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DATA 26/06/2019 DIA DA SEMANA quarta-feira 

VEÍCULO Portal Holanda EDITORIA/ COLUNA Cidades  

LINK 

https://portaldoholanda.com.br/noticia-hoje/pac-em-movimento-oferta-emissao-de-

documentos-e-servicos-de-saude-em-manaus 

TÍTULO PAC em movimento oferta emissão de documentos e serviços de saúde em Maunaus 

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/pac-em-movimento-oferta-emissao-de-documentos-e-servicos-de-saude-em-manaus
https://portaldoholanda.com.br/noticia-hoje/pac-em-movimento-oferta-emissao-de-documentos-e-servicos-de-saude-em-manaus
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DATA 26/06/2019 DIA DA SEMANA quinta-feira 

VEÍCULO Fato Amazônico EDITORIA/ COLUNA Cidades  

LINK 

https://www.fatoamazonico.com/sejusc-promove-atividades-de-conscientizacao-em-

parintins/ 

TÍTULO Sejusc promove atividades de conscientização em Parintins 

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-promove-atividades-de-conscientizacao-em-parintins/
https://www.fatoamazonico.com/sejusc-promove-atividades-de-conscientizacao-em-parintins/
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DATA 26/06/2019 DIA DA SEMANA quinta-feira 

VEÍCULO A Crítica EDITORIA/ COLUNA Cidades  

LINK 

https://www.acritica.com/channels/cotidiano/news/seminario-em-manaus-debate-

prevencao-e-combate-a-tortura-no-amazonas 

TÍTULO Seminário em Manaus debate prevenção e combate à tortura no Amazonas 

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  

 

Em encontro promovido pelo Comitê Estadual de Prevenção e Combate à Tortura no 

Amazonas, representantes de órgãos de segurança pública e a sociedade civil se reuniram, 

nesta quarta-feira (26), na sede da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-AM), para 

https://www.acritica.com/channels/cotidiano/news/seminario-em-manaus-debate-prevencao-e-combate-a-tortura-no-amazonas
https://www.acritica.com/channels/cotidiano/news/seminario-em-manaus-debate-prevencao-e-combate-a-tortura-no-amazonas
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debater a questão da tortura, crime considerado hediondo, no Amazonas, no 1º Seminário de 

Prevenção e Combate à Tortura no Amazonas. 

De acordo com um dos mentores do evento, o promotor de justiça João Gaspar, essa é a 

primeira vez que o assunto é colocado em debate. “Esse seminário está semeando algumas 

sementes na forma de ideias e essas vão germinar aqui e acolá trazendo boas práticas no 

combate a tortura”, disse João Gaspar. 

O promotor avaliou como saldo positivo. De acordo com Gaspar, hoje há a necessidade de 

sensibilizar a sociedade para esse problema que existe, mas não é visível. 

“Enquanto a sociedade permanecer inerte, tolerante e complacente com isto, nós vamos 

continuar a ter a reprodução dessa barbárie e violência gera mais violência”, destacou o 

promotor. 

Criado em 2015, o Comitê é composto por diversos órgãos públicos e da sociedade civil 

que buscam prevenir e combater a prática da tortura no Amazonas. Seu órgão mantenedor é 

a Sejusc, e está vinculado ao Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura em 

Brasília. 

O seminário teve como palestrantes, entre outros, o procurador do Ministério Público 

Federal Edmilson Barreiros, que falou sobre as condições carcerárias, torturas e maus tratos 

a docentes, e o delegado de Polícia Federal Sérgio Fontes, com o tema Audiência de 

Custódia como mecanismo de combate à tortura. 

Durante o Seminário de Prevenção e Combate à Tortura no Amazonas, foi lançada a 

primeira plataforma no país de levantamento de dados sobre tortura, com a intenção de 

iniciar um rastreamento completo dos casos e compor um material estatístico que poderá 

embasar o trabalho dos membros do Comitê. 
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DATA 26/06/2019 DIA DA SEMANA quinta-feira 

VEÍCULO G1 A mazonas EDITORIA/ COLUNA Cidades  

LINK 

https://g1.globo.com/am/amazonas/noticia/2019/06/26/plataforma-para-reconhecer-

casos-de-tortura-e-lancado-no-amazonas.ghtml 

TÍTULO Plataforma para reconhecer casos de tortura é lançado no Amazonas 

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  

 

O Ministério Público do Amazonas (MP-AM) lançou nesta quarta-feira (26) a 
primeira plataforma no país para reconhecimento de casos de tortura. 
 
O lançamento ocorreu durante o I Seminário de Prevenção e Combate à 
Tortura no Amazonas, que reuniu a Ordem dos Advogados do Brasil no 
Amazonas, advogados, juristas, acadêmicos e membros da Pastoral Carcerária 
para discussões sobre o tema. 
 

https://g1.globo.com/am/amazonas/noticia/2019/06/26/plataforma-para-reconhecer-casos-de-tortura-e-lancado-no-amazonas.ghtml
https://g1.globo.com/am/amazonas/noticia/2019/06/26/plataforma-para-reconhecer-casos-de-tortura-e-lancado-no-amazonas.ghtml
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O evento organizado pelo Comitê de Prevenção e Combate à Tortura no 
Amazonas (CEPCT/AM) foi aberto pelo Procurador-Geral de Justiça por 
substituição legal, Carlos Fábio Monteiro, que falou sobre o aparelhamento dos 
órgãos envolvidos e investimentos em tecnologia, abordando o tema ‘O 
combate à tortura no sistema de justiça criminal". 
 
