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DATA 27/08/2019 DIA DA SEMANA Terça-feira 

VEÍCULO Portal do Holanda EDITORIA/ COLUNA Amazonas 

LINK 

https://www.portaldoholanda.com.br/noticia-hoje/municipio-do-amazonas-recebe-

servico-de-emissao-de-documentos 

TÍTULO Municípios do Amazonas recebe serviço de emissão de documentos 
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Manaus/AM - Com a proposta de facilitar o acesso da população aos serviços 
de cidadania, a Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania 
(Sejusc) iniciou, nesta terça-feira (27), os serviços de emissão de carteiras de 
identidade, 1ª e 2ª vias, e certidões de nascimento, além de itens necessários 
para documentação básica, em Tabatinga. 

A programação faz parte da segunda edição do "Amazonas Presente", que 
desta vez acontece na calha do Alto Solimões, atendendo, além de Tabatinga, 
os municípios de São Paulo de Olivença, Benjamin Constant e Atalaia do Norte 
até a próxima sexta-feira (30). 

Os serviços ofertados pela Sejusc estão disponíveis à população das 8h às 
16h, na Escola Municipal Jociedes Andrade, Centro de Tabatinga. É possível 
solicitar emissão de 1ª e 2ª vias de RG e 2ª via de certidão de nascimento. 

Para solicitar a 1ª via da identidade, é preciso apresentar certidão de 
nascimento ou casamento, três fotos 3x4 e comprovante de endereço; já para a 
2ª via, é preciso levar duas fotos 3x4, certidão de casamento ou nascimento e 
um comprovante de endereço. Se o solicitante for menor de idade, deverá ir 
acompanhado dos pais ou responsáveis. 
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DATA 27/08/2019 DIA DA SEMANA Terça-feira 

VEÍCULO G1 EDITORIA/ COLUNA Amazonas 

LINK 

https://g1.globo.com/am/amazonas/noticia/2019/08/27/mais-de-120-atendimentos-

a-cumpridores-da-lei-maria-da-penha-sao-feitos-por-servico-de-reeducacao-no-am-

em-2019.ghtml 

TÍTULO 
Mais de 120 atendimentos a cumpridores da lei Maria da Penha são feitos por serviços de 

reeducação no AM em 2019 

CITA A SECRETARIA SEJUSC SIM  
APOIO SEJUSC  

TIPO DE CONTEÚDO Positivo  

TIPO DE MÍDIA 

Release ASCOM SEJUSC  

Divulgação Própria X 

Iniciativa do Veículo  
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Primeiro estado brasileiro a oferecer um trabalho de reeducação aos cumpridores da 
Lei Maria da Penha, no ano de 2012, o Amazonas já registra mais de 120 atendimentos 
desse tipo em 2019. 
 
Os dados são referentes ao período entre janeiro e julho deste ano. No total, 126 
atendimentos foram realizados nestes sete meses. 
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A cada 15 dias, o programa conta com rodas de conversa com a presença de psicólogos 
do Serviço de Atendimento, Responsabilização e Educação ao Agressor (Sare), da 
Secretaria de Estado de Justiça, Cidadania, e Direitos Humanos (Sejusc), que aplicam 
questionários e realizam atividades em grupo. 
 
Até o fim do ano, mais oito atendimentos devem ser realizados. De acordo com a 
titular da Sejusc, Caroline Braz, os cumpridores da Maria da Penha são encaminhados 
pela Justiça, mas há aqueles que podem seguir com as atividades de forma 
espontânea. 
 
