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DATA 04/06/2019 DIA DA SEMANA Terça-feira 
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LINK 

https://amazonasnoticias.com.br/feira-de-mulheres-empreendedoras-movimenta-

bairro-de-aparecida-aos-sabados/ 

TÍTULO Feira de mulheres empreendedoras movimenta bairro de Aparecida aos sábados 
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Projeto “Praça Sustentável”, que conta com apoio do Governo do Amazonas, 
reúne mulheres que produzem artesanato e comidas típicas 

https://amazonasnoticias.com.br/feira-de-mulheres-empreendedoras-movimenta-bairro-de-aparecida-aos-sabados/
https://amazonasnoticias.com.br/feira-de-mulheres-empreendedoras-movimenta-bairro-de-aparecida-aos-sabados/
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Em Manaus, mulheres empreendedoras do bairro Aparecida estão 

movimentando a comunidade com a venda de produtos artesanais, comidas 

típicas e caseiras. Todos os sábados, das 18h30 às 22h, a Praça da Bandeira 

Branca recebe o “Praça Sustentável”, projeto que conta com o apoio do 

Governo do Amazonas, através da Secretaria de Estado de Justiça, Direitos 

Humanos e Cidadania (Sejusc), e oferece ainda música e atividades para 

crianças. 

De acordo com Gabriel Mota, morador do bairro e idealizador do projeto, a 

proposta da feira é tornar as empreendedoras referências na cidade e fazer com 
que a economia gire dentro da comunidade. 

“Eu sempre percebi que as mulheres daqui gostavam de colocar suas vendas na 

frente de casa, e, conforme fui crescendo, percebi que elas não estavam sendo 

absorvidas pelo mercado de trabalho, então essas vendas não eram somente uma 

renda extra, mas um meio de sustento. Foi quando nos reunimos e decidimos 

criar o projeto”, lembra. “É uma forma dessas mulheres conquistarem 
autonomia e serem independentes”. 

Empoderamento – Para a secretária Caroline Braz, titular da Sejusc, o “Praça 

Sustentável” é uma importante ferramenta para o empoderamento de mulheres 

na comunidade. Ela acredita que a independência financeira é capaz de 
prevenir, inclusive, futuros casos de violência doméstica. 

“Esse projeto é importante para que as mulheres do bairro solidifiquem os seus 

talentos. Elas se tornam não somente donas de casa, mas também mulheres 

empreendedoras, conquistando a independência”, ressalta. “O Governo do 

Amazonas está trabalhando com a política de prevenção, articulando e apoiando 
ações que atuam antes que os casos de violência aconteçam”. 

Oportunidade – Quem aproveitou a oportunidade foi Fabiana Rodrigues, de 41 

anos. Ela trabalha há 12 anos com a confecção de adereços para cabelos e viu 

na feira uma chance de mostrar seus produtos. Fabiana conta que sempre 
trabalhou com adereços personalizados e feitos à mão. 

“Eu criei o Ateliê Nega Flor após o nascimento da minha filha. Eu estava 

inspirada com o nascimento dela e comecei a produzir turbantes e laços para 

crianças. As pessoas foram gostando e comprando, então eu decidi fazer disso 

um negócio”, destaca. “Eu sempre quis que tivesse um projeto desses em nosso 
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bairro, para que as mulheres mostrassem os produtos que são capazes de fazer 
com suas próprias mãos. Eu adoro isso aqui”. 

FOTO: Karla Mendes/Sejusc 
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DATA 04/06/2019 DIA DA SEMANA Terça-feira 

VEÍCULO Amazonas Notícias EDITORIA/ COLUNA Cidades  

LINK 

https://amazonasnoticias.com.br/sejusc-atende-mais-de-2-700-pessoas-no-amazonas-

presente/ 

TÍTULO Sejusc atende mais de 2700 pessoas no Amazonas Presente 
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O programa do Governo do Estado passou por Parintins, Nhamundá, 
Barreirinha e Boa Vista do Ramos 

Com serviços como emissão de carteiras de identidade, primeira e segunda vias, 

e certidões de nascimento, além de itens necessários para documentação básica, 

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

Humanos e Cidadania (Sejusc), atendeu mais de 2.700 pessoas entre os dias 20 

https://amazonasnoticias.com.br/sejusc-atende-mais-de-2-700-pessoas-no-amazonas-presente/
https://amazonasnoticias.com.br/sejusc-atende-mais-de-2-700-pessoas-no-amazonas-presente/
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e 30 deste mês, no programa Amazonas Presente, que passou por Parintins, 

Nhamundá, Barreirinha e Boa Vista do Ramos, na Unidade Básica Fluvial de 

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

do Amazonas (Ipem-AM). 

Em Parintins, durante quatro dias, foram beneficiadas 1.476 pessoas, enquanto 

em Nhamundá, em dois dias, foram 388 atendimentos. Já em Barreirinha, a 

equipe atendeu 646 pessoas, também em dois dias, e em Boa Vista do Ramos 

foram mais de 240 beneficiados em dois dias. 

Segundo a secretária da Sejusc, Caroline Braz, o balanço foi positivo, uma vez 

que os serviços oferecidos pelo órgão são para consolidar a cidadania para a 
população do interior, que tem dificuldade para se deslocar até a capital. 

“A documentação é a garantia básica de cidadania porque, a partir desses 

serviços, a pessoa consegue entrar em outros programas sociais e receber 

benefícios do Governo Federal”, comenta a secretária. 

