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Assessoria de Comunicação 
Clipping JUNHO/19 

DATA 19/06/2019 DIA DA SEMANA Quarta-feira 

VEÍCULO Fato Amazônico EDITORIA/ COLUNA Cidades  

LINK 

https://www.fatoamazonico.com/sejusc-leva-pac-em-movimento-para-presidente-

figueiredo/ 

TÍTULO Sejusc leva PAC Em Movimento para Presidente Figueiredo 

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.fatoamazonico.com/sejusc-leva-pac-em-movimento-para-presidente-figueiredo/
https://www.fatoamazonico.com/sejusc-leva-pac-em-movimento-para-presidente-figueiredo/
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Assessoria de Comunicação 
Clipping JUNHO/19 

DATA 19/06/2019 DIA DA SEMANA Quarta-feira 

VEÍCULO Portal do Sena EDITORIA/ COLUNA Cidades  

LINK 

https://portaldosena.com.br/noticia/3086/unidades-de-pronto-atendimento-ao-

cidadao-terao-horarios-alterados-no-feriado 

TÍTULO Unidades de pronto atendimento ao cidadão terão horários alterados no feriado 

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://portaldosena.com.br/noticia/3086/unidades-de-pronto-atendimento-ao-cidadao-terao-horarios-alterados-no-feriado
https://portaldosena.com.br/noticia/3086/unidades-de-pronto-atendimento-ao-cidadao-terao-horarios-alterados-no-feriado
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DATA 19/06/2019 DIA DA SEMANA Quarta-feira 

VEÍCULO Portal do Holanda EDITORIA/ COLUNA Cidades  

LINK 

https://portaldoholanda.com.br/noticia-hoje/unidades-do-pac-terao-horarios-

alterados-em-manaus-no-feriado 

TÍTULO Unidades do PAC terão horários alterados em Manaus no feriado 

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://portaldoholanda.com.br/noticia-hoje/unidades-do-pac-terao-horarios-alterados-em-manaus-no-feriado
https://portaldoholanda.com.br/noticia-hoje/unidades-do-pac-terao-horarios-alterados-em-manaus-no-feriado
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DATA 19/06/2019 DIA DA SEMANA Quarta-feira 

VEÍCULO Amazonas Notícias EDITORIA/ COLUNA Cidades  

LINK 
https://amazonasnoticias.com.br/pacs-terao-horarios-alterados-no-feriado/ 

TÍTULO PACs terão horários alterados no feriado 

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/pacs-terao-horarios-alterados-no-feriado/
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As unidades de Pronto Atendimento ao Cidadão (PACs), administradas pelo 

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

Humanos e Cidadania (Sejusc), não funcionarão nesta quinta-feira (20/6), 

feriado de Corpus Christi, e na sexta-feira (21/6), ponto facultativo, conforme 

Decreto do Governo do Amazonas do dia 13 de junho. As atividades retornam 
na segunda-feira (24/6), a partir das 8h. 

Ações no feriado 

No feriado (20/06), o projeto “PAC em Movimento”, realizado pelo Governo 

do Amazonas, por meio da Sejusc, estará em Presidente Figueiredo (a 107 

quilômetros de Manaus), com serviços como emissão de carteiras de 

identidade, primeira e segunda via, certidões de nascimento, além de todos os 

itens necessários para a documentação básica. 

A ação, que acontece no município desde a segunda-feira (17/06), estará em 

Balbina a partir das 8h desta quinta-feira (20/06). 
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DATA 19/06/2019 DIA DA SEMANA Quarta-feira 

VEÍCULO A Crítica EDITORIA/ COLUNA Cidades  

LINK 

https://www.acritica.com/channels/cotidiano/news/governo-do-am-oferece-cursos-

para-mulheres-em-situacao-de-vulnerabilidade 

TÍTULO Governo do AM oferece cursos para mulheres em situação de vulnerabilidade 

CITA A SECRETARIA SEJUSC SIM  
Apoio SEJUSC  

TIPO DE CONTEÚDO Positivo  

TIPO DE MÍDIA 

Release ASCOM SEJUSC X 

Divulgação Própria x 

Iniciativa do Veículo  

Nota ASCOM SEJUSC  

 