“Temos que trabalhar a reeducação, mas, mais que isso, tratar do problema em sua 
raiz. Esses encontros têm tido resultados positivos e mostram o compromisso do 
Governo do Amazonas em atuar de forma eficaz, auxiliando toda a família”, enfatizou 
a titular da pasta. 
Resultados 

 
Um dos homens participantes do encontro – que preferiu não se identificar – diz que o 
projeto o tem ajudado a compreender o que é o relacionamento abusivo. “Estou no 
meu segundo mês aqui. Fui detido após uma briga com a minha esposa. Bebi, e a 
situação acabou piorando. Agora, com esses encontros, estou motivado para mudar”, 
disse o homem. 
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DATA 27/08/2019 DIA DA SEMANA Terça-feira 

VEÍCULO Portal do Holanda EDITORIA/ COLUNA Amazonas 

LINK 

https://www.portaldoholanda.com.br/noticia-hoje/secretaria-da-pessoa-com-

deficiencia-oferece-servicos-em-manaus 

TÍTULO Secretaria da pessoa com deficiência oferece serviços em Manaus 

CITA A SECRETARIA SEJUSC SIM  
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Release ASCOM SEJUSC  
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Iniciativa do Veículo  

Nota ASCOM SEJUSC  

 

Manaus/AM - A Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência 
(Seped) vai estar na 12ª ação do programa Crédito Solidário, do Fundo de 

https://www.portaldoholanda.com.br/noticia-hoje/secretaria-da-pessoa-com-deficiencia-oferece-servicos-em-manaus
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Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS), a ser realizada nesta quarta 
(28) e quinta-feira (29), no Centro Cultural Aníbal Beça, localizado na avenida 
Autaz Mirim (antiga Grande Circular), s/nº, ao lado do Hospital e Pronto-
Socorro Platão Araújo. 

Durante os dois dias de atividades, das 9h às 16h, servidores da Seped irão 
oferecer orientação jurídica às pessoas com deficiência e, também, 
cadastramento nos sistemas de transporte rodoviário: Passe Livre, que permite 
a gratuidade nos ônibus que circulam em Manaus; Passe Legal 
(intermunicipal), que permite a gratuidade ou 50% de desconto para viagens 
entre as cidades do Amazonas; e o Passe Interestadual, para trechos entre os 
estados do país.  

No local, também serão oferecidos os serviços de saúde, como teste de 
glicemia, aferição de sinais vitais (PA) e orientação de nutrição, além das 
emissões de documentos, como RG (1ª e 2ª via), certidão de nascimento (2ª 
via) e carteira de trabalho. 

Crédito Solidário  
 

O programa é voltado a pessoas que se encontram em situação de 
vulnerabilidade social e econômica, buscando levar uma alternativa de crédito 
para micro e pequenos empreendedores, oferecendo recursos que servirão 
como capital de giro para impulsionar seus negócios e possibilitar a conquista 
de uma renda fixa.  

Além da Seped e FPS, Secretaria de Estado do Trabalho (Setrab) e Secretaria 
de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc) também 
participam da ação. 
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DATA 27/08/2019 DIA DA SEMANA Terça-feira 

VEÍCULO Zukka Brasil EDITORIA/ COLUNA Economia 

LINK 

https://zukka.com.br/governo-promove-atendimento-do-programa-credito-solidario-

em-manaus/ 

TÍTULO Governo promove atendimento do programa crédito solidário em Manaus 

CITA A SECRETARIA SEJUSC SIM  
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O Governo do Amazonas fornece o aporte de R$ 400.000,00 para a 12ª ação do 
Programa Crédito Solidário, que promoverá atendimento nesta quarta (28/08) e 
quinta-feira (29/08) em Manaus. 
 
A ação vai iniciar às 9h, com encerramento às 16h30, no Centro Cultural Aníbal 
Beça, na avenida Autaz Mirim (antiga Grande Circular), Novo Aleixo, ao lado do 
Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo. 
 
Durante os dois dias de ação serão oferecidos atendimentos de saúde, como 
teste de glicemia, aferição de sinais vitais (PA) e orientação de nutrição; e 
serviços de cidadania, como emissão de 1º e 2º via de RG, 2º via de certidão de 
nascimento, emissão de passe livre interestadual e intermunicipal, serviços de 
reprografia, orientação jurídica, emissão de carteira de trabalho e agendamento 
de IMMU (passe livre para pessoa com deficiência). 
 
