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DATA 10/09/2019 DIA DA SEMANA Terça-feira 

VEÍCULO Fato Amazônico EDITORIA/ COLUNA Interior 

LINK 

https://www.fatoamazonico.com/acordo-entre-sejusc-e-defensoria-garante-

atendimento-juridico-as-vitimas-de-violencia-em-itacoatiara/ 

TÍTULO Acordo entre Sejusc e Defensoria garante jurídico as vítimas de violência em Itacoatiara 

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/acordo-entre-sejusc-e-defensoria-garante-atendimento-juridico-as-vitimas-de-violencia-em-itacoatiara/
https://www.fatoamazonico.com/acordo-entre-sejusc-e-defensoria-garante-atendimento-juridico-as-vitimas-de-violencia-em-itacoatiara/
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DATA 10/09/2019 DIA DA SEMANA Terça-feira 

VEÍCULO A Crítica EDITORIA/ COLUNA Sim & Não 

LINK 

https://www.portaldoholanda.com.br/noticia-hoje/inscricoes-abertas-para-conselho-

estadual-de-combate-discriminacao-lgbt-do-amazonas 

TÍTULO Inscrições abertas para conselho estadual de combate discriminação LGBT do 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  

Ao visitar a página oficial do deputado federal Alberto Neto (Republicanos) em uma rede 

social, a caixa de mensagens privadas é acionada com as seguintes perguntas: “Pode me 

falar mais sobre você?”, “Posso saber mais sobre seu histórico?”, “Você está disponível 

para conversar?” e “Onde vocês se encontram?”. Ao que parece, o deputado decidiu utilizar 

a tecnologia em seu favor para conhecer melhor os internautas que visitam suas redes 

sociais. 

https://www.portaldoholanda.com.br/noticia-hoje/inscricoes-abertas-para-conselho-estadual-de-combate-discriminacao-lgbt-do-amazonas
https://www.portaldoholanda.com.br/noticia-hoje/inscricoes-abertas-para-conselho-estadual-de-combate-discriminacao-lgbt-do-amazonas
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‘Bots’ Os bots são aplicações de software concebidas para simular ações humanas repetidas 

vezes de maneira padrão, da mesma forma como faria um robô. O único problema é que 

têm sido apontados como disseminadores de “fake news” e até de replicar reações nada 

lisonjeiras a posts que vão contra certa ideologia. 

 

Vídeos Na página do deputado Alberto Neto também chamam atenção dois vídeos postados 

recentemente. Em um, o cidadão ataca um assaltante, em um mercadinho, com uma botija 

de gás. Em outro, o interrogatório de um dos suspeitos de assassinar um motorista de 

aplicativo, é chamado pelo deputado de “escória da humanidade”. 

 

Mulheres Em outro post, o deputado federal informa que esteve reunido com a Secretária 

Nacional de Políticas para as Mulheres, Cristiane Britto, e, ao lembrar que seu mandato é 

participativo, pede ajuda das mulheres para avançar nos assuntos relacionados à segurança 

da mulher. 

 

Detran-AM O Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) inaugura 

hoje pela manhã novas instalações de dois Postos de Atendimento Descentralizados, em 

Iranduba e Manacapuru. LGBT   Instituições que desejam concorrer a cadeiras no Conselho 

Estadual de Combate à Discriminação LGBT do Amazonas (Cecod/LGBT) têm até o dia 23 

de setembro para se inscrever. Basta entrar no site da secretaria de Estado de Justiça, 

Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), www.sejusc.am.gov.br, baixar e preencher as 

fichas de requerimento. 

 

Bumbás O Ministério Público do Estado do Amazonas (MPE-AM) vai apurar, em inquérito 

civil, gastos das verbas públicas recebidas pelos bois-bumbás de Parintins, Garantido e 

Caprichoso. As ações foram assinadas, em conjunto, pelas três promotoras de Justiça de 

Parintins: Eliana Leite Guedes (1ª PJ), Lilian Nara Pinheiro de Almeida (2ª PJ) e Marina 

Campos (3ª PJ). 

