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em.html  
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Entre os dias 15 e 18 de maio, o município de Novo Airão (a 195 

quilômetros de Manaus) recebe o “PAC em Movimento”, projeto do 

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

Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc). Das 8h às 16h, no Ginásio 

Poliesportivo Luiz Jorge da Silva Ferrari (avenida Presidente Castelo 

Branco, 415, Novo Airão), serão oferecidos serviços como emissão 

de carteiras de identidade, primeira e segunda via, certidão de 

nascimento, além de itens necessários para documentação básica. 

Segundo a secretária da Sejusc, Caroline Braz, a ação itinerante tem 

a proposta de descentralizar os serviços da capital e expandir 

oportunidades para os cidadãos do interior. 

“Com orientação do governador Wilson Lima, temos a missão de 

estar cada vez mais próximo da população , e, para isso, contamos 

com parcerias importantes para a realização das atividades no 

interior do Estado. É a segunda vez que levamos o ‘PAC em 

Movimento’ para Novo Airão, município de estreia do projeto, e temos 

o apoio da Secretaria Municipal de Assistência Social, da Prefeitura 

e da Polícia Militar”, disse a titular da Sejusc. 

Números – No total, o projeto realizou 22.441 atendimentos em oito 

municípios. A primeira edição do “PAC em Movimento” aconteceu em 

Novo Airão, em fevereiro, com dois dias somente para índios. Na 

ocasião, com apoio da Polícia Civil, 1.922 pessoas foram atendidas. 

Em Autazes (a 113 quilômetros de Manaus), 898 indígenas da 

comunidade Moyaray foram beneficiados com a documentação 

básica. 

O projeto também passou por Itacoatiara (a 176 quilômetros da 

capital), com 1.092 atendimentos, além do incentivo para mulheres 

empreendedoras da área rural e urbana do município, com o 

cadastro no Crédito Solidário. 

Já em São Gabriel da Cachoeira (850 quilômetros de Manaus), o 

“PAC em Movimento” fechou as atividades com 4.850 documentos 

emitidos para indígenas das comunidades Iauaretê e Pari Cachoeira. 
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O projeto atendeu mais 599 pessoas em Presidente Figueiredo, 

4.783 em Alvarães, 4.638 em Maués e 3.659 em Manaus. 

Capital – Em Manaus, nesta quarta e quinta-feira (dias 15 e 16 de 

maio), das 9h às 16h, o “PAC em Movimento” integra a ação solidária 

realizada pelo Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza 

(FPS), no Centro Estadual de Convivência da Família (CECF) Padre 

Pedro Vignola, no bairro Cidade Nova. No local, são emitidos 

documentos como primeira e segunda via de carteira de identidade 

e certidão de nascimento. 
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O projeto ficará na cidade até sábado, com emissão de documentos 

Entre os dias 15 e 18 de maio, o município de Novo Airão (a 195 
quilômetros de Manaus) recebe o “PAC em Movimento”, projeto do 
Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Justiça, 
Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc). Das 8h às 16h, no Ginásio 
Poliesportivo Luiz Jorge da Silva Ferrari (avenida Presidente Castelo 
Branco, 415, Novo Airão), serão oferecidos serviços como emissão 
de carteiras de identidade, primeira e segunda via, certidão de 
nascimento, além de itens necessários para documentação básica. 

Segundo a secretária da Sejusc, Caroline Braz, a ação itinerante tem 
a proposta de descentralizar os serviços da capital e expandir 
oportunidades para os cidadãos do interior. 

“Com orientação do governador Wilson Lima, temos a missão de 
estar cada vez mais próximo da população , e, para isso, contamos 
com parcerias importantes para a realização das atividades no 
interior do Estado. É a segunda vez que levamos o ‘PAC em 
Movimento’ para Novo Airão, município de estreia do projeto, e temos 
o apoio da Secretaria Municipal de Assistência Social, da Prefeitura 
e da Polícia Militar”, disse a titular da Sejusc. 

