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DATA 19/12/2019 DIA DA SEMANA Quinta-Feira 

VEÍCULO Manaus Alerta EDITORIA/ COLUNA Manaus 

LINK 

https://manausalerta.com.br/fim-de-ano-em-manaus-tera-fiscalizacao-intensiva-da-

arsam/ 

TÍTULO Fim de ano em Manaus terá fiscalização intensiva da Arsam 

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  

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 

https://manausalerta.com.br/fim-de-ano-em-manaus-tera-fiscalizacao-intensiva-da-arsam/
https://manausalerta.com.br/fim-de-ano-em-manaus-tera-fiscalizacao-intensiva-da-arsam/
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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. 

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 
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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 deJustiça, 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. 

Atendimento 

Denúncias ou reclamações a respeito da prestação do serviço de 

transporte rodoviário intermunicipal podem ser feitas 

diretamente aos fiscais da Arsam nos pontos de apoio, 

registradas pessoalmente na Ouvidoria localizada na rodoviária 

Huascar Angelim em Manaus, ou através do 0800 280 8585 e 

Whatsapp (92) 98408-1799, em horário comercial. 

Com informações da assessoria 
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DATA 19/12/2019 DIA DA SEMANA Quinta-Feira 

VEÍCULO Em Tempo EDITORIA/ COLUNA Ponto Facultativo 

LINK 

http://d.emtempo.com.br/amazonas/182721/ponto-facultativo-e-decretado-no-am-

confira-os-dias-de-folga 

TÍTULO Ponto facultativo é decretado no AM confira os dias de folga 

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 1) 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, 

http://d.emtempo.com.br/amazonas/182721/ponto-facultativo-e-decretado-no-am-confira-os-dias-de-folga
http://d.emtempo.com.br/amazonas/182721/ponto-facultativo-e-decretado-no-am-confira-os-dias-de-folga
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sendo três adultos, um adulto e 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 e 1). 
 
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), 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 - Neste sábado devido às sessões do espetáculo “A Caixa Mágica do Natal”, o Teatro abrirá 
para visitação das 9h às 15h. 
 
22 - 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 e 1 - Fechado para visitação. 
 
24 - Na Véspera de Natal, o Teatro abre para visitação das 9h às 12h. 
 
26 a 29 - Visitação normal, das 9h às 17h. 
 
31 - Aberto de 12h às 17h.  
 
Museus 
 
21 a 1 - O Palacete Provincial (Praça Heliodoro Balbi, Centro) não abre para visitação. 
 
24, 25, 31 e 1 - 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. 
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Centros Culturais 
 
21 a 2 - Os Centros Culturais Povos da Amazônia e Usina Chaminé (avenida Manaus Moderna, 
Centro) ficarão fechados para visitação. 
 
24, 25, 31 e 1 - 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 - 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 e 1 – Sem funcionamento. 
 
26 a 29 - As galerias abrem das 15h às 20h.  
 
Bibliotecas  
 
21 e 22 - 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 - Fechadas para visitação. 
 
26 e 27- Abertas para visitação, das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira.  
 
28 a 1- Fechadas para visitação. 
 
*Com informações da assessoria 
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DATA 19/12/2019 DIA DA SEMANA Quinta-Feira 

VEÍCULO Em Tempo EDITORIA/ COLUNA Administração Estadual 

LINK 

http://d.emtempo.com.br/amazonas-cidades/182758/amazonas-tem-orcamento-

aprovado-em-mais-de-r-18-bi-para-2020 

TÍTULO Amazonas tem orçamento aprovado em mais de R$ 18 bilhões para 2020 

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 Amazonas aumentou em R$ 1,477 bilhão o orçamento para 2020, em 
relação a 2019, com destaque para a ampliação de recursos destinados às áreas prioritárias: 
Saúde, Educação, Segurança Pública, Assistência Social, Justiça e Cidadania. O valor total chega 
a R$ 18,774 bilhões e foi aprovado ontem (18) pela Assembleia Legislativa (ALE-AM), em 
sessão que entrou pela noite. Dos 24 deputados, 22 aprovaram a Lei Orçamentária Anual 
(LOA) 2020. 
 
Saúde 
 
Todas as principais áreas tiveram aumento de recursos para o próximo ano. Na Saúde, o 
orçamento passou de R$ 2,447 bilhões para R$ 2,634 bilhões. O recurso aprovado em 2018 foi 
insuficiente para 2019, sobretudo pelas dívidas deixadas por governos anteriores. Para o 
próximo ano, o Governo aposta na otimização de receitas e na reengenharia da gestão, em 
andamento, para equacionar as despesas. 

http://d.emtempo.com.br/amazonas-cidades/182758/amazonas-tem-orcamento-aprovado-em-mais-de-r-18-bi-para-2020
http://d.emtempo.com.br/amazonas-cidades/182758/amazonas-tem-orcamento-aprovado-em-mais-de-r-18-bi-para-2020
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O relator da LOA na casa legislativa, deputado Ricardo Nicolau, destacou que toda contribuição 
que o parlamento der para a Saúde é importante. ‘’ Os deputados destinaram recursos para 
Saúde e Educação, eu particularmente apresentei emendas para essas duas áreas acima do 
que a própria lei exige do Executivo’’. O voto do relator foi pela aprovação integral da LOA 
elaborada pelo Governo, que foi seguido por 22 deputados. 
 
