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TÍTULO Seminário de combate e prevenção à tortura no Amazonas será realizado nesta quarta-feira 26 

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  

 

Nesta quarta-feira (26/6), o Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de 
Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc) em parceria com o 
Comitê Estadual de Prevenção e Combate à Tortura no Amazonas (CEPCT), 
realiza o I Seminário de Prevenção e Combate à Tortura no Amazonas. O 
evento acontece na sede da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional 
Amazonas (avenida Jornalista Umberto Calderaro Filho, 2.000, Adrianópolis), a 
partir das 8h. As inscrições estão abertas no site www.sympla.com.br. 

No encontro estarão palestrantes como João Gaspar, presidente do CEPCT e 
promotor de justiça; Maria Laura Canineu, diretora do escritório da Human 
Rights Watch no Brasil; Edmilson Barreiros, procurador-chefe do Ministério 
Público Federal do Amazonas; Fábio Monteiro, subprocurador de Justiça para 

http://ampost.com.br/2019/06/seminario-de-combate-e-prevencao-a-tortura-no-amazonas-sera-realizado-nesta-quarta-feira-26/
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Assuntos Jurídicos e Institucionais do Ministério Público do Amazonas; Sérgio 
Fontes, delegado da Polícia Federal; Sanmya Beatriz, perita odontologista e 
diretora do Instituto Médico Legal (IML); além de Tadeu Azevedo e Igor de 
Souza, programadores da Diretoria de Tecnologia da Informação e 
Comunicação do Ministério Público do Amazonas. 

O evento é destinado tanto ao público profissional quanto a estudantes e à 
sociedade civil. 

A titular da Sejusc, Caroline Braz, considera o evento uma forma de refletir 
sobre as diferentes maneiras em que as violações de direitos acontecem no dia 
a dia. 

“Por meio do debate e da troca de ideias, é possível enfrentar a realidade e 
propor melhorias para quem se encontra em situação de vulnerabilidade como, 
por exemplo, aqueles que são alvos da tortura. Além do mais, é uma maneira 
de reforçar que diversos órgãos e a sociedade estão trabalhando para que 
quem cometa este tipo de crime possa ser julgado e condenado devidamente. 
A proposta do Governo é garantir os direitos de todos”, destaca a titular da 
pasta. 

O seminário também oferece um certificado com carga horária de 10 horas 
para os estudantes participantes. 

Confira a programação completa: 
Auditório Rubi 
8h – Credenciamento e cerimônia de abertura. 
9h – Palestra “Condições carcerárias, torturas e maus tratos a detentos”, com 
Edmilson Barreiros. 
10h – Palestra “Modalidades da tortura e técnicas de investigação aplicadas à 
elucidação da prática”, com João Gaspar. 
11h30 – Apresentação do Sistema de rastreamento de tortura do Amazonas, 
com Tadeu Azevedo e Igor de Souza. 
Espaço CAAM 
11h – Lançamento do Livro “Tortura: Da impunidade à responsabilização”. 
Miniauditório 
14h30 – Palestra “As inovações implementadas no IML com o novo sistema de 
laudo criminal”, com Sanmya Leite. 
15h – Palestra “Como reconhecer maus tratos, tortura, tratamento degradante 
ou cruel”, com João Gaspar. 
Salão Rubi 
14h – Palestra “Audiência de Custódia como mecanismo de combate à tortura, 
com Sérgio Fontes. 
15h – Palestra “O combate à tortura no sistema de justiça criminal”, com Carlos 
Monteiro. 
16h20 – Palestra “Justiça de transição no Brasil: direito à memória, à reparação 
e à justiça”, com Maria Lucia Canineu. 
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TÍTULO PAC em movimento fecha mês de junho com programação 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  

 

Projeto itinerante terá três ações na capital, a partir desta quarta-feira (26/06) 

Nesta semana, o “PAC em Movimento”, projeto itinerante do Governo do 

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

Cidadania (Sejusc), terá programação voltada para Manaus, com oferta de 

serviços como emissão de carteiras de identidade, primeira e segunda via, e 

https://amazonasnoticias.com.br/pac-em-movimento-fecha-mes-de-junho-com-programacao-em-manaus/
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certidões de nascimento, além de todos os itens necessários para a 
documentação básica. 

Nesta quarta-feira (26/6), das 8h às 16h, a ação será no Centrinho do Canaranas, 

na Rua Lagoa da Pedra, s/nº, conjunto Canaranas, bairro Cidade Nova, zona 

norte, em alusão ao Mês do Mestiço, numa parceria com a ONG Nação Mestiça. 

Em parceria com o Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS), 

nesta quarta (26/6) e quinta-feira (27/6), o “PAC em Movimento” vai compor a 

6ª Ação Social de Cadastramento do Programa Crédito Solidário, das 9h às 

16h30, no Centro Estadual de Convivência da Família Magdalena Arce Daou, 

localizado na avenida Brasil, s/nº, bairro Santo Antônio, zona oeste da capital. 

No sábado (29/6), será a vez do projeto itinerante na zona leste, com a 

participação na estreia do “Saúde nos Bairros”, iniciativa da Rede Amazônica, 

que acontecerá das 8h ao meio-dia, no Shopping Phelippe Daou, na avenida 

Camapuã, bairro Jorge Teixeira. 

Segundo a titular da Sejusc, Caroline Braz, assim como acontece no interior, o 

Governo do Amazonas também oferece os serviços para a capital a fim de 
facilitar o acesso da população. 

“Nossas atividades são pautadas conforme a demanda da população. Desta 

forma, conseguimos atender interior e capital com o projeto itinerante”, afirma 
a titular da pasta de Justiça. 

Os interessados em receber o projeto podem enviar a solicitação por e-mail 
para gabsec@sejusc.am.gov.br. 

FOTO: Divulgação/Sejusc 
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Nesta semana, o “PAC em Movimento”, projeto itinerante do Governo do Amazonas, 

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

terá programação voltada para Manaus, com oferta de serviços como emissão de 

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

os itens necessários para a documentação básica. 
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Nesta quarta-feira (26/6), das 8h às 16h, a ação será no Centrinho do Canaranas, na Rua 

Lagoa da Pedra, s/nº, conjunto Canaranas, bairro Cidade Nova, zona norte, em alusão ao  

Mês do Mestiço, numa parceria com a ONG Nação Mestiça. 
 

Em parceria com o Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS), nesta quarta 

(26/6) e quinta-feira (27/6), o “PAC em Movimento” vai compor a 6ª Ação Social de 

Cadastramento do Programa Crédito Solidário, das 9h às 16h30, no Centro Estadual de 

Convivência da Família Magdalena Arce Daou, localizado na avenida Brasil, s/nº, bairro Santo 
Antônio, Zona Oeste da capital. 

No sábado (29/6), será a vez do projeto itinerante na zona leste, com a participação na 

estreia do “Saúde nos Bairros”, iniciativa da Rede Amazônica, que acontecerá das 8h ao 

meio-dia, no Shopping Phelippe Daou, na avenida Camapuã, bairro Jorge Teixeira. 

  

  

Segundo a titular da Sejusc, Caroline Braz, assim como acontece no interior, o Governo 

do Amazonas também oferece os serviços para a capital a fim de facilitar o acesso da 

população. 

  

  

“Nossas atividades são pautadas conforme a demanda da população. Desta forma, 

conseguimos atender interior e capital com o projeto itinerante”, afirma a titular da pasta 

de Justiça. 

 
Os interessados em receber o projeto podem enviar a solicitação por e-mail 

para gabsec@sejusc.am.gov.br. 

http://gabsec@sejusc.am.gov.br./