Números – No total, o projeto realizou 22.441 atendimentos em oito 
municípios. A primeira edição do “PAC em Movimento” aconteceu em 
Novo Airão, em fevereiro, com dois dias somente para índios. Na 
ocasião, com apoio da Polícia Civil, 1.922 pessoas foram atendidas. 

Em Autazes (a 113 quilômetros de Manaus), 898 indígenas da 
comunidade Moyaray foram beneficiados com a documentação 
básica. 

O projeto também passou por Itacoatiara (a 176 quilômetros da 
capital), com 1.092 atendimentos, além do incentivo para mulheres 
empreendedoras da área rural e urbana do município, com o 
cadastro no Crédito Solidário. 
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Já em São Gabriel da Cachoeira (850 quilômetros de Manaus), o 
“PAC em Movimento” fechou as atividades com 4.850 documentos 
emitidos para indígenas das comunidades Iauaretê e Pari Cachoeira. 

O projeto atendeu mais 599 pessoas em Presidente Figueiredo, 
4.783 em Alvarães, 4.638 em Maués e 3.659 em Manaus. 

Capital – Em Manaus, nesta quarta e quinta-feira (dias 15 e 16 de 
maio), das 9h às 16h, o “PAC em Movimento” integra a ação solidária 
realizada pelo Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza 
(FPS), no Centro Estadual de Convivência da Família (CECF) Padre 
Pedro Vignola, no bairro Cidade Nova. No local, são emitidos 
documentos como primeira e segunda via de carteira de identidade 
e certidão de nascimento. 

FOTO: Divulgação/Sejusc 
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O projeto ficará na cidade até sábado, com emissão de documentos 
Entre os dias 15 e 18 de maio, o município de Novo Airão (a 195 
quilômetros de Manaus) recebe o “PAC em Movimento”, projeto do 
Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Justiça, 
Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc). Das 8h às 16h, no Ginásio 
Poliesportivo Luiz Jorge da Silva Ferrari (avenida Presidente Castelo 
Branco, 415, Novo Airão), serão oferecidos serviços como emissão 
de carteiras de identidade, primeira e segunda via, certidão de 
nascimento, além de itens necessários para documentação básica. 

Segundo a secretária da Sejusc, Caroline Braz, a ação itinerante tem 
a proposta de descentralizar os serviços da capital e expandir 
oportunidades para os cidadãos do interior. 

“Com orientação do governador Wilson Lima, temos a missão de 
estar cada vez mais próximo da população , e, para isso, contamos 
com parcerias importantes para a realização das atividades no 
interior do Estado. É a segunda vez que levamos o ‘PAC em 
Movimento’ para Novo Airão, município de estreia do projeto, e temos 
o apoio da Secretaria Municipal de Assistência Social, da Prefeitura 
e da Polícia Militar”, disse a titular da Sejusc. 

Números – No total, o projeto realizou 22.441 atendimentos em oito 
municípios. A primeira edição do “PAC em Movimento” aconteceu em 
Novo Airão, em fevereiro, com dois dias somente para índios. Na 
ocasião, com apoio da Polícia Civil, 1.922 pessoas foram atendidas. 
Em Autazes (a 113 quilômetros de Manaus), 898 indígenas da 
comunidade Moyaray foram beneficiados com a documentação 
básica. 

O projeto também passou por Itacoatiara (a 176 quilômetros da 
capital), com 1.092 atendimentos, além do incentivo para mulheres 
empreendedoras da área rural e urbana do município, com o 
cadastro no Crédito Solidário. 

Já em São Gabriel da Cachoeira (850 quilômetros de Manaus), o 
“PAC em Movimento” fechou as atividades com 4.850 documentos 
emitidos para indígenas das comunidades Iauaretê e Pari Cachoeira. 
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O projeto atendeu mais 599 pessoas em Presidente Figueiredo, 
4.783 em Alvarães, 4.638 em Maués e 3.659 em Manaus. 