‘Amazonas Presente’ – Lançado no dia 23 de maio, pelo governador Wilson 

Lima, o programa “Amazonas Presente” levou os serviços oferecidos pelos 

órgãos estaduais para mais próximo da população. A proposta é chegar aos 61 

municípios do interior. 

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

um gabinete provisório, a cada dois meses. Parintins, Nhamundá, Boa Vista do 

Ramos e Barreirinha, no Baixo Amazonas, foram os primeiros municípios a 

receber as ações do programa, nos dias 22, 23 e 24 de maio. 

FOTO: DIVULGAÇÃO/SEJUSC 

 

 

  

 

 

 



  

 

Assessoria de Comunicação 
Clipping JUNHO/19 

DATA 04/06/2019 DIA DA SEMANA Terça-feira 

VEÍCULO Band News FM EDITORIA/ COLUNA Cidades  

LINK 

https://www.bandnewsdifusora.com.br/2019/06/04/operacao-acolhida-inicia-os-

trabalhos-no-amazonas/ 

TÍTULO Operação Acolhida inicia os trabalhos no Amazonas 
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Um grupo de militares que integra a Operação Acolhida em Roraima está no 
Amazonas para atuar na reordenação de refugiados venezuelanos no entorno 
da rodoviária de Manaus. Esta será a primeira medida após a visita da comitiva 
do Governo do Amazonas, representada por membros das secretarias de 
Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc) e Assistência Social (Seas) e 
da Casa Militar, para conhecer as instalações de acolhimento aos migrantes na 
ação do Governo Federal, por meio do Ministério da Defesa, sob o comando do 
coordenador operacional da Força-Tarefa Logística Humanitária de Roraima, 
general Eduardo Pazuello. 

Segundo a titular da Sejusc, Caroline Braz, trata-se de um trabalho integrado 
entre Forças Armadas, estado, município, e agências internacionais como 
Organização Internacional para as Migrações (OIM), Alto Comissariado das 

https://www.bandnewsdifusora.com.br/2019/06/04/operacao-acolhida-inicia-os-trabalhos-no-amazonas/
https://www.bandnewsdifusora.com.br/2019/06/04/operacao-acolhida-inicia-os-trabalhos-no-amazonas/
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Nações Unidas para os Refugiados (Acnur), Fundo de População das Nações 
Unidas (UNFPA) e Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef). Ela 
explica que, neste primeiro momento, a proposta é organizar a área da 
rodoviária, criar um posto de triagem e informação, banheiros e lavanderia, 
para que este público seja atendido. 

“Uma comitiva, com dez militares, vai iniciar os trabalhos em Manaus, com a 
prospecção de imóveis, além de organizar para a Operação Acolhida atuar no 
estado”, afirma a titular da pasta de Justiça. “O foco não será mais o 
abrigamento, e sim albergues para passar a noite e com maleiro para deixar os 
pertences enquanto a pessoa busca emprego durante o dia. Neste sentido, as 
agências vão ter papel fundamental no processo de interiorização, uma vez 
que o Amazonas não vai mais receber interiorizados de Roraima e, sim, 
encaminhar para o resto do país”. 

Manaus foi um dos locais que recebeu migrantes por meio do programa de 
interiorização do Governo Federal. Foram estabelecidas quatro modalidades de 
interiorização: encaminhamento para abrigos na cidade de destino, viagem já 
com vaga de trabalho definida, reunião familiar e sociedade civil. 

Operação Acolhida – A Operação Acolhida é liderada pelo Ministério da 
Defesa, com a colaboração de órgãos estaduais e municipais, que entram com 
o apoio às ações do Ministério, com fornecimento de refeições, prestação de 
serviços de saúde, expedição de documentos e encaminhamento para os 
abrigos aos refugiados que queiram se fixar no Brasil. 

Atualmente, são 80 pessoas, entre representantes do Governo Federal, estado 
e município, envolvidos nas ações da operação, que foi lançada em Roraima 
em 2018. 

Ministério Público do Amazonas instaura inquérito civil 

O Inquérito Civil nº 040.2018.002691 foi instaurado, nesta segunda-feira, 03/06. 
A 57ª PRODIHC requisitou à Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania 
(Sejusc) e Secretaria Municipal de Assistência Social, informações sobre as 
medidas adotadas em favor desse grupo de pessoas, que permanece morando 
na rua, em situação de vulnerabilidade social. 

O Ministério Público do Amazonas, por meio da 57ª Promotoria de Justiça 
Especializada na Defesa dos Direitos Humanos da Pessoa Idosa e com 
Deficiência, quer garantir atendimento às pessoas, possivelmente 
venezuelanas, que permanecem morando na rua, nas imediações do Terminal 
Rodoviário de Manaus. O titular da 57ª PRODIHC, Antônio Mancilha, vem 
investigando o caso desde 2018 e instaurou inquérito para apurar possível 
omissão dos poderes públicos estadual e municipal na promoção e na proteção 
dos direitos indisponíveis da população estrangeira. 
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Da redação 

Foto: Divulgação 
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DATA 04/06/2019 DIA DA SEMANA Terça-feira 

