a qualidade de atendimento do transporte rodoviário intermunicipal. 
Serão analisados também as condições de acessibilidade e itens de segurança, bem como 
serão apuradas as denúncias de irregularidades nos transportes. 

http://d.emtempo.com.br/amazonas/182587/25-mil-devem-deixar-manaus-por-transporte-intermunicipal-neste-natal
http://d.emtempo.com.br/amazonas/182587/25-mil-devem-deixar-manaus-por-transporte-intermunicipal-neste-natal
https://d.emtempo.com.br/amazonas/176782/detran-flagra-52-motoristas-alcoolizados-e-fiscaliza-veiculos
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A expectativa para este ano é que aproximadamente 25 mil pessoas devem deixar a cidade 
usando o transporte intermunicipal coletivo de passageiros. As principais abordagens feitas 
pelos fiscais são: vistoria da documentação dos veículos, inclusive no caso de afretamento será 
verificado se o veículos possui autorização para realizar o serviço, uma forma de identificar o 
cadastramento junto à Arsam e combater os serviços clandestinos, aferição de pneus e a 
verificação no que diz respeito à lotação máxima de passageiros permitida por lei aos meios de 
transportes. 
 
Com base na Lei n° 380/17, a Arsam determina que empresas responsáveis pelo transporte 
rodoviário no Amazonas realizem o cadastramento obrigatório de crianças e adolescentes 
antes do embarque. O cadastro é obrigatório em aeroportos, aeroclubes, portos e rodoviárias 
e será verificado a execução do mesmo, durante a fiscalização. 
 
Passe legal intermunicipal 
 
Para garantir os direitos das pessoas com deficiência, a Arsam publicou a Resolução 008/18, 
que cria o Passe Legal Intermunicipal, carteirinha que facilita o direito à gratuidade às Pessoas 
com Deficiência (PcD) em viagens intermunicipais. 
 
Conforme a resolução, as empresas de transporte regular que operam os trajetos 
intermunicipais no Amazonas devem realizar o transporte gratuito de duas pessoas por 
veículo, bem como a venda com desconto de 50%, para as demais, se excedidas as vagas 
gratuitas. Somente neste ano, através da Arsam e da Secretaria de Estado de Justiça, Direitos 
Humanos e Cidadania (Sejusc), mais de 800 PcDs foram beneficiados com o Passe Legal. 
 
Postos de fiscalização 
 
As fiscalizações intensificadas irão se concentrar na rodoviária Engenheiro Huascar Angelim, 
ponte Jornalista Phelippe Daou, barreira da AM-010/BR-174 e Avenida das Flores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Assessoria de Comunicação 
Clipping Dezembro/19 

DATA 18/12/2019 DIA DA SEMANA Quarta-Feira 

VEÍCULO D24AM EDITORIA/ COLUNA Amazonas 

LINK 

https://d24am.com/amazonas/governo-do-amazonas-decreta-ponto-facultativo-nos-

dias-24-e-31-de-dezembro/ 

TÍTULO Governo do Amazonas decreta ponto facultativo nos dias 24 e 31 de dezembro 

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 – O Governo do Estado decretou, nesta quarta-feira (18), ponto facultativo nos órgãos da 
administração estadual nos dias 24 e 31 de dezembro. Não serão afetados os serviços essenciais à 
população na área de saúde. O governo determinou, ainda, que a Secretaria de Estado de 
Educação e Desporto (Seduc) promova a compensação das horas normais de ensino, se houver 
necessidade. 

As unidades de urgência e emergência da rede estadual da capital e do interior funcionarão 

normalmente nos pontos facultativos (24 e 31) e feriados (25 e 1º). Os 11 serviços de 

Pronto Atendimento (SPAs e UPAs) que atendem casos de urgência de baixa e média 

complexidades estarão em pleno funcionamento, assim como os sete prontos-socorros, 

sendo três adultos, um adulto e infantil e três infantis. O atendimento às grávidas também 

seguirá sem alterações nas sete maternidades do Estado. 

https://d24am.com/amazonas/governo-do-amazonas-decreta-ponto-facultativo-nos-dias-24-e-31-de-dezembro/
https://d24am.com/amazonas/governo-do-amazonas-decreta-ponto-facultativo-nos-dias-24-e-31-de-dezembro/
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Na semana em que se comemora o Natal, as unidades que atendem com consulta agendada 

(Centros de Atenção à Melhor Idade – CAIMs, Centros de Atenção Integral à Criança – 

CAICs, Fundações de Saúde e Policlínicas) funcionam apenas nos dias 23, 26 e 27. O 

mesmo ocorre na semana do Ano Novo, quando essas unidades suspendem os 

atendimentos somente no ponto facultativo e feriado (31 e 1º). 

