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Seminário de combate e prevenção à tortura no Amazonas acontece nesta quarta-feira (26)
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Encontro, que tem o objetivo de estimular o debate e reflexão sobre o tema na
região, está com inscrições abertas
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
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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
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.
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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.
FOTO: Divulgação/Sejusc
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Entre os dias 26 e 30 de junho, período do 54º Festival Folclórico de Parintins, o Governo
do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania
(Sejusc), promoverá atividades de conscientização sobre temas como importunação sexual,
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feminicídio, violência contra a mulher e pessoa idosa, abuso e exploração sexual infantil,
combate ao uso abusivo de álcool e outras drogas, além de rodas de conversa sobre Direitos
Humanos da População LGBT e coleta de documentos perdidos.
O Ônibus da Mulher também estará com os serviços disponíveis na Ilha Tupinambarana
(distante 369 quilômetros de Manaus). No interior do veículo, o público receberá orientação
sobre como proceder em casos de importunação sexual, violência, contando com um
atendimento personalizado, em que profissionais conversam com as vítimas em cabines
individuais.
Segundo a titular da Sejusc, Caroline Braz, a iniciativa propõe conscientização para o
público a respeito das diversas formas de violência.
“Sob a orientação do governador Wilson Lima, vamos trabalhar principalmente a questão
da importunação sexual, que agora é tratada como crime, o que reforça a necessidade do
debate sobre o assunto”, afirma a secretária. “Em Parintins, faremos abordagens educativas
diariamente no porto, aeroporto e Bumbódromo”.
Rodas de conversa
Caroline Braz adianta ainda que, na quarta-feira (26/6), de 14h às 17h30, a equipe da Sejusc
fará uma roda de conversa sobre Orgulho LGBT, na Universidade do Estado do Amazonas
(UEA), com a participação de integrantes da Associação de Gays, Lésbicas e Travestis de
Parintins e da Defensoria Pública do Amazonas.
“O evento é aberto ao público e vai tratar de assuntos como os avanços das políticas LGBT
com a aprovação da lei de criminalização da LGBTfobia, orientações sobre nome e gênero
no Registro Civil e implementação do Conselho de Lei 4475”, comenta a titular da pasta de
Justiça.
Achados e Perdidos
A Sejusc contará ainda com postos de coleta de documentos perdidos. Os documentos
encontrados no projeto “Achados e Perdidos” são divulgados no site da Sejusc – no
endereço www.sejusc.am.gov.br – e podem ser resgatados no setor de Cidadania, localizado
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na sede da Sejusc, na rua Bento Maciel, 2, conjunto Celetramazon, bairro Adrianópolis, de
segunda a sexta-feira, de 8h às 17h.
*Com informações da assessoria de comunicação.