 

Venezuelanos Hoje, às 14h, na sede do MPE-AM, estarão reunidos representantes da 

Defensoria Pública do Estado do Amazonas (DPE-AM), Procuradoria da União no 

Amazonas (PU-AM), Ministério Público Federal (MPF-AM) e Alto Comissariado das 

Nações Unidas para os Refugiados (Acnur). Na pauta, a situação dos refugiados 

venezuelanos em Manaus. 
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Sem aftosa O dia de ontem foi um marco para a pecuária amazonense. O estado 

comemorou 15 anos sem focos de febre aftosa em seus rebanhos. O último registro se deu 

em 2004, quando houve a identificação pelo serviço veterinário oficial do foco de febre 

aftosa no município de Careiro da Várzea (a 25 quilômetros de Manaus). Um marco a se 

comemorar. 
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DATA 10/09/2019 DIA DA SEMANA Terça-feira 

VEÍCULO Portal do Holanda EDITORIA/ COLUNA Amazonas 

LINK 

https://www.fatoamazonico.com/acordo-entre-sejusc-e-defensoria-garante-

atendimento-juridico-as-vitimas-de-violencia-em-itacoatiara/ 

TÍTULO Acordo entre Sejusc e Defensoria garante jurídico as vítimas de violência em Itacoatiara 

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/acordo-entre-sejusc-e-defensoria-garante-atendimento-juridico-as-vitimas-de-violencia-em-itacoatiara/
https://www.fatoamazonico.com/acordo-entre-sejusc-e-defensoria-garante-atendimento-juridico-as-vitimas-de-violencia-em-itacoatiara/
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Estão abertas as inscrições para instituições que pretendem concorrer à cadeiras no 

Conselho Estadual de Combate à Discriminação LGBT do Amazonas (Cecod/LGBT). 

Até o dia 23 de setembro, entidades que atenderem as especificidades previstas no edital 

devem entrar no site da Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania 

(Sejusc) – www.sejusc.am.gov.br, baixar e preencher as fichas de requerimento e, em 

seguida, entregar os documentos na Gerência de Diversidade e Gênero, na sede do 

órgão, localizada na Rua Bento Maciel, 2, Adrianópolis. 

Os documentos serão recebidos de segunda a sexta, das 9h às 16h. 

O Processo Seletivo é voltado para Organizações da Sociedade Civil (OSCs) sem fins 

lucrativos que atuem com a população LGBT em ações de defesa de direitos, pesquisas 

ou grupos de natureza sindical. 

De acordo com a programação, entre os dias 01 e 04 de outubro será divulgado um 

resultado preliminar das instituições habilitadas no site da Sejusc. 

Em seguida, no período de 07 a 11 de outubro, as entidades poderão apresentar 

solicitações de recursos, caso julguem necessário. 

A Assembleia de Eleição das Instituições está marcada para o dia 28 de outubro, a partir 

das 9h, na sede da Sejusc. 

O resultado final da seleção será divulgado no Diário Oficial do Estado do Amazonas e 

no site da Sejusc no dia 12 de novembro. As instituições escolhidas farão a gestão do 

conselho no quadriênio 2019/2023. 

Interior – As organizações do interior do Amazonas poderão enviar inscrições pelos 

Correios para o endereço da Sejusc. O requerimento de inscrição pode ser acessado no 

site da Secretaria. 

Sobre o edital – O edital n°001/2019 para a formação do Conselho foi criado por meio 

da Lei 4.475, de 6 de maio de 2017 e tem a proposta de possibilitar um amplo diálogo 

com a comunidade LGBT. O objetivo do Cecod/LGBT, a partir da efetivação, 

é formular e propor diretrizes de ação governamental, voltadas para o combate à 

discriminação. O Edital também está disponível para consulta no site do órgão. 
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DATA 10/09/2019 DIA DA SEMANA Terça-feira 

VEÍCULO A Crítica EDITORIA/ COLUNA Abandono 

LINK 

https://www.acritica.com/channels/manaus/news/moradores-temem-fechamento-do-

pac-do-educandos-apos-constantes-vandalismos 

TÍTULO Moradores temem fechamento do PAC do Educandos após constantes vandalismo 

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  

 

