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DATA 10/07/2019 DIA DA SEMANA Quarta-Feira 

VEÍCULO A Crítica EDITORIA/ COLUNA Serviço 

LINK 

https://www.acritica.com/channels/manaus/news/internos-do-dagmar-feitosa-terao-

curso-profissionalizante-de-panificacao 

TÍTULO Internos do Dagmar Feitosa terão curso profissionalizante de panificação 
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TIPO DE MÍDIA 

Release ASCOM SEJUSC x 

Divulgação Própria  
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Nota ASCOM SEJUSC  
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Para ajudar os adolescentes internos do Centro Socioeducativo Dagmar Feitosa, localizado 

na rua Vivaldo Lima, Alvorada, Zona Centro-Oeste de Manaus, a Secretaria de Estado de 

Justiça (Sejusc) inaugura, às 9h desta sexta-feira (12), a Padaria e Confeitaria Reviver. No 

local, os internos terão o curso profissionalizante de panificação, em parceria com o Centro 

de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam. 

Segundo a secretária da Sejusc, Caroline Braz, a iniciativa ajuda no processo de 

redirecionamento social dos internos. Ela explica que o projeto oferece o curso 

profissionalizante como cumprimento de medida socioeducativa para os adolescentes.  

“Temos seis internos por turma e a atividade acontece no contraturno da escola. Desta 

forma, promovemos a inclusão dos internos no mercado de trabalho”, afirma a titular da 

pasta. “A nossa proposta, com orientação do governador Wilson Lima, é trazer um sistema 

mais humanizado, que eduque e proporcione oportunidades”.   

A Sejusc administra os cinco Centros Socioeducativos do Amazonas, que têm por 

finalidade promover o cumprimento da medida socioeducativa de internação, com a fiel 

observância ao Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e às diretrizes do Sistema 

Nacional de Atendimento Socioeducativo (Sinase) incumbindo a seus dirigentes e 

servidores zelar pela integridade física e mental dos adolescentes e adotar as medidas 

adequadas de educação, contenção e segurança. 

O departamento garante os direitos sociais dos adolescentes e executa as medidas aplicadas 

pela autoridade judiciária, visando a inclusão social e a construção de alternativas que 

contribuam para a revisão de hábitos e valores morais. 

Nos cinco centros administrados pela Sejusc, são oferecidas atividades como rodas de 

conversa, acompanhamento psicológico, atividades pedagógicas, oficinas terapêuticas e 

palestras. 

 

 



 

 

Assessoria de Comunicação 
Clipping JULHO/19 

 

DATA 10/07/2019 DIA DA SEMANA Quarta-Feira 

VEÍCULO Informe Manaus EDITORIA/ COLUNA Serviço 

LINK 

https://informemanaus.com.br/2019/sejusc-inaugura-padaria-no-centro-

socioeducativo-dagmar-feitosa/ 

TÍTULO Sejusc inaugura padaria no Centro Socioeducativo Dagmar Feitosa 

CITA A SECRETARIA SEJUSC SIM  
APOIO SEJUSC  

TIPO DE CONTEÚDO Positivo  

TIPO DE MÍDIA 

Release ASCOM SEJUSC x 
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Iniciativa do Veículo  
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Iniciativa ajuda no processo de redirecionamento social de adolescentes 

 

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

e Cidadania (Sejusc), em parceria com o Centro de Educação Tecnológica do Amazonas 

(Cetam), inaugura, nesta sexta-feira (12), às 9h, a Padaria e Confeitaria Reviver, no 

Centro Socioeducativo Assistente Social Dagmar Feitosa, localizado na rua Vivaldo 

Lima, 265, Alvorada, zona centro-oeste. 

Segundo a secretária da Sejusc, Caroline Braz, a iniciativa ajuda no processo de 

redirecionamento social dos internos. Ela explica que o projeto oferece o curso 

profissionalizante de panificação, numa parceria com o Cetam, como cumprimento de 

medida socioeducativa para os adolescentes.  

“Temos seis internos por turma e a atividade acontece no contraturno da escola. Desta 

forma, promovemos a inclusão dos internos no mercado de trabalho”, afirma a titular da 

pasta. “A nossa proposta, com orientação do governador Wilson Lima, é trazer um 

sistema mais humanizado, que eduque e proporcione oportunidades”.   

