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A população do município de Iranduba (a 36 quilômetros da capital), 

participou de palestras de conscientização sobre violência doméstica 

durante a ação de cidadania “PAC em Movimento”, promovida pelo 

Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Justiça, 

Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc). O evento foi realizado na 

segunda-feira (13/5). 

  

A atividade aconteceu na Escola Municipal Ana Barbosa de Castro e 

atendeu 83 pessoas para primeira e segunda via de RG, e 58 

pessoas para serviços de emissão de certidão de nascimento e 

casamento. 

  

Na palestra, foram abordados os vários tipos de violência contra a 

mulher, como a física, moral e psicológica. De acordo com a 

secretária da Sejusc, Caroline Braz, ações de prevenção fazem parte 

das políticas para mulheres adotadas pelo órgão. 

  

“O intuito do Governo do Estado, por meio da Sejusc, é agir antes 

que a violência aconteça, com foco na prevenção”, destaca.“Nossas 

políticas atuam na articulação de oportunidades, para que mulheres 

conquistem cada vez mais a independência financeira, e, com isso, 

a liberdade de escolha”. 

  

Parceria 

A ação contou com a parceria da ONG Girassol, movimento social 

que há 12 anos atua com atividades de conscientização contra 

violência. Atualmente, a ONG tem 12 representantes que passaram 
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por situação de violência doméstica e hoje compartilham suas 

histórias de superação. 

  

A presidente do grupo, Francinete Maia, de 41 anos, considera 

importante a realização de ações de cidadania no interior do Estado. 

  

“A nossa organização já realizou ações em 16 pontos de Manaus e 

Região Metropolitana, sempre em parceria com órgãos e 

representantes do Estado”, ressalta. “Nessas ações, 

nós constatamos que a população do interior também se interessa 

pelo tema, principalmente as mulheres, que precisam conhecer seus 

direitos”. 

  

Acolhimento e apoio 

A Sejusc oferece, além de palestras e abordagens de 

conscientização, acolhimento e apoio para as vítimas de violência 

doméstica. Em suas unidades, o órgão oferece atendimento social e 

psicológico, orientação jurídica, além da condução da vítima ao 

Instituto Médico Legal (IML), acolhimento provisório e 

acompanhamento no Centro Estadual de Referência e Apoio à 

Mulher (Cream). 
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Além de palestras de conscientização, serviços de emissão de 
documentos foram oferecidos no local 

Na manhã desta segunda-feira (13/5), a população do município de 
Iranduba (a 36 quilômetros da capital), participou de palestras de 
conscientização sobre violência doméstica durante a ação de 
cidadania “PAC em Movimento”, promovida pelo Governo do 
Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Justiça, Direitos 
Humanos e Cidadania (Sejusc). 

A atividade aconteceu na Escola Municipal Ana Barbosa de Castro e 
atendeu 83 pessoas para primeira e segunda via de RG, e 58 
pessoas para serviços de emissão de certidão de nascimento e 
casamento. 

Na palestra, foram abordados os vários tipos de violência contra a 
mulher, como a física, moral e psicológica. De acordo com a 
secretária da Sejusc, Caroline Braz, ações de prevenção fazem parte 
das políticas para mulheres adotadas pelo órgão. 

“O intuito do Governo do Estado, por meio da Sejusc, é agir antes 
que a violência aconteça, com foco na prevenção”, destaca.“Nossas 
políticas atuam na articulação de oportunidades, para que mulheres 
conquistem cada vez mais a independência financeira, e, com isso, 
a liberdade de escolha”. 

Parceria 

A ação contou com a parceria da ONG Girassol, movimento social 
que há 12 anos atua com atividades de conscientização contra 
violência. Atualmente, a ONG tem 12 representantes que passaram 
por situação de violência doméstica e hoje compartilham suas 
histórias de superação. 

A presidente do grupo, Francinete Maia, de 41 anos, considera 
importante a realização de ações de cidadania no interior do Estado. 
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“A nossa organização já realizou ações em 16 pontos de Manaus e 
Região Metropolitana, sempre em parceria com órgãos e 
representantes do Estado”, ressalta. “Nessas ações, nós 
constatamos que a população do interior também se interessa pelo 
tema, principalmente as mulheres, que precisam conhecer seus 
direitos”. 

