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DATA 27/06/2019 DIA DA SEMANA quinta-feira 

VEÍCULO Atual EDITORIA/ COLUNA Cidades  

LINK 

https://amazonasatual.com.br/evento-de-combate-a-tortura-nao-tem-informacoes-

sobre-casos-no-amazonas/ 

TÍTULO Evento de combate à tortura não tem dados sobre casos no Amazonas 

CITA A SECRETARIA SEJUSC SIM  
Apoio SEJUSC  

TIPO DE CONTEÚDO Positivo  

TIPO DE MÍDIA 
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https://amazonasatual.com.br/evento-de-combate-a-tortura-nao-tem-informacoes-sobre-casos-no-amazonas/
https://amazonasatual.com.br/evento-de-combate-a-tortura-nao-tem-informacoes-sobre-casos-no-amazonas/
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DATA 27/06/2019 DIA DA SEMANA quinta-feira 

VEÍCULO Canal Itacoatiara EDITORIA/ COLUNA Cidades  

LINK 

https://canalitacoatiara.com.br/governador-wilson-lima-inaugura-turistodromo-lanca-

revista-do-festival-folclorico-de-parintins-e-abre-atividades-da-mostra-de-artesanato/ 

TÍTULO 
Governador Wilson Lima inaugura turistódromo, lança revista do Festival Folclórico de Parintins 

e abre atividades da mostra de artesanato 

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 governador do Estado, Wilson Lima, entregou, nesta quarta-feira (26/6), em 

Parintins (distante 369 quilômetros de Manaus), o Turistódromo, espaço criado pela 

https://canalitacoatiara.com.br/governador-wilson-lima-inaugura-turistodromo-lanca-revista-do-festival-folclorico-de-parintins-e-abre-atividades-da-mostra-de-artesanato/
https://canalitacoatiara.com.br/governador-wilson-lima-inaugura-turistodromo-lanca-revista-do-festival-folclorico-de-parintins-e-abre-atividades-da-mostra-de-artesanato/
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Empresa Estadual de Turismo do Amazonas (Amazonastur) voltado ao visitante que 

desembarca na Ilha Tupinambarana. O espaço funcionará como um Centro de 

Informação ao Turista, ao lado da Catedral Nossa Senhora do Carmo, até o próximo 

domingo (30/6). 

Wilson Lima ainda entregou o fardamento aos tricicleiros que participaram do 

Workshop “Bem Receber”, realizado pela Amazonastur, que capacitou 200 

profissionais que atuam nas ruas de Parintins. Os profissionais também tiveram a 

pintura dos veículos padronizada pela empresa pública e receberam a placa de 

“Tricicleiro Pai D’Égua”. 

Durante a ação, na Praça da Catedral, o governador lançou a “Revista Parintins 

2019”, fruto de uma parceria entre a Amazonastur, Imprensa Oficial do Estado 

(Impeam) e Secretaria de Cultura (SEC). O conteúdo da revista inclui um guia 

informativo sobre o Festival Folclórico, com detalhes e novidades sobre a 

programação, organização e realização do evento. Wilson Lima abriu ainda as 

atividades da 16ª edição da Mostra de Artesanato, executada pela Secretaria de 

Estado de Trabalho (Setrab) em parceria com a Fundação Estadual do Índio (FEI). 

“Nós estamos aqui entregando esse espaço (Turistódromo), bem como a Revista de 

Parintins, para informar as pessoas que estão vindo visitar o município. No caso da 

Mostra de Artesanato, esse é o espaço onde o artista da região, sobretudo o 

indígena, tem a oportunidade de mostrar sua cultura. Quando a gente fala de 

Festival Folclórico de Parintins não falamos apenas de diversão, mas, sobretudo da 

geração de emprego e renda e do fortalecimento da nossa cultura”, afirmou o 

governador. “O povo de Parintins já é talentoso por natureza, consegue expressar 

isso de forma muito clara. Por isso, quem vem a Parintins quer vir todos os anos”, 

completou Wilson Lima. 

Espaço inédito – Conforme a presidente da Amazonastur, Roselene Medeiros, 

desde janeiro a equipe da empresa está trabalhando nas ações voltadas para o 

Festival de Parintins, sobretudo com um planejamento estratégico para auxiliar os 

turistas. No Turistódromo, que vai funcionar das 9h às 18h, o visitante vai encontrar 
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todas as informações necessárias sobre os atrativos da ilha, bem como orientação 

sobre serviço público. 