VEÍCULO Portal Marcos EDITORIA/ COLUNA Cidades  

LINK 

https://www.portalmarcossantos.com.br/2019/06/04/mp-quer-atendimento-a-

venezuelanos-acampados-perto-da-rodoviaria/ 

TÍTULO MP quer atendimentos a venezuelanos acampados perto da rodoviária 

CITA A SECRETARIA SEJUSC SIM  
Apoio SEJUSC  

TIPO DE CONTEÚDO Positivo  

TIPO DE MÍDIA 

Release ASCOM SEJUSC  

Divulgação Própria X 

Iniciativa do Veículo  
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O Ministério Público do Amazonas, por meio da 57ª Promotoria de 
Justiça Especializada na Defesa dos Direitos Humanos da Pessoa 
Idosa e com Deficiência, quer garantir atendimento às pessoas, 
possivelmente venezuelanas, que permanecem morando na rua, nas 
imediações do Terminal Rodoviário de Manaus. O titular da 57ª 
PRODIHC, Antônio Mancilha, vem investigando o caso desde 2018 e 

https://www.portalmarcossantos.com.br/2019/06/04/mp-quer-atendimento-a-venezuelanos-acampados-perto-da-rodoviaria/
https://www.portalmarcossantos.com.br/2019/06/04/mp-quer-atendimento-a-venezuelanos-acampados-perto-da-rodoviaria/
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instaurou inquérito para apurar possível omissão dos poderes públicos 
estadual e municipal na promoção e na proteção dos direitos 
indisponíveis da população estrangeira.  
 
MP quer atendimento Relatório do Núcleo de Apoio Técnico aponta a 
existência de, aproximadamente, 180 pessoas, entre homens, 
mulheres e crianças, morando precariamente em cerca de 77 
barracas, instaladas de forma improvisada nas imediações do 
Terminal Rodoviário de Manaus. Dentre elas, foram identificadas, 
ainda, as situações de saúde urgentes da senhora Belkis Basanta e 
do adolescente Jhander Rodriguez, referidas na Informação Técnica 
nº 002.2019.NAT-SS. 
 
O Inquérito Civil nº 040.2018.002691 foi instaurado, nesta segunda-
feira, 03/06. A 57ª PRODIHC requisitou à Secretaria de Estado da 
Justiça e Cidadania (Sejusc) e Secretaria Municipal de Assistência 
Social, informações sobre as medidas adotadas em favor desse grupo 
de pessoas, que permanece morando na rua, em situação de 
vulnerabilidade social. No inquérito, o Promotor de Justiça Antônio 
Mancilha requer à Secretaria de Estado da Saúde (Susam) e à 
Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), que providenciem 
atendimento de saúde urgente à senhora Belkis Basanta, de 26 anos, 
e ao adolescente Jhander Rodriguez, de 12 anos, informando ao MP-
AM, no prazo de trinta dias, as medidas adotadas. 

Tags: atendimento, MP-AM, rodoviário, terminal rodoviário, 
venezuelanos 
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DATA 06/06/2019 DIA DA SEMANA Quinta-feira 

VEÍCULO Amazonas Notícias EDITORIA/ COLUNA Cidades  

LINK 

https://amazonasnoticias.com.br/projeto-de-ressocializacao-de-internos-do-sistema-

socioeducativo-do-amazonas-concorre-a-premio-innovare/ 

TÍTULO 
Projeto de ressocialização de internos do sistema socioeducativo do Amazonas concorre a 

prêmio Innovare 

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  

 

 

“Teens ao Máximo” concorre na categoria Justiça e Cidadania com projetos de 

todo o País 

https://amazonasnoticias.com.br/projeto-de-ressocializacao-de-internos-do-sistema-socioeducativo-do-amazonas-concorre-a-premio-innovare/
https://amazonasnoticias.com.br/projeto-de-ressocializacao-de-internos-do-sistema-socioeducativo-do-amazonas-concorre-a-premio-innovare/
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Respeitar, acolher, facilitar a inclusão social e realizar o acompanhamento para 

a construção de uma nova vida. Essa é a proposta do projeto “Teens ao 

Máximo”, do Governo do Amazonas, através da Secretaria de Estado de Justiça, 

Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), que oferece acompanhamento 

educacional, médico, psicológico e profissionalizante aos internos do Centro 

Socioeducativo Dagmar Feitosa. Neste ano, o projeto está concorrendo a mais 

importante premiação da Justiça brasileira, o Prêmio Innovare. 

Disputando com outras 170 iniciativas na categoria de “Justiça e Cidadania”, o 

projeto destaca a educação como base dos serviços oferecidos na unidade, com 

uma rotina que conta com aulas regulares, oficinas de fabricação de pães, 

hortas, acompanhamento médico e psicológico, assistência social e cursos 
profissionalizantes. 

Segundo a secretária da Sejusc, Caroline Braz, a medida gerou resultados 

positivos para os internos do sistema, que contam ainda com oportunidades de 

inclusão no mercado de trabalho. 

“O Governo do Amazonas está investido na ressocialização desses jovens e o 

resultado tem sido a redução na taxa de reincidência”, destaca. “Neste ano 

também fizemos parcerias que geraram oportunidades profissionais aos 

internos. Em janeiro, o Governo e o Instituto de Desenvolvimento para a 

Informática da Amazônia ofereceram vagas de emprego para os alunos com 
melhor desempenho acadêmico”. 

Medidas – Uma recente pesquisa realizada pela Vara de Execução de Medidas 

Socioeducativas do Amazonas mostra que 72% dos adolescentes que passam 

pelo sistema não voltam a ser reincidentes infracionais. O diretor do Centro 

Socioeducativo Dagmar Feitoza e idealizador do projeto “Teens ao Máximo”, 

Antônio Juraci, 44, explica que o intuito é promover a transformação social de 
forma didática. 