Inaugurado em janeiro de 2006 para ser um local de comodidade e facilitar a vida dos 

moradores da Zona Sul quanto a serviços básicos e importantes, como emissão de 

documentos e procedimentos bancários, o Pronto Atendimento ao Cidadão (PAC) 

localizado na avenida Lourenço Braga, em Educandos, Zona Sul, vive, há anos, tempos de 

https://www.acritica.com/channels/manaus/news/moradores-temem-fechamento-do-pac-do-educandos-apos-constantes-vandalismos
https://www.acritica.com/channels/manaus/news/moradores-temem-fechamento-do-pac-do-educandos-apos-constantes-vandalismos
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tensão com o vandalismo que, além de tirar o sono de quem precisa do local, também força 

a saída de entidades que visavam atender ao público. Tudo isso fez os comunitários 

educandenses temerem o que seria incrivelmente ainda pior: o fechamento em definitivo do 

espaço. 

Por sucessivas vezes o Portal A Crítica denunciou o vandalismo que persiste há anos. O 

fato, no local que é gerido pela Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e 

Cidadania do Estado (Sejusc), incomoda os moradores educandenses. A pasta nega que haja 

planos de fechar o local. 

“Os vândalos levam as lâmpadas, fiações, materiais de ar-condicionado, computadores. 

Além disso, os criminosos arrombam o teto, fazem buracos na estrutura e invadem o PAC 

para roubar. Não sabemos quem invadiu, e é isso que queremos saber da polícia. É 

vandalismo mesmo”, denuncia o morador Gil Eanes. 

 A reportagem também viu problemas como lixo e fezes deixadas por pessoas em situação 

de rua que utilizam as paredes laterais do local como moradia, o que traz um mau cheiro 

que pode ser percebido a metros de distância do PAC; há também um esgoto destampado. 

“Na realidade esses furtos vêm acontecendo semanalmente, quando não diariamente. Essas 

pessoas pegam cabos elétricos e lâmpadas para vender e financiar seu vício por drogas. 

Com a ausência da polícia nesse local, que é de grande utilidade para a população 

amazonense e em especial para os moradores da Zona Sul, o poder público se mostra 

ausente e não fazendo a parte dele. Mas vamos lutar para que esse PAC continue ativo aqui, 

pois há três meses isso aqui era lotado todo tempo”, afirma o morador Benjamin Freitas. 

“Recebemos inúmeras pessoas diariamente reclamando que a maioria dos serviços 

prestados anteriormente aqui no PAC deixou de ser oferecida ao longo do tempo, como das 

concessionárias de água e luz, Ipem, Semef, emissão de CPFs, entre outros. Hoje, o que 

funciona aqui são a emissão de 1ª e 2ª via de identidade, e os postos da secretaria de Estado 

da Fazenda (Sefaz), do Departamento Estadual de Trânsito (Detran) e do Banco Bradesco. 

Não é nem 40% dos serviços que eram realizados anteriormente aqui no PAC de 

Educandos”, inconforma-se Gil Eanes. 
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O PAC, destaca o morador, não atende apenas a população da Zona Sul da cidade, mas 

também de diversas zonas e até mesmo do interior do Estado, pela proximidade com pontos 

de desembarque de feiras como a Panair, Ceasa e Centro da cidade. “Queremos que o PAC 

volte a funcionar a pleno vapor, que todos os boxes fechados voltem a funcionar com as 

suas antigas funções. Acabar com o PAC é a negação da cidadania”, declara ele. 

O comunitário Carlos Catatau falou que “a possível saída de um local como o PAC é uma 

perda muito grande, que acabaria com a autoestima da Zona Sul de Manaus, que tem um 

atendimento próximo de tudo e de todos”. “Só temos a perder e a população não merece 

esse descaso, mas estamos nessa luta e vamos até mesmo acampar se for necessário para 

manter o PAC”, diz. 

Segundo números fornecidos pelo Instituto de Cidadania e Desenvolvimento Social do 

Amazonas, atualmente o PAC atende cerca de 300 pessoas diariamente. 
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DATA 10/09/2019 DIA DA SEMANA Terça-feira 

VEÍCULO Repórter Parintins EDITORIA/ COLUNA Amazonas 

LINK 

https://reporterparintins.com.br/?q=276-conteudo-103345-com-emissao-de-

documentos-pac-em-movimento-chega-a-barreirinha-nesta-terca-feira-10-9 

TÍTULO 
Com emissão de documentos, “PAC em Movimento” chega a Barreirinha nesta terça-feira 

(10/9) 

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 partir desta terça-feira (10/9), o Governo do Amazonas, por meio da 

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

realiza a emissão de documentos básicos de identificação no município 

de Barreirinha (distante 512 quilômetros de Manaus). 