“Todos os nossos parceiros – Politur, Sejusc, Procon-AM, Detran-AM, Prefeitura de 

Parintins, prestadores de serviços turísticos – estão felizes por poder oferecer, neste 

espaço, tudo o que temos de melhor aqui”, frisou Roselene Medeiros. Além de 

receber orientação sobre a cidade, o visitante terá à disposição um guia de bolso 

com todas as opções turísticas da Ilha, além de brindes. 

Para o médico argentino Augustino Macari, o Turistódromo dará uma segurança ao 

turista estrangeiro que vai curtir o Festival. “É muito importante, sobretudo para 

nós que viemos do exterior. Os turistas precisam disso, de informação”, frisou. 

A empresa de telefonia móvel Claro também atua no Turistódromo, juntamente 

com a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Parintins (Sectur), Associações 

dos Tricicleiros de Parintins, agências de turismo e Kuat Clube. A Comissão de 

Promoção e Defesa dos Direitos das Crianças, Adolescente e Jovens, da Assembleia 

Legislativa do Estado do Amazonas (ALE-AM), também realiza campanha de 

prevenção no local. 

Feira de Artesanato – O governador fez a abertura da 16ª Mostra de Artesanato e 

participou da entrega da Carteira Nacional do Artesão para os cadastrados durante 

a primeira edição do programa “Amazonas Presente”, ocorrida em maio, na cidade 

de Parintins. Ao todo, foram 40 artesãos de Parintins e 25 de Barreirinha 

beneficiados. 

Em parceria com a Fundação Estadual do Índio (FEI), a Mostra conta com, 

aproximadamente, 70 artesãos amazonenses, sendo que 50 participam diretamente 

pela Setrab e 20 artesãos indígenas pela FEI. Durante o evento, os artesãos e 

grupos solidários irão comercializar uma variedade de acessórios como cocares, 

brincos, colares, camisas, cestarias, cerâmicas, entre outros produtos regionais. 

Participam artesãos dos municípios de Parintins, São Gabriel da Cachoeira, 

Barreirinha, Manaus, entre outros. 
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Para o artesão Railson Santos, que está participando da Mostra pela primeira vez, 

está é uma oportunidade de apresentar seu trabalho e melhorar as vendas. “A arte 

me abraçou e hoje estou aqui muito feliz por poder expor meu trabalho. É uma 

ótima oportunidade que o Governo do Estado está nos dando e isso é muito para 

quem trabalha nessa área”, disse Railson. 

Revista Parintins 2019 – O desenvolvimento, edição, produção, projeto gráfico e 

diagramação da “Revista Parintins 2019” ficaram a cargo da Imprensa Oficial, que 

também cuidou da impressão de todo esse material em seu parque gráfico. Já a 

Amazonastur compôs um roteiro especial para os visitantes, reunindo os pontos 

turísticos, itinerários e serviços na Ilha. 

Aos Bois Caprichoso e Garantido coube o envio de conteúdos informativos dos 

itens, toadas, temas, curiosidades, das apresentações na arena. 

Textos, jogos e belas fotos da região da Ilha Tupinambarana ilustram desde a 

beleza do povo até os encantos naturais da cidade e sua cultura, trazendo 

dinamismo e cores vibrantes para a publicação, que conta com 48 páginas. O 

formato 15×21 facilita o manuseio e oferece versatilidade para se levar a revista a 

todos os lugares. A publicação, com 10 mil exemplares, será distribuída 

gratuitamente no Bumbódromo, aeroporto e porto da cidade. 
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DATA 27/06/2019 DIA DA SEMANA quinta-feira 

VEÍCULO OAB Amazonas EDITORIA/ COLUNA Cidades  

LINK 

http://oabam.org.br/site/2019/06/18/oab-am-vai-sediar-i-seminario-sobre-prevencao-

e-combate-a-tortura-no-am/ 

TÍTULO OAB-AM vai sediar I Seminário sobre Pevenção à Tortura no AM 

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 Comitê Estadual de Prevenção e Combate à Tortura no Amazonas (CEPCT) realizará no 
próximo dia 26/06, no auditório da Ordem dos Advogados do Brasil seccional Amazonas (OAB-
AM), o I Seminário de Prevenção e Combate à Tortura no Amazonas. 

http://oabam.org.br/site/2019/06/18/oab-am-vai-sediar-i-seminario-sobre-prevencao-e-combate-a-tortura-no-am/
http://oabam.org.br/site/2019/06/18/oab-am-vai-sediar-i-seminario-sobre-prevencao-e-combate-a-tortura-no-am/
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O CEPCT é presidido pelo titular da 61ª Promotoria de Controle Externo da Atividade Policial 
(61ª Proceap), Promotor de Justiça João Gaspar Rodrigues. O evento, o primeiro realizado pelo 
comitê criado há um ano no Estado, tem por objetivo colocar em evidência um tema ainda 
‘invisível e subterrâneo’ na sociedade atual. 
 
