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DATA 28/06/2019 DIA DA SEMANA quinta-feira 

VEÍCULO Fato Amazônico EDITORIA/ COLUNA Cidades  

LINK 

https://www.fatoamazonico.com/confira-as-orientacoes-para-a-participacao-de-

criancas-e-adolescentes-no-festival-folclorico-de-parintins/ 

TÍTULO 
Confira as orientações para a participação de crianças e adolescentes no festival folclórico 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  

 

https://www.fatoamazonico.com/confira-as-orientacoes-para-a-participacao-de-criancas-e-adolescentes-no-festival-folclorico-de-parintins/
https://www.fatoamazonico.com/confira-as-orientacoes-para-a-participacao-de-criancas-e-adolescentes-no-festival-folclorico-de-parintins/
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DATA 28/06/2019 DIA DA SEMANA quinta-feira 

VEÍCULO Amazonas Notícias EDITORIA/ COLUNA Cidades  

LINK 

https://amazonasnoticias.com.br/parintins-2019-confira-as-orientacoes-para-a-

participacao-de-criancas-e-adolescentes-no-festival/ 

TÍTULO Parintins 2019 confira as orientações para a participação de crianças e adolescentes no festival 

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  

 

No local, a Sejusc realizará abordagens de conscientização sobre os direitos das 

crianças e adolescentes 

Pais e responsáveis por crianças e adolescentes que decidirem levar os filhos ao 

54° Festival Folclórico de Parintins, município distante 369 quilômetros de 

Manaus, devem estar atentos às orientações quanto à entrada de menores de 18 

anos no Centro Cultural de Parintins (Bumbódromo). No local, o Governo do 

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

https://amazonasnoticias.com.br/parintins-2019-confira-as-orientacoes-para-a-participacao-de-criancas-e-adolescentes-no-festival/
https://amazonasnoticias.com.br/parintins-2019-confira-as-orientacoes-para-a-participacao-de-criancas-e-adolescentes-no-festival/
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Cidadania (Sejusc), fará orientações e abordagens de conscientização sobre os 
direitos de crianças e adolescentes. 

De acordo com a Portaria Conjunta n° 07/2018, da 2° Vara da Comarca de 

Parintins, menores de 5 anos de idade não devem permanecer nas áreas 

destinadas à arquibancadas, cadeiras e camarotes. Crianças e adolescentes 

maiores de 10 anos poderão participar dos grupos folclóricos, desde que sejam 

devidamente autorizados por seus representantes legais e acompanhados por 

um responsável maior de idade, mediante autorização judicial. Neste caso, 

crianças e adolescentes deverão portar crachás personalizados, produzidos por 

cada agremiação, contendo nome, filiação, idade da pessoa responsável e 

autorização judicial. 

O intuito da Portaria é prevenir violações de direitos envolvendo crianças e 

adolescentes. A equipe da Sejusc estará, nos três dias de festa, com abordagens 

informativas sobre direitos, abuso e exploração sexual infantil. Para a titular da 

pasta, Caroline Braz, a proposta das ações é informar o público que participará 
do Festival. 

“Todos temos a missão de proteger nossas crianças e adolescentes. Durante o 

Festival de Parintins, estaremos nos principais pontos do município para 

conscientizar a população sobre a importância de respeitar os direitos”, afirma. 

“Sob a orientação do governador Wilson Lima, estamos levando a informação 
educativa sobre direitos para perto do cidadão, de forma acessível e efetiva”. 

Programação – Entre os dias 26 e 30 de junho, a Sejusc estará em Parintins com 

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. 

FOTO: Divulgação/Sejusc 
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DATA 28/06/2019 DIA DA SEMANA quinta-feira 

VEÍCULO Amazonas 1 EDITORIA/ COLUNA Cidades  

LINK 

https://amazonas1.com.br/amazonas/veja-as-orientacoes-para-a-participacao-de-

menores-no-festival-de-parintins/ 

TÍTULO Veja as orientações para a participação de menores no 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  

 

https://amazonas1.com.br/amazonas/veja-as-orientacoes-para-a-participacao-de-menores-no-festival-de-parintins/
https://amazonas1.com.br/amazonas/veja-as-orientacoes-para-a-participacao-de-menores-no-festival-de-parintins/


  

 

Assessoria de Comunicação 
Clipping JUNHO/19 

 

 



  

 

Assessoria de Comunicação 
Clipping JUNHO/19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Assessoria de Comunicação 
Clipping JUNHO/19 