  

https://reporterparintins.com.br/?q=276-conteudo-103345-com-emissao-de-documentos-pac-em-movimento-chega-a-barreirinha-nesta-terca-feira-10-9
https://reporterparintins.com.br/?q=276-conteudo-103345-com-emissao-de-documentos-pac-em-movimento-chega-a-barreirinha-nesta-terca-feira-10-9
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Documentos como carteira de identidade, primeira e segunda via, e 

certidões de nascimento, além de itens necessários para documentação 

básica serão oferecidos no local. O mutirão faz parte do projeto “PAC 

em Movimento”. 

  

As ações ocorrem em comunidades do município até o dia 17 deste mês. 

A expectativa é que sejam distribuídas 200 senhas por dia. 

  

A titular da Sejusc, Caroline Braz, destaca a importância de ações como 

a de Barreirinha, como parte da política adotada pelo Governo do 

Amazonas de descentralização dos serviços. 

  

“Moramos em um estado grande, com 62 municípios. É um desafio 

diminuir essas distâncias, mas temos conseguido, por meio de projetos 

como o ‘PAC em Movimento’, levar às comunidades do interior do 

Amazonas algo tão importante como a emissão de documentos. A 

identificação é o primeiro passo para a cidadania”, frisou. 

  

Documentos necessários  

Para solicitar a 1ª via da identidade, é preciso apresentar certidão de 

nascimento ou casamento, três fotos 3×4 e comprovante de endereço; já 

para a 2ª via, é preciso levar duas fotos 3×4, certidão de casamento ou 

nascimento e um comprovante de endereço. Se o solicitante for menor de 

idade, deverá ir acompanhado dos pais ou responsáveis. 

  

Sobre o projeto  

O “PAC em Movimento” tem a proposta de descentralizar os serviços 

realizados nas unidades de Pronto Atendimento ao Cidadão. 
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Os interessados em receber o projeto podem enviar a solicitação pelo e-

mail gabsec@sejusc.am.gov.br. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:gabsec@sejusc.am.gov.br
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DATA 10/09/2019 DIA DA SEMANA Terça-feira 

VEÍCULO Em Tempo EDITORIA/ COLUNA Manaus 

LINK 

https://d.emtempo.com.br/amazonas/171853/adolescentes-apreendidos-em-manaus-

e-a-esperanca-de-uma-nova-vida 

TÍTULO Adolescentes apreendidos em Manaus e a esperança de uma nova vida 

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  

 

Manaus - “Recomeçar é possível e eu sou a prova viva disso, quero mudar de 
vida", afirmou Hans Miller Farias, ex-interno do Centro Socioeducativo Dagmar 
Feitosa, localizado na rua Vivaldo Lima, na Zona Centro-oeste de Manaus. 
 
O jovem de 20 anos contou ao Portal EM TEMPO que, após as atividades 
desenvolvidas no Centro, traçou novas metas e planeja concluir os estudos. A vida que 
levou no passado, com transgressões e abusos, já não mais faz parte de seus planos. 

 

https://d.emtempo.com.br/amazonas/171853/adolescentes-apreendidos-em-manaus-e-a-esperanca-de-uma-nova-vida
https://d.emtempo.com.br/amazonas/171853/adolescentes-apreendidos-em-manaus-e-a-esperanca-de-uma-nova-vida
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O jovem faz parte da estatística daqueles que aprenderam na prática que o crime não 

compensa. Conforme uma pesquisa realizada pela Vara de Execuções de Medidas 

Socioeducativas do Tribunal de Justiça, realizada de maio de 2018 a maio de 2019, o 

índice de reincidência entre os jovens em cumprimento de medidas socioeducativas, 

em regime fechado, nos centros socioeducativos da capital, é de apenas 22,6% 

Internação  
 
Hans Miller disse que nasceu e cresceu no município de Ipuxuna (distante 1.941 
quilômetros de Manaus) e aos 18 anos, após cometer um ato ilícito, foi encaminhado 
ao Dagmar Feitosa, onde ficou durante um ano.  Ele disse, ainda, que durante o tempo 
que ficou recluso encontrou novas oportunidades de crescimento pessoal e 
profissional após a internação. 
 
