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DATA 02/08/2019 DIA DA SEMANA Sexta 

VEÍCULO Amazonas Notícias EDITORIA/ COLUNA Cidades 

LINK 

https://amazonasnoticias.com.br/em-itacoatiara-casa-de-maria-atende-mulheres-

vitimas-de-violencia-no-interior/ 

TÍTULO Em Itacoatiara Casa de Maria atende mulheres vítimas de violência no interior 

CITA A SECRETARIA SEJUSC SIM  
APOIO SEJUSC  

TIPO DE CONTEÚDO Positivo  

TIPO DE MÍDIA 

Release ASCOM SEJUSC  

Divulgação Própria x 

Iniciativa do Veículo  

Nota ASCOM SEJUSC  

 

Casa foi primeira unidade de atendimento a mulheres vítimas de violência 

instalada no interior; previsão é que o serviço, expandido a crianças e idosos, 

seja levado também a novos municípios no segundo semestre 

https://amazonasnoticias.com.br/em-itacoatiara-casa-de-maria-atende-mulheres-vitimas-de-violencia-no-interior/
https://amazonasnoticias.com.br/em-itacoatiara-casa-de-maria-atende-mulheres-vitimas-de-violencia-no-interior/
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Mulheres vítimas de violência no município de Itacoatiara (a 176 quilômetros 

da capital) contam com uma rede de serviços de atendimento especializado. 

Inaugurada há 45 dias, a Casa de Maria, projeto do Governo do Amazonas, por 

meio da Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania 

(Sejusc), oferece diariamente orientação, acolhimento e apoio a vítimas e seus 

familiares. O local é uma expansão dos serviços oferecidos pela Sejusc na 

capital. 

A Casa de Maria, um espaço anexo a Delegacia Especializada com atendimento 

social e psicólogo, faz parte de uma parceria entre Sejusc, Prefeitura de 

Itacoatiara, Movimento de Mulheres Camponesas de Itacoatiara e Delegacia 

Especializada no município, com apoio do Fundo de Promoção Social e 

Erradicação da Pobreza (FPS) e Agência de Fomento do Estado do Amazonas 
(Afeam). 

Em menos de dois meses de funcionamento, a casa já atendeu 34 mulheres, 

residentes não só em Itacoatiara como também em outros municípios. De 

acordo com a titular da Sejusc, Caroline Braz, a casa foi primeiro modelo do 

projeto de expansão dos atendimentos a municípios do interior, que contarão 

com o Serviço de Apoio a Mulheres, Idosos e Crianças (Samic). 

“É gratificante ver que o projeto já está dando resultados e mudando a vida de 

mulheres do interior. Estamos cumprindo a determinação do Governador 

Wilson Lima de atender efetivamente o público que tem dificuldade de acessar 

os serviços oferecidos na capital e levando até eles o atendimento”, reforça a 

titular da pasta. “A nossa proposta é que a Casa de Maria, no futuro, atenda 

também crianças e idosos, assim como os Samics, que pretendemos levar a 

diversos municípios”. 

O local funciona em parceria com a sociedade civil, uma vez que representantes 

de movimentos sociais auxiliam na identificação de mulheres vítimas de 

violência no município e na educação da população. A coordenadora do 

Movimento de Mulheres Camponesas de Itacoatiara, Tânia Chantel, que auxilia 

também na coordenação do espaço, afirma que o trabalho integrado entre 

diversos serviços da Rede de Atendimento às Vítimas de Violência no 
município tem colaborado para a resolução de casos de violações de direitos. 

“Para nós, o mais importante é tirar a mulher da situação de violência que ela 

sofre. A proximidade com a delegacia também é fundamental para articularmos 

a resolução dos casos de maneira efetiva”, afirma Tânia. “Ficamos felizes, 
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principalmente, com o compromisso e seriedade com que o Governo está tendo 
com a vida e os problemas dessas pessoas”. 

Foco no interior – Nesta gestão, a Sejusc está trabalhando a política de 

prevenção de casos de violência doméstica, com foco no incentivo e 

empoderamento de mulheres, além da capacitação das Redes de Atendimento 
às Vítimas de Violência no interior. 

No primeiro semestre, equipes do órgão estiveram nos municípios de 

Itapiranga, Parintins, Itacoatiara e Iranduba com ações educativas e capacitação 
da rede de atendimento. 

A previsão é que novas unidades do Samic sejam inauguradas até o fim do ano. 

