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DATA 26/07/2019 DIA DA SEMANA Sexta-Feira 

VEÍCULO Fato Amazônico EDITORIA/ COLUNA Interior 

LINK 

https://www.fatoamazonico.com/sejusc-leva-onibus-da-mulher-para-itapiranga-nesta-

sexta-feira-26-7/ 

TÍTULO Sejusc leva ônibus da mulher para Itapiranga nesta sexta-feira 26/7 

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  

 

https://www.fatoamazonico.com/sejusc-leva-onibus-da-mulher-para-itapiranga-nesta-sexta-feira-26-7/
https://www.fatoamazonico.com/sejusc-leva-onibus-da-mulher-para-itapiranga-nesta-sexta-feira-26-7/
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DATA 26/07/2019 DIA DA SEMANA Sexta-Feira 

VEÍCULO Portal do Holanda EDITORIA/ COLUNA Notícias 

LINK 

https://portaldozacarias.com.br/site/noticia/sejusc-leva-anibus-da-mulher-para-

itapiranga-nesta-sexta-feira--26/ 

TÍTULO Sejusc leva ônibus da mulher para Itapiranga nesta sexta-feira 26 

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  

 

Na semana de aniversário de 111 anos do município de Itapiranga (a 341 quilômetros da 

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

Humanos (Sejusc), em parceria com a Prefeitura Municipal de Itapiranga, levará os 

serviços do Ônibus da Mulher e capacitação da rede de atendimento a vítimas de 

violência do município. A programação acontecerá nesta sexta-feira (26) e sábado 

(27/07). 

  

Com a proposta de expandir os serviços para o interior, a Sejusc disponibilizará 

profissionais para orientar e encaminhar mulheres vítimas de violência ou outras 

violações de direitos aos órgãos de proteção. 

  

https://portaldozacarias.com.br/site/noticia/sejusc-leva-anibus-da-mulher-para-itapiranga-nesta-sexta-feira--26/
https://portaldozacarias.com.br/site/noticia/sejusc-leva-anibus-da-mulher-para-itapiranga-nesta-sexta-feira--26/
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De acordo com a titular da Sejusc, Caroline Braz, o intuito é disseminar, também no 

interior, a política de prevenção de casos de violência. 

“Vamos levar informações em diversos segmentos, que vão desde a orientação para 

prevenção até o atendimento em casos de violência que já aconteceram”, afirma a titular 

da pasta. “A capacitação dos profissionais do interior também é importante para que o 

atendimento aconteça de forma uniforme no restante do ano”. 

  

Capacitação  
  

Na sexta-feira (26/7), a equipe da Sejusc realizará a capacitação da Rede de 

Atendimento à Mulher do município, com treinamento direcionado à profissionais da 

saúde, educação, assistência social e da segurança pública, com foco nas atuais políticas 

para mulheres em situação de violência no Estado. 

   

Política de prevenção 
  

Para o segundo semestre, a Sejusc estuda a capacitação e implantação de redes de 

atendimento a mulheres no interior do Amazonas. A primeira unidade Rede de 

Enfrentamento à Violência contra a Mulher do interior foi inaugurada no dia 14 de 

junho, com atendimento social e psicológico, no município de Itacoatiara (a 176 

quilômetros da capital). A previsão é que novas unidades sejam inauguradas até o fim 

do ano. 
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DATA 26/07/2019 DIA DA SEMANA Sexta-Feira 

VEÍCULO BNC Amazonas EDITORIA/ COLUNA Municípios 

LINK 
https://bncamazonas.com.br/municipios/nova-olinda-acao-sejusc/ 

TÍTULO Nova Olinda ganha ação da Sejusc de emissão de documentos ao cidadão 

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  

 

https://bncamazonas.com.br/municipios/nova-olinda-acao-sejusc/
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DATA 26/07/2019 DIA DA SEMANA Sexta-Feira 

