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Assessoria de Comunicação 
Clipping MAIO/19 

DATA 23/05/2019 DIA DA SEMANA Quinta-feira 

VEÍCULO Portal Acritica  EDITORIA/ COLUNA Serviços  

LINK 

https://www.acritica.com/channels/manaus/news/governo-realiza-acao-de-cidadania-

para-refugiados-venezuelanos-neste-sabado-25  

TÍTULO Governo realiza ação de cidadania para refugiados venezuelanos no sábado(25)  

CITA A SECRETARIA SEJUSC SIM  
Apoio SEJUSC  

TIPO DE CONTEÚDO Positivo  

TIPO DE MÍDIA 

Release ASCOM SEJUSC x 

Divulgação Própria  

Iniciativa do Veículo  

Nota ASCOM SEJUSC  

 

 

https://www.acritica.com/channels/manaus/news/governo-realiza-acao-de-cidadania-para-refugiados-venezuelanos-neste-sabado-25
https://www.acritica.com/channels/manaus/news/governo-realiza-acao-de-cidadania-para-refugiados-venezuelanos-neste-sabado-25


  

 

Assessoria de Comunicação 
Clipping MAIO/19 

 

No próximo sábado (25), o Governo do Amazonas, por meio da 

Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania 

(Sejusc) e órgãos parceiros, realizará uma ação de cidadania para 

migrantes e refugiados venezuelanos em Manaus. A atividade será 

das 8h às 17h, na Unidade de Pronto Atendimento ao Cidadão (PAC) 

localizada no UAI Shopping São José, na alameda Cosme Ferreira, 

4.605, bairro São José. 

Serviços como emissão de carteira de trabalho; inscrição no 

Cadastro Único (CadÚnico); cartão SUS; testes rápidos de HIV e 

sífilis; vacinas contra sarampo, rubéola, caxumba, tétano, hepatite B, 

febre amarela, difteria, hepatite A, poliomielite, rotavírus, HPV, 

Influenza, meningite e pneumonia; distribuição de preservativos e de 

medicamentos; além de informações sobre os serviços da rede de 

atendimento a Migrantes e Refugiados serão oferecidos no local. 

O público também participará de rodas de conversa sobre violência 

doméstica e sobre empregabilidade durante o atendimento. 

Entre os órgãos parceiros na ação estão o Alto Comissariado das 

Nações das Unidas para Refugiados (ACNUR), Secretaria Municipal 

de Saúde (Semsa), Superintendência Regional do Trabalho, 

Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania 

(Semasc), Polícia Federal, Ministério Público Federal, Instituto 

Humanas, Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Amazonas, 

Global Green, Students for Liberty Brasil, Instituto Manas e Ministério 

Público da União. 

A titular da Sejusc, Caroline Braz, ressalta que, além de realizar a 

articulações com órgãos parceiros para a realização de atividades, a 

Secretaria realiza o trabalho integrado também na sensibilização do 

público. 
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“Estamos trabalhando de forma integrada com órgãos municipais, 

estaduais e até internacionais para solucionar das demandas dos 

refugiados venezuelanos em nosso estado e para acolhê-los de 

forma digna”, ressalta. “A proposta destas ações é levar cidadania e 

inclusão social para este público, aproximando-os dos serviços de 

qualidade”. 

Serviço: Ação de cidadania para refugiados venezuelanos 

Data: Sábado (25/5), das 8h às 17h 

Local: PAC São José – UAI Shopping, alameda Cosme Ferreira, 

4.605, bairro São José, zona leste de Manaus 

*Com informações de assessoria de imprensa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Assessoria de Comunicação 
Clipping MAIO/19 

DATA 23/05/2019 DIA DA SEMANA Quinta-feira 

VEÍCULO Portal Em Tempo   EDITORIA/ COLUNA Cidadania  

LINK 

https://d.emtempo.com.br/amazonas/147983/acao-de-cidadania-para-refugiados-

venezuelanos-e-neste-sabado-25  

TÍTULO Ação de cidadania para refugiados venezuelanos é neste sábado (25) 

CITA A SECRETARIA SEJUSC SIM  
Apoio SEJUSC  

TIPO DE CONTEÚDO Positivo  

TIPO DE MÍDIA 

Release ASCOM SEJUSC x 

Divulgação Própria  

Iniciativa do Veículo  

Nota ASCOM SEJUSC  

 

 

 

 

 

 

https://d.emtempo.com.br/amazonas/147983/acao-de-cidadania-para-refugiados-venezuelanos-e-neste-sabado-25
https://d.emtempo.com.br/amazonas/147983/acao-de-cidadania-para-refugiados-venezuelanos-e-neste-sabado-25
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Manaus - No próximo sábado (25), o Governo do Amazonas, por 
meio da Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e 
Cidadania (Sejusc) e órgãos parceiros, realizará uma ação de 
cidadania para migrantes e refugiados venezuelanos em Manaus. A 
atividade será das 8h às 17h, na Unidade de Pronto Atendimento ao 
Cidadão (PAC) localizada no UAI Shopping São José, na alameda 
Cosme Ferreira, 4.605, bairro São José. 
Serviços como emissão de carteira de trabalho; inscrição no 
Cadastro Único (CadÚnico); cartão SUS; testes rápidos de HIV e 
sífilis; vacinas contra sarampo, rubéola, caxumba, tétano, hepatite B, 
febre amarela, difteria, hepatite A, poliomielite, rotavírus, HPV, 
Influenza, meningite e pneumonia; distribuição de preservativos e de 
medicamentos; além de informações sobre os serviços da rede de 
atendimento a Migrantes e Refugiados serão oferecidos no local. 
O público também participará de rodas de conversa sobre violência 
doméstica e sobre empregabilidade durante o atendimento. 
Entre os órgãos parceiros na ação estão o Alto Comissariado das 
Nações das Unidas para Refugiados (ACNUR), Secretaria Municipal 
de Saúde (Semsa), Superintendência Regional do Trabalho, 
Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania 
(Semasc), Polícia Federal, Ministério Público Federal, Instituto 
Humanas, Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Amazonas, 
Global Green, Students for Liberty Brasil, Instituto Manas e Ministério 
Público da União. 
A titular da Sejusc, Caroline Braz, ressalta que, além de realizar a 
articulações com órgãos parceiros para a realização de atividades, a 
Secretaria realiza o trabalho integrado também na sensibilização do 
público. 
“Estamos trabalhando de forma integrada com órgãos municipais, 
estaduais e até internacionais para solucionar das demandas dos 
refugiados venezuelanos em nosso estado e para acolhê-los de 
forma digna”, ressalta. “A proposta destas ações é levar cidadania e 
inclusão social para este público, aproximando-os dos serviços de 
qualidade”. 
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DATA 23/05/2019 DIA DA SEMANA Quinta-feira 

VEÍCULO 
Portal Amazonas 

Noticias    
EDITORIA/ COLUNA Cidadania  

LINK 

https://amazonasnoticias.com.br/governo-realiza-acao-de-cidadania-para-refugiados-

venezuelanos-neste-sabado-25-5/  

TÍTULO Governo realiza ação de cidadania para refugiados venezuelanos neste sábado (25/5)  

CITA A SECRETARIA SEJUSC SIM  
Apoio SEJUSC  

TIPO DE CONTEÚDO Positivo  

TIPO DE MÍDIA 

Release ASCOM SEJUSC x 

Divulgação Própria  

Iniciativa do Veículo  

Nota ASCOM SEJUSC  

  

 

, 

 

https://amazonasnoticias.com.br/governo-realiza-acao-de-cidadania-para-refugiados-venezuelanos-neste-sabado-25-5/
https://amazonasnoticias.com.br/governo-realiza-acao-de-cidadania-para-refugiados-venezuelanos-neste-sabado-25-5/
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Serviços oferecidos incluem emissão de carteira de trabalho, cartão 
SUS, testes rápidos, vacinas, distribuição de preservativos e 
medicamentos, além de orientações sobre a rede de atendimento a 
Migrantes e Refugiados 

No próximo sábado (25/5), o Governo do Amazonas, por meio da 
Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania 
(Sejusc) e órgãos parceiros, realizará uma ação de cidadania para 
migrantes e refugiados venezuelanos em Manaus. A atividade será 
das 8h às 17h, na Unidade de Pronto Atendimento ao Cidadão (PAC) 
localizada no UAI Shopping São José, na alameda Cosme Ferreira, 
4.605, bairro São José. 