Capital – Em Manaus, nesta quarta e quinta-feira (dias 15 e 16 de 
maio), das 9h às 16h, o “PAC em Movimento” integra a ação solidária 
realizada pelo Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza 
(FPS), no Centro Estadual de Convivência da Família (CECF) Padre 
Pedro Vignola, no bairro Cidade Nova. No local, são emitidos 
documentos como primeira e segunda via de carteira de identidade 
e certidão de nascimento. 
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O projeto ficará na cidade até sábado, com emissão de documentos 

Entre os dias 15 e 18 de maio, o município de Novo Airão (a 195 

quilômetros de Manaus) recebe o “PAC em Movimento”, projeto do 

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

Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc). Das 8h às 16h, no Ginásio 

Poliesportivo Luiz Jorge da Silva Ferrari (avenida Presidente Castelo 

Branco, 415, Novo Airão), serão oferecidos serviços como emissão 

de carteiras de identidade, primeira e segunda via, certidão de 

nascimento, além de itens necessários para documentação básica. 

Segundo a secretária da Sejusc, Caroline Braz, a ação itinerante tem 

a proposta de descentralizar os serviços da capital e expandir 

oportunidades para os cidadãos do interior. 

“Com orientação do governador Wilson Lima, temos a missão de 

estar cada vez mais próximo da população , e, para isso, contamos 

com parcerias importantes para a realização das atividades no 

interior do Estado. É a segunda vez que levamos o ‘PAC em 

Movimento’ para Novo Airão, município de estreia do projeto, e temos 

o apoio da Secretaria Municipal de Assistência Social, da Prefeitura 

e da Polícia Militar”, disse a titular da Sejusc. 

*Números –* No total, o projeto realizou 22.441 atendimentos em oito 

municípios. A primeira edição do “PAC em Movimento” aconteceu em 

Novo Airão, em fevereiro, com dois dias somente para índios. Na 

ocasião, com apoio da Polícia Civil, 1.922 pessoas foram atendidas. 

Em Autazes (a 113 quilômetros de Manaus), 898 indígenas da 

comunidade Moyaray foram beneficiados com a documentação 

básica. 



  

 

Assessoria de Comunicação 
Clipping MAIO/19 

O projeto também passou por Itacoatiara (a 176 quilômetros da 

capital), com 1.092 atendimentos, além do incentivo para mulheres 

empreendedoras da área rural e urbana do município, com o 

cadastro no Crédito Solidário. 

Já em São Gabriel da Cachoeira (850 quilômetros de Manaus), o 

“PAC em Movimento” fechou as atividades com 4.850 documentos 

emitidos para indígenas das comunidades Iauaretê e Pari Cachoeira. 

O projeto atendeu mais 599 pessoas em Presidente Figueiredo, 

4.783 em Alvarães, 4.638 em Maués e 3.659 em Manaus. 

Capital – Em Manaus, nesta quarta e quinta-feira (dias 15 e 16 de 

maio), das 9h às 16h, o “PAC em Movimento” integra a ação solidária 

realizada pelo Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza 

(FPS), no Centro Estadual de Convivência da Família (CECF) Padre 

Pedro Vignola, no bairro Cidade Nova. No local, são emitidos 

documentos como primeira e segunda via de carteira de identidade 

e certidão de nascimento. 

*FOTOS:* Divulgação/Sejusc 
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DATA 16/05/2019 DIA DA SEMANA quinta-feira  

VEÍCULO Portal do Flagrante   EDITORIA/ COLUNA Cidades  
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O projeto ficará na cidade até sábado, com emissão de documentos 

  

Entre os dias 15 e 18 de maio, o município de Novo Airão (a 195 
quilômetros de Manaus) recebe o “PAC em Movimento”, projeto do 
Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Justiça, 
Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc). Das 8h às 16h, no Ginásio 
Poliesportivo Luiz Jorge da Silva Ferrari (avenida Presidente Castelo 
Branco, 415, Novo Airão), serão oferecidos serviços como emissão 
de carteiras de identidade, primeira e segunda via, certidão de 
nascimento, além de itens necessários para documentação básica. 