FOTO: Divulgação/Sejusc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Assessoria de Comunicação 
Clipping JULHO/19 

DATA 02/08/2019 DIA DA SEMANA Sexta 

VEÍCULO Amazonas Notícias EDITORIA/ COLUNA Amazonas 

LINK 

https://amazonasnoticias.com.br/com-foco-no-sistema-socioeducativo-sejusc-

promove-semana-de-debates-sobre-os-direitos-de-criancas-e-adolescentes/ 

TÍTULO 
Com foco no sistema socioeducativo Sejusc promove semana de debates sobre os direitos das 

crianças e do adolescentes 

CITA A SECRETARIA SEJUSC SIM  
APOIO SEJUSC  

TIPO DE CONTEÚDO Positivo  

TIPO DE MÍDIA 

Release ASCOM SEJUSC  

Divulgação Própria x 

Iniciativa do Veículo  

Nota ASCOM SEJUSC  

 

A programação acontece de 5 a 9 de agosto e terá atividades direcionadas aos 
internos e familiares, estudantes e profissionais das áreas humanas e sociais 

https://amazonasnoticias.com.br/com-foco-no-sistema-socioeducativo-sejusc-promove-semana-de-debates-sobre-os-direitos-de-criancas-e-adolescentes/
https://amazonasnoticias.com.br/com-foco-no-sistema-socioeducativo-sejusc-promove-semana-de-debates-sobre-os-direitos-de-criancas-e-adolescentes/
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Com o objetivo de debater e informar a população sobre os direitos de crianças 

e adolescentes, de 5 a 9 de agosto, o Governo do Amazonas, por meio da 

Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos, Cidadania (Sejusc), 

promoverá a Semana de Comemoração do Estatuto da Criança e do 

Adolescentes (Semaneca). As atividades serão voltadas aos direitos de internos 
do sistema socioeducativo. 

A programação contará com palestras, enquetes, simulação de um tribunal de 

júri, rodas de conversa em escolas públicas, colóquios e atividades esportivas. 

De acordo com a secretária da Sejusc, Caroline Braz, o intuito é fazer com que 

o assunto seja dialogado em diferentes espaços e visões, como, por exemplo, a 
realização de um tribunal de júri organizado por internos do sistema. 

“A nossa proposta é oferecer atividades tanto ao público externo, que são os 

estudantes do ensino superior, quanto dos internos do socioeducativo, que 

viverão na prática a defesa dos direitos de crianças e adolescentes através do 

tribunal de júri simulado”, explica a titular da pasta. “Queremos aproximar esse 

assunto da sociedade como uma forma de desconstruir preconceitos”. 

Os participantes receberão certificados com horas complementares. As 

inscrições são gratuitas e estão disponíveis no 
link:http://bit.ly/InscriçõesSemaneca. 

Confira a programação: 

5 de agosto de 2019 

Local: Centro Socioeducativo Dagmar Feitosa – Avenida Vivaldo Lima, 265, 

Alvorada I 

9h – Abertura da Semana de Comemoração do Estatuto da Criança (Semaneca) 

9h10 – Apresentação da Banda da Polícia Militar do Amazonas 

9h30 – Mesa-redonda sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) com 

autoridades governamentais 

10h30 – Premiação do Concurso de logo Semaneca 

10h45 – Cerimônia de reconhecimento pelo compromisso com o Sistema 

Socioeducativo 

11h – Apresentação Teatral com o grupo Mamãe Margarida 
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6 de agosto de 2019 

Local: Escola Superior da Magistratura do Amazonas (ESMAM) – André 

Araújo, Aleixo 

15h – Cerimônia de abertura do Tribunal de Júri Simulado pelos internos do 

sistema socioeducativo 

15h30 – Enquete com o público realizado pela consultora do Sistema 

Socioeducativo, Maíra Mendes 

15h40 – Apresentação do Tribunal do Júri com Dr. Eric Rafael (Diretor da 

Unidade de Internação Provisória) 

15h50 – Tribunal do Júri protagonizado pelos adolescentes do socioeducativo 
17h20 – Debate e Reflexão 

7 de agosto de 2019 

9h – Roda de Conversa sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), 

na Escola Estadual Senador João Bosco Ramos 
14h – Roda de Conversa na Escola Municipal Hilda de Azevedo Tribuzzi 

8 de agosto de 2019 

9h – Roda de Conversa na Escola Estadual Francelina Dantas 

14h – Roda de Conversa na Escola Estadual Humberto de Campos 

Local: Centro Universitário Luterano de Manaus (Ulbra)- Avenida Carlos 

Drummond de Andrade, Conjunto Atílio Andreazza, 1460, Japiim 

18h30 – Abertura do Colóquio do Sistema Socioeducativo – “Criminalidade 

Juvenil: Desconstruindo Mitos” 

19h – Sistema Socioeducativo em Dados, com apresentação da Secretária da 

Sejusc, Caroline Braz 

19h30 – Mesa Redonda Criminalidade Juvenil: “Desconstruindo Mitos” 
20h30 – Roda de Debate 

9 de agosto de 2019 

Local: Centro Socioeducativo Dagmar Feitosa 

8h – Atividades Esportivas e Recreativas para Adolescentes e Famílias do 
Sistema Socioeducativo 

FOTO: Divulgação/Sejusc 