Serviços como emissão de carteira de trabalho; inscrição no 
Cadastro Único (CadÚnico); cartão SUS; testes rápidos de HIV e 
sífilis; vacinas contra sarampo, rubéola, caxumba, tétano, hepatite B, 
febre amarela, difteria, hepatite A, poliomielite, rotavírus, HPV, 
Influenza, meningite e pneumonia; distribuição de preservativos e de 
medicamentos; além de informações sobre os serviços da rede de 
atendimento a Migrantes e Refugiados serão oferecidos no local. 

O público também participará de rodas de conversa sobre violência 
doméstica e sobre empregabilidade durante o atendimento. 

Entre os órgãos parceiros na ação estão o Alto Comissariado das 
Nações das Unidas para Refugiados (ACNUR), Secretaria Municipal 
de Saúde (Semsa), Superintendência Regional do Trabalho, 
Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania 
(Semasc), Polícia Federal, Ministério Público Federal, Instituto 
Humanas, Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Amazonas, 
Global Green, Students for Liberty Brasil, Instituto Manas e Ministério 
Público da União. 

A titular da Sejusc, Caroline Braz, ressalta que, além de realizar a 
articulações com órgãos parceiros para a realização de atividades, a 
Secretaria realiza o trabalho integrado também na sensibilização do 
público. 
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“Estamos trabalhando de forma integrada com órgãos municipais, 
estaduais e até internacionais para solucionar das demandas dos 
refugiados venezuelanos em nosso estado e para acolhê-los de 
forma digna”, ressalta. “A proposta destas ações é levar cidadania e 
inclusão social para este público, aproximando-os dos serviços de 
qualidade”. 

Serviço: Ação de cidadania para refugiados venezuelanos 

Data: Sábado (25/5), das 8h às 17h 

Local: PAC São José – UAI Shopping, alameda Cosme Ferreira, 
4.605, bairro São José, zona leste de Manaus 

FOTO: Divulgação / Sejusc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Assessoria de Comunicação 
Clipping MAIO/19 

DATA 23/05/2019 DIA DA SEMANA Quinta-feira 

VEÍCULO 
Portal Amazonas 

Noticias    
EDITORIA/ COLUNA Cidadania  

LINK 

http://www.amazonas.am.gov.br/2019/05/governo-realiza-acao-de-cidadania-para-

refugiados-venezuelanos-neste-sabado-255/  

TÍTULO Governo realiza ação de cidadania para refugiados venezuelanos neste sábado (25/5)  

CITA A SECRETARIA SEJUSC SIM  
Apoio SEJUSC  

TIPO DE CONTEÚDO Positivo  

TIPO DE MÍDIA 

Release ASCOM SEJUSC x 

Divulgação Própria  

Iniciativa do Veículo  

Nota ASCOM SEJUSC  

  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.amazonas.am.gov.br/2019/05/governo-realiza-acao-de-cidadania-para-refugiados-venezuelanos-neste-sabado-255/
http://www.amazonas.am.gov.br/2019/05/governo-realiza-acao-de-cidadania-para-refugiados-venezuelanos-neste-sabado-255/
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Serviços oferecidos incluem emissão de carteira de trabalho, cartão 
SUS, testes rápidos, vacinas, distribuição de preservativos e 
medicamentos, além de orientações sobre a rede de atendimento a 
Migrantes e Refugiados 
No próximo sábado (25/5), o Governo do Amazonas, por meio da 
Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania 
(Sejusc) e órgãos parceiros, realizará uma ação de cidadania para 
migrantes e refugiados venezuelanos em Manaus. A atividade será 
das 8h às 17h, na Unidade de Pronto Atendimento ao Cidadão (PAC) 
localizada no UAI Shopping São José, na alameda Cosme Ferreira, 
4.605, bairro São José. 

Serviços como emissão de carteira de trabalho; inscrição no 
Cadastro Único (CadÚnico); cartão SUS; testes rápidos de HIV e 
sífilis; vacinas contra sarampo, rubéola, caxumba, tétano, hepatite B, 
febre amarela, difteria, hepatite A, poliomielite, rotavírus, HPV, 
Influenza, meningite e pneumonia; distribuição de preservativos e de 
medicamentos; além de informações sobre os serviços da rede de 
atendimento a Migrantes e Refugiados serão oferecidos no local. 

O público também participará de rodas de conversa sobre violência 
doméstica e sobre empregabilidade durante o atendimento. 

Entre os órgãos parceiros na ação estão o Alto Comissariado das 
Nações das Unidas para Refugiados (ACNUR), Secretaria Municipal 
de Saúde (Semsa), Superintendência Regional do Trabalho, 
Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania 
(Semasc), Polícia Federal, Ministério Público Federal, Instituto 
Humanas, Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Amazonas, 
Global Green, Students for Liberty Brasil, Instituto Manas e Ministério 
Público da União. 

A titular da Sejusc, Caroline Braz, ressalta que, além de realizar a 
articulações com órgãos parceiros para a realização de atividades, a 
Secretaria realiza o trabalho integrado também na sensibilização do 
público. 

“Estamos trabalhando de forma integrada com órgãos municipais, 
estaduais e até internacionais para solucionar das demandas dos 
refugiados venezuelanos em nosso estado e para acolhê-los de 
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forma digna”, ressalta. “A proposta destas ações é levar cidadania e 
inclusão social para este público, aproximando-os dos serviços de 
qualidade”. 

Serviço: Ação de cidadania para refugiados venezuelanos 
Data: Sábado (25/5), das 8h às 17h 
Local: PAC São José – UAI Shopping, alameda Cosme Ferreira, 
4.605, bairro São José, zona leste de Manaus 
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DATA 23/05/2019 DIA DA SEMANA Quinta-feira 

VEÍCULO Portal Flagrante    EDITORIA/ COLUNA Cidadania  

LINK 

http://portalflagrante.com.br/site/noticia/governo-realiza-acao-de-cidadania-para-

refugiados-venezuelanos-neste-sabado-(25-5)/  

TÍTULO Governo realiza ação de cidadania para refugiados venezuelanos neste sábado (25/5)  

CITA A SECRETARIA SEJUSC SIM  
Apoio SEJUSC  

TIPO DE CONTEÚDO Positivo  

TIPO DE MÍDIA 

Release ASCOM SEJUSC x 

Divulgação Própria  

Iniciativa do Veículo  

Nota ASCOM SEJUSC  

  

 

 

 

 

 

 

 

http://portalflagrante.com.br/site/noticia/governo-realiza-acao-de-cidadania-para-refugiados-venezuelanos-neste-sabado-(25-5)/
http://portalflagrante.com.br/site/noticia/governo-realiza-acao-de-cidadania-para-refugiados-venezuelanos-neste-sabado-(25-5)/
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Serviços oferecidos incluem emissão de carteira de trabalho, cartão 
SUS, testes rápidos, vacinas, distribuição de preservativos e 
medicamentos, além de orientações sobre a rede de atendimento a 
Migrantes e Refugiados 
  
No próximo sábado (25/5), o Governo do Amazonas, por meio da 
Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania 
(Sejusc) e órgãos parceiros, realizará uma ação de cidadania para 
migrantes e refugiados venezuelanos em Manaus. A atividade será 
das 8h às 17h, na Unidade de Pronto Atendimento ao Cidadão (PAC) 
localizada no UAI Shopping São José, na alameda Cosme Ferreira, 
4.605, bairro São José. 
  