Segurança 
 
No próximo ano, a Secretaria de Segurança contará com R$ 2,316 bilhões. O valor é R$ 493,7 
milhões maior que os R$ 1,823 bilhão aprovado para 2019. Neste ano, o Estado iniciou 
investimentos em equipamento, tecnologia e no aperfeiçoamento das tropas. 
 
Entre os investimentos programados pela Secretaria de Segurança para 2020, estão: aquisição 
de armamentos, investimento em lanchas blindadas para o combate à criminalidade nos rios e 
transporte de tropas, além da aquisição de equipamentos para a modernização administrativa 
e de inteligência das polícias. 
 
Educação 
 
Na Educação, a Seduc terá R$ 2,938 bilhões para gastar. O valor é R$ 222,2 milhões maior que 
os R$ 2,716 bilhões de 2019. O recurso já contempla os 2.868 professores que serão 
escolhidos por Processo Seletivo Simplificado. Os profissionais atuarão nas escolas estaduais 
de Manaus e do interior do Estado. Ao todo, o processo selecionará educadores nas 
modalidades ensino regular, educação especial, mediação tecnológica e unidade prisional. 
 
Social, Justiça e Cidadania 
 
Na LOA 2020, a Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc) tem R$ 34,690 
milhões para investir em programas e projetos prioritários, como a ‘’ implantação dos Serviços 
de Apoio à Mulheres, Idosos, Crianças e PCDs (Samics) em seis municípios do interior. 
 
Na Secretaria de Assistência Social (Seas), o orçamento destinado pelo Estado é de R$ 46 
milhões. A secretaria terá acréscimo de valores em 2020 com recursos do Fundo de Promoção 
Social e Erradicação da Pobreza (FPS). 
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DATA 19/12/2019 DIA DA SEMANA Quinta-Feira 

VEÍCULO Portal Marcos Santos EDITORIA/ COLUNA Cidade 

LINK 

https://www.portalmarcossantos.com.br/2019/12/19/com-orcamento-aprovado-de-r-

187-bilhoes-governo-amplia-investimentos-em-areas-prioritarias-em-2020/ 

TÍTULO 
Com orçamento aprovado de R$ 18 bilhões governo amplia investimentos em áreas prioritárias 

em 2020 

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 aumentou em R$ 1,477 bilhão o orçamento 
para 2020, em relação a 2019, com destaque para a ampliação de 
recursos destinados às áreas prioritárias: Saúde, Educação, 
Segurança Pública, Assistência Social, Justiça e Cidadania. 
 
O valor total chega a R$ 18,774 bilhões e foi aprovado ontem (18/12) 
pela Assembleia Legislativa (ALE-AM), em sessão que entrou pela 
noite. Dos 24 deputados, 22 aprovaram a Lei Orçamentária Anual 
(LOA) 2020. 
 
Todas as principais áreas tiveram aumento de recursos para o 
próximo ano. Na Saúde, o orçamento passou de R$ 2,447 bilhões 
para R$ 2,634 bilhões. O recurso aprovado em 2018 foi insuficiente 

https://www.portalmarcossantos.com.br/2019/12/19/com-orcamento-aprovado-de-r-187-bilhoes-governo-amplia-investimentos-em-areas-prioritarias-em-2020/
https://www.portalmarcossantos.com.br/2019/12/19/com-orcamento-aprovado-de-r-187-bilhoes-governo-amplia-investimentos-em-areas-prioritarias-em-2020/
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para 2019, sobretudo pelas dívidas deixadas por governos anteriores. 
Para o próximo ano, o Governo aposta na otimização de receitas e na 
reengenharia da gestão, em andamento, para equacionar as 
despesas. 
 
Com orçamento 
 
A líder do Governo na Assembleia, Joana Darc, destacou o aumento 
de recursos, todo o trabalho do Governo para melhorar a Saúde, 
assim como o entendimento dos parlamentares de que todo 
investimento nessa área é importante. ‘’ Sabemos como o Governo 
recebeu a Saúde, do quanto tem sido investido, mas organizar a área 
integralmente, com problemas acumulado em anos, não se dá noite 
para o dia’’. 
 
O relator da LOA na casa legislativa, deputado Ricardo Nicolau, 
também destacou que toda contribuição que o parlamento der para a 
Saúde é importante. ‘’ Os deputados destinaram recursos para Saúde 
e Educação, eu particularmente apresentei emendas para essas duas 
áreas acima do que a própria lei exige do Executivo’’. O voto do relator 
foi pela aprovação integral da LOA elaborada pelo Governo, que foi 
seguido por 22 deputados. 
 
