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DATA 08/08/2019 DIA DA SEMANA Quinta 

VEÍCULO Portal do Holanda EDITORIA/ COLUNA Agosto Lilás 

LINK 

https://www.portaldoholanda.com.br/noticia-hoje/prevencao-da-violencia-contra-

mulher-e-tema-de-concurso-escolar-no-amazonas 

TÍTULO Prevenção da violência contra mulher e tema de concurso escolar no Amazonas 
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O governo do Amazonas, em parceria entre Secretaria de Estado de Justiça, 
Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), Secretaria de Estado de Educação 
(Seduc-AM), e com apoio do Conselho Estadual dos Direitos da Mulher 
(Cedim), lançou, nesta quinta-feira (8/8), o 7° Concurso Estadual de Prevenção 
à Violência Contra as Mulheres, direcionado a alunos das escolas estaduais da 
capital e do interior. As inscrições seguem até o dia 30 de setembro.  

Com o tema “O Papel da Mulher no Século XXI: Expressões de Discriminação 
e Violência”, o concurso promove medidas educacionais no âmbito escolar 
para o enfrentamento da violência, discriminação e preconceito contra a 
mulher. A programação faz parte da campanha Agosto Lilás, que alerta sobre o 
combate à violência doméstica. 

O concurso foi lançado em um evento na Reitoria da Universidade do Estado 
do Amazonas (UEA). Durante o evento, a titular da Sejusc, Caroline Braz, 
destacou a importância do projeto em trabalhar a prevenção ainda no ambiente 
escolar. 

O evento contou ainda com uma palestra realizada pela professora e pós-
doutora, Iraildes Caldas, sobre o papel da mulher no século XXI, que teve 
transmissão para educadores no interior do Amazonas. 

Regulamento  
 

O concurso será dividido em quatro categorias: Cartaz, Redação, Teatro e 
Música. As inscrições são feitas na própria escola onde o aluno estuda. As 
categorias Cartaz e Redação devem ser entregues prontas para a avaliação 
final, enquanto os trabalhos de Teatro e Música devem ser inscritos com roteiro 
ou letra impressos em papel A4 e a defesa gravada em mídia digital. 

Os trabalhos serão avaliados pela originalidade, criatividade e correspondência 
ao tema e aos objetivos do concurso. A banca examinadora será constituída 
por seis profissionais com conhecimento sobre a temática e as categorias, 
incluindo dois de Língua Portuguesa, dois de Arte e dois representantes da 
Comissão Organizadora do Concurso. 

Cronograma  
As inscrições seguem até o dia 30 de setembro. A avaliação final ocorre no dia 
13 de novembro, das 8h às 15h, em local a ser definido. 

Ao final da avaliação, serão selecionados três trabalhos designados para os 1º, 
2º e 3º lugares em cada categoria – ou seja, 12 alunos, no total, serão 
premiados em evento a ser realizado no dia 28 de novembro, em local que será 
divulgado posteriormente. 
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DATA 08/08/2019 DIA DA SEMANA Quinta 

VEÍCULO Portal do Holanda EDITORIA/ COLUNA Amazonas 

LINK 

https://www.portaldoholanda.com.br/noticia-hoje/no-amazonas-campanha-agosto-

lilas-alerta-populacao-sobre-violencia-domestica 

TÍTULO No Amazonas campanha Agosto Lilás alerta população sobre violência doméstica 
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Manaus/AM - Com a proposta de sensibilizar e informar a população sobre a 
violência doméstica e divulgar a Lei Maria da Penha, o Governo do Amazonas, 
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por meio da Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania 
(Sejusc), está promovendo diversas ações na capital e interior.  
 
Este é o primeiro ano em que a campanha Agosto Lilás será realizada no 
Amazonas, uma vez que a data foi incluída no calendário oficial do Estado no 
dia 16 de julho de 2019, através da Lei 4.869. 
 
Durante o mês, serão realizados debates, rodas de conversa, concurso em 
escolas públicas e um seminário sobre a aplicação da Lei na visão de mulheres 
negras, trans e indígenas.  
 
De acordo com a secretária da Sejusc, Caroline Braz, o mês de sensibilização 
será também para divulgar os canais de denúncias e endereços de 
atendimento às vítimas, de forma que a população conheça a rede integrada 
de atendimento.  
 
"Neste mês, período em que a Lei Maria da Penha está completando 13 anos, 
estamos divulgando os serviços da rede de atendimento à vítimas de violência 
do Governo do Estado. Queremos sensibilizar a população e mostrar para as 
amazonenses que elas tem direitos e que eles precisam ser cumpridos", 
destaca a titular da pasta."O interior também contou com a capacitação de sua 
rede de atendimento, onde profissionais da Sejusc mapearam e dialogaram 
com representantes dos municípios".  

Nesta quinta-feira (8), o Governo do Amazonas, através de uma parceria entre 
Sejusc, Secretaria de Estado de Educação (Seduc) e com apoio do Conselho 
Estadual dos Direitos da Mulher (Cedim), lançou o 7° Concurso Estadual sobre 
Prevenção à Violência Contra as Mulheres, direcionado a alunos das escolas 
estaduais da capital e do interior. 
 
Os alunos poderão ser premiados nas categorias Cartaz, Redação, Teatro e 
Música até o dia 30 de setembro. A cerimônia de premiação dos vencedores 
será no dia 28 de novembro, em Manaus. 
 
Na próxima segunda-feira (12), para que as amazonenses discutam a 
efetividade dessa legislação criada para proteger as mulheres contra a 
violência doméstica, no dia 12 de agosto, a DPE-AM, Sejusc e Comissão da 
Mulher, da Família e do Idoso da Assembleia Legislativa do Amazonas (ALE-
AM) realizarão o seminário “A Lei é Para Todas – A aplicação da Lei Maria da 
Penha do ponto de vista do feminismo interseccional”. 
 
O seminário acontece no auditório da Escola do Legislativo (ALE-AM), na 
avenida Mário Ypiranga, nº 3950, Parque Dez de Novembro, Zona Centro-Sul, 
a partir das 8h. 
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Nesta semana, a Sejusc esteve em Tabatinga, para mapear e aperfeiçoar o 
atendimento oferecido às vítimas de violência doméstica e familiar no interior. 
O treinamento é direcionado a profissionais da saúde, educação, assistência 
social e da segurança pública, com foco nas atuais políticas para mulheres em 
situação de violência no Estado. 
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DATA 08/08/2019 DIA DA SEMANA Quinta 

VEÍCULO BNC Amazonas EDITORIA/ COLUNA Amazonas 

LINK 
https://bncamazonas.com.br/poder/wilson-repasse-15-milhao-funati/ 

TÍTULO Wilson assina termo de repasse de R$1,5 milhão para Funati 
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