“A ideia do Teens ao Máximo é oferecer um olhar diferenciado e reverter o 

conceito de cuidar dos internos de forma punitiva e sem dar perspectivas de 

vida”, explica. “Há três anos desenhamos o projeto com a intenção de fazer com 

que as atividades fossem de cunho pedagógico e que fossem realmente 
eficazes”. 
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Uma das medidas adotadas no espaço é a divisão do período em que os 

adolescentes cumprem as medidas por níveis e cores de alojamento, onde são 

utilizadas diferentes técnicas de ensino. O alojamento verde, local onde o 

adolescente fica quando chega ao Centro, tem o objetivo de criar sentimentos 

de acolhimento e respeito, que faça o interno enxergar sua condição. Neste 

espaço é realizado o acompanhamento inicial com os profissionais do sistema; 

no alojamento amarelo, o objetivo é fazer a implementação do Plano Individual 

de Atendimento e inserção nos projetos profissionalizantes. Neste nível, o 

adolescente descobre seus talentos e fraquezas. No alojamento azul, os internos 

são motivados a construir um plano de vida a curto e médio prazo, além disso, 
são também inseridos em projetos profissionalizantes. 

Prêmio Innovare – O Prêmio Innovare tem como objetivo identificar, divulgar 

e difundir práticas que contribuam para o aprimoramento da Justiça no Brasil. 

Em sua 16° edição, o Prêmio Inovare conta com 617 projetos inscritos em 

categorias como Justiça e Cidadania (170 trabalhos), Ministério Público (165), 

Juiz (100), Defensoria Pública (78), Advocacia (57) e Tribunal (47). 

A disputa é dividida em oito etapas e agora conta com a visita de consultores 

nas unidades dos projetos inscritos. O resultado final será divulgado em 
dezembro deste ano. 

FOTO: Divulgação/Sejusc 
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DATA 11/06/2019 DIA DA SEMANA Terça-feira 

VEÍCULO Amazonas Notícias EDITORIA/ COLUNA Cidades  

LINK 
https://amazonasnoticias.com.br/sejusc-atende-mais-de-900-idosos-no-primeiro-semestre/ 

TÍTULO Sejusc atende mais de 900 idosos no primeiro semestre 
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Entre os serviços oferecidos pelo órgão estão orientações, articulação de ações 

de cidadania, encaminhamentos à Delegacia Especializada e mediação de 
conflitos. 

https://amazonasnoticias.com.br/sejusc-atende-mais-de-900-idosos-no-primeiro-semestre/
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De janeiro a maio deste ano, 961 idosos foram atendidos e encaminhados às 

medidas de proteção e garantia de direitos do Governo do Amazonas, por meio 

da Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc). 

Entre os serviços oferecidos ao público idoso estão orientações, articulação de 

ações de cidadania, encaminhamentos à Delegacia Especializada em Crimes 
contra o Idoso (DECCI) e mediação de conflitos. 

O mês com mais atendimentos foi janeiro, com 227 casos, sendo a maioria de 

mulheres. Neste período, a ocorrência mais registrada foi de intimidação e 

perturbação. Em seguida, os maiores índices foram dos meses de abril, com 197 
atendimentos; fevereiro, com 193; maio, com 173; e março, com 171. 

A titular da Sejusc, Caroline Braz, destaca a importância da denúncia para a 

resolução dos casos. Ela afirma que a proposta do órgão é trabalhar políticas de 
prevenção e conscientização sobre os tipos de violência contra idosos. 

“Para garantir o envelhecimento saudável e com dignidade, o Governo do 

Amazonas vem trabalhando de forma integrada com diversos órgãos de 

proteção, sejam secretarias, delegacias e também a sociedade civil”, explica. 

“Ter uma sociedade bem orientada e que saiba onde procurar ajuda também é 

um fator determinante para a resolução dos casos. Muitas vezes o idoso não tem 

coragem de denunciar situações que ocorrem dentro de casa, então a pessoa 
mais próxima deve estar atenta aos sinais e procurar orientações”. 

Semana do Idoso – Em alusão ao Dia Mundial de Conscientização da Violência 

Contra a Pessoa Idosa (15 de junho), a Sejusc e Secretaria de Estado de 

Segurança Pública (SSP-AM) organizaram ações de cidadania, rodas de 

conversa, atendimentos na área da saúde, caminhada e abordagens de 

orientação na capital. As atividades acontecerão de quinta-feira (13/06) a 

sábado (15/06). 

Nesta quinta-feira (13/06), a iniciativa contará com ações de cidadania, 

atendimentos e orientações aos usuários, na Fundação Aberta da Terceira Idade, 
localizada na Avenida Brasil, 70, no bairro Santo Antônio, de 8h às 14h. 

Na sexta (14/06), às 8h, a Sejusc participará da “Blitz de Sensibilização, 

Conscientização e Fiscalização nas agências bancárias de Manaus”, em parceria 
com Procon, Delegacia do Idoso e Conselho Estadual do Idoso. 
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No mesmo dia, a partir das 14h, acontece uma roda de conversa sobre “A 

importância do enfrentamento da violência contra a pessoa idosa”, destinada a 
acompanhantes de idosos e profissionais da área de saúde. 

No sábado (15/06), a Sejusc participará de uma caminhada de combate à 

violência contra a pessoa idosa, com o tema “Os movimentos Sociais na Luta 

pelos Direitos”. A ação, organizada pelo Fórum Permanente do Idoso (FOPI), 
acontecerá na Praça do Congresso, no Centro, a partir das 7h30. 

Onde procurar orientação – A Sejusc dispõe de um Centro Integrado de 

Proteção e Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa (Cipid), localizado no anexo à 

Delegacia Especializada em Crimes contra o Idoso, na rua do Comércio, s/nº, 
bairro Parque 10. 

O idoso pode entrar em contato pelo telefone 3306-0160. 