“Investimento em tecnologia é algo extremamente importante. Eu comparo o 
torturador com um membro de organização criminosa que está sempre atrás de 
mecanismos para fugir dos órgãos de controle e impedir sua identificação. A lei 
tem um rol taxativo de oportunidades de tortura e, tratando-se de tortura 
psicológica, mental, é muito difícil de ser provada. Quanto mais o estado traz 
instrumentos para identificar crimes dessa natureza, mais o torturador procura 
alternativas para praticar o crime sem ser identificado. Daí a importância do 
investimento em tecnologia e parcerias com outros órgãos para o 
enfrentamento maior e efetivo da tortura”, disse Monteiro. 
 

Sistema de rastreamento 

 
O sistema de rastreamento de tortura no Amazonas foi desenvolvido para 
reunir dados sobre os casos nos estados e ajudar outros comitês estaduais a 
consolidarem informações para a criação de medidas de combate aos crimes 
dessa natureza. 
 
“Precisamos, a partir de agora, fazer com que este sistema realmente funcione 
e se preste ao papel para o qual foi desenvolvido, a fim de que a gente tenha 
uma realidade conhecida sobre a tortura no estado do Amazonas”, completou o 
Promotor João Gaspar, presidente do Comitê Estadual. 
 
O presidente da OAB no Amazonas, Marco Aurélio Choy destacou a 
importância da união interinstitucional para um trabalho mais efetivo de 
combate à tortura. 
 
“É algo invisível, é sempre obscura e é importante a união de esforços para 
que a sociedade perceba a ação dessas entidades e entender que existem 
instâncias a serem percorridas e órgãos que podem ser procurados na 
investigação e combate à tortura”, disse Choy. 
 
A aquisição de dados para criação de políticas públicas também foi ponto 
relevante levantado pela secretária de estado da justiça e cidadania, Caroline 
Braz, que participou da abertura do Seminário. 
 
“Hoje nós estamos em busca de dados estatísticos e de informações. A 
finalidade desse seminário é trazer inovações com esse sistema e partir daí 
consolidar toda política pública, construída a partir de dados que embasem 
onde precisamos agir”, disse Caroline. 
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Para a diretora da Human Rights Watch Brasil, Maria Laura Canineu, o Brasil 
não fez um processo de justiça transicional completo. 
 
“Foi deixado um ambiente permissivo de violação de direitos humanos 
especialmente da população em situação de restrição de liberdade. Nós temos 
levantado casos de tortura tanto no aspecto da abordagem policial quanto 
dentro da carceragem”, disse Laura Canineu. 
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DATA 26/06/2019 DIA DA SEMANA quinta-feira 

VEÍCULO Toda Hora.com EDITORIA/ COLUNA Cidades  

LINK 

https://www.todahora.com/articulos/mpam-lan%C3%A7a-plataforma-informatizada-

para-detectar-casos-de-tortura-no-amazonas 

TÍTULO MPAM lança plataforma informatizada 

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.todahora.com/articulos/mpam-lan%C3%A7a-plataforma-informatizada-para-detectar-casos-de-tortura-no-amazonas
https://www.todahora.com/articulos/mpam-lan%C3%A7a-plataforma-informatizada-para-detectar-casos-de-tortura-no-amazonas
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DATA 26/06/2019 DIA DA SEMANA quinta-feira 

VEÍCULO Amazonas Notícias EDITORIA/ COLUNA Cidades  

LINK 

https://amazonasnoticias.com.br/parintins-2019-secretaria-de-justica-e-direitos-

humanos-promove-atividades-de-conscientizacao/ 

TÍTULO Parintins 2019-Secretaria de Justiça e Direitos Humanos promove atividades de conscientização 

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 “Achados e Perdidos” também recolherá documentos na Ilha 

Tupinambarana 

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, feminicídio, violência contra a mulher e 

pessoa idosa, abuso e exploração sexual infantil, combate ao uso abusivo de 

https://amazonasnoticias.com.br/parintins-2019-secretaria-de-justica-e-direitos-humanos-promove-atividades-de-conscientizacao/
https://amazonasnoticias.com.br/parintins-2019-secretaria-de-justica-e-direitos-humanos-promove-atividades-de-conscientizacao/
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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 na sede da Sejusc, na rua Bento Maciel, 2, conjunto Celetramazon, 

bairro Adrianópolis, de segunda a sexta-feira, de 8h às 17h. 

FOTO: Divulgação/Sejusc 
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DATA 26/06/2019 DIA DA SEMANA quinta-feira 

VEÍCULO Em Tempo EDITORIA/ COLUNA Cidades  

LINK 

https://d.emtempo.com.br/amazonas/151941/sejusc-promove-atividades-de-

conscientizacao-em-parintins 

TÍTULO Sejusc promove atividades de conscientização em Paritins 

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  

 

Manaus- Entre os dias 26 e 30 de junho, período do 54º Festival Folclórico de 

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

promoverá atividades de conscientização sobre temas como importunação sexual, 

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. 

 

https://d.emtempo.com.br/amazonas/151941/sejusc-promove-atividades-de-conscientizacao-em-parintins
https://d.emtempo.com.br/amazonas/151941/sejusc-promove-atividades-de-conscientizacao-em-parintins
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O Ônibus da Mulher também estará com os serviços disponíveis na Ilha 

Tupinambarana. 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), 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. 

 

*Com informações da assessoria 

 