DATA 28/06/2019 DIA DA SEMANA quinta-feira 

VEÍCULO Em Tempo EDITORIA/ COLUNA Cidades  

LINK 

https://d.emtempo.com.br/amazonas-cidades/162283/wilson-lima-inaugura-posto-de-

atendimento-da-afeam-em-parintins 

TÍTULO Wilson Lima inaugura posto de atendimento da Afeam 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://d.emtempo.com.br/amazonas-cidades/162283/wilson-lima-inaugura-posto-de-atendimento-da-afeam-em-parintins
https://d.emtempo.com.br/amazonas-cidades/162283/wilson-lima-inaugura-posto-de-atendimento-da-afeam-em-parintins
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DATA 28/06/2019 DIA DA SEMANA quinta-feira 

VEÍCULO 
SSP Secretaria de 
Segurança Pública 

EDITORIA/ COLUNA Cidades  

LINK 

http://www.ssp.am.gov.br/publico-recebe-orientacao-sobre-importunacao-e-

violencia-sexual-em-parintins/ 

TÍTULO Público recebe orientações sobre importunação e violência sexual 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  

 

Este é o primeiro Festival em que importunação sexual é considerada crime; Sejusc 

realiza ações no município 

Com o objetivo de informar a população durante o 54º Festival Folclórico de Parintins, 

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

Humanos e Cidadania (Sejusc), preparou uma série de instruções sobre como denunciar 

casos de importunação e violência sexual. 

Neste ano, a Sejusc leva ao Festival abordagens informativas sobre como identificar 

importunação sexual, serviços do Ônibus da Mulher, além de receber e encaminhar 

denúncias durante a festa. 

Importunação e Violência Sexual – Ser constrangido a presenciar, manter ou 

participar de uma relação sexual não desejada, com atos de intimidação, ameaça, coação 

http://www.ssp.am.gov.br/publico-recebe-orientacao-sobre-importunacao-e-violencia-sexual-em-parintins/
http://www.ssp.am.gov.br/publico-recebe-orientacao-sobre-importunacao-e-violencia-sexual-em-parintins/


  

 

Assessoria de Comunicação 
Clipping JUNHO/19 

e até mesmo com o uso da força são formas de violência sexual previstas na Lei 

11.340/2006, a Lei Maria da Penha. 

Já a importunação sexual acontece quando alguém pratica um ato libidinoso contra o 

outro sem o consentimento dessa pessoa, com o objetivo de satisfazer o próprio desejo 

ou de terceiros. Neste caso, o agressor pode até não chegar a tocar na vítima, mas a 

constrange e comete o crime previsto na Lei 13.718/2018. 

Entre os canais disponíveis para denúncias estão o disque 190, 180 e 181, da Central de 

Atendimento à Mulher, além de qualquer posto policial e da Delegacia Especializada 

em Crimes contra a Mulher (DECCM). 

É preciso denunciar – De acordo com a titular da Sejusc, Caroline Braz, é importante 

efetivar a denúncia para combater os crimes de importunação e violência sexual. 

“A denúncia é uma ferramenta importante para a construção de políticas públicas 

efetivas, pois, por meio dela, é possível ter dados que solidifiquem a construção de 

ações”, frisa a titular da pasta. “Com estas ações, o Governo do Amazonas está presente 

nos locais que mais precisam de atendimento e orientação. A proposta é estar cada dia 

mais perto”, declarou a secretária. 

Onde buscar orientação – Para quem deseja orientação sobre como proceder em casos 

de importunação e violência sexual, durante o Festival, a Sejusc atende no Ônibus da 

Mulher, na rua Marujada, localizada do lado azul do Centro Cultural de Parintins 

(Bumbodrómo). 

Em Manaus, a Sejusc dispõe do Serviço de Apoio Emergencial a Mulher (Sapem), com 

anexos localizados na Delegacia Especializada em Crimes Contra a Mulher, na avenida 

Mário Ypiranga, 3.395, e na rua Nossa Senhora da Conceição, s/nº, bairro Cidade de 

Deus. 

O Sapem integra a Rede de Atenção em Defesa dos Direitos da Mulher e atua 

diretamente no combate e enfrentamento à violência doméstica e familiar, mas também 

pode ajudar na orientação em casos de importunação e violência sexual, que podem 

ocorrer. 

FOTOS: Divulgação/Sejusc 
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DATA 28/06/2019 DIA DA SEMANA quinta-feira 

VEÍCULO Amazonas Notícias EDITORIA/ COLUNA Cidades  

LINK 

https://amazonasnoticias.com.br/nao-a-importunacao-e-violencia-sexual-em-

parintins-campanha-sensibiliza-turistas/ 

TÍTULO ‘Não a importunação e violência sexual em Parintins’: campanha sensibiliza turistas 

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  

 

Com o objetivo de informar a população durante o 54º Festival Folclórico de 

Parintins, o Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de 

Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), preparou uma série de 
instruções sobre como denunciar casos de importunação e violência sexual. 