Os serviços são oferecidos por meio de parceria entre o Fundo de Promoção 
Social e Erradicação da Pobreza (FPS), as secretarias de Estado de Educação 
e Qualidade do Ensino (Seduc), Trabalho (Setrab), Direitos da Pessoa com 
Deficiência (Seped) e Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), e o 
Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam). 
 
O Programa Crédito Solidário é resultado de uma parceria entre o FPS e a 
Agência de Fomento do Estado do Amazonas (Afeam), com o objetivo de levar 
um sistema de financiamento para pessoas desempregadas ou subempregadas, 
o que tornará possível sua autossustentabilidade e melhor qualidade de vida. 
 
Crédito Solidário – O programa é voltado a pessoas que se encontram em 
situação de vulnerabilidade social e econômica, buscando oferecer uma 
alternativa de crédito. A ação disponibiliza recursos que servirão como capital de 
giro para os micro e pequenos empreendedores, permitindo-lhes impulsionar 
seus negócios e, dessa forma, conquistar uma fonte de renda segura. 
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DATA 27/08/2019 DIA DA SEMANA Terça-feira 

VEÍCULO Portal do Holanda EDITORIA/ COLUNA Vulnerabilidade Social 

LINK 

https://www.portaldoholanda.com.br/afeam/credito-solidario-disponibiliza-r-400-mil-

para-desempregados-em-manaus 

TÍTULO Crédito solidário disponibiliza R$ 400 mil para desempregados em Manaus 
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O governo do Amazonas está fazendo aporte de R$ 400 mil para a 12ª 

ação do Programa Crédito Solidário, que levará atendimento nesta 

https://www.portaldoholanda.com.br/afeam/credito-solidario-disponibiliza-r-400-mil-para-desempregados-em-manaus
https://www.portaldoholanda.com.br/afeam/credito-solidario-disponibiliza-r-400-mil-para-desempregados-em-manaus
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quarta-feira (28/08) e quinta-feira (29/08) em Manaus. A ação vai iniciar 

às 9h, com encerramento às 16h30, no Centro Cultural Aníbal Beça, na 

avenida Autaz Mirim (antiga Grande Circular), Novo Aleixo, ao lado do 

Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo. 

Durante os dois dias de ação serão oferecidos atendimentos de saúde, como 
teste de glicemia, aferição de sinais vitais (PA) e orientação de nutrição; e 
serviços de cidadania, como emissão de 1º e 2º via de RG, 2º via de certidão 
de nascimento, emissão de passe livre interestadual e intermunicipal, serviços 
de reprografia, orientação jurídica, emissão de carteira de trabalho e 
agendamento de IMMU (passe livre para pessoa com deficiência). 

Os serviços são oferecidos por meio de parceria entre o Fundo de Promoção 
Social e Erradicação da Pobreza (FPS), as secretarias de Estado de Educação 
e Qualidade do Ensino (Seduc), Trabalho (Setrab), Direitos da Pessoa com 
Deficiência (Seped) e Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), e o 
Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam). 

O Programa Crédito Solidário é resultado de uma parceria entre o FPS e a 
Agência de Fomento do Estado do Amazonas (Afeam), com o objetivo de levar 
um sistema de financiamento para pessoas desempregadas ou 
subempregadas, o que tornará possível sua autossustentabilidade e melhor 
qualidade de vida. 

Crédito Solidário 
 

O programa é voltado a pessoas que se encontram em situação de 
vulnerabilidade social e econômica, buscando oferecer uma alternativa 
de crédito. A ação disponibiliza recursos que servirão como capital de giro para 
os micro e pequenos empreendedores, permitindo-lhes impulsionar seus 
negócios e, dessa forma, conquistar uma fonte de renda segura. 

 