“Cresci sem referencial de pai em uma cidade onde os jovens não têm muitas 
oportunidades. Eu nunca tinha aprendido a mexer em uma máquina de roçagem. No 
Dagmar aprendi a roçar, a cuidar da limpeza, fiz informática básica e avançada”, frisou 
Hans, acrescentando que hoje é um dos servidores do Centro Socioeducativo e auxilia 
na área de panificação. 
 
O diretor da instituição, Antônio de Lima, disse ao Portal Em Tempo que o Centro tem 
capacidade para comportar 62 pessoas e atualmente dá assistência a 49 adolescentes, 
com idades ente 16 e 18 anos. 
 
Jovens que cometeram atos infracionais graves como homicídio, estupro e latrocínio, 
também são encaminhados para o local. Adolescentes podem ficar internados no 
centro de 6 meses a 3 anos, em cumprimento as recomendações do Estatuto da 
Criança e do Adolescente (ECA). 
 
“A principal finalidade do nosso trabalho é a ressocialização e reintegração desses 
jovens ao mercado de trabalho. Ao chegarem aqui cumprem toda uma atividade de 
cunho pedagógico. As atividades são pensadas para o redirecionamento de vida, assim 
seguem uma rotina pesada de atividades”, disse o diretor. 
 
Conforme a Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), 
entre os crimes frequentes praticados por menores estão roubo, com 48%, tráfico 
de drogas, 18% e Homicídio apresentando 18%. 
 
Antônio de Lima disse que a metodologia utilizada para o processo de reintegração é 
de praticar a retribuição. Ele frisou que, por meio dos trabalhos de inserção dos jovens 
ao mercado de trabalho, eles observam que para obterem recursos econômicos, não 
precisam roubar ou traficar.  
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“Procuramos olhar para a pessoa, e não para o ato que ela cometeu. Enxergamos o 
sujeito, que em algum momento fez cosias erradas. A partir disso traçamos um plano 
de vida para que ele se encontre na medida socioeducativa, o que resulta no registro 
da menor taxa de reincidência do Brasil”, disse Antônio.  
 
A Sejusc frisou ainda, que dos 75 adolescentes alcançados pela extinção ou progressão 
da medida, em um ano, 17 reincidiram. 
 
O órgão disse que três deles voltaram ao sistema socioeducativo pela internação em 
unidade especializada e os outros 14 ingressaram no sistema penal por prática de 
crimes após os 18 anos.  
 
Zonas Leste e Norte 
 
Ao ser questionado sobre as zonas da capital que apresentam maiores índices de 
demanda pelos centros socioeducativos, o diretor frisou que as zonas leste e norte 
indicam o maior quantitativo de jovens envolvidos em crimes.Antônio disse, ainda, que 
muitos adolescentes encaminhados para as instituições ocupam funções importantes 
dentro de facções criminosas.  
 
“Grande parte deles vêm de famílias desestruturadas. Ou o adolescente é criado só 
pelo pai, ou apenas pela mãe, ou tia. E quando é criado por pai e mãe, o pai é 
alcoólatra. Outra questão que faz os jovens irem para a criminalidade,é a econômica. A 
maioria vêm de contexto de baixa renda”, afirmou o diretor, acrescentando que a 
maior parte do interno do centro socioeducativo são do interior do Amazonas, sendo 
25 de municípios do Estado e 24 da capital. 
 
Elenildo de Melo, de 18 anos, natural de Guajará-Mirim (distante 1.036 quilômetros de 
Manaus) cumpriu um ano e oito meses de reclusão no Centro Socioeducativo Dagmar 
Feitosa. 
 
Ao Portal Em Tempo, ele disse que durante o tempo em que esteve na instituição, 
recebeu apoio e incentivo para terminar os estudos e acrescentou que é possível fazer 
amigos no local. “Hoje a minha mente é outra. E agradeço todos os dias pelo 
acolhimento que recebi. Quero terminar os meus estudos e seguir em frente”, afirmou 
o jovem, que auxilia no setor almoxarifado da instituição. 
 