“O evento foi concebido há um ano, por ocasião da criação do Comitê, e no início desse ano, 
2019, arregaçamos as mangas para concretizar esse projeto. Foi um trabalho duro porque o 
evento vai discutir um assunto dentro de um país e de um estado onde a tortura parece não 
existir. A tortura é um fenômeno social, jurídico e cultural invisível. É um fenômeno 
underground, subterrâneo, que precisa ser colocado em evidência para permitir a prevenção e 
o seu combate, o que, de qualquer forma, estamos conseguindo”, ressaltou o Presidente do 
CEPCT, Promotor de Justiça João Gaspar. 
 
A entidade  integra o Sistema Nacional de Prevenção e Combate à Tortura e é composta pelo 
Ministério Público do Estado do Amazonas (MPAM), OAB-AM, Assembleia Legislativa do 
Amazonas (ALE-AM), Defensoria Pública do Estado (DPE-AM), Secretaria de Estado da 
Administração Penitenciária (SEAP), Conselho Regional de Psicologia e organizações civis. 
 
Para a representante da OAB-AM no Conselho, advogada Natividade Maia, a programação é 
uma ótima oportunidade para que a sociedade possa discutir o tema, conhecer as diversas 
modalidades de tortura, como as instituições estão trabalhando para punir os autores e como 
o Estado tem atuado para combater o crime. 
 
Sistema informatizado 
 
Durante o I Seminário de Prevenção e Combate à Tortura no Amazonas, será 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. 
 
“É o primeiro sistema informatizado no Brasil, inovador, não existe nos estados, nem na União, 
e, exatamente por não dispor disso, o país não tem a noção do fenômeno da tortura em 
termos quantitativos e qualitativos. Pra dar uma ideia disso, de cada 10 casos de tortura, oito 
são cometidos por policiais”, revela João Gaspar. 
 
O I Seminário de Prevenção e Combate à Tortura no Amazonas será realizado das 8h00 às 
18h00, no auditório da Ordem dos Advogados do Brasil secção Amazonas (OAB/AM), Av. 
Umberto Calderaro, 200 – Adrianópolis, o 1o. Seminário de Prevenção e Combate à Tortura no 
Amazonas. 
 
O credenciamento inicia às 8h e as palestras, a partir das 9h. A entrada é uma lata de leite em 
pó que será doada para uma entidade filantrópica. O evento tem o apoio da Secretaria de 
Justiça e Cidadania do Amazonas (Sejusc/AM), Ministério Público Federal (MPF), Academia de 
Ciências e Letras Jurídicas do Amazonas (ACLJA), Polícia Federal e Caixa de Assistência dos 
Advogados do Amazonas (CAAAM). 
 
Lançamento literário 
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Durante o evento, o Promotor João Gaspar vai lançar o livro ‘Tortura, da impunidade à 
responsabilização’, que estará acessível a especialistas e ao público em geral. 
 
A participação no I Seminário de Prevenção e Combate à Tortura no Amazonas dá direito a 
certificação com 10 horas complementares. 
 
As inscrições para o I Seminário de Prevenção e Combate à Tortura no Amazonas são gratuitas 
e pode ser feitas no link: www.sympla.com.br 
 
Texto: Agnaldo Oliveira Júnior – ASCOM MPAM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.sympla.com.br/i-seminario-de-prevencao-e-combate-a-tortura-no-amazonas__522295
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DATA 27/06/2019 DIA DA SEMANA quinta-feira 

VEÍCULO D24 AM EDITORIA/ COLUNA Cidades  

LINK 

https://d24am.com/claro-escuro/judiciario-melhora-indicadores-de-gestao-

socioambiental-em-2018/ 

TÍTULO Judiciário melhora indicadores de gestão socioambiental em 2018 

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  

 
  

Brasília – No ano de 2018, o Poder Judiciário conseguiu melhorar a maior parte dos indicadores 

relacionados à gestão socioambiental. Quando os dados são comparados a 2017, houve uma 

redução de 7% no consumo total de papel, 10% no consumo de copos descartáveis e de 18% na 

quantidade de impressões. O consumo de energia elétrica foi uma das exceções, com um 

crescimento de 5% por metro quadrado. 