Serviços como emissão de carteira de trabalho; inscrição no 
Cadastro Único (CadÚnico); cartão SUS; testes rápidos de HIV e 
sífilis; vacinas contra sarampo, rubéola, caxumba, tétano, hepatite B, 
febre amarela, difteria, hepatite A, poliomielite, rotavírus, HPV, 
Influenza, meningite e pneumonia; distribuição de preservativos e de 
medicamentos; além de informações sobre os serviços da rede de 
atendimento a Migrantes e Refugiados serão oferecidos no local. 
  
O público também participará de rodas de conversa sobre violência 
doméstica e sobre empregabilidade durante o atendimento. 
  
Entre os órgãos parceiros na ação estão o Alto Comissariado das 
Nações das Unidas para Refugiados (ACNUR), Secretaria Municipal 
de Saúde (Semsa), Superintendência Regional do Trabalho, 
Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania 
(Semasc), Polícia Federal, Ministério Público Federal, Instituto 
Humanas, Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Amazonas, 
Global Green, Students for Liberty Brasil, Instituto Manas e Ministério 
Público da União. 
  
A titular da Sejusc, Caroline Braz, ressalta que, além de realizar a 
articulações com órgãos parceiros para a realização de atividades, a 
Secretaria realiza o trabalho integrado também na sensibilização do 
público. 
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“Estamos trabalhando de forma integrada com órgãos municipais, 
estaduais e até internacionais para solucionar das demandas dos 
refugiados venezuelanos em nosso estado e para acolhê-los de 
forma digna”, ressalta. “A proposta destas ações é levar cidadania e 
inclusão social para este público, aproximando-os dos serviços de 
qualidade”. 
  
Serviço: Ação de cidadania para refugiados venezuelanos 
Data: Sábado (25/5), das 8h às 17h 
Local: PAC São José – UAI Shopping, alameda Cosme Ferreira, 
4.605, bairro São José, zona leste de Manaus 
  
FOTOS: Divulgação / Sejusc 
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DATA 23/05/2019 DIA DA SEMANA Quinta-feira 

VEÍCULO Portal do Amazonas     EDITORIA/ COLUNA Cidadania  

LINK 

http://portaldoamazonas.com/governo-realiza-acao-de-cidadania-para-refugiados-

venezuelanos-neste-sabado-25-5  

TÍTULO Governo realiza ação de cidadania para refugiados venezuelanos neste sábado (25/5)  

CITA A SECRETARIA SEJUSC SIM  
Apoio SEJUSC  

TIPO DE CONTEÚDO Positivo  

TIPO DE MÍDIA 

Release ASCOM SEJUSC x 

Divulgação Própria  

Iniciativa do Veículo  

Nota ASCOM SEJUSC  

  

 

 

 

 

 

 

 

http://portaldoamazonas.com/governo-realiza-acao-de-cidadania-para-refugiados-venezuelanos-neste-sabado-25-5
http://portaldoamazonas.com/governo-realiza-acao-de-cidadania-para-refugiados-venezuelanos-neste-sabado-25-5
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No próximo sábado (25/5), o Governo do Amazonas, por meio da 

Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania 

(Sejusc) e órgãos parceiros, realizará uma ação de cidadania para 

migrantes e refugiados venezuelanos em Manaus. A atividade será 

das 8h às 17h, na Unidade de Pronto Atendimento ao Cidadão (PAC) 

localizada no UAI Shopping São José, na alameda Cosme Ferreira, 

4.605, bairro São José. 

Serviços como emissão de carteira de trabalho; inscrição no 

Cadastro Único (CadÚnico); cartão SUS; testes rápidos de HIV e 

sífilis; vacinas contra sarampo, rubéola, caxumba, tétano, hepatite B, 

febre amarela, difteria, hepatite A, poliomielite, rotavírus, HPV, 

Influenza, meningite e pneumonia; distribuição de preservativos e de 

medicamentos; além de informações sobre os serviços da rede de 

atendimento a Migrantes e Refugiados serão oferecidos no local. 

O público também participará de rodas de conversa sobre violência 

doméstica e sobre empregabilidade durante o atendimento. 

Entre os órgãos parceiros na ação estão o Alto Comissariado das 

Nações das Unidas para Refugiados (ACNUR), Secretaria Municipal 

de Saúde (Semsa), Superintendência Regional do Trabalho, 

Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania 

(Semasc), Polícia Federal, Ministério Público Federal, Instituto 

Humanas, Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Amazonas, 

Global Green, Students for Liberty Brasil, Instituto Manas e Ministério 

Público da União. 

A titular da Sejusc, Caroline Braz, ressalta que, além de realizar a 

articulações com órgãos parceiros para a realização de atividades, a 

Secretaria realiza o trabalho integrado também na sensibilização do 

público. 
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“Estamos trabalhando de forma integrada com órgãos municipais, 

estaduais e até internacionais para solucionar das demandas dos 

refugiados venezuelanos em nosso estado e para acolhê-los de 

forma digna”, ressalta. “A proposta destas ações é levar cidadania e 

inclusão social para este público, aproximando-os dos serviços de 

qualidade”. 

Serviço: Ação de cidadania para refugiados venezuelanos 

Data: Sábado (25/5), das 8h às 17h 

Local: PAC São José – UAI Shopping, alameda Cosme Ferreira, 

4.605, bairro São José, zona leste de Manaus 
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DATA 23/05/2019 DIA DA SEMANA Quinta-feira 

VEÍCULO Portal M2NEWS      EDITORIA/ COLUNA Cidadania  

LINK 

https://m2news.com.br/noticia/5558/-governo-realiza-acao-de-cidadania-para-

refugiados-venezuelanos-neste-sabado-25-5  

TÍTULO Governo realiza ação de cidadania para refugiados venezuelanos neste sábado (25/5)  

CITA A SECRETARIA SEJUSC SIM  
Apoio SEJUSC  

TIPO DE CONTEÚDO Positivo  

TIPO DE MÍDIA 

Release ASCOM SEJUSC x 

Divulgação Própria  

Iniciativa do Veículo  

Nota ASCOM SEJUSC  

  

 

. 

https://m2news.com.br/noticia/5558/-governo-realiza-acao-de-cidadania-para-refugiados-venezuelanos-neste-sabado-25-5
https://m2news.com.br/noticia/5558/-governo-realiza-acao-de-cidadania-para-refugiados-venezuelanos-neste-sabado-25-5
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Serviços oferecidos incluem emissão de carteira de trabalho, cartão 

SUS, testes rápidos, vacinas, distribuição de preservativos e 

medicamentos, além de orientações sobre a rede de atendimento a 

Migrantes e Refugiados 

 

No próximo sábado (25/5), o Governo do Amazonas, por meio da 

Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania 

(Sejusc) e órgãos parceiros, realizará uma ação de cidadania para 

migrantes e refugiados venezuelanos em Manaus. A atividade será 

das 8h às 17h, na Unidade de Pronto Atendimento ao Cidadão (PAC) 

localizada no UAI Shopping São José, na alameda Cosme Ferreira, 

4.605, bairro São José. 

 

Serviços como emissão de carteira de trabalho; inscrição no 

Cadastro Único (CadÚnico); cartão SUS; testes rápidos de HIV e 

sífilis; vacinas contra sarampo, rubéola, caxumba, tétano, hepatite B, 

febre amarela, difteria, hepatite A, poliomielite, rotavírus, HPV, 

Influenza, meningite e pneumonia; distribuição de preservativos e de 

medicamentos; além de informações sobre os serviços da rede de 

atendimento a Migrantes e Refugiados serão oferecidos no local. 

 

O público também participará de rodas de conversa sobre violência 

doméstica e sobre empregabilidade durante o atendimento. 

 

Entre os órgãos parceiros na ação estão o Alto Comissariado das 

Nações das Unidas para Refugiados (ACNUR), Secretaria Municipal 

de Saúde (Semsa), Superintendência Regional do Trabalho, 

Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania 

(Semasc), Polícia Federal, Ministério Público Federal, Instituto 

Humanas, Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Amazonas, 

Global Green, Students for Liberty Brasil, Instituto Manas e Ministério 

Público da União. 

 

A titular da Sejusc, Caroline Braz, ressalta que, além de realizar a 
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articulações com órgãos parceiros para a realização de atividades, a 

Secretaria realiza o trabalho integrado também na sensibilização do 

público. 