O Centro conta com cerca de 50 servidores entre pedagogos, assistente social, 
professores de informática. Nele são desenvolvidas atividades como jardinagem, 
panificação e podem ser nivelados, no ensino básico, mediante o programa de 
Educação de Jovens e Adultos (EJA). 
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Além disso, os internos são avaliados em relação ao cumprimento das rotinas que 
evolvem a limpeza do alojamento, sociabilidade e companheirismo, dentre outros 
itens, ao seguirem a trilha do projeto “Teens ao Máximo”. 
 
Prêmio Innovare 
 
A Sejusc disse que o projeto está concorrendo ao Prêmio Innovare e destaca a 
educação como base dos serviços oferecidos na unidade. Uma rotina que conta com 
aulas regulares, oficinas de fabricação de pães, hortas, acompanhamento médico e 
psicológico, assistência social e cursos profissionalizantes. 
 
Alojamentos coloridos: acolhimento e inserção  
 
Os adolescentes cumprem as medidas por níveis e cores de alojamento, onde são 
utilizadas diferentes técnicas de ensino. O alojamento verde, local onde o adolescente 
fica quando chega ao Centro, busca criar sentimentos de acolhimento e respeito. 
No alojamento amarelo é realizado o Plano Individual de Atendimento e inserção nos 
projetos profissionalizantes. Neste nível, o adolescente descobre seus talentos e 
fraquezas. 
 
No alojamento azul, os internos são motivados a construir um plano de vida a curto e 
médio prazo, além disso, são também inseridos em projetos profissionalizantes. 
 
Centro Raimundo Parente 
 
O Estado conta com o Centro Socioeducativo Senador Raimundo Parente, situado 
na avenina Noel Nutels, bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus e o Centro 
Socioeducativo de Internação Feminina, localizado na Travessa A, no bairro Alvorada 1, 
Zona Centro-oeste.  
 
Estas instituições constituem medida privativa de liberdade imposta ao adolescente 
autor de ato infracional caracterizado por grave ameaça à vida ou violência contra 
pessoa, adolescente reincidente em atos infracionais graves e ou descumprimento 
retirado de medidas socioeducativas menos gravosas anteriormente expostas. 
 
A internação de um adolescente dura no máximo três anos. O menor é submetido a 
avaliação institucional a cada seis meses e há possibilidade de substituição de medida 
para o meio aberto.  
 
Internação provisória 
 
No Amazonas também há a Unidade de Internação Provisória, situada no bairro Dom 
Pedro II, na Zona Centro-oeste de Manaus. A Sejusc afirmou que a Unidade tem 
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capacidade para 48 adolescentes e tem como principal característica sua natureza 
cautelar, destinada ao adolescente em período de apuração de processo de ato 
infracional. 
 
Não se constitui especificamente como uma medida socioeducativa, embora possua, 
de igual modo, caráter pedagógico. Tem prazo máximo de, preferencialmente, 45 dias. 
A permanência do adolescente depende de decisão judicial.  
 
Semiliberdade Masculino 
 
O Centro Socioeducativo de Semiliberdade Masculino tem a capacidade de atender até 
20 adolescentes. Localizado, também no bairro Dom Pedro II, o centro tem aplicação 
tanto como primeira medida quanto por progressão, com obrigatoriedade de 
escolarização e profissionalização. 
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DATA 10/09/2019 DIA DA SEMANA Terça-feira 

VEÍCULO A Crítica EDITORIA/ COLUNA Sim & não 

LINK 
http://digital.acritica.com/pub/jornalacritica/?numero=24609&edicao=105426#page/4  

TÍTULO LGBT 

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  

 
 

 

 

 

http://digital.acritica.com/pub/jornalacritica/?numero=24609&edicao=105426#page/4
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DATA 10/09/2019 DIA DA SEMANA Terça-feira 

VEÍCULO A Crítica EDITORIA/ COLUNA Abandono 

LINK 

https://www.acritica.com/channels/manaus/news/moradores-temem-fechamento-do-

pac-do-educandos-apos-constantes-vandalismos 

TÍTULO Moradores temem fechamento do PAC do Educandos após constantes vandalismos 