Tortura 

O I Seminário de Prevenção e Combate à Tortura no Amazonas reuniu, nesta quarta-feira 

(26), no auditório da Ordem dos Advogados do Brasil no Amazonas, advogados, juristas, 

acadêmicos e membros da Pastoral Carcerária para discussões sobre o tema e apresentação 

https://d24am.com/claro-escuro/judiciario-melhora-indicadores-de-gestao-socioambiental-em-2018/
https://d24am.com/claro-escuro/judiciario-melhora-indicadores-de-gestao-socioambiental-em-2018/
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de medidas futuras para o registro de casos e combate efetivo à prática de tortura em nível 

estadual. 

Pesquisa 1 

A sede da Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa) promoveu nesta quarta-

feira (26) o Seminário de PD&I 2019. Evento que contou com a presença de profissionais 

da área, representantes de entidades de classe, órgãos governamentais, universidades, 

empresas, Institutos de Ciência e Tecnologia (ICTs), consultorias, entre outras pessoas 

ligadas ao setor. 

Pesquisa 2 

O objetivo do Seminário é dar transparência às informações sobre as formas de acesso aos 

recursos de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I) disponibilizados pela Lei de 

Informática na Zona Franca de Manaus (ZFM). 
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DATA 27/06/2019 DIA DA SEMANA quinta-feira 

VEÍCULO 
SSP Secretaria de 
Segurança Pública 

EDITORIA/ COLUNA Cidades  

LINK 

http://www.ssp.am.gov.br/governo-do-estado-desenvolve-acoes-de-seguranca-

turismo-e-conscientizacao-no-porto-de-parintins/ 

TÍTULO 
Governo do estado desenvolve ações de segurança, turismo e conscientização no porto de 

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  

 

O Governo do Estado, por meio das secretarias, vem desenvolvendo ações de segurança 

pública, turismo, conscientização e abordagens educativas no Porto de Parintins, 

durante o 54º Festival Folclórico. Pela primeira vez, a Polícia Civil implantou a 

Delegacia Especializada em Atendimento ao Turista para atender os visitantes da Ilha 

Tupinambarana que chegam nas embarcações. 

Além da Especializada, está ancorada no Porto a balsa da Delegacia Fluvial, focada em 

investigar os crimes que acontecem na área fluvial da cidade. A Secretaria de Estado de 

Segurança Pública (SSP-AM), em parceria com a Polícia Militar, disponibilizou no 

porto agentes da Politur, policiais voltados a atender os turistas internacionais. 

Serviço pioneiro também na ilha, os cães farejadores da Polícia Militar realizam revistas 

nas embarcações à procura de entorpecentes e materiais ilícitos. Na manhã desta quinta-

http://www.ssp.am.gov.br/governo-do-estado-desenvolve-acoes-de-seguranca-turismo-e-conscientizacao-no-porto-de-parintins/
http://www.ssp.am.gov.br/governo-do-estado-desenvolve-acoes-de-seguranca-turismo-e-conscientizacao-no-porto-de-parintins/
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feira (27/06), a cadela Vênus e o cão Mike fizeram a revista em uma embarcação recém-

chegada no município. 

No porto, os visitantes recebem flyers distribuídos pela Secretaria de Estado dos 

Direitos da Pessoa com Deficiência (Seped), além de orientações de Politur e Empresa 

Estadual de Turismo do Amazonas (Amazonastur). A Secretaria de Estado de Justiça, 

Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc) promove atividades de conscientização entre os 

recém-chegados. A Defesa Civil também atua no Porto para prevenção de acidentes e 

ocorrências. 

Com o objetivo de atender turistas com maior rapidez, registrar boletins de ocorrência 

(BOs) e acompanhar casos que precisem de investigação, a Polícia Civil implantou a 

delegacia do turista. 

“Pela primeira vez idealizamos um atendimento mais direcionado ao público que vem 

chegando e precisa de algumas informações, bem como aos que venham a sofrer com a 

perda de documentos ou mesmo furto, ou sejam vítimas de algum outro crime e 

precisem de um primeiro atendimento, até porque a nossa delegacia regional fica um 

pouco distante do Centro. Pensando nisso, iremos manter durante o Festival um efetivo 

durante todo dia aqui no porto. Se for um caso mais grave, fazemos a condução com a 

viatura que está sempre aqui presente”, informou o delegado Sinval Barroso, que 

coordena as ações durante o Festival de Parintins. 