 

“Estamos trabalhando de forma integrada com órgãos municipais, 

estaduais e até internacionais para solucionar das demandas dos 

refugiados venezuelanos em nosso estado e para acolhê-los de 

forma digna”, ressalta. “A proposta destas ações é levar cidadania e 

inclusão social para este público, aproximando-os dos serviços de 

qualidade”. 

 

Serviço: Ação de cidadania para refugiados venezuelanos 

Data/hora: Sábado (25/5), das 8h às 17h 

Local: PAC São José – UAI Shopping, alameda Cosme Ferreira, 

4.605, bairro São José, zona leste de Manaus 
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DATA 23/05/2019 DIA DA SEMANA Quinta-feira 

VEÍCULO Portal LR Noticias       EDITORIA/ COLUNA Cidadania  

LINK 

https://lrnoticias.com.br/governo-do-am-realiza-acao-de-cidadania-para-refugiados-

venezuelanos-em-manaus/  

TÍTULO Governo do AM realiza ação de cidadania para refugiados venezuelanos, em Manaus  

CITA A SECRETARIA SEJUSC SIM  
Apoio SEJUSC  

TIPO DE CONTEÚDO Positivo  

TIPO DE MÍDIA 

Release ASCOM SEJUSC x 

Divulgação Própria  

Iniciativa do Veículo  

Nota ASCOM SEJUSC  

  

 

https://lrnoticias.com.br/governo-do-am-realiza-acao-de-cidadania-para-refugiados-venezuelanos-em-manaus/
https://lrnoticias.com.br/governo-do-am-realiza-acao-de-cidadania-para-refugiados-venezuelanos-em-manaus/
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No próximo sábado (25), a Secretaria de Estado de Justiça, Direitos 

Humanos e Cidadania (Sejusc) e órgãos parceiros, realizará uma 

ação de cidadania para migrantes e refugiados venezuelanos em 

Manaus. A atividade será das 08h00 às 17h00, na Unidade de Pronto 

Atendimento ao Cidadão (PAC) localizada no UAI Shopping São 

José, na alameda Cosme Ferreira, 4.605, bairro São José. 

Serviços como emissão de carteira de trabalho; inscrição no 

Cadastro Único (CadÚnico); cartão SUS; testes rápidos de HIV e 

sífilis; vacinas contra sarampo, rubéola, caxumba, tétano, hepatite B, 

febre amarela, difteria, hepatite A, poliomielite, rotavírus, HPV, 

Influenza, meningite e pneumonia; distribuição de preservativos e de 

medicamentos; além de informações sobre os serviços da rede de 

atendimento a Migrantes e Refugiados serão oferecidos no local. 

O público também participará de rodas de conversa sobre violência 

doméstica e sobre empregabilidade durante o atendimento. 

Entre os órgãos parceiros na ação estão o Alto Comissariado das 

Nações das Unidas para Refugiados (ACNUR), Secretaria Municipal 

de Saúde (Semsa), Superintendência Regional do Trabalho, 

Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania 

(Semasc), Polícia Federal, Ministério Público Federal, Instituto 

Humanas, Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Amazonas, 

Global Green, Students for Liberty Brasil, Instituto Manas e Ministério 

Público da União. 

A titular da Sejusc, Caroline Braz, ressalta que, além de realizar a 

articulações com órgãos parceiros para a realização de atividades, a 

Secretaria realiza o trabalho integrado também na sensibilização do 

público. 
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“Estamos trabalhando de forma integrada com órgãos municipais, 

estaduais e até internacionais para solucionar das demandas dos 

refugiados venezuelanos em nosso estado e para acolhê-los de 

forma digna”, ressalta. “A proposta destas ações é levar cidadania e 

inclusão social para este público, aproximando-os dos serviços de 

qualidade”. 
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DATA 23/05/2019 DIA DA SEMANA Quinta-feira 

VEÍCULO Portal Mundo        EDITORIA/ COLUNA Cidadania  

LINK 

https://www.portalomundo.com.br/governo-realiza-acao-de-cidadania-para-

refugiados-venezuelanos-neste-sabado-25/  

TÍTULO Governo do AM realiza ação de cidadania para refugiados venezuelanos neste sábado (25)  

CITA A SECRETARIA SEJUSC SIM  
Apoio SEJUSC  

TIPO DE CONTEÚDO Positivo  

TIPO DE MÍDIA 

Release ASCOM SEJUSC x 

Divulgação Própria  

Iniciativa do Veículo  

Nota ASCOM SEJUSC  

  

 

 

 

 

 

https://www.portalomundo.com.br/governo-realiza-acao-de-cidadania-para-refugiados-venezuelanos-neste-sabado-25/
https://www.portalomundo.com.br/governo-realiza-acao-de-cidadania-para-refugiados-venezuelanos-neste-sabado-25/
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No próximo sábado (25/5), o Governo do Amazonas, por meio da 
Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania 
(Sejusc) e órgãos parceiros, realizará uma ação de cidadania para 
migrantes e refugiados venezuelanos em Manaus. A atividade será 
das 8h às 17h, na Unidade de Pronto Atendimento ao Cidadão (PAC) 
localizada no UAI Shopping São José, na alameda Cosme Ferreira, 
4.605, bairro São José. 

Serviços como emissão de carteira de trabalho; inscrição no 
Cadastro Único (CadÚnico); cartão SUS; testes rápidos de HIV e 
sífilis; vacinas contra sarampo, rubéola, caxumba, tétano, hepatite B, 
febre amarela, difteria, hepatite A, poliomielite, rotavírus, HPV, 
Influenza, meningite e pneumonia; distribuição de preservativos e de 
medicamentos; além de informações sobre os serviços da rede de 
atendimento a Migrantes e Refugiados serão oferecidos no local. 

O público também participará de rodas de conversa sobre violência 
doméstica e sobre empregabilidade durante o atendimento. 

Entre os órgãos parceiros na ação estão o Alto Comissariado das 
Nações das Unidas para Refugiados (ACNUR), Secretaria Municipal 
de Saúde (Semsa), Superintendência Regional do Trabalho, 
Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania 
(Semasc), Polícia Federal, Ministério Público Federal, Instituto 
Humanas, Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Amazonas, 
Global Green, Students for Liberty Brasil, Instituto Manas e Ministério 
Público da União. 

A titular da Sejusc, Caroline Braz, ressalta que, além de realizar a 
articulações com órgãos parceiros para a realização de atividades, a 
Secretaria realiza o trabalho integrado também na sensibilização do 
público. 

“Estamos trabalhando de forma integrada com órgãos municipais, 
estaduais e até internacionais para solucionar das demandas dos 
refugiados venezuelanos em nosso estado e para acolhê-los de 
forma digna”, ressalta. “A proposta destas ações é levar cidadania e 
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inclusão social para este público, aproximando-os dos serviços de 
qualidade”. 

Serviço: Ação de cidadania para refugiados venezuelanos 
Data: Sábado (25/5), das 8h às 17h 
Local: PAC São José – UAI Shopping, alameda Cosme Ferreira, 
4.605, bairro São José, zona leste de Manaus 
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DATA 23/05/2019 DIA DA SEMANA Quinta-feira 

VEÍCULO 
Portal Diversidades 

Amazônica         
EDITORIA/ COLUNA Cidadania  

LINK 

https://www.diversidadeamazonica.com.br/2019/05/23/governo-realiza-acao-de-

cidadania-para-refugiados-venezuelanos-neste-sabado/  

TÍTULO Governo realiza ação de cidadania para refugiados venezuelanos neste sábado   

CITA A SECRETARIA SEJUSC SIM  
Apoio SEJUSC  

TIPO DE CONTEÚDO Positivo  

TIPO DE MÍDIA 

Release ASCOM SEJUSC x 

Divulgação Própria  

Iniciativa do Veículo  

Nota ASCOM SEJUSC  

  

  

 

https://www.diversidadeamazonica.com.br/2019/05/23/governo-realiza-acao-de-cidadania-para-refugiados-venezuelanos-neste-sabado/
https://www.diversidadeamazonica.com.br/2019/05/23/governo-realiza-acao-de-cidadania-para-refugiados-venezuelanos-neste-sabado/
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Serviços oferecidos incluem emissão de carteira de trabalho, cartão 
SUS, testes rápidos, vacinas, distribuição de preservativos e 
medicamentos, além de orientações sobre a rede de atendimento a 
Migrantes e Refugiados 

Manaus/Am No próximo sábado (25/5), o Governo do Amazonas, por 
meio da Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e 
Cidadania (Sejusc) e órgãos parceiros, realizará uma ação de 
cidadania para migrantes e refugiados venezuelanos em Manaus. A 
atividade será das 8h às 17h, na Unidade de Pronto Atendimento ao 
Cidadão (PAC) localizada no UAI Shopping São José, na alameda 
Cosme Ferreira, 4.605, bairro São José. 