VEÍCULO Portal do Holanda EDITORIA/ COLUNA Amazonas 

LINK 

https://www.portaldoholanda.com.br/noticia-hoje/secretaria-oferece-emissao-de-

documentos-gratuitos-no-amazonas 

TÍTULO Secretaria oferece emissão de documentos gratuitos no Amazonas 

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  

 

https://www.portaldoholanda.com.br/noticia-hoje/secretaria-oferece-emissao-de-documentos-gratuitos-no-amazonas
https://www.portaldoholanda.com.br/noticia-hoje/secretaria-oferece-emissao-de-documentos-gratuitos-no-amazonas
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Manaus/AM - Entre os dias 29 de julho e 3 de agosto a Secretaria de Estado de 
Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), estará em Nova Olinda do 
Norte (a 135 quilômetros de Manaus) com as atividades do “PAC em 
Movimento”, projeto que oferece serviços como emissão de carteira de 
identidade e certidão de nascimento, além dos itens necessários para 
documentação básica. O atendimento acontecerá na sede da Secretaria 
Municipal de Assistência Social do município, localizada na rua Passagem 
Parnaíba, Vale do Sol 2, das 8h às 16h. 

De acordo com a titular da Sejusc, Caroline Braz, neste segundo semestre, os 
serviços serão expandidos para mais municípios do Amazonas. Ela explica que 
as ações têm a proposta de atender o público que tem dificuldades de acessar 
os serviços, tanto na capital quanto no interior. 
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DATA 26/07/2019 DIA DA SEMANA Sexta-Feira 

VEÍCULO CM7 EDITORIA/ COLUNA Amazonas 

LINK 

https://portalcm7.com/amazonas/sejusc-oferece-emissao-de-documentos-em-nova-

olinda-do-norte/ 

TÍTULO Sejusc oferece emissão de documentos em Nova Olinda do Norte 

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  

 

Amazonas – Entre os dias 29 de julho e 3 de agosto, o Governo do 

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

Humanos e Cidadania (Sejusc), estará em Nova Olinda do Norte (a 135 

https://portalcm7.com/amazonas/sejusc-oferece-emissao-de-documentos-em-nova-olinda-do-norte/
https://portalcm7.com/amazonas/sejusc-oferece-emissao-de-documentos-em-nova-olinda-do-norte/
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quilômetros de Manaus) com as atividades do “PAC em Movimento”, 

projeto que oferece serviços como emissão de carteira de identidade e 

certidão de nascimento, além dos itens necessários para documentação 

básica. O atendimento acontecerá na sede da Secretaria Municipal de 

Assistência Social do município, localizada na rua Passagem Parnaíba, 

Vale do Sol 2, das 8h às 16h. 

De acordo com a titular da Sejusc, Caroline Braz, neste segundo 

semestre, os serviços serão expandidos para mais municípios do 

Amazonas. Ela explica que as ações têm a proposta de atender o público 

que tem dificuldades de acessar os serviços, tanto na capital quanto no 

interior. 

“Nosso planejamento estratégico, com orientação do governador 

Wilson Lima, visa chegar o mais próximo possível dos cidadãos. Desde 

o lançamento do projeto, em fevereiro, até hoje, atendemos, ao todo, 

25 mil pessoas”, afirma a titular da pasta. “Nossas atividades são 

pautadas conforme a demanda da população. Desta forma, 

conseguimos atender a interior e capital com o projeto itinerante”. 

Os interessados em receber o projeto podem enviar a solicitação por e-

mail para gabsec@sejusc.am.gov.br. 

Sobre o projeto – O “PAC em Movimento” iniciou em fevereiro deste 

ano e, além de Manaus, já passou por 13 municípios: Novo Airão, 

Itacoatiara, Maués, Presidente Figueiredo, Alvarães, Parintins, São 

Gabriel da Cachoeira, Autazes, Manacapuru, Iranduba, Nhamundá, 

Barreirinha e Boa Vista do Ramos. 