Acolhimento e apoio 

A Sejusc oferece, além de palestras e abordagens de 
conscientização, acolhimento e apoio para as vítimas de violência 
doméstica. Em suas unidades, o órgão oferece atendimento social e 
psicológico, orientação jurídica, além da condução da vítima ao 
Instituto Médico Legal (IML), acolhimento provisório e 
acompanhamento no Centro Estadual de Referência e Apoio à 
Mulher (Cream). 
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O mês de maio é marcado pela Campanha Nacional de Combate ao 

Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Entre os 

dias 14 e 18 , o Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de 

Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), 

participará de ações de conscientização em alusão à campanha.  

Na programação, estão atividades em escolas, ruas, praças e 

centros de convivência. Segundo a secretária da Sejusc, Caroline 

Braz, é importante promover ações que envolvam toda a sociedade 

no combate a violência sexual infantil.  

"Nossa tarefa, sob orientação do governador Wilson Lima, é proteger 

nossas crianças e adolescentes, reforçando na sociedade a 

importância da denúncia para a solução dos casos", explica. 

"Diversos órgãos do Governo do Estado estão engajados nesta luta, 

pensando, principalmente, no bem-estar e garantia de direitos".  

Programação 

A semana de conscientização inicia dia 14, com a participação da 

Sejusc na ação integrada “Cuidar e Proteger São Nosso Dever”, com 

palestras e atividades preventivas e formativas em escolas 

estaduais, como forma enfrentamento à violência sexual, junto às 

secretarias de Estado de Educação e Qualidade do Ensino (Seduc-

AM) e Assistência Social (Seas). A abertura acontece no Instituto 

Estado do Amazonas (IEA), às 9h.  

No dia 15, a Orla da Ponta Negra será palco de uma mobilização e 

de abordagens informativas realizadas pelo órgão e com apoio de 

secretarias parceiras, a partir da 18h, horário em que o local terá a 

faixa liberada. A atividade contará com a participação da Companhia 

de Arte Cristã, que ajudará a compor as abordagens de forma lúdica.  

Nos dias 16 e 17, o órgão participará do Seminário de Enfrentamento 

à Violência Sexual Contra Crianças e Adolescentes, no Centro de 
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Convenções do Amazonas Vasco Vasques, de 8h às 17h.  Na 

ocasião, a Sejusc mediará a mesa redonda “A intersetorialidade nas 

políticas de atendimento das situações de violência sexual contra 

crianças e adolescentes”, no dia 16/5, às 14h.  

O dia 18 de maio, Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração 

Sexual contra Crianças e Adolescentes, terá atividades na capital e 

interior. Nomunicípio de Cacau Pirêra, a Sejusc realizará abordagens 

informativas, além de atendimento e orientação à familiares e/ou 

crianças com direitos violados.  

Na capital, a Praça Heliodoro Balbi será o local de um Ato Público de 

Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e 

Adolescentes. Entre os órgãos parceiros estão as Secretarias de 

Assistência Social, de Educação, Municipal de Educação, de Saúde, 

Universidade do Estado do Amazonas (UEA), e Caritas 

Arquidiocesiana de Manaus. 

*Com informações de assessoria de imprensa 
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O mês de maio é marcado pela Campanha Nacional de Combate ao 

Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Entre os 

dias 14 e 18 , o Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de 

Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), 

participará de ações de conscientização em alusão à campanha. 

  

Na programação, estão atividades em escolas, ruas, praças e 

centros de convivência. Segundo a secretária da Sejusc, Caroline 

Braz, é importante promover ações que envolvam toda a sociedade 

no combate a violência sexual infantil. 

  

“Nossa tarefa, sob orientação do governador Wilson Lima, é proteger 

nossas crianças e adolescentes, reforçando na sociedade a 

importância da denúncia para a solução dos casos”, explica. 

“Diversos órgãos do Governo do Estado estão engajados nesta luta, 

pensando, principalmente, no bem-estar e garantia de direitos”. 

  

Programação 

A semana de conscientização inicia dia 14, com a participação da 

Sejusc na ação integrada “Cuidar e Proteger São Nosso Dever”, com 

palestras e atividades preventivas e formativas em escolas 

estaduais, como forma enfrentamento à violência sexual, junto às 

secretarias de Estado de Educação e Qualidade do Ensino (Seduc-

AM) e Assistência Social (Seas). A abertura acontece no Instituto 

Estado do Amazonas (IEA), às 9h. 

  

No dia 15, a Orla da Ponta Negra será palco de uma mobilização e 

de abordagens informativas realizadas pelo órgão e com apoio de 
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secretarias parceiras, a partir da 18h, horário em que o local terá a 

faixa liberada. A atividade contará com a participação da Companhia 

de Arte Cristã, que ajudará a compor as abordagens de forma lúdica. 