Segundo a secretária da Sejusc, Caroline Braz, a ação itinerante tem 
a proposta de descentralizar os serviços da capital e expandir 
oportunidades para os cidadãos do interior. 

“Com orientação do governador Wilson Lima, temos a missão de 
estar cada vez mais próximo da população , e, para isso, contamos 
com parcerias importantes para a realização das atividades no 
interior do Estado. É a segunda vez que levamos o ‘PAC em 
Movimento’ para Novo Airão, município de estreia do projeto, e temos 
o apoio da Secretaria Municipal de Assistência Social, da Prefeitura 
e da Polícia Militar”, disse a titular da Sejusc. 

Números – No total, o projeto realizou 22.441 atendimentos em oito 
municípios. A primeira edição do “PAC em Movimento” aconteceu em 
Novo Airão, em fevereiro, com dois dias somente para índios. Na 
ocasião, com apoio da Polícia Civil, 1.922 pessoas foram atendidas. 
Em Autazes (a 113 quilômetros de Manaus), 898 indígenas da 
comunidade Moyaray foram beneficiados com a documentação 
básica. 

O projeto também passou por Itacoatiara (a 176 quilômetros da 
capital), com 1.092 atendimentos, além do incentivo para mulheres 
empreendedoras da área rural e urbana do município, com o 
cadastro no Crédito Solidário. 

Já em São Gabriel da Cachoeira (850 quilômetros de Manaus), o 
“PAC em Movimento” fechou as atividades com 4.850 documentos 
emitidos para indígenas das comunidades Iauaretê e Pari Cachoeira. 



  

 

Assessoria de Comunicação 
Clipping MAIO/19 

O projeto atendeu mais 599 pessoas em Presidente Figueiredo, 
4.783 em Alvarães, 4.638 em Maués e 3.659 em Manaus. 

Capital – Em Manaus, nesta quarta e quinta-feira (dias 15 e 16 de 
maio), das 9h às 16h, o “PAC em Movimento” integra a ação solidária 
realizada pelo Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza 
(FPS), no Centro Estadual de Convivência da Família (CECF) Padre 
Pedro Vignola, no bairro Cidade Nova. No local, são emitidos 
documentos como primeira e segunda via de carteira de identidade 
e certidão de nascimento. 
FOTOS: Divulgação/Sejusc 
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VEÍCULO Portal CM7    EDITORIA/ COLUNA Cidades  

LINK 

https://portalcm7.com/colunas/passando-a-limpo/governo-leva-pac-em-movimento-
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O projeto ficará na cidade até sábado, com emissão de documentos 

Entre os dias 15 e 18 de maio, o município de Novo Airão (a 195 

quilômetros de Manaus) recebe o “PAC em Movimento”, projeto do 

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

Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc). Das 8h às 16h, no Ginásio 

Poliesportivo Luiz Jorge da Silva Ferrari (avenida Presidente Castelo 

Branco, 415, Novo Airão), serão oferecidos serviços como emissão 

de carteiras de identidade, primeira e segunda via, certidão de 

nascimento, além de itens necessários para documentação básica. 

Segundo a secretária da Sejusc, Caroline Braz, a ação itinerante tem 

a proposta de descentralizar os serviços da capital e expandir 

oportunidades para os cidadãos do interior. 

“Com orientação do governador Wilson Lima, temos a missão de 

estar cada vez mais próximo da população , e, para isso, contamos 

com parcerias importantes para a realização das atividades no 

interior do Estado. É a segunda vez que levamos o ‘PAC em 

Movimento’ para Novo Airão, município de estreia do projeto, e temos 

o apoio da Secretaria Municipal de Assistência Social, da Prefeitura 

e da Polícia Militar”, disse a titular da Sejusc. 