 

 

 

mailto:gabsec@sejusc.am.gov.br
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DATA 26/07/2019 DIA DA SEMANA Sexta-Feira 

VEÍCULO Amazonas Notícias EDITORIA/ COLUNA Amazonas 

LINK 

https://amazonasnoticias.com.br/dia-mundial-de-enfrentamento-ao-trafico-de-

pessoas-tera-programacao-no-largo-de-sao-sebastiao/ 

TÍTULO 
Dia mundial de enfrentamento ao tráfico de pessoas terá programação no Largo de São 

Sebastião 

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  

 

Evento contará com apresentações culturais, exibição de filmes em óculos de 
realidade virtual e iluminação temática em prédios públicos 

Em alusão ao Dia Mundial de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, 30 de julho, 

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

Humanos e Cidadania (Sejusc), realizará na próxima terça-feira (30/07), a partir 

https://amazonasnoticias.com.br/dia-mundial-de-enfrentamento-ao-trafico-de-pessoas-tera-programacao-no-largo-de-sao-sebastiao/
https://amazonasnoticias.com.br/dia-mundial-de-enfrentamento-ao-trafico-de-pessoas-tera-programacao-no-largo-de-sao-sebastiao/
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das 16h, a abertura da Semana de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, no 
Largo de São Sebastião, Centro. 

A programação conta com o apoio da Secretaria de Estado de Cultura (SEC), 

do Comitê Intersetorial de Prevenção e Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas e 

Atenção aos Refugiados e Migrantes do Amazonas, Secretaria de Estado de 

Educação do Amazonas (Seduc-AM), Organização Internacional para 

Migrantes (OIM), Secretaria Municipal de Educação (Semed) e Rede “Um 

Grito pela Vida”. 

De acordo com a titular da Sejusc, Caroline Braz, a proposta da semana de ações 

é alertar a população sobre as formas de tráfico que humano, com o intuito de 
prevenir futuros casos. 

“A educação ainda é a melhor forma de prevenir que o crime aconteça”, frisa a 

titular da pasta. “Por isso, ao longo da semana, realizaremos palestras em 

escolas, nos abrigos para venezuelanos da capital e pontos de saída como 
aeroporto e rodoviária”. 

Programação – A partir das 16h, inicia a abertura oficial, realizada por 

representantes de órgãos ligados à campanha. Em seguida, alunos de formação 

teatral do Liceu de Artes e Ofícios Claudio Santoro apresentarão a peça 

“Roubando sonhos, destruindo vidas”, com texto elaborado pelo artista Elias 

Monteiro, em que os alunos interpretam a situação de pessoas que são vítimas 
do crime. 

O evento contará também com a apresentação da Escola Informal Abadá 

Capoeira, às 18h, e com uma exposição de produtos confeccionados por 

mulheres venezuelanas cadastradas na Pastoral do Migrante, do Serviço Jesuíta 

a Migrantes e Refugiados. 

Quem participar do evento também poderá assistir a relatos de vítimas de tráfico 
humano, em óculos de realidade virtual que exibirão curtas-metragens. 

Iluminação temática – Prédios públicos da capital também contarão com 

iluminação simultânea em alusão a data. Entre eles, os prédios da Sejusc, 

Câmara Municipal de Manaus, Assembleia Legislativa do Amazonas, Ordem 

dos Advogados do Amazonas, Tribunal de Justiça do Amazonas, Defensoria 
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Pública do Estado e da União e Ministério Público Federal na cor azul, símbolo 
da campanha. 

Na segunda-feira (29/07), às 19h, a OAB fará uma solenidade de adesão a 

Campanha. A cerimônia contará com ações simbólicas como a iluminação do 

prédio na cor azul, além da utilização de balões e “apitaço” como demonstração 
de solidariedade às vítimas de tráfico. 

Atividades da Semana – A agenda começa na segunda-feira (29/07), com uma 

videoconferência com representantes de 61 municípios no Centro de Mídias da 

Secretaria de Estado de Educação do Amazonas (Seduc-AM). Na quarta-feira 

(31/07), acontecerão palestras em escolas estaduais e municipais do município 

enquanto na quinta-feira (1º/08) as palestras serão para imigrantes de abrigos 

dos bairros Alfredo Nascimento e Coroado. 

Para encerrar, na próxima sexta-feira (02/08), as abordagens informativas serão 

no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes e Terminal Rodoviário Engenheiro 
Huascar Angelim (Rodoviária de Manaus). 

