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DATA 29/08/2019 DIA DA SEMANA Quinta-feira 

VEÍCULO Portal AM 24H EDITORIA/ COLUNA Cidades 

LINK 

https://www.portalam24h.com/cidades/mulheres-discutem-politicas-publicas-e-

avancos-durante-workshop-sobre-visibilidade-lesbica.shtml 

TÍTULO Mulheres discutem políticas públicas e avanços durante workshop sobre visibilidade lésbica  

CITA A SECRETARIA SEJUSC SIM  
APOIO SEJUSC  

TIPO DE CONTEÚDO Positivo  

TIPO DE MÍDIA 

Release ASCOM SEJUSC  
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As lutas e conquistas da comunidade LGBT+ foram colocadas em pauta no II 

Workshop da Visibilidade Lésbica, realizado pelo Governo do Amazonas, por 

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

(Sejusc). O evento ocorreu nesta quinta-feira (29), no auditório sede da 

https://www.portalam24h.com/cidades/mulheres-discutem-politicas-publicas-e-avancos-durante-workshop-sobre-visibilidade-lesbica.shtml
https://www.portalam24h.com/cidades/mulheres-discutem-politicas-publicas-e-avancos-durante-workshop-sobre-visibilidade-lesbica.shtml
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Sejusc, localizado na rua Bento Maciel, no conjunto Celetramazon, 

Adrianópolis, zona Centro-sul de Manaus. 

A programação contou com palestras sobre direitos humanos e 
diversidade de gênero, políticas de saúde e rede de serviços em casos 
de violências doméstica e intrafamiliar. Idealizado em alusão ao Dia 
Nacional da Visibilidade Lésbica, que é nesta quinta-feira (29), o 
encontro focou nos avanços e desafios das mulheres lésbicas no 
Amazonas. 

A secretária executiva adjunta de Direitos da Sejusc, Edmara Castro, 
participou do evento e frisou a importância de discutir os crimes de 
ódio que vitimam mulheres lésbicas. 

“Como resultado do preconceito, há a violência. Essas pessoas sofrem 
violência tanto dentro de casa, pelos próprios familiares, quanto na 
rua”, afirmou. 

Conquistas - O encontro contou também com a participação de 
universitárias, professoras e grupos ativistas.  A gerente de diversidade 
e gênero da Sejusc, Sebastiana Silva, citou conquistas da população 
LGBT+. 

“Temos muitos avanços significativos, principalmente no campo 
jurídico. A partir dessas ferramentas, vamos conseguir ter dados e 
informações. O Estado tem dialogado para que possamos implementar 
as políticas para essa população”, destacou. 

Participação de movimentos sociais - Entre os grupos participantes, 
está a Articulação Brasileira de Lésbicas (ABL). A representante do 
grupo, Dinha Saraiva, acredita que eventos como o desta quinta-feira 
ajudam a esclarecer a população LGBT+. 

“É importante falar sobre as nossas políticas, sobre a nossa saúde e 
nossos direitos. As mulheres devem buscar cada vez por isso. Sendo 
mulher, lésbica e negra, é mais difícil ainda. Um evento desse porte 
serve pra isso”, finalizou. 
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DATA 29/08/2019 DIA DA SEMANA Quinta-feira 

VEÍCULO Amazonas Notícias EDITORIA/ COLUNA Amazonas 

LINK 

https://amazonasnoticias.com.br/governo-do-amazonas-por-meio-do-fps-inicia-

atendimentos-no-credito-solidario/ 

TÍTULO Governo do Amazonas por meio do FPS inicia atendimento no crédito solidário 
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A ação também oferece serviços de cidadania para emissão de documentos e 

saúde 

Na manhã desta quarta-feira (28/08) às 9h, o Fundo de Promoção Social e 

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

(Afeam) iniciaram a 12ª ação do Programa Crédito Solidário, no Centro 

Cultural Aníbal Beça, na avenida Autaz Mirim (antiga Grande Circular), Novo 

https://amazonasnoticias.com.br/governo-do-amazonas-por-meio-do-fps-inicia-atendimentos-no-credito-solidario/
https://amazonasnoticias.com.br/governo-do-amazonas-por-meio-do-fps-inicia-atendimentos-no-credito-solidario/
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Aleixo, zona leste de Manaus. Os atendimentos encerram amanhã (29/08), às 
16h30. 

A solenidade de abertura contou com a presença da secretária institucional do 

Programa Crédito Solidário, Alessandra Bentes; do secretário executivo de 

Cidadania, Iramylson Freitas; da diretora acadêmica do Centro de Educação 

Tecnológica do Amazonas (Cetam), Rita Mara; e do diretor do Centro Cultural 
Aníbal Beça, Raimundo Rodrigues. 

A secretária institucional do Programa explicou para o público como funciona 

o acesso ao crédito e a importância desta oportunidade para crescer 

no mercado de trabalho. “É a décima segunda ação, é um programa do Governo 

do Estado do Amazonas, em parceria com a Afeam, que vem proporcionar a 

todos vocês a oportunidade de ter acesso ao financiamento de forma orientada 
e desburocratizada”, disse. 

Segundo Alessandra Bentes, esta ação visa elevar a qualidade de vida dos 

cidadãos e seus familiares, lhes oferecendo a oportunidade de expandir seu 

negócio por meio do financiamento desburocratizado para investir em 

atividades, como a beneficiada Joice Siqueira de 35 anos, que vai investir em 
seu negócio por meio do Crédito Solidário. 

“Tenho uma pequena gráfica em casa e eu quero investir nela. Vai melhorar 

muito, pois tem um tempo que tento levantar e, como estou desempregada, eu 

dependo disso. Veio em uma boa hora, e deveria acontecer bem mais estas 
ações”, afirmou Joice. 

Saúde e cidadania – A ação também está oferecendo serviços de saúde, como 

teste de glicemia, aferição de sinais vitais (PA) e orientação de nutrição; e 

serviços de cidadania, como emissão de 1ª e 2ª vias de RG, 2ª 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). 