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.acritica.com/channels/manaus/news/moradores-temem-fechamento-do-pac-do-educandos-apos-constantes-vandalismos
https://www.acritica.com/channels/manaus/news/moradores-temem-fechamento-do-pac-do-educandos-apos-constantes-vandalismos
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Inaugurado em janeiro de 2006 para ser um local de comodidade e facilitar a vida dos 

moradores da Zona Sul quanto a serviços básicos e importantes, como emissão de 

documentos e procedimentos bancários, o Pronto Atendimento ao Cidadão (PAC) 

localizado na avenida Lourenço Braga, em Educandos, Zona Sul, vive, há anos, tempos de 

tensão com o vandalismo que, além de tirar o sono de quem precisa do local, também força 

a saída de entidades que visavam atender ao público. Tudo isso fez os comunitários 

educandenses temerem o que seria incrivelmente ainda pior: o fechamento em definitivo do 

espaço. 

Por sucessivas vezes o Portal A Crítica denunciou o vandalismo que persiste há anos. O 

fato, no local que é gerido pela Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e 

Cidadania do Estado (Sejusc), incomoda os moradores educandenses. A pasta nega que haja 

planos de fechar o local. 

“Os vândalos levam as lâmpadas, fiações, materiais de ar-condicionado, computadores. 

Além disso, os criminosos arrombam o teto, fazem buracos na estrutura e invadem o PAC 

para roubar. Não sabemos quem invadiu, e é isso que queremos saber da polícia. É 

vandalismo mesmo”, denuncia o morador Gil Eanes. 

 A reportagem também viu problemas como lixo e fezes deixadas por pessoas em situação 

de rua que utilizam as paredes laterais do local como moradia, o que traz um mau cheiro 

que pode ser percebido a metros de distância do PAC; há também um esgoto destampado. 

“Na realidade esses furtos vêm acontecendo semanalmente, quando não diariamente. Essas 

pessoas pegam cabos elétricos e lâmpadas para vender e financiar seu vício por drogas. 

Com a ausência da polícia nesse local, que é de grande utilidade para a população 

amazonense e em especial para os moradores da Zona Sul, o poder público se mostra 

ausente e não fazendo a parte dele. Mas vamos lutar para que esse PAC continue ativo aqui, 

pois há três meses isso aqui era lotado todo tempo”, afirma o morador Benjamin Freitas. 

“Recebemos inúmeras pessoas diariamente reclamando que a maioria dos serviços 

prestados anteriormente aqui no PAC deixou de ser oferecida ao longo do tempo, como das 

concessionárias de água e luz, Ipem, Semef, emissão de CPFs, entre outros. Hoje, o que 

funciona aqui são a emissão de 1ª e 2ª via de identidade, e os postos da secretaria de Estado 
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da Fazenda (Sefaz), do Departamento Estadual de Trânsito (Detran) e do Banco Bradesco. 

Não é nem 40% dos serviços que eram realizados anteriormente aqui no PAC de 

Educandos”, inconforma-se Gil Eanes. 

O PAC, destaca o morador, não atende apenas a população da Zona Sul da cidade, mas 

também de diversas zonas e até mesmo do interior do Estado, pela proximidade com pontos 

de desembarque de feiras como a Panair, Ceasa e Centro da cidade. “Queremos que o PAC 

volte a funcionar a pleno vapor, que todos os boxes fechados voltem a funcionar com as 

suas antigas funções. Acabar com o PAC é a negação da cidadania”, declara ele. 

O comunitário Carlos Catatau falou que “a possível saída de um local como o PAC é uma 

perda muito grande, que acabaria com a autoestima da Zona Sul de Manaus, que tem um 

atendimento próximo de tudo e de todos”. “Só temos a perder e a população não merece 

esse descaso, mas estamos nessa luta e vamos até mesmo acampar se for necessário para 

manter o PAC”, diz. 

Segundo números fornecidos pelo Instituto de Cidadania e Desenvolvimento Social do 

Amazonas, atualmente o PAC atende cerca de 300 pessoas diariamente. 