Neste ano, a Sejusc leva ao Festival abordagens informativas sobre como 

identificar importunação sexual, serviços do Ônibus da Mulher, além de 

receber e encaminhar denúncias durante a festa. 

https://amazonasnoticias.com.br/nao-a-importunacao-e-violencia-sexual-em-parintins-campanha-sensibiliza-turistas/
https://amazonasnoticias.com.br/nao-a-importunacao-e-violencia-sexual-em-parintins-campanha-sensibiliza-turistas/
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Importunação e Violência Sexual 

Ser constrangido a presenciar, manter ou participar de uma relação sexual não 

desejada, com atos de intimidação, ameaça, coação e até mesmo com o uso da 

força são formas de violência sexual previstas na Lei 11.340/2006, a Lei 

Maria da Penha. 

Já a importunação sexual acontece quando alguém pratica um ato libidinoso 

contra o outro sem o consentimento dessa pessoa, com o objetivo de satisfazer 

o próprio desejo ou de terceiros. Neste caso, o agressor pode até não chegar a 

tocar na vítima, mas a constrange e comete o crime previsto na Lei 

13.718/2018. 

Entre os canais disponíveis para denúncias estão o disque 190, 180 e 181, da 

Central de Atendimento à Mulher, além de qualquer posto policial e da 
Delegacia Especializada em Crimes contra a Mulher (DECCM). 

É preciso denunciar 

De acordo com a titular da Sejusc, Caroline Braz, é importante efetivar a 

denúncia para combater os crimes de importunação e violência sexual. 

“A denúncia é uma ferramenta importante para a construção de políticas 

públicas efetivas, pois, por meio dela, é possível ter dados que solidifiquem a 

construção de ações”, frisa a titular da pasta. “Com estas ações, o Governo do 

Amazonas está presente nos locais que mais precisam de atendimento e 
orientação. A proposta é estar cada dia mais perto”, declarou a secretária. 

Onde buscar orientação 

Para quem deseja orientação sobre como proceder em casos de importunação 

e violência sexual, durante o Festival, a Sejusc atende no Ônibus da Mulher, 

na rua Marujada, localizada do lado azul do Centro Cultural de Parintins 

(Bumbodrómo). 

Em Manaus, a Sejusc dispõe do Serviço de Apoio Emergencial a Mulher 

(Sapem), com anexos localizados na Delegacia Especializada em Crimes 

Contra a Mulher, na avenida Mário Ypiranga, 3.395, e na rua Nossa Senhora 

da Conceição, s/nº, bairro Cidade de Deus. 
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O Sapem integra a Rede de Atenção em Defesa dos Direitos da Mulher e atua 

diretamente no combate e enfrentamento à violência doméstica e familiar, mas 

também pode ajudar na orientação em casos de importunação e violência 

sexual, que podem ocorrer. 
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DATA 28/06/2019 DIA DA SEMANA quinta-feira 

VEÍCULO Conexão Amazonas EDITORIA/ COLUNA Cidades  

LINK 

https://www.conexaoamazonas.com/noticia/publico-recebe-orientacao-sobre-

importunacao-e-violencia-sexual-durante-festival-de-parintins 

TÍTULO Público recebe orientações sobre importunação e violência sexual 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  

 

Com o objetivo de informar a população durante o 54º Festival Folclórico de 

Parintins, o Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Justiça, 

https://www.conexaoamazonas.com/noticia/publico-recebe-orientacao-sobre-importunacao-e-violencia-sexual-durante-festival-de-parintins
https://www.conexaoamazonas.com/noticia/publico-recebe-orientacao-sobre-importunacao-e-violencia-sexual-durante-festival-de-parintins
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Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), preparou uma série de instruções sobre 

como denunciar casos de importunação e violência sexual. 

Neste ano, a Sejusc leva ao Festival abordagens informativas sobre como 

identificar importunação sexual, serviços do Ônibus da Mulher, além de receber 

e encaminhar denúncias durante a festa. 

Importunação e Violência Sexual – Ser constrangido a presenciar, manter ou 

participar de uma relação sexual não desejada, com atos de intimidação, ameaça, 

coação e até mesmo com o uso da força são formas de violência sexual previstas 

na Lei 11.340/2006, a Lei Maria da Penha. 

Já a importunação sexual acontece quando alguém pratica um ato libidinoso 

contra o outro sem o consentimento dessa pessoa, com o objetivo de satisfazer 

o próprio desejo ou de terceiros. Neste caso, o agressor pode até não chegar a 

tocar na vítima, mas a constrange e comete o crime previsto na Lei 13.718/2018. 