Mulheres em situação de vulnerabilidade cadastradas no Centro Estadual de Referência e 

Apoio à Mulher (Cream) iniciaram, nesta semana, cursos de qualificação profissional 

https://www.acritica.com/channels/cotidiano/news/governo-do-am-oferece-cursos-para-mulheres-em-situacao-de-vulnerabilidade
https://www.acritica.com/channels/cotidiano/news/governo-do-am-oferece-cursos-para-mulheres-em-situacao-de-vulnerabilidade
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oferecidos pelo Governo do Amazonas, por meio de uma parceria entre a Secretaria de 

Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc) e o Centro de Educação 

Tecnológica do Amazonas (Cetam). Os cursos têm duração de dois meses. 

Ao todo, 80 mulheres participam de cursos de maquiagem, decoração com balões, tranças e 

penteados e artesanato com Patch Aplique. De acordo com a titular da Sejusc, Caroline 

Braz, a proposta é atuar com políticas de promoção de empoderamento e independência 

financeira feminina.   

“Acreditamos que, por meio desses projetos, as mulheres se sentirão mais seguras para 

seguir em frente diante da situação de vulnerabilidade. Com cursos de qualificação, essas 

mulheres têm a chance de se tornarem empreendedoras e conquistarem a independência 

financeira”, afirma a secretária.  

A secretária reforça ainda que tem adotado parcerias com diversas instituições, órgãos 

municipais e estaduais, com o objetivo de oferecer soluções efetivas para as demandas 

apresentadas pela população. 

“Sob determinação do governador Wilson Lima, temos trabalhado em parceria para 

oferecer um atendimento de qualidade e efetivo à população. Nossa meta é chegar cada vez 

mais perto das pessoas em situação vulnerável”, comenta a titular da Sejusc. 

Políticas para mulheres  

Nesta gestão, a Sejusc realiza ações com foco na prevenção da violência doméstica e 

incentivo à independência financeira. 

Atualmente, o órgão trabalha na articulação de cursos profissionalizantes e na inserção de 

mulheres no mercado de trabalho, além de oferta de crédito, em parceria com a Agência de 

Fomento do Estado do Amazonas (Afeam) e Fundo de Promoção Social e Erradicação da 

Pobreza (FPS) para empreendedoras. 

Na última sexta-feira (14), a Sejusc inaugurou a primeira unidade Rede de Enfrentamento à 

Violência contra a Mulher do interior, com atendimento social e psicológico, no município 

de Itacoatiara (a 176 quilômetros da capital). 
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*Com informações de assessoria de imprensa 
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DATA 19/06/2019 DIA DA SEMANA Quarta-feira 

VEÍCULO Portal Marcos EDITORIA/ COLUNA Cidades  

LINK 

https://www.portalmarcossantos.com.br/2019/06/19/parintins-tera-turistodromo-

durante-o-festival-folclorico/ 

TÍTULO Parintins terá turistódromo durante o festival folclórico 

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  

 

Parintins (a 369 quilômetros de Manaus) recebe anualmente multidões 

de turistas apaixonados pelos bois Caprichoso e Garantido, durante o 

Festival Folclórico da ilha. E pensando no bem-estar dos visitantes, o 

Governo do Amazonas, por meio da Empresa Estadual de Turismo do 

Amazonas (Amazonastur), montará pela primeira vez um espaço 

dedicado a eles, denominado “turistódromo”. 

A expectativa é receber mais de 60 mil turistas este ano. Desde 

janeiro, a empresa pública realiza ações em preparação para a 54ª 

edição do festival. 

 

O “turistódromo” será montado ao lado de um dos maiores atrativos 

https://www.portalmarcossantos.com.br/2019/06/19/parintins-tera-turistodromo-durante-o-festival-folclorico/
https://www.portalmarcossantos.com.br/2019/06/19/parintins-tera-turistodromo-durante-o-festival-folclorico/
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turísticos da Ilha Tupinambarana, a Catedral de Nossa Senhora do 

Carmo, e reunirá todos os principais prestadores de serviços turísticos 

de Parintins, além de órgãos oficiais do estado, como a Politur, da 

Polícia Militar; Polícia Civil; Procon-AM e Departamento Estadual de 

Trânsito (Detran-AM), e mais as empresas parceiras da iniciativa 

privada. 