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

Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), não funcionarão nos dias 24 e 

25 de dezembro, retornando na quinta-feira (26), em horário de funcionamento normal em 

todo o estado, das 8h às 17h. Também não haverá expediente nos dias 31 de dezembro e 1º 

de janeiro. Os atendimentos retornam no dia 2 de janeiro, das 8h às 17h em todo o estado. 

Cultura 

Devido às festas de fim de ano, o funcionamento dos espaços administrados pela Secretaria 

de Estado de Cultura e Economia Criativa será alterado. Confira os horários: 

Teatro Amazonas 

21/12 – Neste sábado devido às sessões do espetáculo “A Caixa Mágica do Natal”, o 

Teatro abrirá para visitação das 9h às 15h. 

22/12 – No domingo não haverá visitação no Teatro, que será aberto apenas para as 

sessões de “A Caixa Mágica do Natal”, às 11h e 19h. 

23, 25, 30/12 e 01/01 – Fechado para visitação. 

24/12 – Na Véspera de Natal, o Teatro abre para visitação das 9h às 12h. 

26 a 29/12 – Visitação normal, das 9h às 17h. 

31/12 – Aberto de 12h às 17h. 

Museus 

21/12 a 01/01 – O Palacete Provincial (Praça Heliodoro Balbi, Centro) não abre para 

visitação. 
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24, 25, 31/12 e 01/01 – Nestes dias, o Museu Casa Eduardo Ribeiro (R. José Clemente, 

Centro) e o Museu do Seringal ficarão fechados. A visitação será normal nos demais dias: 

Casa Eduardo Ribeiro abre normalmente de terça a sábado, das 9h às 14h, e Museu do 

Seringal, de terça a domingo, das 9h às 16h, sendo a última visita com início às 15h. 

Centros Culturais 

21/12 a 02/01 – Os Centros Culturais Povos da Amazônia e Usina Chaminé (avenida 

Manaus Moderna, Centro) ficarão fechados para visitação. 

24, 25, 31/12 e 01/01 – Os palácios Rio Negro e da Justiça ficarão fechados. Nos demais 

dias, a visitação será realizada das 9h às 15h, de terça a sábado, e das 9h às 14h, aos 

domingos. 

Galerias 

19 a 22/12 – O Centro de Artes Visuais Galeria do Largo e a Casa das Artes, localizadas 

no Largo de São Sebastião, abrem das 14h às 20h. 

23, 24, 25, 30 e 31/12 e 01/01 – Sem funcionamento. 

26 a 29/ 12 – As galerias abrem das 15h às 20h. 

Bibliotecas 

21 e 22/12 – Apenas a Biblioteca Pública do Amazonas (rua Barroso, Centro) abre neste 

fim de semana. Neste sábado, com o “Sábado na Biblioteca”, o espaço terá atividades das 

9h às 12h. No domingo, a Feira de Trocas de Livros e Gibis acontece no espaço das 8h às 

12h. As demais bibliotecas ficarão fechadas. 

23 a 25/ 12 – Fechadas para visitação. 

26 e 27/12 – Abertas para visitação, das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira. 

28/12 a 01/01 – Fechadas para visitação. 
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DATA 18/12/2019 DIA DA SEMANA Quarta-Feira 

VEÍCULO Portal Marcos Santos EDITORIA/ COLUNA Economia 

LINK 

https://www.portalmarcossantos.com.br/2019/12/18/governo-do-amazonas-decreta-

ponto-facultativo-nos-dias-24-e-31-de-dezembro-veja-o-que-vai-funcionar/ 

TÍTULO 
Governo do Amazonas decreta ponto facultativo nos dias 24 e 31 de dezembro veja o que vai 

funcionar 

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 Estado decretou, nesta quarta-feira (18/12), ponto 
facultativo nos órgãos da administração estadual nos dias 24 e 31 de 
dezembro. Não serão afetados os serviços essenciais à população na 
área de saúde. O governo determinou, ainda, que a Secretaria de 
Estado de Educação e Desporto (Seduc) promova a compensação 
das horas normais de ensino, se houver necessidade. 
 