  

Nos dias 16 e 17, o órgão participará do Seminário de Enfrentamento 

à Violência Sexual Contra Crianças e Adolescentes, no Centro de 

Convenções do Amazonas Vasco Vasques, de 8h às 17h.  Na 

ocasião, a Sejusc mediará a mesa redonda “A intersetorialidade nas 

políticas de atendimento das situações de violência sexual contra 

crianças e adolescentes”, no dia 16/5, às 14h. 

  

O dia 18 de maio, Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração 

Sexual contra Crianças e Adolescentes, terá atividades na capital e 

interior. Nomunicípio de Cacau Pirêra, a Sejusc realizará abordagens 

informativas, além de atendimento e orientação à familiares e/ou 

crianças com direitos violados.  

  

Na capital, a Praça Heliodoro Balbi será o local de um Ato Público de 

Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e 

Adolescentes. Entre os órgãos parceiros estão as Secretarias de 

Assistência Social, de Educação, Municipal de Educação, de Saúde, 

Universidade do Estado do Amazonas (UEA), e Caritas 

Arquidiocesiana de Manaus. 
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A Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania 

(Sejusc) participará de ações de conscientização em alusão à 

Campanha Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de 

Crianças e Adolescentes, entre esta terça (14) e o próximo sábado 

(18). Na programação, estão atividades em escolas, ruas, praças e 

centros de convivência. Segundo a secretária da Sejusc, Caroline 

Braz, é importante promover ações que envolvam toda a sociedade 

no combate à violência sexual infantil. “Nossa tarefa, sob orientação 

do governador Wilson Lima, é proteger nossas crianças e 

adolescentes, reforçando na sociedade a importância da denúncia 

para a solução dos casos”, explica. Programação Nesta terça, a 

Sejusc participa da ação integrada “Cuidar e Proteger São Nosso 

Dever”, com palestras e atividades preventivas e informativas em 

escolas estaduais, como forma enfrentamento à violência sexual, 

junto às secretarias de Estado de Educação (Seduc) e Assistência 

Social (Seas). A abertura acontece no Instituto Estado do Amazonas 

(IEA), às 9h. No dia 15, a Orla da Ponta Negra será palco de uma 

mobilização e de abordagens informativas realizadas pelo órgão com 

apoio de secretarias parceiras, a partir da 18h, horário em que o local 

terá a faixa liberada. A atividade contará com a participação da 

Companhia de Arte Cristã, que ajudará a compor as abordagens de 

forma lúdica. Nos dias 16 e 17, o órgão participará do Seminário de 

Enfrentamento à Violência Sexual Contra Crianças e Adolescentes, 

no Centro de Convenções do Amazonas Vasco Vasques, de 8h às 

17h. Na ocasião, a Sejusc mediará a mesa redonda “A 

intersetorialidade nas políticas de atendimento das situações de 

violência sexual contra crianças e adolescentes”, no dia 16, às 14h. 

O dia 18 de maio, Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração 

Sexual contra Crianças e Adolescentes, terá atividades na capital e 

interior. Em Cacau Pirêra, a Sejusc realizará abordagens 

informativas, além de atendimento e orientação a familiares e/ou 

crianças com direitos violados.  Na capital, a Praça Heliodoro Balbi 

será o local de um Ato Público de Combate ao Abuso e Exploração 

Sexual de Crianças e Adolescentes. Entre os órgãos parceiros estão 
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as Secretarias de Assistência Social, de Educação, Municipal de 

Educação, de Saúde, Universidade do Estado do Amazonas (UEA) 