FOTO: Michael Dantas 
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DATA 26/07/2019 DIA DA SEMANA Sexta-Feira 

VEÍCULO Em Tempo EDITORIA/ COLUNA Amazonas 

LINK 

https://d.emtempo.com.br/amazonas/166033/sejusc-oferece-emissao-de-

documentos-em-nova-olinda-do-norte 

TÍTULO Sejusc oferece emissão de documentos em Nova Olinda do Norte 

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  

 

 Entre os dias 29 de julho e 3 de agosto a Secretaria de Estado de Justiça, Direitos 

Humanos e Cidadania (Sejusc), estará em Nova Olinda do Norte com as atividades do 

“PAC em Movimento”, projeto que oferece serviços como emissão de carteira de 

identidade e certidão de nascimento, além dos itens necessários para documentação 

básica. 

https://d.emtempo.com.br/amazonas/166033/sejusc-oferece-emissao-de-documentos-em-nova-olinda-do-norte
https://d.emtempo.com.br/amazonas/166033/sejusc-oferece-emissao-de-documentos-em-nova-olinda-do-norte
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O atendimento acontecerá na sede da Secretaria Municipal de Assistência Social do 

município, localizada na rua Passagem Parnaíba, Vale do Sol 2, das 8h às 16h. 

 

De acordo com a titular da Sejusc, Caroline Braz, neste segundo semestre, os serviços 

serão expandidos para mais municípios do Amazonas. Ela explica que as ações têm a 

proposta de atender o público que tem dificuldades de acessar os serviços, tanto na 

capital quanto no interior. 

 

“Nosso planejamento estratégico, com orientação do governador Wilson Lima, visa 

chegar o mais próximo possível dos cidadãos. Desde o lançamento do projeto, em 

fevereiro, até hoje, atendemos, ao todo, 25 mil pessoas”, afirma a titular da pasta. 

“Nossas atividades são pautadas conforme a demanda da população. Desta forma, 

conseguimos atender a interior e capital com o projeto itinerante”. 

 

*Com informações da assessoria  
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DATA 26/07/2019 DIA DA SEMANA Sexta-Feira 

VEÍCULO Amazonas Notícias EDITORIA/ COLUNA Amazonas 

LINK 

https://amazonasnoticias.com.br/sejusc-oferece-emissao-de-documentos-em-nova-

olinda-do-norte/ 

TÍTULO Sejusc oferece emissão de documentos em Nova Olinda do Norte 

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  

 

Projeto do Governo do Amazonas vai emitir carteiras de identidade e certidões 
de nascimento 

Entre os dias 29 de julho e 3 de agosto, o Governo do Amazonas, por meio da 

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

em Nova Olinda do Norte (a 135 quilômetros de Manaus) com as atividades do 

“PAC em Movimento”, projeto que oferece serviços como emissão de carteira 

de identidade e certidão de nascimento, além dos itens necessários para 

https://amazonasnoticias.com.br/sejusc-oferece-emissao-de-documentos-em-nova-olinda-do-norte/
https://amazonasnoticias.com.br/sejusc-oferece-emissao-de-documentos-em-nova-olinda-do-norte/


 

 

Assessoria de Comunicação 
Clipping JULHO/19 

documentação básica. O atendimento acontecerá na sede da Secretaria 

Municipal de Assistência Social do município, localizada na rua Passagem 
Parnaíba, Vale do Sol 2, das 8h às 16h. 

De acordo com a titular da Sejusc, Caroline Braz, neste segundo semestre, os 

serviços serão expandidos para mais municípios do Amazonas. Ela explica que 

as ações têm a proposta de atender o público que tem dificuldades de acessar os 
serviços, tanto na capital quanto no interior. 

“Nosso planejamento estratégico, com orientação do governador Wilson Lima, 

visa chegar o mais próximo possível dos cidadãos. Desde o lançamento do 

projeto, em fevereiro, até hoje, atendemos, ao todo, 25 mil pessoas”, afirma a 

titular da pasta. “Nossas atividades são pautadas conforme a demanda da 

população. Desta forma, conseguimos atender a interior e capital com o projeto 
itinerante”. 