FOTO: Divulgação/Sejusc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Assessoria de Comunicação 
Clipping JUNHO/19 

DATA 12/06/2019 DIA DA SEMANA Quarta-feira 

VEÍCULO Acrítica EDITORIA/ COLUNA Cidades  

LINK 

https://www.acritica.com/channels/manaus/news/cheia-dos-rios-ja-afetou-400-mil-

pessoas-em-46-cidades-do-amazonas 

TÍTULO Cheia dos rios já afetou 400 mil pessoas em 46 cidades do Amazonas 

CITA A SECRETARIA SEJUSC SIM  
Apoio SEJUSC  

TIPO DE CONTEÚDO Positivo  

TIPO DE MÍDIA 

Release ASCOM SEJUSC  

Divulgação Própria x 

Iniciativa do Veículo  

Nota ASCOM SEJUSC  

 

 

A cheia dos rios da região amazônica neste ano já afetou 400 mil pessoas em 46 dos 62 

municípios do Amazonas, conforme levantamento da Defesa Civil do Estado. O avanço do 

nível dos rios compromete, entre outras coisas, o acesso à água potável, além de aumentar o 

potencial da contração de doenças. 

https://www.acritica.com/channels/manaus/news/cheia-dos-rios-ja-afetou-400-mil-pessoas-em-46-cidades-do-amazonas
https://www.acritica.com/channels/manaus/news/cheia-dos-rios-ja-afetou-400-mil-pessoas-em-46-cidades-do-amazonas
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Diferentemente de anos anteriores, o governo estadual antecipou as ações e criou uma 

força-tarefa para tratar das demandas decorrentes do impacto da cheia no interior.  Ontem 

(11), o governo divulgou balanço da 1ª fase da Operação Enchente 2019 e realizou uma 

reunião dos órgãos integrantes da força-tarefa para planejar os próximos passos. O trabalho 

articulado visa auxiliar as prefeituras no atendimento às demandas dos municípios. 

Entre medidas programadas está o envio de medicamentos às cidades afetadas pela 

enchente. E entre as ações já tomadas está o envio de uma balsa para fazer atendimento 

hospitalar da população em Anamã. Nesse caso, todos os serviços hospitalares do município 

estão sendo transferidos para a balsa, para substituir atividades desenvolvidas no Hospital 

Francisco Sales de Moura, que foi afetado pela enchente. A balsa deve operar como hospital 

durante três meses. 

   

Os números 

Conforme o balanço da Operação Enchente 2019, 15 municípios das calhas do Juruá, Purus 

e Madeira foram atendidos. Ao todo, 13.436 famílias foram atendidas com ajuda 

humanitária, que contempla cestas básicas, kits higiene, kits com redes, lençóis e 

mosqueteiros, kits de limpeza, colchões, jogos de cama, travesseiros e 92 purificadores de 

água do projeto Salta-Z. Mais de R$ 8 milhões foram investidos em insumos só nesta 1ª 

fase. 

O governador Wilson Lima destacou que o Estado iniciou o planejamento para atendimento 

das comunidades atingidas pela cheia ainda em janeiro, envolvendo diversas secretarias, o 

que possibilitou auxiliar mais cedo as populações dos municípios afetados. “A nossa 

preocupação foi se antecipar às ações necessárias para amenizarmos os problemas 

enfrentados pelas famílias nesse período, na cheia e também na vazante”, disse o 

governador. “Queremos garantir condições sanitárias para que as famílias superem com 

dignidade esse período do ano”, completou Wilson Lima. 

Água potável 

A grande inovação deste ano foi a inclusão dos purificadores de água de consumo coletivo 

do projeto Salta-Z (desenvolvido pela Funasa) no trabalho preventivo, que foram entregues 

aos 15 municípios contemplados na 1ª fase da operação. Na 2ª fase, serão instalados 

aproximadamente 200 purificadores nas comunidades mais afetadas. 
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Força-tarefa 

O grupo da força-tarefa é composto pela Defesa Civil do Estado, a Secretaria  de Saúde 

(Susam), Secretaria  de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), Secretaria de 

Assistência Social (Seas), o Instituto de Desenvolvimento Agropecuário  (Idam) e a 

Fundação de Vigilância em Saúde (FVS). 
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http://portalamazonia.com/noticias/forca-tarefa-e-montada-para-atender-pessoas-

afetadas-pelas-cheias-no-interior-do-amazonas 

TÍTULO Força tarefa é montada para atender pessoas afetadas pelas cheias no interior do Amazonas 
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A Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (Susam) apresentou, 

nesta terça-feira (11), uma força-tarefa para tratar das demandas 

decorrentes do impacto da cheia no interior do Amazonas. Entre as 

ações está o envio de medicamentos, que ganhou reforço nas cidades 

afetadas pela enchente, e o envio de uma balsa para fazer atendimento 

hospitalar da população em Anamã.  

 

http://portalamazonia.com/noticias/forca-tarefa-e-montada-para-atender-pessoas-afetadas-pelas-cheias-no-interior-do-amazonas
http://portalamazonia.com/noticias/forca-tarefa-e-montada-para-atender-pessoas-afetadas-pelas-cheias-no-interior-do-amazonas
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De acordo com a Defesa Civil, a cheia deste ano já afetou 400 mil 

pessoas em 46 municípios do Amazonas. 

 

O grupo da força-tarefa é composto pela Defesa Civil, a Secretaria de 

Estado de Saúde (Susam), Secretaria de Estado de Justiça, Direitos 

Humanos e Cidadania (Sejusc), Secretaria de Estado Assistência 

Social (Seas), o Instituto de Desenvolvimento Agropecuário do Estado 

(Idam) e a Fundação de Vigilância em Saúde (FVS). 