A delegacia vai registrar todo tipo de crime, seja perda de documento, entrada de 

crianças e adolescentes na cidade, roubos, furtos. “Toda hora que chegar um barco, 

haverá pessoas aqui perguntando se precisam de algum atendimento. Também 

implementamos esse ano o canil da Polícia Civil e a Delegacia Fluvial, que é base de 

todas nossas operações. Sem contar que todos os crimes que ocorrem na orla são 

atendidos pela delegacia fluvial, contamos com uma lancha para ações rápidas da 

polícia”, afirmou Barroso. 

A Defesa Civil também está presente no Porto de Parintins, fazendo trabalho de 

prevenção e monitoramento durante a chegada das embarcações. O órgão possui um 

centro de monitoramento climatológico na ilha e também faz vistoria em áreas 

alagadiças. Não somente no porto, mas na orla da cidade, a Defesa Civil vem orientando 

os visitantes e moradores. 

“Essa atuação aqui no porto é uma ação preventiva de orientação, justamente para os 

brincantes que estão chegando à cidade tomarem conhecimento das atitudes preventivas 

que eles possam vir a tomar. Isso aí é prevenir qualquer tipo de desastre, lesões físicas, 

que eles venham sofrer em decorrência de qualquer eventualidade”, comentou o tenente 

Adailson Brito. 

Abordagens – A Seped faz abordagens de sensibilização e conscientização em alguns 

pontos da cidade, como no Porto de Parintins. A equipe orienta sobre acessibilidade e 
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de serviços oferecidos pelo órgão, como os cadastros no estado e Passe Legal, que 

também está sendo realizado na Praça da Catedral e na Feira de Artesanato. 

Turismo – A Amazonastur atua com quatro pessoas para recepcionar o turista que 

desembarca na Ilha. Estão sendo distribuídos mapas com informações turísticas e mais 

brindes para o turista. Até o próximo domingo (30/06), os recepcionistas estarão de 7h 

às 18h, no Porto de Parintins. 

Cidadania – A Sejusc realiza abordagens educativas sobre violência contra mulher, 

importunação sexual, feminicídio, combate à exploração sexual de crianças e 

adolescentes, combate ao uso abusivo de álcool e outras drogas, conscientização da 

violência contra a pessoa idosa, rodas de conversa sobre os direitos humanos da 

população LGBT e direitos humanos das mulheres. 
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DATA 27/06/2019 DIA DA SEMANA quinta-feira 

VEÍCULO A Crítica EDITORIA/ COLUNA Cidades  

LINK 

https://www.acritica.com/channels/parintins/news/onibus-da-mulher-realiza-

atendimentos-psicossociais-durante-festival-de-parintins 

TÍTULO Ônibus da mulher realiza atendimentos psicossociais durante festival de 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  

 

Durante a programação do 54º Festival Folclórico de Parintins, de sexta-feira (28) a 

domingo (30), a Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc) 

https://www.acritica.com/channels/parintins/news/onibus-da-mulher-realiza-atendimentos-psicossociais-durante-festival-de-parintins
https://www.acritica.com/channels/parintins/news/onibus-da-mulher-realiza-atendimentos-psicossociais-durante-festival-de-parintins
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oferecerá serviços psicossociais para mulheres vítimas de violência, além de orientações 

sobre direitos e importunação sexual. Esta é a primeira vez que o Ônibus da Mulher estará 

no município, distante 369 quilômetros de Manaus, para atender ao público, com base fixa 

na rua Marujada, lado azul do Centro Cultural de Parintins (Bumbódromo). 

Segundo a titular da Sejusc, Caroline Braz, das 10h às 22h, profissionais do ramo jurídico, 

assistência social e psicologia estarão disponíveis para um atendimento personalizado às 

mulheres, em cabines individuais, para garantir o sigilo necessário dos casos. 

“Vamos receber todos os tipos de denúncia, lembrando que este é o primeiro festival em 

que importunação sexual é considerada crime. Portanto, vamos atuar com ações de 

conscientização para que o público possa brincar sem ocorrências”, comenta a secretária. 

“Também estaremos nas ruas de Parintins com abordagens educativas, assim como nos 

galpões dos bumbás, conversando com as mulheres onde elas estiverem”. 

Abordagens educativas 

A equipe da Sejusc fará as atividades de conscientização no porto e aeroporto de Parintins 

das 8h às 11h, até o domingo (30). 

As abordagens educativas também estão confirmadas nesta quinta-feira (27), das 17h às 

22h, no Planeta Boi, local onde ocorre a tradicional Festa dos Visitantes; e nos três dias de 

apresentações no Bumbódromo, das 16h às 22h. 

*Com informações da assessoria de imprensa da Sejusc.  
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TÍTULO Ônibus da mulher realiza atendimentos durante Festival Folclórico no Amazonas 
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