Serviços como emissão de carteira de trabalho; inscrição no 
Cadastro Único (CadÚnico); cartão SUS; testes rápidos de HIV e 
sífilis; vacinas contra sarampo, rubéola, caxumba, tétano, hepatite B, 
febre amarela, difteria, hepatite A, poliomielite, rotavírus, HPV, 
Influenza, meningite e pneumonia; distribuição de preservativos e de 
medicamentos; além de informações sobre os serviços da rede de 
atendimento a Migrantes e Refugiados serão oferecidos no local. 

O público também participará de rodas de conversa sobre violência 
doméstica e sobre empregabilidade durante o atendimento. 

Entre os órgãos parceiros na ação estão o Alto Comissariado das 
Nações das Unidas para Refugiados (ACNUR), Secretaria Municipal 
de Saúde (Semsa), Superintendência Regional do Trabalho, 
Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania 
(Semasc), Polícia Federal, Ministério Público Federal, Instituto 
Humanas, Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Amazonas, 
Global Green, Students for Liberty Brasil, Instituto Manas e Ministério 
Público da União. 

A titular da Sejusc, Caroline Braz, ressalta que, além de realizar a 
articulações com órgãos parceiros para a realização de atividades, a 
Secretaria realiza o trabalho integrado também na sensibilização do 
público. 



  

 

Assessoria de Comunicação 
Clipping MAIO/19 

“Estamos trabalhando de forma integrada com órgãos municipais, 
estaduais e até internacionais para solucionar das demandas dos 
refugiados venezuelanos em nosso estado e para acolhê-los de 
forma digna”, ressalta. “A proposta destas ações é levar cidadania e 
inclusão social para este público, aproximando-os dos serviços de 
qualidade”. 

Serviço: Ação de cidadania para refugiados venezuelanos 

Data: Sábado (25/5), das 8h às 17h 

Local: PAC São José – UAI Shopping, alameda Cosme Ferreira, 
4.605, bairro São José, zona leste de Manaus 
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DATA 23/05/2019 DIA DA SEMANA Quinta-feira 

VEÍCULO 
Portal Foco 
Amazônico        

EDITORIA/ COLUNA Cidadania  

LINK 

http://www.focoamazonico.com.br/2019/05/governo-realiza-acao-de-cidadania-

para.html  

TÍTULO Governo realiza ação de cidadania para refugiados venezuelanos neste sábado (25/5)   

CITA A SECRETARIA SEJUSC SIM  
Apoio SEJUSC  

TIPO DE CONTEÚDO Positivo  

TIPO DE MÍDIA 

Release ASCOM SEJUSC x 

Divulgação Própria  

Iniciativa do Veículo  

Nota ASCOM SEJUSC  

  

 

http://www.focoamazonico.com.br/2019/05/governo-realiza-acao-de-cidadania-para.html
http://www.focoamazonico.com.br/2019/05/governo-realiza-acao-de-cidadania-para.html
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No próximo sábado (25/5), o Governo do Amazonas, por meio da 

Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania 

(Sejusc) e órgãos parceiros, realizará uma ação de cidadania para 

migrantes e refugiados venezuelanos em Manaus. A atividade será 

das 8h às 17h, na Unidade de Pronto Atendimento ao Cidadão (PAC) 

localizada no UAI Shopping São José, na alameda Cosme Ferreira, 

4.605, bairro São José. 

 

Serviços como emissão de carteira de trabalho; inscrição no 

Cadastro Único (CadÚnico); cartão SUS; testes rápidos de HIV e 

sífilis; vacinas contra sarampo, rubéola, caxumba, tétano, hepatite B, 

febre amarela, difteria, hepatite A, poliomielite, rotavírus, HPV, 

Influenza, meningite e pneumonia; distribuição de preservativos e de 

medicamentos; além de informações sobre os serviços da rede de 

atendimento a Migrantes e Refugiados serão oferecidos no local. 

 

O público também participará de rodas de conversa sobre violência 

doméstica e sobre empregabilidade durante o atendimento. 

 

Entre os órgãos parceiros na ação estão o Alto Comissariado das 

Nações das Unidas para Refugiados (ACNUR), Secretaria Municipal 

de Saúde (Semsa), Superintendência Regional do Trabalho, 

Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania 

(Semasc), Polícia Federal, Ministério Público Federal, Instituto 

Humanas, Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Amazonas, 

Global Green, Students for Liberty Brasil, Instituto Manas e Ministério 

Público da União. 

 

A titular da Sejusc, Caroline Braz, ressalta que, além de realizar a 

articulações com órgãos parceiros para a realização de atividades, a 

Secretaria realiza o trabalho integrado também na sensibilização do 

público. 
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“Estamos trabalhando de forma integrada com órgãos municipais, 

estaduais e até internacionais para solucionar das demandas dos 

refugiados venezuelanos em nosso estado e para acolhê-los de 

forma digna”, ressalta. “A proposta destas ações é levar cidadania e 

inclusão social para este público, aproximando-os dos serviços de 

qualidade”. 

 

Informações 

 

O que: Ação de cidadania para refugiados venezuelanos 

Quando: Sábado (25/5), das 8h às 17h 

Onde: PAC São José – UAI Shopping, alameda Cosme Ferreira, 

4.605, bairro São José, zona leste de Manaus 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Assessoria de Comunicação 
Clipping MAIO/19 

 

 

 
DATA 23/05/2019 DIA DA SEMANA Quinta-feira 

VEÍCULO Portal na Hora  EDITORIA/ COLUNA Cidadania  

LINK 

https://portalnahora.com/acao-de-cidadania-para-refugiados-venezuelanos-sera-

neste-sabado/  

TÍTULO Ação de cidadania para refugiados venezuelanos será neste sábado   

CITA A SECRETARIA SEJUSC SIM  
Apoio SEJUSC  

TIPO DE CONTEÚDO Positivo  

TIPO DE MÍDIA 

Release ASCOM SEJUSC x 

Divulgação Própria  

Iniciativa do Veículo  

Nota ASCOM SEJUSC  

  

 

https://portalnahora.com/acao-de-cidadania-para-refugiados-venezuelanos-sera-neste-sabado/
https://portalnahora.com/acao-de-cidadania-para-refugiados-venezuelanos-sera-neste-sabado/
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No próximo sábado (25), o Governo do Amazonas, por meio da 
Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania 
(Sejusc) e órgãos parceiros, realizará uma ação de cidadania para 
migrantes e refugiados venezuelanos em Manaus. A atividade será 
das 8h às 17h, na Unidade de Pronto Atendimento ao Cidadão (PAC) 
localizada no UAI Shopping São José, na alameda Cosme Ferreira, 
4.605, bairro São José. 

Serviços como emissão de carteira de trabalho; inscrição no 
Cadastro Único (CadÚnico); cartão SUS; testes rápidos de HIV e 
sífilis; vacinas contra sarampo, rubéola, caxumba, tétano, hepatite B, 
febre amarela, difteria, hepatite A, poliomielite, rotavírus, HPV, 
Influenza, meningite e pneumonia; distribuição de preservativos e de 
medicamentos; além de informações sobre os serviços da rede de 
atendimento a Migrantes e Refugiados serão oferecidos no local. 