O trabalho articulado visa auxiliar as prefeituras no atendimento às 

demandas dos municípios afetados.  

 

Como parte dos serviços oferecidos pela Susam, o secretário em 

exercício, Cassio Roberto do Espírito Santo, destacou a embarcação 

que chegou ao município de Anamã, no último domingo (9). Todos os 

serviços do hospital estão sendo transferidos e serão executados 

durante três meses para a balsa, para substituir atividades 

desenvolvidas no hospital Francisco Sales de Moura que foi afetado 

pela enchente. 

 

“Quando a gente fala de saúde, a gente não fala só sobre as ações da 

Susam. Tem a ver com assistência social, tem a ver com educação, 

com cidadania, tem que estar junto às ações da FVS (Fundação de 

Vigilância em Saúde). A Defesa Civil que está mandando água 

potável e diminuiu as doenças de veiculação hídrica. E, nesse 

processo, a secretaria está trabalhando de forma unida para combater 

as consequências nos municípios”, disse. 

 

Na avaliação do secretário executivo da Defesa Civil do Amazonas, 

tenente-coronel Francisco Máximo, a reunião serviu para alinhar a 

otimização dos recursos do Estado. “Então a ideia é essa: a gente unir 

essa força-tarefa, para que possamos, obviamente, atender essas 

demandas municipais. Para tirá-los (moradores) dessa condição de 

desastre e permitir que essas famílias possam ter o restabelecimento 

dos serviços essenciais que estão comprometidos”, afirmou ele. 
 



  

 

Assessoria de Comunicação 
Clipping JUNHO/19 

Medicamentos 
 

Como suporte para os municípios, o secretário em exercício da Susam 

informou que a secretária está em tratativas com o Ministério da 

Saúde para envio de medicamentos. “O secretário Rodrigo Tobias já 

entrou em contato com o Ministério da Saúde e a gente vem 

negociando o aporte maior de medicamentos para o Estado, 

considerando que com as cheias existe um aumento das doenças de 

veiculação hídrica”, relatou o secretário em exercício. 

 

Ações de enfrentamento 
 

Várias secretarias e órgãos estão contribuindo para o enfrentamento ao 

desastre. A FVS, por exemplo, já havia destacado as ações preventivas 

realizadas por meio do Comitê Interno de Vigilância em Desastre e 

Saúde. Já a Sejusc, propôs a utilização de três embarcações da pasta 

para o auxílio da Defesa Civil, levando também os serviços de 

cidadania, como emissão de certidão de nascimento, RG, CPF e outras 

documentações e serviços. 
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LINK 

https://www.fatoamazonico.com/defensoria-itinerante-participa-de-acao-de-

cidadania-pelo-dia-mundial-de-conscientizacao-da-violencia-contra-a-pessoa-idosa/ 

TÍTULO 
Defensoria itinerante participa de ação de cidadania pelo dia mundial de conscientização da 

violência contra a pessoa idosa 

CITA A SECRETARIA SEJUSC SIM  
Apoio SEJUSC  
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TIPO DE MÍDIA 

Release ASCOM SEJUSC  

Divulgação Própria x 

Iniciativa do Veículo  

Nota ASCOM SEJUSC  

 

https://www.fatoamazonico.com/defensoria-itinerante-participa-de-acao-de-cidadania-pelo-dia-mundial-de-conscientizacao-da-violencia-contra-a-pessoa-idosa/
https://www.fatoamazonico.com/defensoria-itinerante-participa-de-acao-de-cidadania-pelo-dia-mundial-de-conscientizacao-da-violencia-contra-a-pessoa-idosa/
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LINK 

https://amazonasnoticias.com.br/publico-da-terceira-idade-prestigia-servicos-

oferecidos-em-acao-promovida-pela-decci-sejusc-e-funati/ 

TÍTULO 
Público da terceira idade prestigia serviços oferecidos em ação promovida pela Decci Sejusc e 

Funati 
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Iniciativa do Veículo  

Nota ASCOM SEJUSC  

 

Na manhã desta quinta-feira (13/6), às 8h, ocorreu a abertura da ação de 

cidadania destinada ao público da terceira idade, em alusão ao Dia Mundial de 

Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa, comemorado em 15 de 

https://amazonasnoticias.com.br/publico-da-terceira-idade-prestigia-servicos-oferecidos-em-acao-promovida-pela-decci-sejusc-e-funati/
https://amazonasnoticias.com.br/publico-da-terceira-idade-prestigia-servicos-oferecidos-em-acao-promovida-pela-decci-sejusc-e-funati/
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junho. Organizada pela Polícia Civil do Estado do Amazonas, por meio da 

Delegacia Especializada em Crimes contra o Idoso (DECCI), em parceria com 

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

Fundação Universidade Aberta da Terceira Idade (FUnATI), a abertura da 

programação aconteceu no prédio da FUnATI, no bairro Santo Antônio, zona 
oeste da cidade. 

Na ocasião, estiveram presentes para prestigiar a ação o titular da Secretaria de 

Estado de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), coronel Louismar 

Bonates; o delegado-geral da Polícia Civil do Amazonas, Lázaro Ramos; a 

delegada Andrea Nascimento, titular da DECCI; o diretor da FUnATI, geriatra 

Euler Ribeiro; o deputado estadual Cabo Maciel (PR); a titular da Sejusc, 

Caroline Braz; o vice-presidente do Conselho Estadual do Idoso, Jorge Wagner 

Gomes; e a titular da Secretaria de Estado de Assistência Social (Seas), Márcia 

Sahdo. 