Os interessados em receber o projeto podem enviar a solicitação por e-mail 
para gabsec@sejusc.am.gov.br. 

Sobre o projeto – O “PAC em Movimento” iniciou em fevereiro deste ano e, 

além de Manaus, já passou por 13 municípios: Novo Airão, Itacoatiara, Maués, 

Presidente Figueiredo, Alvarães, Parintins, São Gabriel da Cachoeira, Autazes, 
Manacapuru, Iranduba, Nhamundá, Barreirinha e Boa Vista do Ramos. 

FOTO: Claudio Heitor/Secom 

 

 

 

 

 

 



 

 

Assessoria de Comunicação 
Clipping JULHO/19 

DATA 26/07/2019 DIA DA SEMANA Sexta-Feira 

VEÍCULO A Crítica EDITORIA/ COLUNA Cidade 

LINK 

https://www.acritica.com/channels/manaus/news/governo-do-am-cede-imoveis-para-

operacao-de-reordenacao-de-refugiados 

TÍTULO Governo do AM cede imóveis para operação de reordenação de refugiados 

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  

 

Dois imóveis do patrimônio do Estado que não eram utilizados por órgãos e entidades 

foram cedidos pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de 

https://www.acritica.com/channels/manaus/news/governo-do-am-cede-imoveis-para-operacao-de-reordenacao-de-refugiados
https://www.acritica.com/channels/manaus/news/governo-do-am-cede-imoveis-para-operacao-de-reordenacao-de-refugiados
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Administração e Gestão (Sead), para serem utilizados pela Operação Acolhida na 

reordenação de refugiados venezuelanos, no entorno da rodoviária de Manaus. 

Os termos de afetação dos imóveis foram assinados nesta semana pela titular da Sead, Inês 

Carolina Simonetti, e pela secretária de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), 

Caroline Braz. Pelo documento, fica acertado que os imóveis devem ser usados apenas para 

o destino especificado no termo. 

Segundo a secretária da Sead, Inês Carolina Simonetti, um dos imóveis é um galpão que faz 

parte do complexo do Terminal Rodoviário e o outro é o espaço onde funcionava a extinta 

Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti), na avenida Mario Ypiranga, 

Parque Dez, zona centro-sul. 

“São dois imóveis que fizemos a afetação e, dessa forma, o Governo contribui com esse 

projeto que trará benefícios para essa população que muito necessita”, afirma a titular da 

pasta de Administração e Gestão. “O galpão será usado como unidade de recebimento e 

cadastro dos venezuelanos, enquanto o segundo espaço será a unidade administrativa da 

Operação Acolhida”. 

Articulação 

De acordo com a secretária da Sejusc, Caroline Braz, por meio da Operação Acolhida, os 

venezuelanos em situação de vulnerabilidade serão interiorizados para o restante do Brasil, 

com o objetivo de garantir melhores condições de emprego e moradia. 

“A proposta é realizar um trabalho integrado com diversas instituições, estaduais e 

municipais assim como agências internacionais, no intuito de atender com eficácia às 

demandas de imigrantes venezuelanos no Estado”, comenta a titular da pasta de Justiça. 

“Essa integração vem para oferecer um atendimento social com uma resposta humanizada”. 

Operação Acolhida 

Desde junho, por meio da articulação da Sejusc, representantes da Operação Acolhida estão 

no Amazonas para atuar na reordenação de refugiados venezuelanos no entorno da 

Rodoviária de Manaus. 
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A Operação é liderada pelo Ministério da Defesa, com a colaboração de órgãos estaduais e 

municipais, que entram com o apoio às ações, com fornecimento de refeições, prestação de 

serviços de saúde, expedição de documentos e encaminhamento para os abrigos aos 

refugiados que queiram se fixar no Brasil. 

Também integram a operação as secretarias de Assistência Social (Seas), da Casa Militar e 

agências internacionais, como Organização Internacional para as Migrações (OIM), Alto 

Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (Acnur), Fundo de População das 

Nações Unidas (UNFPA) e Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef). 

*Com informações de assessoria de 

imprensa963,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
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