O público também participará de rodas de conversa sobre violência 
doméstica e sobre empregabilidade durante o atendimento. 

Entre os órgãos parceiros na ação estão o Alto Comissariado das 
Nações das Unidas para Refugiados (ACNUR), Secretaria Municipal 
de Saúde (Semsa), Superintendência Regional do Trabalho, 
Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania 
(Semasc), Polícia Federal, Ministério Público Federal, Instituto 
Humanas, Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Amazonas, 
Global Green, Students for Liberty Brasil, Instituto Manas e Ministério 
Público da União. 

A titular da Sejusc, Caroline Braz, ressalta que, além de realizar a 
articulações com órgãos parceiros para a realização de atividades, a 
Secretaria realiza o trabalho integrado também na sensibilização do 
público. 

“Estamos trabalhando de forma integrada com órgãos municipais, 
estaduais e até internacionais para solucionar das demandas dos 
refugiados venezuelanos em nosso estado e para acolhê-los de 
forma digna”, ressalta. “A proposta destas ações é levar cidadania e 
inclusão social para este público, aproximando-os dos serviços de 
qualidade”. 
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DATA 23/05/2019 DIA DA SEMANA Quinta-feira 

VEÍCULO Portal do Amazonas  EDITORIA/ COLUNA Cidadania  

LINK 

https://portaldoamazonas.com.br/governo-realiza-acao-de-cidadania-para-refugiados-

venezuelanos-neste-sabado/  

TÍTULO Governo realiza ação de cidadania para refugiados Venezuelanos neste sábado  

CITA A SECRETARIA SEJUSC SIM  
Apoio SEJUSC  

TIPO DE CONTEÚDO Positivo  

TIPO DE MÍDIA 

Release ASCOM SEJUSC x 

Divulgação Própria  

Iniciativa do Veículo  

Nota ASCOM SEJUSC  

   

 

 

 

https://portaldoamazonas.com.br/governo-realiza-acao-de-cidadania-para-refugiados-venezuelanos-neste-sabado/
https://portaldoamazonas.com.br/governo-realiza-acao-de-cidadania-para-refugiados-venezuelanos-neste-sabado/
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No próximo sábado (25/5), o Governo do Amazonas, por meio da 
Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania 
(Sejusc) e órgãos parceiros, realizará uma ação de cidadania para 
migrantes e refugiados venezuelanos em Manaus. A atividade será 
das 8h às 17h, na Unidade de Pronto Atendimento ao Cidadão (PAC) 
localizada no UAI Shopping São José, na alameda Cosme Ferreira, 
4.605, bairro São José. 

Serviços como emissão de carteira de trabalho; inscrição no 
Cadastro Único (CadÚnico); cartão SUS; testes rápidos de HIV e 
sífilis; vacinas contra sarampo, rubéola, caxumba, tétano, hepatite B, 
febre amarela, difteria, hepatite A, poliomielite, rotavírus, HPV, 
Influenza, meningite e pneumonia; distribuição de preservativos e de 
medicamentos; além de informações sobre os serviços da rede de 
atendimento a Migrantes e Refugiados serão oferecidos no local. 

O público também participará de rodas de conversa sobre violência 
doméstica e sobre empregabilidade durante o atendimento. 

Entre os órgãos parceiros na ação estão o Alto Comissariado das 
Nações das Unidas para Refugiados (ACNUR), Secretaria Municipal 
de Saúde (Semsa), Superintendência Regional do Trabalho, 
Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania 
(Semasc), Polícia Federal, Ministério Público Federal, Instituto 
Humanas, Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Amazonas, 
Global Green, Students for Liberty Brasil, Instituto Manas e Ministério 
Público da União. 

A titular da Sejusc, Caroline Braz, ressalta que, além de realizar a 
articulações com órgãos parceiros para a realização de atividades, a 
Secretaria realiza o trabalho integrado também na sensibilização do 
público. 

“Estamos trabalhando de forma integrada com órgãos municipais, 
estaduais e até internacionais para solucionar das demandas dos 
refugiados venezuelanos em nosso estado e para acolhê-los de 
forma digna”, ressalta. “A proposta destas ações é levar cidadania e 
inclusão social para este público, aproximando-os dos serviços de 
qualidade”. 
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DATA 23/05/2019 DIA DA SEMANA Quinta-feira 

VEÍCULO 
Portal Chefão da 

Noticia  
EDITORIA/ COLUNA Cidadania  

LINK 

https://www.ochefaodanoticia.com.br/2019/05/governo-realiza-acao-de-cidadania-

para.html  

TÍTULO Governo realiza ação de cidadania para refugiados Venezuelanos neste sábado (25/5)  

CITA A SECRETARIA SEJUSC SIM  
Apoio SEJUSC  

TIPO DE CONTEÚDO Positivo  

TIPO DE MÍDIA 

Release ASCOM SEJUSC x 

Divulgação Própria  

Iniciativa do Veículo  

Nota ASCOM SEJUSC  

   

 

 

 

 

 

 

https://www.ochefaodanoticia.com.br/2019/05/governo-realiza-acao-de-cidadania-para.html
https://www.ochefaodanoticia.com.br/2019/05/governo-realiza-acao-de-cidadania-para.html
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DATA 23/05/2019 DIA DA SEMANA Quinta-feira 

VEÍCULO Portal Governo   EDITORIA/ COLUNA Cidadania  

LINK 

http://www.amazonas.am.gov.br/2019/05/em-parintins-sejusc-atende-mais-de-1-400-

pessoas-no-amazonas-presente/  

TÍTULO Em Parintins, Sejusc mais de 1.400 pessoas no Amazonas presente  

CITA A SECRETARIA SEJUSC SIM  
Apoio SEJUSC  

TIPO DE CONTEÚDO Positivo  

TIPO DE MÍDIA 

Release ASCOM SEJUSC x 

Divulgação Própria  

Iniciativa do Veículo  

Nota ASCOM SEJUSC  

  

 

 

 

 

http://www.amazonas.am.gov.br/2019/05/em-parintins-sejusc-atende-mais-de-1-400-pessoas-no-amazonas-presente/
http://www.amazonas.am.gov.br/2019/05/em-parintins-sejusc-atende-mais-de-1-400-pessoas-no-amazonas-presente/
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Mais de 1.400 pessoas foram atendidas em Parintins (distante 369 
quilômetros de Manaus), em quatro dias do Amazonas Presente, 
projeto inédito do Governo do Amazonas, que conta com as 
atividades do “PAC em Movimento”. Nesta quinta-feira (23/05), o 
governador Wilson Lima esteve na Unidade Básica Fluvial de 
Fiscalização e de Pesquisa (UBFF/UBFFP II), do Instituto de Pesos 
e Medidas do Amazonas (Ipem-AM), onde a equipe da Secretaria de 
Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc) está com 
serviços como emissão de carteiras de identidade, primeira e 
segunda via, e certidões de nascimento, além de itens necessários 
para documentação básica. 

  

Segundo a titular da pasta, Caroline Braz, a ação ficará na Ilha 
Tupinambarana até esta quinta-feira (23/05). Ela informa que, a 
bordo do barco, a equipe da Sejusc seguirá para Nhamundá, 
Barreirinha e Boa Vista do Ramos. 

  

“O balanço no ‘Amazonas Presente’ é positivo numa demanda que é 
muito grande. A importância desse serviço é realmente consolidar a 
cidadania, porque sem a documentação básica, a pessoa não 
consegue entrar em outros programas sociais e receber benefícios 
assistenciais do Governo Federal”, comenta a secretária. “A 
documentação é a garantia básica de cidadania”. 

  

‘Amazonas Presente’ – Lançado na última quarta-feira (23/05) pelo 
governador Wilson Lima, o programa “Amazonas Presente” vai levar 
os serviços oferecidos pelos órgãos estaduais para mais próximo da 
população dos 61 municípios do interior. 
  