Segurança Pública 
 
Em 2020, o governador Wilson Lima também intensifica a política de 
melhorias das forças policiais. No próximo ano, a Secretaria de 
Segurança disponibilizará de R$ 2,316 bilhões. O valor é R$ 493,7 
milhões maior que os R$ 1,823 bilhão aprovado para 2019. Neste ano, 
o Estado iniciou investimentos em equipamento, tecnologia e no 
aperfeiçoamento das tropas. 
 
Entre os investimentos programados pela Secretaria de Segurança 
para 2020, estão: aquisição de armamentos, investimento em lanchas 
blindadas para o combate à criminalidade nos rios e transporte de 
tropas, além da aquisição de equipamentos para a modernização 
administrativa e de inteligência das polícias. 
 
Educação 
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Na Educação, a Seduc contará com orçamento de R$ 2,938 bilhões, 
valor R$ 222,2 milhões maior que os R$ 2,716 bilhões de 2019. O 
recurso já contempla os 2.868 professores que serão escolhidos por 
Processo Seletivo Simplificado. Os profissionais atuarão nas escolas 
estaduais de Manaus e do interior do Estado. Ao todo, o processo 
selecionará educadores nas modalidades ensino regular, educação 
especial, mediação tecnológica e unidade prisional. 
 
Social e cidadania 
 
Na LOA 2020, a Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania 
(Sejusc) tem R$ 34,690 milhões para investir em programas e projetos 
prioritários, como a ‘’ implantação dos Serviços de Apoio à Mulheres, 
Idosos, Crianças e PCDs (Samics) em seis municípios do interior’’, 
destaca a secretária Caroline Braz. 
 
Na Secretaria de Assistência Social (Seas), o orçamento destinado 
pelo Estado é de R$ 46 milhões. A secretaria terá acréscimo de 
valores em 2020 com recursos do Fundo de Promoção Social e 
Erradicação da Pobreza (FPS). 
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DATA 19/12/2019 DIA DA SEMANA Quinta-Feira 

VEÍCULO Blog da Floresta EDITORIA/ COLUNA Cidadania 

LINK 

https://blogdafloresta.com.br/sejusc-realiza-900-atendimentos-no-primeiro-dia-de-

funcionamento-do-pac-iranduba/  

TÍTULO Sejusc realiza 900 atendimentos no primeiro dia de funcionamento do PAC Iranduba 

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://blogdafloresta.com.br/sejusc-realiza-900-atendimentos-no-primeiro-dia-de-funcionamento-do-pac-iranduba/
https://blogdafloresta.com.br/sejusc-realiza-900-atendimentos-no-primeiro-dia-de-funcionamento-do-pac-iranduba/
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O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Justiça, Direitos 

Humanos e Cidadania (Sejusc), implantou, nesta terça-feira (18/12), 

uma unidade do Pronto Atendimento ao Cidadão (PAC) no município 

Iranduba (distante 27 quilômetros de Manaus em linha reta). Agora são 

quatro PACs no interior (Manacapuru, Parintins, Itacoatiara e Iranduba) 

e oito em Manaus. 

O funcionamento é em parceria com a prefeitura Municipal e no primeiro 

dia, mais de 600 pessoas foram atendidas e 900 serviços prestados 

como emissão de documentos, realização de rodas de conversa sobre 

violência contra a mulher e embelezamento. “Como sempre, o serviço 

mais procurado é o de emissão de carteira de identidade. Foram mais de 

200 emitidas, entre primeira e outras vias”, informou a secretária 

executiva de cidadania, Mirtes Sales. 

A secretária da Sejusc, Eliane Ferreira destaca que a implantação de um 

PAC em Iranduba é uma reivindicação antiga da população local e que 

foi atendida no governo Amazonino Mendes devido ao respeito que o 

governador tem pelo povo do interior. “Apesar de Iranduba ser próximo 

de Manaus, nada melhor do que ter acesso aos serviços na própria 

cidade. Isso facilita a vida dos moradores que às vezes não tem como se 

deslocar até a capital e resolver suas pendências”. 

Para a dona de casa, Paula Bezerra que emitiu a carteira de identidade 

da filha de oito anos de idade e aproveitou para fazer os serviços de 

embelezamento, o PAC vai favorecer a população irandubense. “Quanto 

mais serviços a gente tiver aqui na nossa cidade é melhor. Às vezes, ir a 

Manaus é difícil e quando se tem filhos pequenos é mais complicado. É 

um presente do Governo ter um PAC aqui”, diz. 
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A unidade vai funcionar de segunda a sexta-feira das 8h às 14h, com 

emissão de carteiras de identidade e de trabalho, reprografia, fotografia 

para documentos e alistamento militar. 