Números – No total, o projeto realizou 22.441 atendimentos em oito 

municípios. A primeira edição do “PAC em Movimento” aconteceu em 
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Novo Airão, em fevereiro, com dois dias somente para índios. Na 

ocasião, com apoio da Polícia Civil, 1.922 pessoas foram atendidas. 

Em Autazes (a 113 quilômetros de Manaus), 898 indígenas da 

comunidade Moyaray foram beneficiados com a documentação 

básica. 

O projeto também passou por Itacoatiara (a 176 quilômetros da 

capital), com 1.092 atendimentos, além do incentivo para mulheres 

empreendedoras da área rural e urbana do município, com o 

cadastro no Crédito Solidário. 

Já em São Gabriel da Cachoeira (850 quilômetros de Manaus), o 

“PAC em Movimento” fechou as atividades com 4.850 documentos 

emitidos para indígenas das comunidades Iauaretê e Pari Cachoeira. 

O projeto atendeu mais 599 pessoas em Presidente Figueiredo, 

4.783 em Alvarães, 4.638 em Maués e 3.659 em Manaus. 

Capital – Em Manaus, nesta quarta e quinta-feira (dias 15 e 16 de 

maio), das 9h às 16h, o “PAC em Movimento” integra a ação solidária 

realizada pelo Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza 

(FPS), no Centro Estadual de Convivência da Família (CECF) Padre 

Pedro Vignola, no bairro Cidade Nova. No local, são emitidos 

documentos como primeira e segunda via de carteira de identidade 

e certidão de nascimento. 
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Moradores da Cidade Nova acordaram cedo nesta quarta-feira 
(15/05) e, mesmo sob chuva, marcaram presença na ação social 
promovida pelo Governo do Amazonas, no Centro Estadual de 
Convivência da Família Padre Pedro Vignola, na Cidade Nova, zona 
norte de Manaus. 

A primeira-dama do Estado, Taiana Lima, esteve presente no local, 
acompanhada dos secretários do Fundo de Promoção Social (FPS); 
do Trabalho (Setrab); de Assistência Social (Seas); de Justiça, 
Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc); dos Direitos da Pessoa com 
Deficiência (Seped); do diretor presidente da Agência de Fomento do 
Estado do Amazonas (Afeam); e da diretora presidente do Centro de 
Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam). 

Além do café da manhã, organizado pelo Cetam para as mães que 
fazem curso no espaço, diversos outros serviços foram 
disponibilizados gratuitamente à comunidade. Pelo Centro, foram 
oferecidos serviços de limpeza de pele, corte de cabelo (masculino e 
feminino) e massagem relaxante. 

Na quinta-feira (16/05), os serviços oferecidos irão incluir massagem 
relaxante, corte de cabelo, design de sobrancelha e esmaltação, das 
8h ao meio-dia. À tarde, das 13h às 17h, serão oferecidos corte de 
cabelo e esmaltação. 

“Basta chegar, pegar a ficha e aguardar o atendimento gratuito”, 
informou a diretora técnico-pedagógica do Cetam naquela unidade, 
Lussandra Mirelli. 

O FPS passou manhã e tarde cadastrando novos interessados em 
ingressar no Programa Crédito Solidário. Esse programa pretende 
resgatar os lados social e econômico de pessoas que estão em 
situação de vulnerabilidade. 

O programa atua orientando e desburocratizando o acesso ao crédito 
aos micro e pequenos empreendedores amazonenses. É possível 
obter, por meio dele, financiamentos que vão de R$ 200 a R$ 2 mil. 
O público-alvo são pessoas físicas maiores de 18 anos. 
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Serviços gratuitos – Outros serviços de cidadania e beleza estão 
sendo oferecidos à população até as 17h de hoje: emissão de 1ª e 2ª 
vias de RG; fotografia; reprografia; emissão de 1ª via de carteira de 
trabalho; cadastramento em vagas de emprego no Sine; 
cadastramento para o cartão Passe Livre e Passe Legal; dentre 
outros. 

 

 