Durante a ação itinerante, em cada sub-região do estado, o 
governador montará um gabinete provisório. Parintins, Nhamundá, 
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Boa Vista do Ramos e Barreirinha, no Baixo Amazonas, são os 
primeiros municípios a receber as ações do programa, nos dias 22, 
23 e 24 de maio. 

  

Manacapuru – Nesta quinta-feira, o projeto “PAC em Movimento” 
também levou os serviços de emissão de documentos para 
Manacapuru (a 68 quilômetros da capital). O atendimento aconteceu 
na Escola Municipal Ezequiel Ruiz II, localizada na rua Ezequiel Ruiz, 
357, Vila de Bela Vista, e 265 pessoas foram beneficiadas. 
  

Programação – Em Manaus, o projeto integra a programação do “O 
Dia D”, ação realizada pela Defensoria Pública do Estado do 
Amazonas (DPE-AM), com um mutirão de atendimentos na Arena da 
Amazônia, localizada na avenida Constantino Nery, 5.001, Flores. No 
primeiro dia, 199 pessoas foram atendidas. 
  

Nesta sexta-feira (24/05), as atividades do “PAC em Movimento” 
seguem na Arena da Amazônia, das 8h às 14h, e na Escola Municipal 
Antonina Borges de Sá, nas avenida Penetração 2, n°5, São José, 
das 8h às 12h. Neste último, serão emitidas apenas segunda via de 
carteiras de identidade. 

  

O projeto estará ainda, nesta sexta-feira, na Comunidade Sampaio, 
em Autazes (distante 113 quilômetros da capital), das 8h às 16h, para 
emissão de carteiras de identidade e certidões de nascimento. 

  

No sábado (25/05), a ação será das 8h às 16h, no Centro Estadual 
de Convivência da Família Magdalena Arce Daou, na avenida Brasil, 
s/nº, bairro Santo Antonio, numa parceria do Sidia Instituto de Ciência 
e Tecnologia com o Governo do Amazonas. 
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DATA 24/05/2019 DIA DA SEMANA sexta-feira 

VEÍCULO 
Portal Amazonas 

Noticias  
EDITORIA/ COLUNA Cidadania  

LINK 

https://amazonasnoticias.com.br/em-parintins-sejusc-atende-mais-de-1-400-pessoas-

no-amazonas-presente/  

TÍTULO Em Parintins, Sejusc mais de 1.400 pessoas no Amazonas presente  

CITA A SECRETARIA SEJUSC SIM  
Apoio SEJUSC  

TIPO DE CONTEÚDO Positivo  

TIPO DE MÍDIA 

Release ASCOM SEJUSC x 

Divulgação Própria  

Iniciativa do Veículo  

Nota ASCOM SEJUSC  

  

 

 

 

 

 

https://amazonasnoticias.com.br/em-parintins-sejusc-atende-mais-de-1-400-pessoas-no-amazonas-presente/
https://amazonasnoticias.com.br/em-parintins-sejusc-atende-mais-de-1-400-pessoas-no-amazonas-presente/


  

 

Assessoria de Comunicação 
Clipping MAIO/19 

Projeto do Governo do Amazonas seguirá para Nhamundá, 
Barreirinha e Boa Vista do Ramos 

Mais de 1.400 pessoas foram atendidas em Parintins (distante 369 
quilômetros de Manaus), em quatro dias do Amazonas Presente, 
projeto inédito do Governo do Amazonas, que conta com as 
atividades do “PAC em Movimento”. Nesta quinta-feira (23/05), o 
governador Wilson Lima esteve na Unidade Básica Fluvial de 
Fiscalização e de Pesquisa (UBFF/UBFFP II), do Instituto de Pesos 
e Medidas do Amazonas (Ipem-AM), onde a equipe da Secretaria de 
Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc) está com 
serviços como emissão de carteiras de identidade, primeira e 
segunda via, e certidões de nascimento, além de itens necessários 
para documentação básica. 

Segundo a titular da pasta, Caroline Braz, a ação ficará na Ilha 
Tupinambarana até esta quinta-feira (23/05). Ela informa que, a 
bordo do barco, a equipe da Sejusc seguirá para Nhamundá, 
Barreirinha e Boa Vista do Ramos. 

“O balanço no ‘Amazonas Presente’ é positivo numa demanda que é 
muito grande. A importância desse serviço é realmente consolidar a 
cidadania, porque sem a documentação básica, a pessoa não 
consegue entrar em outros programas sociais e receber benefícios 
assistenciais do Governo Federal”, comenta a secretária. “A 
documentação é a garantia básica de cidadania”. 

‘Amazonas Presente’ – Lançado na última quarta-feira (23/05) pelo 
governador Wilson Lima, o programa “Amazonas Presente” vai levar 
os serviços oferecidos pelos órgãos estaduais para mais próximo da 
população dos 61 municípios do interior. 

Durante a ação itinerante, em cada sub-região do estado, o 
governador montará um gabinete provisório. Parintins, Nhamundá, 
Boa Vista do Ramos e Barreirinha, no Baixo Amazonas, são os 
primeiros municípios a receber as ações do programa, nos dias 22, 
23 e 24 de maio. 
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Manacapuru – Nesta quinta-feira, o projeto “PAC em Movimento” 
também levou os serviços de emissão de documentos para 
Manacapuru (a 68 quilômetros da capital). O atendimento aconteceu 
na Escola Municipal Ezequiel Ruiz II, localizada na rua Ezequiel Ruiz, 
357, Vila de Bela Vista, e 265 pessoas foram beneficiadas. 

Programação – Em Manaus, o projeto integra a programação do “O 
Dia D”, ação realizada pela Defensoria Pública do Estado do 
Amazonas (DPE-AM), com um mutirão de atendimentos na Arena da 
Amazônia, localizada na avenida Constantino Nery, 5.001, Flores. No 
primeiro dia, 199 pessoas foram atendidas. 

Nesta sexta-feira (24/05), as atividades do “PAC em Movimento” 
seguem na Arena da Amazônia, das 8h às 14h, e na Escola Municipal 
Antonina Borges de Sá, nas avenida Penetração 2, n°5, São José, 
das 8h às 12h. Neste último, serão emitidas apenas segunda via de 
carteiras de identidade. 

O projeto estará ainda, nesta sexta-feira, na Comunidade Sampaio, 
em Autazes (distante 113 quilômetros da capital), das 8h às 16h, para 
emissão de carteiras de identidade e certidões de nascimento. 

No sábado (25/05), a ação será das 8h às 16h, no Centro Estadual 
de Convivência da Família Magdalena Arce Daou, na avenida Brasil, 
s/nº, bairro Santo Antonio, numa parceria do Sidia Instituto de Ciência 
e Tecnologia com o Governo do Amazonas. 

FOTO: Diego Peres/Secom 
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DATA 24/05/2019 DIA DA SEMANA sexta-feira 

VEÍCULO 
Portal Parintins 

Noticias  
EDITORIA/ COLUNA Cidadania  

LINK 

https://parintinsnoticias.com/em-parintins-sejusc-atende-mais-de-1-400-pessoas-no-

amazonas-presente/  

TÍTULO Em Parintins, Sejusc atende mais de 1.400 pessoas no Amazonas presente  

CITA A SECRETARIA SEJUSC SIM  
Apoio SEJUSC  

TIPO DE CONTEÚDO Positivo  

TIPO DE MÍDIA 

Release ASCOM SEJUSC x 

Divulgação Própria  

Iniciativa do Veículo  

Nota ASCOM SEJUSC  

  

 

https://parintinsnoticias.com/em-parintins-sejusc-atende-mais-de-1-400-pessoas-no-amazonas-presente/
https://parintinsnoticias.com/em-parintins-sejusc-atende-mais-de-1-400-pessoas-no-amazonas-presente/
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DATA 24/05/2019 DIA DA SEMANA sexta-feira 