e Caritas Arquidiocesiana de Manaus. 
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O mês de maio é marcado pela Campanha Nacional de Combate ao 
Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Entre os 
dias 14 e 18 , o Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de 
Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), 
participará de ações de conscientização em alusão à campanha. 
Na programação, estão atividades em escolas, ruas, praças e 
centros de convivência. Segundo a secretária da Sejusc, Caroline 
Braz, é importante promover ações que envolvam toda a sociedade 
no combate a violência sexual infantil. 
“Nossa tarefa, sob orientação do governador Wilson Lima, é proteger 
nossas crianças e adolescentes, reforçando na sociedade a 
importância da denúncia para a solução dos casos”, explica. 
“Diversos órgãos do Governo do Estado estão engajados nesta luta, 
pensando, principalmente, no bem-estar e garantia de direitos”. 
Programação 
A semana de conscientização inicia dia 14, com a participação da 
Sejusc na ação integrada “Cuidar e Proteger São Nosso Dever”, com 
palestras e atividades preventivas e formativas em escolas 
estaduais, como forma enfrentamento à violência sexual, junto às 
secretarias de Estado de Educação e Qualidade do Ensino (Seduc-
AM) e Assistência Social (Seas). A abertura acontece no Instituto 
Estado do Amazonas (IEA), às 9h. 
No dia 15, a Orla da Ponta Negra será palco de uma mobilização e 
de abordagens informativas realizadas pelo órgão e com apoio de 
secretarias parceiras, a partir da 18h, horário em que o local terá a 
faixa liberada. A atividade contará com a participação da Companhia 
de Arte Cristã, que ajudará a compor as abordagens de forma lúdica. 
Nos dias 16 e 17, o órgão participará do Seminário de Enfrentamento 
à Violência Sexual Contra Crianças e Adolescentes, no Centro de 
Convenções do Amazonas Vasco Vasques, de 8h às 17h.  Na 
ocasião, a Sejusc mediará a mesa redonda “A intersetorialidade nas 
políticas de atendimento das situações de violência sexual contra 
crianças e adolescentes”, no dia 16/5, às 14h. 
O dia 18 de maio, Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração 
Sexual contra Crianças e Adolescentes, terá atividades na capital e 
interior. Nomunicípio de Cacau Pirêra, a Sejusc realizará abordagens 
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informativas, além de atendimento e orientação à familiares e/ou 
crianças com direitos violados.  
 
Na capital, a Praça Heliodoro Balbi será o local de um Ato Público de 
Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e 
Adolescentes. Entre os órgãos parceiros estão as Secretarias de 
Assistência Social, de Educação, Municipal de Educação, de Saúde, 
Universidade do Estado do Amazonas (UEA), e Caritas 
Arquidiocesiana de Manaus. 
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O mês de maio é marcado pela Campanha Nacional de Combate ao 
Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Entre os 
dias 14 e 18 , o Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de 
Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), 
participará de ações de conscientização em alusão à campanha. 

Na programação, estão atividades em escolas, ruas, praças e 
centros de convivência. Segundo a secretária da Sejusc, Caroline 
Braz, é importante promover ações que envolvam toda a sociedade 
no combate a violência sexual infantil. 

“Nossa tarefa, sob orientação do governador Wilson Lima, é proteger 
nossas crianças e adolescentes, reforçando na sociedade a 
importância da denúncia para a solução dos casos”, explica. 
“Diversos órgãos do Governo do Estado estão engajados nesta luta, 
pensando, principalmente, no bem-estar e garantia de direitos”. 

Programação 

A semana de conscientização inicia dia 14, com a participação da 
Sejusc na ação integrada “Cuidar e Proteger São Nosso Dever”, com 
palestras e atividades preventivas e formativas em escolas 
estaduais, como forma enfrentamento à violência sexual, junto às 
secretarias de Estado de Educação e Qualidade do Ensino (Seduc-
AM) e Assistência Social (Seas). A abertura acontece no Instituto 
Estado do Amazonas (IEA), às 9h. 

No dia 15, a Orla da Ponta Negra será palco de uma mobilização e 
de abordagens informativas realizadas pelo órgão e com apoio de 
secretarias parceiras, a partir da 18h, horário em que o local terá a 
faixa liberada. A atividade contará com a participação da Companhia 
de Arte Cristã, que ajudará a compor as abordagens de forma lúdica. 

Nos dias 16 e 17, o órgão participará do Seminário de Enfrentamento 
à Violência Sexual Contra Crianças e Adolescentes, no Centro de 
Convenções do Amazonas Vasco Vasques, de 8h às 17h. Na 
ocasião, a Sejusc mediará a mesa redonda “A intersetorialidade nas 
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políticas de atendimento das situações de violência sexual contra 
crianças e adolescentes”, no dia 16/5, às 14h. 

O dia 18 de maio, Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração 
Sexual contra Crianças e Adolescentes, terá atividades na capital e 
interior. Nomunicípio de Cacau Pirêra, a Sejusc realizará abordagens 
informativas, além de atendimento e orientação à familiares e/ou 
crianças com direitos violados. 

Na capital, a Praça Heliodoro Balbi será o local de um Ato Público de 
Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e 
Adolescentes. Entre os órgãos parceiros estão as Secretarias de 
Assistência Social, de Educação, Municipal de Educação, de Saúde, 
Universidade do Estado do Amazonas (UEA), e Caritas 
Arquidiocesiana de Manaus. 

 

 