Entre os canais disponíveis para denúncias estão o disque 190, 180 e 181, da 

Central de Atendimento à Mulher, além de qualquer posto policial e da Delegacia 

Especializada em Crimes contra a Mulher (DECCM). 

É preciso denunciar – De acordo com a titular da Sejusc, Caroline Braz, é 

importante efetivar a denúncia para combater os crimes de importunação e 

violência sexual. 

“A denúncia é uma ferramenta importante para a construção de políticas públicas 

efetivas, pois, por meio dela, é possível ter dados que solidifiquem a construção 

de ações”, frisa a titular da pasta. “Com estas ações, o Governo do Amazonas está 

presente nos locais que mais precisam de atendimento e orientação. A proposta 

é estar cada dia mais perto”, declarou a secretária. 

Onde buscar orientação – Para quem deseja orientação sobre como proceder em 

casos de importunação e violência sexual, durante o Festival, a Sejusc atende no 

Ônibus da Mulher, na rua Marujada, localizada do lado azul do Centro Cultural 

de Parintins (Bumbodrómo). 

Em Manaus, a Sejusc dispõe do Serviço de Apoio Emergencial a Mulher (Sapem), 

com anexos localizados na Delegacia Especializada em Crimes Contra a Mulher, 

na avenida Mário Ypiranga, 3.395, e na rua Nossa Senhora da Conceição, s/nº, 

bairro Cidade de Deus. 
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O Sapem integra a Rede de Atenção em Defesa dos Direitos da Mulher e atua 

diretamente no combate e enfrentamento à violência doméstica e familiar, mas 

também pode ajudar na orientação em casos de importunação e violência sexual, 

que podem ocorrer. 
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DATA 28/06/2019 DIA DA SEMANA quinta-feira 

VEÍCULO A Crítica EDITORIA/ COLUNA Cidades  

LINK 

https://www.acritica.com/channels/manaus/news/assistidas-da-defensoria-recebem-

credito-solidario-do-governo-do-am-em-parintins 

TÍTULO Assistidas da Defensoria recebem crédito solidário do Governo do AM em Partintins 

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  

 

Cinquenta mulheres atendidas pela equipe do Polo da Defensoria Pública (DPE-AM) no 

Baixo Amazonas foram beneficiadas pelo Governo do Estado com concessões do Programa 

Crédito Solidário nesta sexta-feira (28), em Parintins. O governador Wilson Lima entregou 

https://www.acritica.com/channels/manaus/news/assistidas-da-defensoria-recebem-credito-solidario-do-governo-do-am-em-parintins
https://www.acritica.com/channels/manaus/news/assistidas-da-defensoria-recebem-credito-solidario-do-governo-do-am-em-parintins
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as concessões de crédito a 76 empreendedores, dos quais 50 são mulheres assistidas da DPE 

no município.  Os valores liberados vão até R$ 2 mil. 

A entrega das concessões de crédito ocorreu durante a inauguração do Posto de 

Atendimento da Agência de Fomento do Estado do Amazonas (Afeam). A ação, com 

recursos totais de R$ 149 mil, foi realizada por meio da Afeam, Fundo de Promoção Social 

e Erradicação da Pobreza (FPS) e Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e 

Cidadania (Sejusc). 

As 50 selecionadas entre assistidas da Defensoria Pública são mulheres em contexto de 

violência doméstica e familiar ou moram em ocupações de Parintins, como as do Pascoal 

Alágio, Lady Laura e Castanhal.  

As mulheres foram escolhidas porque desenvolvem atividades que podem ser financiadas 

pelo Crédito Solidário, como as de doceiras, costureiras, cabelereiras, artesãs, vendedoras 

autônomas de cosméticos, roupas, lingeries, entre outras. 

O defensor público Rodolfo Lobo, coordenador do Polo do Baixo Amazonas, afirma que 

parcerias como essa são de extrema importância para as mulheres que residem no interior 

do Estado.  

“Nós buscamos sempre priorizar mulheres hipossuficientes e hipervulneráveis, como por 

exemplo mulheres vítimas de violência doméstica, de violência familiar, que estão ainda 

hoje em ocupações. Essa ação do Governo do Estado busca valorizar e emancipar essas 

mulheres hipervulneráveis de Parintins”, ressalta Rodolfo Lobo. 

O defensor geral, Rafael Barbosa, que também participou da entrega do Crédito Solidário, 

declarou que “a criatividade é um ingrediente importante e fundamental para qualquer 

governo”. 

“A inserção de riqueza por meio da concessão de fomento ao pequeno empreendedor tem o 

poder de estimular a economia do estado e, principalmente, do interior”, disse Rafael 

Barbosa. “A Defensoria Pública, ao contribuir com ações como essa, cumpre o seu papel de 

emancipador dos mais carentes e contribui para o crescimento do Amazonas”. 