VEÍCULO 
Portal Chumbo 

Grosso  
EDITORIA/ COLUNA Cidadania  

LINK 

https://chumbogrossomanaus.com.br/governo-do-amazonas/em-parintins-sejusc-

atende-mais-de-1-400-pessoas-no-amazonas-presente/  

TÍTULO Em Parintins, Sejusc atende mais de 1.400 pessoas no Amazonas presente  

CITA A SECRETARIA SEJUSC SIM  
Apoio SEJUSC  

TIPO DE CONTEÚDO Positivo  

TIPO DE MÍDIA 

Release ASCOM SEJUSC x 

Divulgação Própria  

Iniciativa do Veículo  

Nota ASCOM SEJUSC  

  

 

, 

 

 

https://chumbogrossomanaus.com.br/governo-do-amazonas/em-parintins-sejusc-atende-mais-de-1-400-pessoas-no-amazonas-presente/
https://chumbogrossomanaus.com.br/governo-do-amazonas/em-parintins-sejusc-atende-mais-de-1-400-pessoas-no-amazonas-presente/
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Mais de 1.400 pessoas foram atendidas em Parintins (distante 369 

quilômetros de Manaus), em quatro dias do Amazonas Presente, 

projeto inédito do Governo do Amazonas, que conta com as 

atividades do “PAC em Movimento”. Nesta quinta-feira (23/05), o 

governador Wilson Lima esteve na Unidade Básica Fluvial de 

Fiscalização e de Pesquisa (UBFF/UBFFP II), do Instituto de Pesos 

e Medidas do Amazonas (Ipem-AM), onde a equipe da Secretaria de 

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

serviços como emissão de carteiras de identidade, primeira e 

segunda via, e certidões de nascimento, além de itens necessários 

para documentação básica. 

Segundo a titular da pasta, Caroline Braz, a ação ficará na Ilha 

Tupinambarana até esta quinta-feira (23/05). Ela informa que, a 

bordo do barco, a equipe da Sejusc seguirá para Nhamundá, 

Barreirinha e Boa Vista do Ramos. 

“O balanço no ‘Amazonas Presente’ é positivo numa demanda que é 

muito grande. A importância desse serviço é realmente consolidar a 

cidadania, porque sem a documentação básica, a pessoa não 

consegue entrar em outros programas sociais e receber benefícios 

assistenciais do Governo Federal”, comenta a secretária. “A 

documentação é a garantia básica de cidadania”. 

‘Amazonas Presente’ – Lançado na última quarta-feira (23/05) pelo 

governador Wilson Lima, o programa “Amazonas Presente” vai levar 

os serviços oferecidos pelos órgãos estaduais para mais próximo da 

população dos 61 municípios do interior. 

Durante a ação itinerante, em cada sub-região do estado, o 

governador montará um gabinete provisório. Parintins, Nhamundá, 
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Boa Vista do Ramos e Barreirinha, no Baixo Amazonas, são os 

primeiros municípios a receber as ações do programa, nos dias 22, 

23 e 24 de maio. 

Manacapuru – Nesta quinta-feira, o projeto “PAC em Movimento” 

também levou os serviços de emissão de documentos para 

Manacapuru (a 68 quilômetros da capital). O atendimento aconteceu 

na Escola Municipal Ezequiel Ruiz II, localizada na rua Ezequiel Ruiz, 

357, Vila de Bela Vista, e 265 pessoas foram beneficiadas. 

Programação – Em Manaus, o projeto integra a programação do “O 

Dia D”, ação realizada pela Defensoria Pública do Estado do 

Amazonas (DPE-AM), com um mutirão de atendimentos na Arena da 

Amazônia, localizada na avenida Constantino Nery, 5.001, Flores. No 

primeiro dia, 199 pessoas foram atendidas. 

Nesta sexta-feira (24/05), as atividades do “PAC em Movimento” 

seguem na Arena da Amazônia, das 8h às 14h, e na Escola Municipal 

Antonina Borges de Sá, nas avenida Penetração 2, n°5, São José, 

das 8h às 12h. Neste último, serão emitidas apenas segunda via de 

carteiras de identidade. 

O projeto estará ainda, nesta sexta-feira, na Comunidade Sampaio, 

em Autazes (distante 113 quilômetros da capital), das 8h às 16h, para 

emissão de carteiras de identidade e certidões de nascimento. 

No sábado (25/05), a ação será das 8h às 16h, no Centro Estadual 

de Convivência da Família Magdalena Arce Daou, na avenida Brasil, 

s/nº, bairro Santo Antonio, numa parceria do Sidia Instituto de Ciência 

e Tecnologia com o Governo do Amazonas. 

*FOTOS:* Diego Peres/Secom 
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DATA 24/05/2019 DIA DA SEMANA sexta-feira 

VEÍCULO Portal Zacarias  EDITORIA/ COLUNA Cidadania  

LINK 

http://portaldozacarias.com.br/site/noticia/em-parintins--sejusc-atende-mais-de-

1.400-pessoas-no-amazonas-presente/  

TÍTULO Em Parintins, Sejusc atende mais de 1.400 pessoas no Amazonas presente  

CITA A SECRETARIA SEJUSC SIM  
Apoio SEJUSC  

TIPO DE CONTEÚDO Positivo  

TIPO DE MÍDIA 

Release ASCOM SEJUSC x 

Divulgação Própria  

Iniciativa do Veículo  

Nota ASCOM SEJUSC  

 

 

http://portaldozacarias.com.br/site/noticia/em-parintins--sejusc-atende-mais-de-1.400-pessoas-no-amazonas-presente/
http://portaldozacarias.com.br/site/noticia/em-parintins--sejusc-atende-mais-de-1.400-pessoas-no-amazonas-presente/
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“O balanço no ‘Amazonas Presente’ é positivo numa demanda que é 
muito grande. A importância desse serviço é realmente consolidar a 
cidadania, porque sem a documentação básica, a pessoa não 
consegue entrar em outros programas sociais e receber benefícios 
assistenciais do Governo Federal”, comenta a secretária. “A 
documentação é a garantia básica de cidadania”. 
  
‘Amazonas Presente’  
  
Lançado na última quarta-feira (23/05) pelo governador Wilson Lima, 
o programa “Amazonas Presente” vai levar os serviços oferecidos 
pelos órgãos estaduais para mais próximo da população dos 61 
municípios do interior. 
  
Durante a ação itinerante, em cada sub-região do estado, o 
governador montará um gabinete provisório. Parintins, Nhamundá, 
Boa Vista do Ramos e Barreirinha, no Baixo Amazonas, são os 
primeiros municípios a receber as ações do programa, nos dias 22, 
23 e 24 de maio. 
  
Manacapuru 
  
Nesta quinta-feira, o projeto “PAC em Movimento” também levou os 
serviços de emissão de documentos para Manacapuru (a 68 
quilômetros da capital). O atendimento aconteceu na Escola 
Municipal Ezequiel Ruiz II, localizada na rua Ezequiel Ruiz, 357, Vila 
de Bela Vista, e 265 pessoas foram beneficiadas. 
  
Programação  
  
Em Manaus, o projeto integra a programação do “O Dia D”, ação 
realizada pela Defensoria Pública do Estado do Amazonas (DPE-
AM), com um mutirão de atendimentos na Arena da Amazônia, 
localizada na avenida Constantino Nery, 5.001, Flores. No primeiro 
dia, 199 pessoas foram atendidas. 
  
Nesta sexta-feira (24/05), as atividades do “PAC em Movimento” 
seguem na Arena da Amazônia, das 8h às 14h, e na Escola Municipal 
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Antonina Borges de Sá, nas avenida Penetração 2, n°5, São José, 
das 8h às 12h. Neste último, serão emitidas apenas segunda via de 
carteiras de identidade. 
O projeto estará ainda, nesta sexta-feira, na Comunidade Sampaio, 
em Autazes (distante 113 quilômetros da capital), das 8h às 16h, para 
emissão de carteiras de identidade e certidões de nascimento. 
  
No sábado (25/05), a ação será das 8h às 16h, no Centro Estadual 
de Convivência da Família Magdalena Arce Daou, na avenida Brasil, 
s/nº, bairro Santo Antonio, numa parceria do Sidia Instituto de Ciência 
e Tecnologia com o Governo do Amazonas.  
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