O “turistódromo” entrará em funcionamento a partir do dia 26 de junho, 

das 9h às 18h, e se estenderá até o dia 30 de junho, no encerramento 

do festival. 

Conforme a presidente da Amazonastur, Roselene Medeiros, a 

empresa estadual pensou no “turistódromo” como um centro de 

informação ao turista, onde ele vai encontrar em um só local, os 

operadores do trade parintinense, dicas e roteiros do que fazer em 

Parintins, entre outros serviços turísticos. 

“Nós teremos os operadores do trade ofertando os serviços turísticos, 

sobre o que fazer durante o dia na cidade, antes das apresentações 

no bumbódromo. Vamos ter a Politur, o Procon, Detran, para dar apoio 

ao turista. Enfim, é um espaço dedicado totalmente ao turista e 

ao trade parintinense”, reforçou a presidente. 

A Comissão de Promoção e Defesa dos Direitos das Crianças, 

Adolecente e Jovens, da Assembleia Legislativa do Estado do 

Amazonas (ALE-AM), terá um balcão no turistódromo para realizar 

campanha de prevenção no evento. 

A empresa de telefonia móvel Claro também estará no turistódromo, 

juntamente com a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de 

Parintins (Sectur), Associações dos Tricicleiros de Parintins, agências 

de turismo e o Kuat Clube. 
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Workshop Bem Receber 

Com a primeira etapa realizada em maio, a Amazonastur promoveu 

curso, em duas etapas, para 300 profissionais ligados ao turismo 

parintinense. O Workshop Bem Receber ocorreu no Cine Clube 

Odineia Andrade, do Liceu de Artes e Ofícios Cláudio Santoro, no 

Cultural de Parintins (Bumbódromo). O treinamento foi direcionado 

aos tricicleiros, artesãos, ambulantes, comerciários, recepcionistas de 

hotel, mototaxistas, bem como todos os prestadores de serviços. 

Os tricicleiros, que participaram do treinamento, garantiram o 

fardamento e mais a pintura padronizada pela Amazonastur em 

consonância com o festival, e receberão na próxima semana, a placa 

no veículo de “Tricicleiro Pai D’égua” – que, na linguagem local, quer 

dizer “pessoa do bem, bacana”. 

Destino Amazonas 

A Amazonastur levará também para Parintins operadores do 

trade nacionais e internacionais. Jornalistas, blogueiros, operadores 

das principais agências de viagens do mundo, e demais convidados, 

vão assistir de perto ao maior festival folclórico do país, cujo o objetivo 

é promover internacionalmente o festival. 

O Departamento de Marketing realiza, ainda, uma campanha na 

revista de bordo da companhia aérea American Airlines, na qual 

promove a festa folclórica dos bumbás Caprichoso e Garantido. Será 

feito também o atendimento receptivo no porto e aeroporto de 

Parintins, e no turistódromo, onde serão distribuídos guias turísticos 

de Parintins e brindes ao visitante. 

Fiscalização 
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De olho no ordenamento turístico da ilha, a Amazonastur, do dia 

18 até 26 de junho, acompanhará os serviços realizados pelos 

prestadores do segmento. Será realizado o monitoramento das ações 

implementadas pela empresa desde 11 de março deste ano, com o 

apoio do Corpo de Bombeiros e demais órgãos. 

Campanha de conscientização 

Durante o Festival, a Amazonastur participará ainda da campanha de 

Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes no 

Turismo e Campanha de Combate à Exploração do Trabalho Infantil 

em Parintins, em parceria com a Assembleia Legislativa do Estado do 

Amazonas (Aleam), Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania 

(Sejusc), e demais órgãos envolvidos. A campanha ocorrerá do dia 27 

a 30 de junho, nos principais pontos de Parintins. 

Pesquisa 

A empresa estará mais uma vez compilando informações junto aos 

visitantes para a realização da Pesquisa Socioeconômica. O objetivo 

será de identificar o perfil, características relacionadas a viagem, 

dados econômicos e avaliação de itens da infraestrutura urbana e 

turística. Já com a população, o objetivo principal é identificar sua 

opinião sobre a atividade turística e a infraestrutura do município. 

 