Emocionado ao lembrar da mãe, durante a abertura da programação, o 

delegado-geral Lázaro Ramos, ressaltou a importância do trabalho destinado ao 

idoso. “É muito importante termos consciência de cuidar dos nossos idosos. 

Todos temos que ter um olhar de proteção e carinho, e acabar com a violência 

contra eles, que é muito triste. Eu me emociono ao falar, pois senti na pele 

quando cuidei dos meus avós e da minha mãe, por isso eu apenas procuro dar 
tudo aquilo que eles necessitam”, relatou ele. 

Durante o evento, a titular da DECCI destacou o valor na preocupação com as 

vítimas que se dirigem até a unidade policial para formalizar os crimes, e 

ressaltou, ainda, a importância da denúncia. “Mesmo estando há 30 dias 

coordenando a delegacia, nossa equipe conseguiu realizar com nossos parceiros 

esse grande evento, pensado nesse público. Precisamos trabalhar a proteção, 

mas também a prevenção, e é isso que estamos fazendo hoje”, argumentou. 

Ao longo das apresentações, Euler Ribeiro, agradeceu a parceria com a Polícia 

Civil do Amazonas e com os demais órgãos que promoverem os trabalhos no 

prédio da fundação. “Essa é uma ação muito bonita e que precisa ser valorizada. 

Nossos idosos precisam da atenção devida. Só posso agradecer pelo incentivo 

que o Governo do Estado tem nos dado para a realização de eventos como esse”, 
declarou o diretor da FUnATI. 

Serviços – Como parte da programação, foram realizadas apresentações 

artísticas, musicais e teatrais pelo público da terceira idade. O evento foi 
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encerrado às 16h, mas ao longo de todo o dia foram oferecidos serviços 

distintos, como: atendimento pela equipe da DECCI; atendimento jurídico pela 

Defensoria Pública do Estado do Amazonas (DPE-AM); atendimento 

psicossocial realizado pelo Centro Integrado de Proteção e Defesa da Pessoa 
Idosa (Cipdi); e emissão de 2ª via de RG e Certidão de Nascimento pela Sejusc. 

Ainda no local foram oferecidos serviços de expedição de credenciamento para 

vagas preferenciais para idosos, pelo Instituto Municipal de Engenharia e 

Fiscalização do Trânsito (Manaustrans); orientação sobre programas sociais 

mantidos pelo Governo do Estado e cadastro no CAD único pela equipe do 

Centro de Referência de Assistência Social (Cras); aferição de pressão arterial 

e glicemia pela equipe da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa); roda de 

conversa realizada pelos discentes e docentes do curso de Direito do Centro 

Universitário de Ensino Superior do Amazonas (Ciesa); e embelezamento por 

meio do Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam). 

Agradecimento – Realizando esmaltação com servidores e alunos do Cetam, 

Creuza Pereira, de 59 anos, chegou cedo ao prédio da FUnATI para aproveitar 

os serviços que foram oferecidos gratuitamente no local. “Sou frequentadora 

assídua da FUnATI. Quando fiquei sabendo sobre esse evento fiquei muito 

feliz, pois percebo que os órgãos, tanto da esfera municipal quanto estadual, 

têm se preocupado conosco”, disse. 

Para a aluna da FUnATI, Maria de Lurdes Oliveira Mota, que irá completar 64 

anos no dia 14 de junho deste ano, programações como essa direcionam o olhar 

do público externo para a valorização da conscientização da violência contra a 
pessoa idosa. 

“Acredito que um evento como esse é muito importante, pois a sociedade 

precisa saber as questões que envolvem os idosos. Discutir e debater sobre esses 

valores nos fazem acreditar na busca por uma melhora no espaço destinado a 
todos nós, da terceira idade”, disse. 

FOTO: Alailson Santos / PC-AM 
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TÍTULO Governo do Amazonas decreta ponto facultativo na sexta-feira 
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Manaus – O Governo do Amazonas publicou decreto determinando ponto facultativo nos órgãos 
da administração estadual nesta sexta-feira (21), um dia após o feriado de Corpus Christi (20). Os 
serviços essenciais nas áreas de saúde e segurança pública não serão afetados. O governo 
determinou, ainda, que a Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino (Seduc-AM) 
promova a compensação das horas normais de ensino, se houver necessidade. 

A Secretaria Estadual de Saúde (Susam) montou um plano de ação para garantir o pleno 

funcionamento da rede de urgência e emergência. As 26 unidades, entre prontos-socorros 

adultos e infantis, maternidades, Serviços de Pronto Atendimento (SPA) e Unidades de 

Pronto Atendimento (UPA) atenderão normalmente em plantão de 24 horas, no feriado de 

quinta-feira (20), no ponto facultativo de sexta-feira (21) e em todo fim de semana. 

https://d24am.com/amazonas/governo-do-amazonas-decreta-ponto-facultativo-na-sexta-feira/
https://d24am.com/amazonas/governo-do-amazonas-decreta-ponto-facultativo-na-sexta-feira/
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O planejamento envolve toda a assistência, Central de Medicamentos (Cema) e a regulação 

de leitos, contando com os leitos de retaguarda do Hospital e Pronto-Socorro da Zona 

Norte (Delphina Aziz), que ampliou leitos de UTI, além da rede privada, caso haja 

necessidade, por meio da Beneficente Portuguesa. 