As unidades de urgência e emergência da rede estadual da capital e 
do interior funcionarão normalmente nos pontos facultativos (24 e 
31/12) e feriados (25/12 e 01/01) deste final de ano. Os 11 serviços de 
Pronto Atendimento (SPAs e UPAs) que atendem casos de urgência 
de baixa e média complexidades estarão em pleno funcionamento, 
assim como os sete prontos-socorros, sendo três adultos, um adulto e 

https://www.portalmarcossantos.com.br/2019/12/18/governo-do-amazonas-decreta-ponto-facultativo-nos-dias-24-e-31-de-dezembro-veja-o-que-vai-funcionar/
https://www.portalmarcossantos.com.br/2019/12/18/governo-do-amazonas-decreta-ponto-facultativo-nos-dias-24-e-31-de-dezembro-veja-o-que-vai-funcionar/
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infantil e três infantis. O atendimento às grávidas também seguirá sem 
alterações nas sete maternidades do Estado. 
 
Na semana em que se comemora o Natal, as unidades que atendem 
com consulta agendada (Centros de Atenção à Melhor Idade – CAIMs, 
Centros de Atenção Integral à Criança – CAICs, Fundações de Saúde 
e Policlínicas) funcionam apenas nos dias 23, 26 e 27. O mesmo 
ocorre na semana do Ano Novo, quando essas unidades suspendem 
os atendimentos somente no ponto facultativo e feriado (31/12 e 
01/01). 
 
Cidadania 
 
As unidades de Pronto Atendimento ao Cidadão (PAC), administradas 
pela Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania 
(Sejusc), não funcionarão nos dias 24 e 25 de dezembro, retornando 
na quinta-feira (26/12), em horário de funcionamento normal em todo o 
estado, das 8h às 17h. Também não haverá expediente nos dias 31 
de dezembro e 1º de janeiro. Os atendimentos retornam no dia 2 de 
janeiro, das 8h às 17h em todo o estado. 
 
Cultura 
 
Devido às festas de fim de ano, o funcionamento dos espaços 
administrados pela Secretaria de Estado de Cultura e Economia 
Criativa será alterado. Confira os horários: 
 
Teatro Amazonas 
 
21/12 – Neste sábado devido às sessões do espetáculo “A Caixa 
Mágica do Natal”, o Teatro abrirá para visitação das 9h às 15h. 
 
22/12 – No domingo não haverá visitação no Teatro, que será aberto 
apenas para as sessões de “A Caixa Mágica do Natal”, às 11h e 19h.  
 
23, 25, 30/12 e 01/01 – Fechado para visitação. 
 
24/12 – Na Véspera de Natal, o Teatro abre para visitação das 9h às 
12h. 
 
26 a 29/12 – Visitação normal, das 9h às 17h. 
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31/12 – Aberto de 12h às 17h. 
 
Museus 
 
21/12 a 01/01 – O Palacete Provincial (Praça Heliodoro Balbi, Centro) 
não abre para visitação. 
 
24, 25, 31/12 e 01/01 – Nestes dias, o Museu Casa Eduardo Ribeiro 
(R. José Clemente, Centro) e o Museu do Seringal ficarão fechados. A 
visitação será normal nos demais dias: Casa Eduardo Ribeiro abre 
normalmente de terça a sábado, das 9h às 14h, e Museu do Seringal, 
de terça a domingo, das 9h às 16h, sendo a última visita com início às 
15h. 
 
Centros Culturais 
 
21/12 a 02/01 – Os Centros Culturais Povos da Amazônia e Usina 
Chaminé (avenida Manaus Moderna, Centro) ficarão fechados para 
visitação. 
 
24, 25, 31/12 e 01/01 – Os palácios Rio Negro e da Justiça ficarão 
fechados. Nos demais dias, a visitação será realizada das 9h às 15h, 
de terça a sábado, e das 9h às 14h, aos domingos. 
 
Galerias 
 
19 a 22/12 – O Centro de Artes Visuais Galeria do Largo e a Casa das 
Artes, localizadas no Largo de São Sebastião, abrem das 14h às 20h.  
 
23, 24, 25, 30 e 31/12 e 01/01 – Sem funcionamento. 
 
26 a 29/ 12 – As galerias abrem das 15h às 20h. 
 
Bibliotecas 
 
21 e 22/12 – Apenas a Biblioteca Pública do Amazonas (rua Barroso, 
Centro) abre neste fim de semana. Neste sábado, com o “Sábado na 
Biblioteca”, o espaço terá atividades das 9h às 12h. No domingo, a 
Feira de Trocas de Livros e Gibis acontece no espaço das 8h às 12h. 
As demais bibliotecas ficarão fechadas. 
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23 a 25/ 12 – Fechadas para visitação. 26 e 27/12 – Abertas para 
visitação, das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira. 28/12 a 01/01 – 
Fechadas para visitação. 