Transformação social – A Sejusc administra os cinco Centros Socioeducativos do 

Amazonas, que têm por finalidade promover o cumprimento da medida socioeducativa 

de internação, com a fiel observância ao Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e 

às diretrizes do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (Sinase) incumbindo a 

seus dirigentes e servidores zelar pela integridade física e mental dos adolescentes e 

adotar as medidas adequadas de educação, contenção e segurança. 

https://informemanaus.com.br/2019/sejusc-inaugura-padaria-no-centro-socioeducativo-dagmar-feitosa/
https://informemanaus.com.br/2019/sejusc-inaugura-padaria-no-centro-socioeducativo-dagmar-feitosa/
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O departamento garante os direitos sociais dos adolescentes e executa as medidas 

aplicadas pela autoridade judiciária, visando a inclusão social e a construção de 

alternativas que contribuam para a revisão de hábitos e valores morais. 

Nos cinco centros administrados pela Sejusc, são oferecidas atividades como rodas de 

conversa, acompanhamento psicológico, atividades pedagógicas, oficinas terapêuticas e 

palestras. 
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DATA 10/07/2019 DIA DA SEMANA Quarta-Feira 

VEÍCULO O Verídico EDITORIA/ COLUNA Serviço 

LINK 

https://www.overidico.com.br/sejusc-inaugura-padaria-no-centro-socioeducativo-

dagmar-feitosa 

TÍTULO Sejusc inaugura padaria no Centro Socioeducativo Dagmar Feitosa 

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  

 

Iniciativa ajuda no processo de redirecionamento social de adolescentes 

 

O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e 

Cidadania (Sejusc), em parceria com o Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam), 

inaugura, nesta sexta-feira (12), às 9h, a Padaria e Confeitaria Reviver, no Centro Socioeducativo 

Assistente Social Dagmar Feitosa, localizado na rua Vivaldo Lima, 265, Alvorada, zona centro-

oeste. 

Segundo a secretária da Sejusc, Caroline Braz, a iniciativa ajuda no processo de redirecionamento 

social dos internos. Ela explica que o projeto oferece o curso profissionalizante de panificação, 

numa parceria com o Cetam, como cumprimento de medida socioeducativa para os adolescentes. 

“Temos seis internos por turma e a atividade acontece no contraturno da escola. Desta forma, 

promovemos a inclusão dos internos no mercado de trabalho”, afirma a titular da pasta. “A nossa 

proposta, com orientação do governador Wilson Lima, é trazer um sistema mais humanizado, que 

eduque e proporcione oportunidades”. 

Transformação social –A Sejusc administra os cinco Centros Socioeducativos do Amazonas, 

que têm por finalidade promover o cumprimento da medida socioeducativa de internação, com a 

fiel observância ao Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e às diretrizes do Sistema 

Nacional de Atendimento Socioeducativo (Sinase) incumbindo a seus dirigentes e servidores 

https://www.overidico.com.br/sejusc-inaugura-padaria-no-centro-socioeducativo-dagmar-feitosa
https://www.overidico.com.br/sejusc-inaugura-padaria-no-centro-socioeducativo-dagmar-feitosa
http://https/www.overidico.com.br/assunto/amazonas/
http://overidico.com.br/assunto/educacao/
http://https/www.overidico.com.br/assunto/amazonas/
http://https/www.overidico.com.br/assunto/amazonas/
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zelar pela integridade física e mental dos adolescentes e adotar as medidas adequadas 

de educação, contenção e segurança. 

O departamento garante os direitos sociais dos adolescentes e executa as medidas aplicadas pela 

autoridade judiciária, visando a inclusão social e a construção de alternativas que contribuam para 

a revisão de hábitos e valores morais. 

Nos cinco centros administrados pela Sejusc, são oferecidas atividades como rodas de conversa, 

acompanhamento psicológico, atividades pedagógicas, oficinas terapêuticas e palestras. 

http://overidico.com.br/assunto/educacao/
http://overidico.com.br/assunto/seguranca/