Estarão funcionando os sete prontos-socorros, as sete maternidades, os nove SPAs, as duas 

UPAs – Campos Sales, no bairro Tarumã, e José Rodrigues, na Cidade Nova –, além do 

serviço de emergência do Centro Psiquiátrico Eduardo Ribeiro. As unidades realizam 

atendimento de urgência e emergência, incluindo os procedimentos cirúrgicos e 

internações. 

Os SPAs e UPAs possuem infraestrutura para o atendimento de urgências e emergências 

de baixa complexidade, como mal-estar súbito, pequenos ferimentos, cefaleia (dor de 

cabeça) e outras dores, vômitos, entre outros. Os casos mais graves devem se dirigir aos 

prontos-socorros. As maternidades oferecem o atendimento às mulheres gestantes. 

Atendimento ambulatorial – Nas unidades que atendem com consulta agendada – como é o 

caso dos serviços ambulatoriais do Centro de Atenção à Melhor Idade (Caimi) e do Centro 

de Atenção Integral à Criança (Caic), Policlínicas e Fundações –, não haverá atendimento 

no feriado prolongado. O funcionamento destes serviços será retomado na segunda-feira 

(24), a partir das 7h. 

Unidades que estarão funcionando 24h (para atendimento de 
urgência e emergência): 

Serviços de Pronto Atendimento (SPAs e UPAs): 

• SPA Alvorada – Avenida Lóris Cordovil, s/nº, Alvorada 1, zona centro-oeste 

• SPA Coroado – Avenida Beira Mar, 122, Coroado, zona leste 

• SPA Zona Sul – Rua Bento José de Lima, 33, Colônia Oliveira Machado, zona sul 

• SPA Joventina Dias – Rua T-6, 33, Compensa 3, zona oeste 

• SPA Eliameme Mady (Zona Norte) – Avenida Samaúma, s/nº, Monte das Oliveiras, zona 

norte 
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• SPA São Raimundo – Praça Ismael Benigno, s/nº, São Raimundo, zona oeste 

• SPA José Lins (Redenção) – Rua Maracanã, s/nº, Redenção, zona centro-oeste 

• SPA e Maternidade Antônio Aleixo – Alameda Cosme Ferreira, Km 14, Col. Antônio 

Aleixo, zona sul 

• SPA Danilo Corrêa – Avenida Noel Nutels, s/nº, Cidade Nova 1, zona norte 

• UPA Campos Salles – Rua Campos Salles, s/nº, Tarumã, zona oeste 

• UPA José Rodrigues – Avenida Camapuã, Cidade Nova, zona norte 

Prontos-Socorros Adultos: 

• Pronto-Socorro 28 de Agosto – Rua Recife, 1.581, Adrianópolis, zona centro-sul 

• Pronto-Socorro Dr. João Lúcio – Alameda Cosme Ferreira, s/nº, Aleixo, zona leste 

Adulto e infantil: 

• Pronto-Socorro Platão Araújo – Avenida Autaz Mirim, s/nº, Jorge Teixeira, zona leste 

• Hospital e Pronto-Socorro da Zona Norte (Delphina Aziz) – Avenida Raimundo Vital de 

Mendonça, Colônia Terra Nova (área da antiga Expoagro) 

Infantis: 

• PS da Criança da Zona Leste – Alameda Cosme Ferreira, s/nº, Aleixo 

• PS da Criança da Zona Sul – Rua Codajás, 26, Cachoeirinha 

• PS da Criança da Zona Oeste – Avenida Brasil, s/nº, Compensa 1 
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Maternidades: 

• Ana Braga – Alameda Cosme Ferreira, s/nº, São José 1, zona leste 

• Balbina Mestrinho – Rua Duque de Caxias, s/nº, Praça 14, zona sul 

• Nazira Daou – Avenida Camapuã, 108, Q/316, Núcleo 9, Cidade Nova 2, zona norte 

• Azilda Marreiro – Avenida Samaúma, s/nº, Monte das Oliveiras – Galiléia 2, zona norte 

• Alvorada – Rua 07, s/nº, Alvorada 1, zona centro-oeste 

• Instituto da Mulher Dona Lindu – Avenida Mário Ypiranga Monteiro, 1.581, 

Adrianópolis, zona centro-sul 

• Chapot Prevost – Estrada do Aleixo, Km 16, Colônia Antônio Aleixo, zona leste 

Atenção Psicossocial 

• Centro Psiquiátrico Eduardo Ribeiro – Avenida Constantino Nery, 4.307, Chapada 

Segurança pública 

De acordo com o diretor do Departamento de Polícia Metropolitana (DPM), delegado 

George Gomes, as Centrais de Flagrante, Delegacias Especializadas em Apuração de Atos 

Infracionais (Deaai), em Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA) e em Homicídios 

e Sequestros (DEHS); Delegacias da Mulher do Parque Dez (zona centro-sul) e Cidade de 

Deus (zona norte) funcionarão 24 horas. 

São Centrais de Flagrante os 1º, 6º, 12º, 14º e 19º Distritos Integrados de Polícia (DIPs), 

que atendem as ocorrências das zonas sul, norte, centro-sul, leste e oeste, respectivamente. 

Os registros de ocorrência poderão ser feitos no 3º DIP (zona centro-sul) e 9º DIP (zona 

leste). 

“Os grupos operacionais, que são Fera, Departamento de Repressão ao Crime Organizado 

(DRCO) e Departamento de Investigações sobre Narcóticos (Denarc), ficam sempre de 

prontidão, para qualquer necessidade”, afirmou o delegado. 
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Serviços 

As unidades do Pronto Atendimento ao Cidadão (PAC) administradas pelo Governo do 

Estado, por meio da Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania 

(Sejusc), retomam o atendimento na próxima segunda-feira (24). 


